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O scurt� prefa�� 
 

Lucrând la realizarea unei mici biblioteci digitale, con�inând texte fundamentale 
(�i azi greu reperabile altfel) despre Biserica Româneasc� din Transilvania din ambele 
str�ni, autorul prezentului studiu, inserând Compendiul de drept canonic al lui Andrei 
�aguna în spa�iul cibernetic, a fost atras de o not� din text, în care acesta detalia activitatea 
tipografiei diecezane ortodoxe din Sibiu, men�ionând retip�rirea Bibliei. Ini�ial, ca mul�i 
al�ii, cel ce scrie prezentele rânduri a fost „cucerit” de teoria prin care �aguna plagiase 
textul Bibliei lui Samuil Micu, editat� la Blaj, în 1795. Dar stilul lui �aguna era unul 
precis, având o penetrare �i o virilitate str�ine de abitudinile plagiatorului. O investiga�ie 
suplimentar� merita a fi aprofundat�, dar nu într-un viitor apropiat, cel pu�in nu din partea 
semnatarului acestui text. 

Apari�ia unui volum con�inând studii despre Bibliile Blajului, la diortosirea unora 
dintre acestea fiind implicat �i cel ce scrie, a constituit un imbold suplimentar pentru 
investigarea contextului în care unele Biblii s-au tradus, ori s-au editat. 

A�a s-a ajuns la focalizarea asupra traducerilor biblice f�cute între 1859-1869, 
figuri cunoscute din istoria pa�optist� cum ar fi Constantin Aristia, Nifon B�l��escu sau 
Ion Heliade R�dulescu fiind totodat� atra�i de munca în ogorul biblic. Nifon B�l��escu 
era ardelean, ucenic credincios al �colii Ardelene, autor de dic�ionare, de manuale de 
gramatic� dar �i de teologie, �i traduc�tor al Octateuhului �i al Psaltirii. Prin impulsionarea 
înv���mântului românesc în Dobrogea, pe atunci sub administra�ie otoman�, a preg�tit 
suflete�te unirea acestei provincii cu România. De ce era ignorat ca biblist? 

�ansa a fost g�sirea unei istorii a Societ��ii Biblice Britanice, a unor rapoarte 
editate de acest� Societate între 1863-1868, care reflectau un peisaj surprinz�tor de exact 
al culturii biblice în Provinciile române�ti. De ce era ignorat� activitatea acestei Societ��i 
în spa�iul cultural românesc? 

Au ie�it la iveal� multe nume de bibli�ti , azi pe nedrept ignora�i, Constantin 
Erbiceanu, Ieronim Voruslan, William Mayer, etc., unii neavând nici m�car o biografie 
bine conturat� în momentul de fa��. Biografiile lor merit� investiga�ii suplimentare. De 
asemenea, studiul manuscriselor biblice l�sate de Nifon B�l��escu merit� o compara�ie în 
paralel cu textul tip�rit al Octateuhului tradus de el, dar �i cu edi�iile textelor biblice, din 
1859, rarissime, ale lui C. Aristia.  

Unii bibli�ti din acea perioad� erau str�ini de neam , dar prin traduceri biblice, 
sau prin manuale dedicate tinerilor români s-au integrat spiritualit��ii acestui popor. Opera 
lor ar merita aprofundat�. 

Prezentul material a încercat doar s� ridice problemele de studiu, nicidecum s� 
ofere r�spunsuri ample sau definitive. În �tiin�ele pozitive r�spunsuri definitive nu exist�. 

Interesat de Cuvântul lui Dumnezeu, autorul este con�tient de confesionalismul 
ce se abate asupra istoriei traducerilor biblice în limba român�. De aceea, munca unor 
cercet�tori acredita�i sau independen�i (P.Dr. Ioan B�lan, P.Dr. Victor Macaveiu, la 
început de sec. XX, P. Prof. Stelian Tofan�, Rev. Dr. Emanuel Con�ac, Rev. Dr. Iosif 
�on, Alin I�fa în zilele noastre) ce prezint� roadele traducerilor biblice transcenzând 
grani�ele confesionale, eviden�iind munca biblic� nu doar a propriei confesiuni ci �i a 
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altora, merit� tot respectful moral, ba chiar �i academic. Doar traducerile dup� Vulgata, 
ale Noului Testament, finalizate de franciscanii români, sunt �i azi uitate. 

Cel ce scrie acum nu-�i ascunde nici calitatea sacerdotal� (catolic�), nici suportul 
doctrinar al propriei investiga�ii, pentru el normative fiind enciclicile biblice ale Papilor 
Leon al XIII-lea Providentissimus Deus (1893), Benedict al XV-lea Spiritus Paraclitus 
(1920) �i Pius al XII-lea cu Divino afflante Spiritu (1943) �i Humani generis (1950), �i 
mai pu�in confuzia post -Vatican II. E un act de onestitate intelectual�, dup� cum tot 
onestitate intelectual� este men�ionarea ostenelilor altora în ogorul Sfintei Scripturi, �i, de 
ce nu, admira�ia ce se cuvine celor ce-�i înmul�esc talan�ii. Desigur, cu condi�ia s� fie 
talan�i… Ghettoizarea �i confesionalizarea în cultur� sunt inadmisibile. 

Greut��ile investigative au fost mari. Unele c�r�i esen�iale au fost sau sunt de 
neg�sit, cum este monografia dedicat� lui Nifon B�l��escu de Dr. Emanuel T�val�, sau 
volumul IV din BRM, ap�rut în tiraj liliputan. Pentru a compara unele edi�ii cu altele, este 
necesar� existen�a acestora; din nefericire bibliotecile din Cluj sunt caren�ate în multe 
edi�ii biblice române�ti de sec.XIX, dar �i de sec. XX! Cu toate acestea, s-a c�utat 
men�ionarea exact� a unor texte, acolo unde a fost posibil, nefiind ignorant nici contextual 
ecclesial, sau unde era cazul, cel canonic. 

Autorul nu �i-a dep��it domeniul de competen��, neinvadând terenul lingvistic 
sau filologic. (Ar fi de dorit ca nici ei s� nu invadeze câmpul teologic sau al istoriei 
eclesiastice). A preferat transcrierea textelor a�a cum ele apar în manuscrise (cel ciparian), 
cum de altfel el ar fi vrut s� le vad� tip�rite. Dar reproducând în anexe c�teva pagini 
biblice din diferite edi�ii, mai vechi sau mai noi, las� cititorului libertatea de a aprecia 
evolu�ia ortografiei române�ti cu caractere latine, precum �i calitatea �i inteligibilitatea 
textelor. La T. Cipariu singurul criteriu de apreciere a fost cel al consecven�ei cu propriul 
sistem ortografic. 

Numele personalit��ilor despre care s-a f�cut referire în acest studiu au fost redate 
dup� cum erau scrise de persoanele în cauz�, dup� cum ele se semnau sau dup� cum erau 
tip�rite cu acordul lor.. Deci Aaron, Bobb, Heliade, Szmigelski, etc.. Credem c� este 
minimul de respect pe care îl dator�m acestora. 

Bibliografia prezentului studiu este redactat� în sistem anglo-saxon, prin sigle, 
indicându-se numele de familie al aurorului / autorilor, urmat de anul de apari�ie �i de 
num�rul paginii unde se g�se�te informa�ia respectiv�. În cazul unor studii cu informa�ii 
strict focalizate, referin�ele bibliografice sunt prezentate în cadrul notelor de resort. 

Edi�iile Scripturii sunt de asemeni prezentate prin sigle, explicate în finalul 
lucr�rii.Nu sunt ignorate nici paginile cibernetice, unele esen�iale pentru cercetarea 
noastr�. 

Se cuvin aduse mul�umiri celor f�r� de care aceast� lucrare n-ar fi putut fi 
finalizat�. 

Bunicului meu, Dr. med. Mircea Birtz (col.rez), care m-a înv��at s� citesc în 
chirilic�. 

Tat�lui meu, Dr. med. Mircea Alexandru Birtz, OSL, care în 1998 m-a dus într-o 
frumoas� excursie la R��inari, putându-m� reculege la mormântul Mitropolitului Andrei 
�aguna, �i care îmi f�cuse cadou o Carte de rug�ciuni editat� de marele arhiereu (1855), 
cu fotografia autentic� a acestuia. 
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D-sale. D-lui. Radu Clichici, care a binevoit s�-mi pun� la dispozi�ie din colec�ia 
lui unele exemplare ale Scripturii, de neg�sit altfel în Cluj. 

D-sale. D-lui. Horia Furcovici care m-a ajutat în deslu�irea tainelor depozitului de 
carte al Bibliotecii Academiei, Filiala Cluj, precum �i altor colegi care m-au sprijinit 
moral în aceast� întreprindere, c�rora nu le dau numele, din pricini binecuvântate. 

Last but not least, Dlui. Dr. Ioan Chindri�, care m-a stimulat direct �i indirect la 
realizarea acestui studiu. Datorit� lui am putut s� m� apropiu de textele Vulgatei traduse 
de P.P.Aaron, de încercarea biblic� ciparian�, de manuscrisele biblice ale lui Theodor Pop 
de Ujfalu sau de literatura catehetico-pastoral� editat� de ierarhii bl�jeni, �coala 
Ardelean� devenind o realitate vie în ochii prezentului autor. Întrucât D-sa a decis s� 
transforme raportul nostru deja decenal de comuniune intelectual� într-unul strict 
administrativ, îi respect�m dorin�a, mul�umindu-i pentru libertatea ideatic� oferit�. 

Tuturor, gratitudinea noastr�. 
F�r� ajutorul Celui de Sus, concret, imediat, la moment potrivit, aceast� carte n-ar 

fi ap�rut niciodat�. Soli Deo Gloria! 
P.Dr. Mircea Remus Birtz,  

OBSS, OHSG, OV 
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Considera�ii asupra unor traduceri biblice române�ti din 
sec. XIX-XX 

 
Biblia lui Cipariu - Un experiment biblic ratat? 

 
Un nou volum dedicate �colii Ardelene a ap�rut recent, realizat de cercet�torii 

Ioan Chindri� �i Niculina Iacob, intitulat Secven�e Iluministe, Cluj-Napoca, 2013, ed. 
Napoca Star, având 637 pagini. 

Volumul reune�te articole �tiin�ifice publicate anterior de cei doi cercet�tori, fie 
individual, fie în colaborare, fiind deci un compendiu al unor lucr�ri precedente, puse 
astfel la îndemâna cititorilor într-o lucrare unitar�. Din nefericire, o prefa�� care s� explice 
rostul volumului �i s� semnaleze eventualele apari�ii mai noi în domeniul abordat lipse�te. 

Studiilor biblice le sunt atribuite 235 p., acestea fiind axate pe Bibliile elaborate la 
Blaj, o aten�ie special� fiind acordat� Bibliei lui Timotei Cipariu (de fapt manuscrisului 
biblic al acestuia, cotat Mss. Rom. 209, Fondul Blaj Biblioteca Academiei Române, 
Filiala Cluj – sigla BARCj). 

Ca unul care în perioada 2006-2009 am transcris textul Vechiului Testament al 
acestui manuscris biblic în cadrul unui program patronat de Academia Român�, dedicat 
Mo�tenirii spirituale a �colii Ardelene �i având antrenamentul dobândit prin transcrierea 
(diortosirea) a 39 de c�r�i biblice din cele 52 p�strate ale Vulgatei de la Blaj, pot emite 
câteva observa�ii sau supozi�ii pe marginea afirma�iilor f�cute de cei doi cercet�tori. 

Consider�m util� prezentarea manuscrisului ciparian, a�a cum este el accesibil în 
zilele noastre (NB titlurile c�r�ilor biblice sunt ale noastre, nu ale lui Cipariu): 

Vol. I (având cota bibliotecii lui Cipariu Nr.217) are 546 file, con�inând: Facerea 
(1 r – 58 r), Exodul / Ie�irea (58 r – 96 v), Preo�ia / Leviticul (97 r – 125 r), Numeri (125 r 
– 163 r), A Doua Lege/ Deuteronomul (163 r – 201 r), Iisus Navi (201 r – 226 r), 
Judec�torii (226 v – 249 r), Ruth (249 r – 252 r), I Împ�ra�i (252 r – 283 v), II Împ�ra�i 
(283 v -309 v), III Împ�ra�i (309 v -344 v), IV Împ�ra�i (344 v – 374 v), I Cronici / 
Paralipomena (347 r -401 v),II Cronici / II Paralipomena (401 v – 436 v), Ezdra (436 v 
-446 r), Neemia (446 r – 460r), Estera (460r – 470 v), Iov (470 v – 497 r), Psalmii I – CVI 
(497 r -546 v). 

Vol. II Psalmii CVII – CL (547 r – 562 v), Proverbele lui Solomon / Paremiile 
(562 v -686 v), Eclesiastul (586 v -594 v), Cântarea Cânt�rilor (594 v -598r), Isaia (598 r 
– 650 r), Ieremia (650 r -701 v), Plângerile lui Ieremia (701 v – 707 r), Ezechiel (707 r 
-758 r), Daniel (758 r – 772 r), Osea (772 r – 780 r), Ioel (780 v – 783 r), Amos (783 r – 
789 r), Avdia / Ovadia (789 r – 790 r), Iona (790 r -791 v), Michea (791 v -796 r), Naum 
(796 r -796v), Avacum (797 v – 799 v), Sofonia/�efania (799 v – 802 r), Agheu / Haggai 
(802 r -803 v), Zaharia (803 v – 813 r), Malachia (813 r – 816 r), Tobit (816 r – 827 r), 
Iudita (827 r – 843 v), Baruh (843 v – 848 v), Epistola lui Ieremia (848 v -851 r), 
Cântarea celor 3 Tineri (851 r – 854 r), III Ezdra (854 r -870 r), În�elepciunea lui Solomon 
(870 r -886 v), Iisus ben Sirah (886 v – 926 r), Susana (926 r – 930 r), I Macabei (930 r – 
964 v), II Macabei (964 v – 989 r), III Macabei (989 v -1001 r). 
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Primele dou� volume deci au textul Vechiului Testament conform Canonului 
Alexandrin; lipsesc din acest canon Psalmul CLI, Rug�ciunea Regelui Manase, IV 
Macabei, Psalmii lui Solomon, �i Odele (Cele 9 Cânt�ri), texte care se afl� reproduse în 
orice edi�ie a Septuagintei (sigla LXX). 

Volumul III con�ine toate c�r�ile Noului Testament (1002 r – 1269 v) �i anume: 
Evangheliile dup� Matei (1002 r – 1034 v), Marcu (1035 r – 1054 v), Luca (1054 v – 
1087 v), Ioan (1087 v – 112 r), Faptele Apostolilor (1114 r – 1150 v), Epistolele Pauline 
c�tre Romani (1150 v – 1165 v), I Corinteni (1165 v – 1180 r), II Corinteni (1180 r – 
1190 r), Galateni (1190 r – 1195 r), Efeseni (1195 v – 1200v), Filipeni (1200 v – 1204 r), 
Coloseni (1204 v – 1207 v), I Tesaloniceni (1208 r – 1211 r), II Tesaloniceni (1211 r – 
1212 v), I Timotei (1212 v – 1216 v), II Timotei (1216 v – 1219 v), Tit (1219 v – 1221 r), 
Filemon (1221 v – 1222 r), Evrei (1222 r – 1233 v), Epistolele Catolice / Sobornice�ti 
Iacov (1233 v – 1237 v), I Petru (1237 v – 1241 v), II Petru (1241 v – 1244 r), I Ioan 
(1224 r – 1247 v), II Ioan (1247 v – 1248 r), III Ioan (1248 r – 1248 v), Iuda (1248 v – 
1249 v), Apocalipsa Sf. Ioan (1249 v – 1269 v). 

Textul este scris cu litere latine, în ortografia proprie a lui Cipariu, cu cerneal� 
neagr�, la sfâr�itul volumului III fiind indicat� data „XXIII Oct. MDCCCLXX”. Deci 
finalizarea manuscrisului a avut loc în 23.X. 1870.(Pentru o descriere anterioar�, vezi 
Com�a 1944, 168). 

Copiind textul Vechiului Testament dup� manuscrisul ciparian, autorul acestor 
rânduri a observat multe inconsecven�e ortografice create chiar de Cipariu, precum �i 
pasaje întregi în care textele erau prezentate defectuos, mesajul biblic devenind de 
neîn�eles. Totodat�, anumite elemente specifice l-au dus la concluzia c� nu avem de-a 
face cu o traducere nou�, ci cu diortosirea textului Bibliei de la Bucure�ti, din 1688. 

Formele D.dîeu, D.lu, D.dîei, apar fie cu majuscul�, fie cu minuscul�, mai ales în 
textul Pentateuhului; la fel formele Egypetu, Egyptu sau egypetu. 

În cartea lui Iisus Navi / Iosua, 8: 1-3, cetatea Ai (Text masoretic –sigla TM sau 
Vulgata, sigla Vulg) este redat� cetatea Ghe (ca în Bibliile 1688, 1795), versetul 2 fiind 
calchiat dup� B 1688. 

În cartea Judec�torilor 3: 15 numele Iemoni este dup� B 1688, nu dup� B 1795 
(Iemeni), v. 16 Cipariu – v.16 B 1688 (sî a mersu), B 1795 redând „mergând”. în v. 17. În 
Judec�tori 5: 29 avem siupaneselor (B 1688 Jupuneaselor, B 1795 jupuneasele). Tot în 
Judec�tori 8:27, Cipariu scrie in Efudu celelalte Biblii având forma corect� un efodu (deci 
un accesor al marelui preot devenea la Cipariu o localitate). Totu�i sintagma cei str�ini de 
fealiu (B 1688), cei de alt neam (B 1795) devine la Cipariu filistenii (corect). 

Cartea II Împ�ra�i demonstreaz� iar calchierea dup� B 1688 (1: 2, 5: 5 unde 
Cipariu scriserse corect a lacui in ea, dar ulterior a corectat (!) dup� B 1688 a locui eu; 8: 
18-19, Cipariu si B 1688 au Sasa nu Susa, cheletnoi – B 1688, cheletonu la Cipariu; în 
cap. 9 �i 10 numele lui Mefibo�et este prezentat Memfivoste în B 1688, Mefivoste în 
Cipariu, iar numele lui I�bo�et (10:8) este deformat ca … Istovu în B 1688 �i Istobu la 
Cipariu).  

Cartea III Împ�ra�i nu oscileaz� prin consecven�� onomastic�. Capitolul 15 este 
prelucrat dup� B 1688, dar în cap. 16:1 Iu �i Anani din B 1688 devin la Cipariu Iu �i 
Amini, dar deja în 16: 12, Ilie din B 1688 devine la Cipariu Iu. Cipariu confund� pe 
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faimosul profet Ilie cu viitorul rege Iu / Iehu!. Capitolul 21 descrie cunoscutul episod al 
r�pirii viei lui Naboth. Falsa acuz� pentru a i se confisca via era c� Nabot ar fi blestemat 
pe regele Ahab. În 21:10-14 B 1688 avem Navuthu blagoslovi, iar la Cipariu Navuthu 
benecuventa… Cipariu, ca �i noi, în�elegea acela�i lucru prin a binecuvânta, fapta lui 
Naboth devenind una meritorie. Sensul mesajului biblic este profund distorsionat. Naboth 
nu are noroc, fiind de asemenea ortografiat diferit la Cipariu, în acela�i capitol (21:1 
Navatu, 21:2 Navotu, 21: Navutu, 21:4 Navatu), ce-i drept nici regina Jezabel sau Izabela 
nesc�pând prea u�or (21:5 Iezavelu, 21:7 Iezavel’a, 21:11 Jezavelu, 21: 14 Iezavela, 21: 
15 Iezavel’a). Nici profetul Michea nu va avea parte de o ortografiere unitar� (22:8 
Micheasu, 22:9 Michi’ a, 22:13 Michea, 22:14 Micheasu). 

Textul c�r�ii IV Împ�ra�i are atât la B 1688 cât �i la Cipariu 24 capitole, TM �i 
Vulg având 25 de capitole. (11:21 Thamnasi din B 1688 devine Tamnasî la Cipariu, adic� 
Theba din TM �i Vulg.; 15:22 s�vai la moarte �i s�vai la viea�� din B 1688 devine la 
Cipariu sevenu la morte sî sevenu la vietia). 

�i totu�i Cipariu era autor de manuale biblice, fiind unul din pu�inii români ai 
timpului s�u care �tia latina, greaca, ebraica,slavona, deci limbile biblice fundamentale…  

Cartea Esterei are un Catastih în B 1688, transcris �i de Cipariu. Cartea Psalmilor 
urmeaz� varianta B 1688 inclusiv în notarea �i numerotarea psalmilor, Stihurile la 
dumnez�iescul David din cathisma a XI-a, dintre Ps. 86 �i 87 a Bibliei din 1688 fiind de 
reg�sit �i la Cipariu. 

C�r�ile profe�ilor Ieremia �i Ezechiel au dat mereu b�t�i de cap traduc�torilor, cu 
atât mai mult cu cât versiunea lui Ieremia de dup� LXX este diferit� de cea a TM �i a 
Vulgatei. 

La Ieremia Cipariu a preferat s� urmeze textul B 1688, dar sc�pând �i aici multe 
inconsecven�e. De ex. la 7:29-30 avem valea lui Tafetu iar la 19:11 Tofetu, locu ase 
ingropa (toponimul Tofet fiind ini�ial prezentat ca hieronim). Apar forme ortografice 
neobi�nuite, ca în 8: 13 nu estre struguru, 13:4,5 Efratu �i 13:7 Eufratu, 21:12 a perseca 
pre elu, chiar �i numele profetului variind Ierimia în 25: 13 sau Ieremia în 26: 7,8. Dar 
avem �i formul�ri de tipul 31:10 aditi limbeloru cuventulu D.lui sau 31:40 toti 
Asarimothii pana la periulu Ahelcedró, sau în 25: 34 Clieuti pastori sî strigati, în 30: 20 
pana va asiediá izdaratur’a animei lui. Înadins am l�sat aceste forme a�a cum apar în 
manuscris. Ele a�a ar fi fost destinate tiparului, iar cititorul, mintal, ar fi trebuit s� 
ghiceasc� ce cuvinte �i sensuri se ascund sub sintagma Clieuti pastori (chiui�i p�stori). 

Nici cartea profetului Ezechiel nu scap� de inconsecven�e, pentru copist cea mai 
flagrant� fiind scrierea Numelui Divin Adonai cu minuscule, ex. adonai în 43: 18 sau 
adonai D.lu D.dieu în 44: 9. Dar din Ezechiel merit� transcris un fragment mai amplu, ce 
va putea fi comparat cu alte texte biblice oferite de noi în anex�. 

 
B Cipariu 1870 Ezechiel, f. 710 v, 5:8 – 6:3: 
„8. Pentru aceea acestea dîce D.dîeu D.lu: éca eu sum asupr’a ta sî voliu face in 

mediuloculu teu judecata ina-antea limbeloru. 
9. Sî voliu face intre tene celea ce nu am facutu, sî nu voliu face inca asemenea 

loru, dupa tóte uritiunele tale. 
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10.Pentru aceea, parentii voru manca fetiorii in mediuloculu teu, sî fetiorii voru 
mancá pre parentii, sî voliu face intru tene judecati, sî voliu resîpí pre cei remais ai tei la 
totu ventulu. 

11.Pentru aceea vin eu dîce D.lu D.dîeu, adeveratu: pentrucá santele miele ai 
spurcatu cu tóte ale tale celea neplacute, sî cu tóte uritiunele tale, sî eu te voliu lapedá pre 
tene, nu se va indurá ochiulu mieu, sî eu nu me voliu indurá spre tene, a patr’a parte a ta 
cu mórte se va topi. 

12.Sî a patr’a parte a ta cu fomete se va contení in mediuloculu teu, sî a patr’a 
parte a ta totu ventulu o va resîpí, sî a patr’a parte a ta cu sabia voru cadé impregiurulu 
teu, sî sabi’a voliu desierta dein apoi’a loru. 

13.Sî se va contení mani’a mea sî furi’a mea preste ei, sî me voliu mangaia, sî 
voru conosce cá eu D.lu am gresîtu cu zelarea meadupa ce am finitu ur’a mea preste ei. 

14.Sî te voliu pune pre tene in desiertatiune sî spre ocara limbeloru celoru de pre 
impregiurulu teu, sî pre fetele tale impregiurulu teu ina-antea a totu caletoriului. 

15.Sî vei fi suspinata sî blastemata intre limbele celea de impregiurulu teu, 
facandu intru tene judecati cu ura sî cu mania, sî cu resbunarea maniei miele, eu D.lu am 
graitu. 

16.Candu am tramisu sagetîle miele celea de fomete asupr’a loru sî voru fi la 
finire, sî voliu feremá intarirele panei tale. 

17.Sî voliu tramite preste tene fomete, sî fiera rele, sî te voliu certá pre tene, sî 
mórte sî sange va trece preste tene, sî sabia voliu aduce preste tene de pre impregiuru, eu 
D.lu am graitu. 

Capu VI 
1. Sî se facu cuventulu D.lui catra mene, dîcandu: 
2. Filiulu omului intaresce faci’a ta asupr’a magureloru lui Israilu, sî profetiesce 

preste ele. 
3. Sî vei dîce: magurele lui Israilu auditu cuventulu D.lui D.dîeu, acestea dîce 

D.dîeu D.lu montîloru sî culmeloru // 711 r sî valiloru sî selbeloru, éca eu aducu preste 
voi sabia sî voru perí de totu celea inalte ale vostre. „ 

Textul va fi având savoarea lui, dar este greu lizibil; înadins nu am dorit 
retranscrierea lui în grafie actual�, pentru a nu se pierde efectul pe care Cipariu însu�i l-ar 
fi dorit cititorilor s�i. Repet�m: în cazul tip�ririi acestui text, Cipariu a�a l-ar fi dorit. A 
transforma ortografia lui întru cea de azi ni se pare o lips� de fair play c�tre cititor. 

Autorii volumului Secven�e iluministe (Chindri� Iacob, 2013) concord� c� textul 
ciparian „urmeaz� aproape literal textul Bibliei de la Bucure�ti (1688)” (Chindri� Iacob, 
2013,71,72, 99), pe parcursul lucr�rii lor propunându-se câteva direc�ii de cercetare: 

1. Inserarea Bibliei lui Cipariu în contextul altor str�danii biblice bl�jene (Biblia 
Vulgata, a c�rei traducere a fost coordonat� de episcopul Petru Pavel Aron, Biblia lui 
Samuel Micu, din 1795, activitatea biblic� a canonicului Theodor Pap de Ujfalu / 
Uif�lean, Biblia redactat� de canonicul Victor Szmigelski (N.B. a�a î�i scria el numele, �i 
se semna). 

2. Compara�ia textului ciparian cu alte variante, fiind predilecte cele de Blaj, iar 
din cele editate de Biserica Ortodox� fiind selectate B 1688, Biblia Sinodal� din 1914 
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(diortosit� dup� cea din 1795), Biblia lui �aguna �i Biblia Anania 2001. Referin�e se fac �i 
la Biblia de la Sankt Petersburg 1819 sau la cea de la Buz�u 1854-1856. 

3. O problem� ridicat� de autori se refer� la needitarea textului ciparian. 
Explica�iile oferite de ei sunt din cele mai diverse: 

3 a. „Ne-am întrebat atunci �i e firesc s� ne întreb�m – pentru c� r�spunsul, oricât 
de logic ar fi, devine ilogic când e vorba de r�mânerea în uitare a unor monumente de 
limb� româneasc� – cum a fost cu putin�� aceast� ignorare de propor�ii homeriene? Am 
r�spuns atunci �i vom mai r�spunde �i acum, a�a cum istoria ne-a mai pus în situa�ia de a 
o face: blestemul istoric al �colii Ardelene, care, iat�, nu se dezminte” (Chindri� Iacob, 
2013,37 nota 2, 73) 

3 b. Contextul cauzat de polemica dintre Andrei �aguna �i Ion Heliade 
R�dulescu, cu privire la editarea Bibliei (Chindri� Iacob 2013, 73-75). Polemica Andrei 
�aguna �i Ion Heliade R�dulescu este totodat� un pretext pentru o util� compara�ie a 
textului biblic parisian (Heliade) cu cel ciparian (Ibidem 90-91), dar �i reiterarea unor mai 
vechi acuze împotriva lui �aguna, cum c� acesta „�i-ar fi însu�it” Biblia de la Blaj 1795 
(Ibidem 29, 37 nota 2, 222), o formulare mai blând� decât una anterioar� (când fapta lui 
�aguna a fost definit� „cel mai mare furt literar pe care l-a înregistrat cultura noastr� din 
toate timpurile” Chindri�, 2010, 349) 

3 c. Autorii conchid c� nu exista o problem� financiar� în cazul lui Cipariu, 
acesta cheltuind de altfel sume importante pentru achizi�iile c�r�ilor �i manuscriselor rare 
(Chindri� Iacob 2013, 75). 

Iat� deci alte �i noi întreb�ri pentru cercet�torii care doresc s� se apropie de 
fenomenul edit�rii Sfintei Scripturi în spa�iul cultural românesc. 

N.B Manuscrisul biblic al lui Timotei Cipariu nu a fost ignorat la Blaj, fiind 
men�ionat �i de P. Dr. Victor Macaveiu imediat dup� Primul R�zboi Mondial (Macaveiu 
1921, 8) 

 
I. DE CE NU �I-A PUBLICAT TOTU�I CIPARIU BIBLIA? 
Epistolarul lui Timotei Cipariu precum �i colec�ia manuscriselor bl�jene 

inventariat� de Nicolae Com�a ne permit s� construim o cronologie orientativ� asupra 
activit��ii sale biblice. 

Cipariu îi scria lui George Bari� în 31.I.1846 asupra temerilor sale ca altcineva s� 
nu le-o ia înainte cu tip�rirea Bibliei. „Biblia e o carte pentru to�i”, dar versia (versiunea) 
bl�jean� apar�ine Tipografiei Blajului. Cu acest prilej viitorul canonic î�i manifesta 
rezerve asupra Bibliei de la 1795.(Cipariu 2005, 187-189) 

De ce era îngrijorat Cipariu în 1846? �aguna înc� nu era nici m�car episcop. 
Biblia de la Sankt Petersburg, tip�rit� la recomandarea Exarhului PS Gabriel B�nulescu 
Bodoni �i cu cheltuiala Societ��ii Biblice Ruse era lansat� din 1819. Un alt biblist bl�jean, 
canonicul Theodor Pap de Ujfalu murise în 1835. Cine putea fi?  

În realitate Cipariu avea de ce s� fie îngrijorat. Deja din 1811 Societatea Biblic� 
Maghiar� de la Pressburg / Pozsony /Bratislava începuse s� activeze în Ungaria, sub 
patronajul baronesei de Zay �i în strâns� leg�tur� �i sub îndrumarea Societ��ii Biblice 
pentru Britania �i Str�in�tate (sigla SBB), o redutabil� societate misionar� sub patronajul 
Bisericii Anglicane, fondat� în 1804, care se ocupa cu r�spândirea �i traducerea Bibliei în 
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toat� lumea. În 1820 SBB î�i deschidea filiale în Imperiul Otoman (Insulele Ionice �i 
Atena), ulterior punctul central din Imperiul otoman fiind stabilit în Constantinopol. 
Tocmai în anii 40 ai sec. XIX deja se f�ceau prospec�iuni �i în Austria, iar Delegatul SBB 
din Constantinopol, Benjamin Barker (+ 1859) f�cuse deja c�l�torii semnificative în 
Principatele Române (Canton I, 42-43, CS�R III, 203-212) �i se implicase deja în 
editarea Scripturilor în limba român�. Vom vedea mai încolo cum. 

Tot în 1846, în 1/13.II. Cipariu îi va scrie lui Bari� despre problema tip�ririi 
Bibliei �i a pre�ului de cost; sc�zându-se din pre�, Cipariu se temea de binevoitorii de la 
Blaj, care i-ar fi imputat eventualele pagube sau deficite. El întrevedea �i retip�rirea 
Noului Testament.(Cipariu 2005, 189-192).  

Cipariu cuno�tea deja activitatea SBB, el posedând în biblioteca sa Noul 
Testament românesc tip�rit la Smirna, în 1838, dup� textul Bibliei de la Sankt Petersburg 
(�i deci de la Blaj), edi�ie ce avea binecuvântarea ierarhiei ortodoxe de peste Carpa�i (1). 
O dovede�te exemplarul cu cota actual� B 5926 din BARCj, Fondul Cipariu (2). Tocmai 
în 1846 va ie�i �i a doua edi�ie de la Smirna, ambele însumând un tiraj de 10 000 
exemplare (BRM III 649, Bagster 1848, 229) 

Alte activit��i intelectuale, apoi tumultul revolu�ionar din 1848-1849, restaurarea 
Mitropoliei Greco-Catolice în 1850 de c�tre Împ�rat au împins preocup�rile canonicului 
bl�jean spre alte direc�ii. Dar dup� 1850 preocup�rile legate de Biblie revin. 

În 1852 traducea rezumând Cartea Facerii, sintetizând-o în 24 de capitole (fa�� de 
cele 50)(la Blaj se p�stra Mss. 225, 42 file, datat 31.XII.1852 s.v., Com�a 1944,173) 
servindu-i ca material pentru redactarea unei istorii biblice. În 15/27.III.1854 finaliza un 
alt manuscris S.Scriptura, manual pentru Vechiul Testament (Mss. 58, 93 file, între fila 92 
�i 93 fiind o însemnare redactat� de Cipariu în 22.I.1854, prin care opta pentru principiul 
latinizant �i noua lui ortografie. Cf. Com�a 1944, 68-69). Va fi tip�rit în 1854. De altfel 
imediat va compune �i Istoria santa sau biblica a Testamentului Vechiu �i Nou pentru 
încep�tori (Mss. 150, 42 file, finalizat în 3/15.VIII.1855), având un con�inut identic cu cel 
tip�rit (Com�a 1944, 139) Istoria sfant� sau biblic� a Testamentului Vechiu �i Nou, Blaj, 
1855, 80 p. (ed. a II-a, 1859, 80 p.) Scientia Sântei Scripture, Blaj, 1854, VI + 240 p este 
de fapt manualul biblic al lui Cipariu. Despre lucrare îi va scrie �i prietenului George Bari� 
în 6.II.1855 (Vezi �i GBC IV, 247-248, 323-326,337, Cipariu 2005, 254-259) 
trimi�ându-i un exemplar din lucrare. NB. Cotele manuscriselor de mai sus apar�ineau 
vechii Biblioteci Centrale din Blaj (Com�a, 1944). 

Cipariu scria în manualul s�u de studii biblice, referindu-se la traducerile 
române�ti ale Scripturii: „in limb'a romanesca inca s'a tradusu S. Scriptura intrega de 
doue ori: antani'a de Sierbanu si Radu Logofetii, tiparita in Bucuresci la a. 1688 in fol., 
inse cu unele insemnate smentele; a dou'a de Samuel Calugarulu, tiparita in Blasiu a. 
1795, in fol., retiparita in S. Petersburgu in 8, amendoue dupa testulu celoru LXX. Noulu 
Testamentu inca s'a tradusus intregu de doue ori, una data suptu Stefanu Metropolitulu, 
tiparitu la Alba-Julia a. 1648 in f., si erasi mai de curundu in dialectulu Romaniei, 
tiparitu la Smirna in 8. Alte parti mai menunte s'au tradusu si tiparitu de forte multe ori, 
intre care mai de insemnatu suntu cele doue Carti de prima alui Moisi, tiparite la 
Orestia, la a. 1581, in fol.,etc.” (Cipariu 1854, 7). Noi am respectat intocmai ortografia 
autorului, subliniind doar opinia sa despre B 1688. 
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În Crestomatia sa, canonicul bl�jan va men�iona pe fra�ii �erban �i Radu 
Greceanu, care ajuta�i de Constantin Cantacuzino �i de Gherman al Nisei ca traduc�tori ai 
B 1688, reproducând titlul, fragmente din prefe�ele I �i II, urm�toarele paragrafe biblice 
Facere 3: 1-7, A doa Leage 14: 1-21, Psalmu LXIX, Cartea Eclisiastului, Cap. 1, Mathei 
17:14-23, C�tr� Corinteani dent�iu, Cap. XV: 12-22,, dein epilogu, pag. dein urm� 
(Cipariu 1858, XXIV-XXV, 185-194). Se pare c� Cipariu nu aprecia prea mult calitatea 
versiunii LXX folosit� la Bucure�ti (dup� cum nu era foarte entuziasmat nici de Biblia de 
la Blaj), ipoteza transcrierii B 1688 pentru ra�iuni strict filologice dobândind o pondere 
însemnat�. 

Momentul polemicii Heliade R�dulescu / �aguna îl va g�si interesat, solicitând 
informa�ii prietenului Bari�, precum �i replica lui Heliade la pastoralele arhiereului sibian. 
Cipariu primise de la Heliade prospecte ale Bibliei �i ale Biblicelor (scrisori c�tre Bari� 
din 3.IX.1858 �i 31.XII.1858, Cipariu 2005, 268-273). Despre Heliade, ulterior Cipariu 
va scrie aceluia�i Bari� (7.XI.1867, Cipariu 2005, 294-295) c� nu este de acord cu 
sistemul lui ortografic, Heliade fiind �i implicat politic.  

În �edin�a consistorial� din 9/12 ianuarie 1867 s-a decis constituirea unei comisii 
pentru revizuirea Sf. Scripturi, în comisie fiind desemna�i Timotei Cipariu, Ion Micu 
Moldovanu �i viitorul protopop �i profesor bl�jean Alimpiu Blasianu (1828-1887). Dar 
tot în acea �edin�� s-a decis �i consultarea ordinariatelor diecezane sufragane în privin�a 
acestei întreprinderi, acestea fiind de acord (mai pu�in Oradea, care dorea retip�rirea unor 
c�r�i de cult), punând condi�ia ca materialul preg�tit de comisie s� fie înaintat �i lor, 
acestea s�-�i formuleze obiec�iile în scris, iar la Conciliul Provincial s� se discute 
obiec�iile. Cipariu a preferat transcrierea B 1688, în sistemul ortografic propriu. Justin 
Popfiu, în revista „Amvonul” (nr. 1/1868, p.36) preciza necesitatea unei edi�ii biblice 
comode, de format mic, asemenea celor ale SBB, v�zând în r�spândirea Bibliilor 
Societ��ii Ierografice Britanice o amenin�are (Petru Magd�u, in Szmigelski 2008, 35, 
40-41). Dar Cipariu î�i urma neab�tut drumul în transcrierea B 1688. 

Preocup�rile sistemului s�u ortografic, �i voin�a aproape tiranic� de a-l vedea 
impus a fost corect surprins� de Ioan Chindri� în analiza unor scrisori cipariene din 
7.XI.1867, 1.IX.1868, 1.XI.1869 (Cipariu 2005, 294-297). În 16/23.II.1863 Cipariu 
finaliza o transcriere a Psaltirii dup� cea a lui Coresi (Com�a 1944, 198, Mss. 300, 
f.1-112) iar în acela�i manuscris, la filele 124-125 este notat� compara�ia cu varianta 
Psaltirii coresiene de�inut� de Biblioteca Na�ional� Bucure�ti, fiind consemnat� data 
8/20.IV.1869. Atât doar c� în 1869 un Vechi Testament ie�ea deja de sub tipar, în 1871 o 
nou� versiune a Bibliei în România fiind gata. Din acest moment, orice s-ar fi întâmplat, 
experimentul ciparian era sortit e�ecului. 

Se preg�tea Cipariu s�-�i utilizeze manuscrisul biblic în alte scopuri? Vom 
repune mai jos aceast� problem�. 

 
II. INTRAREA PE SCEN� A SOCIET��II BIBLICE BRITANICE 
Benjamin Barker, delegatul SBB pentru Constantinopol, a c�l�torit de mai multe 

ori în Principatele Române. Prima c�l�torie a f�cut-o în 1834, cunoscându-l cu acest prilej 
pe Petrache Poenaru (1799-1875), eforul �colilor Na�ionale, care a fost încântat de ideea 
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distribuirii Noului Testament poporului, fiind primit �i de domnitorul Alexandru Ghica, �i 
de ministrul, pe atunci, Barbu �tirbei. În Moldova a ajuns pân� la domnitorul Mihail 
Sturdza, a avut întrevederi �i cu mitropolitul Veniamin Kostaki (mitropolit al Moldovei 
între 1803-1808, 1812-1842)(3), cel care avea ultimul cuvânt în privin�a c�r�ilor 
biserice�ti. (CS�R III, 207-209). C�l�toria din 1835 a fost la fel de productiv�, Barker 
reu�ind s� aib� întrevederi cu episcopii ��rii Române�ti Neofit al Râmnicului 
(1824-1840), viitor mitropolit al Ungrovlahiei (1840-1849), Chesarie al Buz�ului 
(1825-1846)(4), ei urmând s�-l conving� pe mai intransigentul Ilarion de Arge� 
(1820-1821, 1828-1845) (CS�R III, 209). C�l�toria din 1838 a venit încununat� cu roade, 
Barker aducând exemplarele Noului Testament tip�rit la Smirna. Poenaru a �i distribuit 
din ele elevilor ca premii, episcopii munteni fiind extrem de încânta�i. Doar în Moldova, 
în ciuda prieteniei cu domnitorul, mitropolitul Veniamin a oprit distribuirea lor, 
conformându-se ordinelor Patriarhului Ecumenic Grigore al VI-lea (patriarh între 
1835-1840, 1867-1871) (CS�R III, 210-212). De altfel Patriarhia Ecumenic� deja din 
1833 condamnase activitatea SBB, interzicând distribuirea versiunilor protestante ale 
Bibliei (Canton I, 162). În Ardeal delegatul SBB Wimmer a f�cut �i el c�l�torii de 
documentare, dar implicându-se mai apoi în revolu�ia de la 1848, de partea maghiar�, a 
trebuit s� se retrag�, SBB fiind privit� cu suspiciune în Imperiul Austriac pân� în 1860. 
Benjamin Barker a putut reveni la Bucure�ti în 1851, r�mânând aici pân� în 1854, când a 
fost rechemat la Smirna.Va mai reveni la Bucure�ti în 1857 (Canton III, 214) S-a îngrijit 
de tip�rirea a înc� 5000 de buc��i ale Noului Testament (sigla NT) (Canton II, 208-209, 
278, 298) 

Iat� ce cuno�tin�e aveau britanicii la 1848 despre Bibliile române�ti. Pentru 
ineditul ei, public�m pag. 229 din enciclopedia lui Samuel Bagster dedicat� traducerii 
Bibliei în diferitele limbi: vezi Anexa I. 

Dup� o prezentare precis� �i concis� a traducerilor Bibliei în limba român� (B 
1688, o alt� edi�ie din 1714 �i B 1795, precum �i tip�rirea a 5000 de NT de Societatea 
Biblic� Rus�, ne este relatat� vizita Dr. Pinkerton (un delegat al SBB) în Rusia �i luarea 
de contact al acestuia cu exarhul moldovean în 1817 (5), �i tip�rirea a 5000 de Biblii 
începând cu 1817. Edi�ia a fost rapid epuizat�, fiind necesare alte tiraje. (Despre 
implicarea SBB în Tip�rirea Bibliei de la Sankt-Petersburg vezi �i Con�ac 2011,47-48) 

În 1838 s-au mai tip�rit înc� 5000 NT, urmat� de altele, ajungând la un tiraj de 10 
000 exemplare. Despre tip�rirea NT de la Smirna din 1838 �i 1846 vezi �i Con�ac 2011, 
49-53; au fost folosite litere comandate la Leipzig, corector a fost Alexandru Zoto. 
Smirna a fost aleas� ca loc al tip�ririi fiind mai avantajoas� din punct de vedere economic, 
existând la acea tipografie – Damian – �i alte comenzi pentru NT în greac� (6). 

Deci Biblia lui Gavriil B�nulescu Bodoni a avut un tiraj de 5000 de exemplare, 
iar NT tip�rit prin grija SBB a ajuns la 15 000 exemplare. �i nu era suficient. Ca s� avem 
o idee asupra cantit��ii, Biblia de la Blaj, tradus� de Samuel Micu, a fost tip�rit� într-un 
tiraj de maxim 1500 exemplare (Chindri� 2010, 341) iar Andrei �aguna, la Sibiu, a tip�rit 
Biblia sa în 3000 exemplare (Moceanu 2003, 160). 

Se pune întrebarea: dac� se resim�ea nevoia presant� de Biblii,cum atest� 
materialele publicate de SBB, de ce nu s-a reeditat de c�tre SBB Biblia de la Blaj, sau cea 
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de la Sankt Petersburg (ini�iativa episcopului Filotei de la Buz�u fiind una diecezan�), 
urm�rindu-se taton�ri pentru noi traduceri? R�spunsul e simplu: SBB dorea introducerea 
Textului Masoretic ca referin�� pentru Vechiul Testament, iar din 1824 SBB a decis s� nu 
mai tip�reasc� scrierile deutero-canonice (nerecunoscute de protestan�i, ex. 3 Ezra, 
Macabeii, Judith, Tobit, Baruh, etc.), fapt ce stârnise mânia Patriarhiei Ecumenice, a 
clerului catolic dar �i a multor pastori protestan�i din Europa Central�, inclusiv în Ardeal 
�i Ungaria (Canton II, 208). 

De men�ionat c� în Ardeal pastorul lutheran filo-român Stephan Ludwig Roth 
(1796-1849), între 1846-1848 a fost un activ colaborator al SBB, c�utând s� intereseze 
prestigioasa societate �i în distribuirea Scripturii în limba român� (Schneider, 2008, 157, 
nota 69). 

Momentul revolu�iei din 1848 a întrerupt activitatea SBB atât în Imperiul 
Otoman (c�ruia îi erau vasale �i Principatele Dun�rene; de altfel, în rapoartele SBB ele 
figureaz� la Turcia (!) pân� în 1874, când România va fi transferat� Agen�iei Austriece, 
din motive economice) cât �i în Imperiul Austriac. Mai mult, în 1859 murea Benjamin 
Barker, activitatea lui fiind preluat� de fostul s�u adjunct, Rev. Dr. Alexander Thomson 
(+ 1899). 

Rev. Thomson a preluat din mers taton�rile f�cute anterior de Barker, c�utând un 
expert în limbile biblice greac�, latin�, ebraic�, ce ar fi putut oferi o nou� traducere 
biblic�. Cel selectat pentru debut a fost faimosul Konstantin Kiriakos Aristias (1800 
Bucure�ti – 1880, Bucure�ti), nimeni altul decât C. Aristia, eterist, membru al Fr��iei, unul 
din co-fondatorii cu Ion Heliade R�dulescu a Societ��ii Filarmonice din 1833, profesor de 
art� dramatic�, traduc�torul lui Homer �i al lui Plutarh, adânc implicat în Revolu�ia de la 
1848 din Muntenia, înnobilat ulerior cu titlul de serdar. Din exilul parisian, unde plecase 
cu Heliade, s-a întors în 1851 în Muntenia, refuzând cet��enia greac� oferit� în acela�i an 
(DSR I, 126-127)(7). 

Acesta s-a apucat de treab� în 1857 (Canton III, 214) �i a tradus Geneza, Psalmii 
�i Isaia, fiind �i tip�rite: 

Biblia Sacra /Genesis/. Din ultima editiune ellenica recorrectata supra 
ebraiciloru arhetipi.Tradusâ de K. Aristias. Cu cheltuiala Societ��ii Ierografice Britanica 
�i Streine spre propagarea Sf�ntului Cuv�ntu în Britania �i la alte na�iuni, Bucuresci, 
1859, 1 f + 128 p., cu alfabet de tranzi�ie (BRM I, 359, nr. 6607) 

Biblia Sacra /Psalmii/. Din ultima editiune ellenica recorrectata supra 
ebraiciloru arhetipi.Tradusâ de K. Aristias. Cu cheltuiala Societ��ii Ierografice Britanica 
�i Streine spre propagarea Sf�ntului Cuv�ntu în Britania �i la alte na�iuni,Bucuresci, 
1859, 1 f+ 157 p., cu alfabet de tranzi�ie (Ibidem, nr.6607 a) 

Biblia Sacra /Isaia/. Din ultima editiune ellenica recorrectata supra ebraiciloru 
arhetipi.Tradusâ de K. Aristias. Cu cheltuiala Societ��ii Ierografice Britanica �i Streine 
spre propagarea Sf�ntului Cuv�ntu în Britania �i la alte na�iuni,Bucuresci, 1859, 1 f+ 
122 p, tot cu alfabet de tranzi�ie (Ibidem, nr. 6607 b)(8) 

Dar Aristia terminase de tradus �i Exodul, lucrând la Levitic deja în 1860. Aristia 
lucra dup� un text neo-elen (deci edi�ia Scripturii tip�rit� în neo-elen� de SBB în 1836, 
Bagster 1848, 203), cerea s� fie bine pl�tit (era recunoscut� nevoia sa pecuniar�) �i nu era 
nici extrem de pios, fiind prea libertin pentru gusturile puritanilor englezi. A�a c� la 
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colaborarea cu el s-a renun�at (Con�ac 2011, 79) (Un comentariu succint al ortografiei �i 
limbii traducerilor lui Aristia la Munteanu 2012, 45-46) (9). R�mân câteva întreb�ri: a 
fost influen�at Aristia de experimentul biblic al lui Ioan Heliade R�dulescu, de la Paris? 
Foarte probabil, amici�ia dintre ei fiind neconturbat�, iar Heliade trimi�ându-�i fasciculele 
biblice nu numai episcopilor, ci �i prietenilor s�i. Din nefericire arhiva lui Aristia s-a 
pierdut în cea mai mare parte, iar pân� acum vreo referin�� la Heliade despre traducerile 
prietenului s�u nu am g�sit. O alt� întrebare: de ce ierarhia ortodox�, chiar �aguna, nu a 
reac�ionat în cazul Aristia? Câteva argumente pot fi aduse: Aristia a lucrat dup� un text 
neo-grec,dar nu a considerat c� se adreseaz� Bisericii Ortodoxe, nu �i-a înso�it traducerea 
de comentarii esoterice, ca Heliade, iar activitatea SBB în Principate era încurajat� de 
episcopii locali. A fost mai cuminte decât Heliade. Cu mândrie SBB anun�a c� între 
1855-1859 s-au tip�rit 15.000 exemplare din NT �i 3000 exemplare din Psaltiri �i din 
Genez� (traduse de Aristia) (Canton III, 221). 

Se c�uta un alt bun cunosc�tor al limbilor clasice, dac� se poate versat în teologie, 
mai modest, ba chiar zelos în treburi religioase. Omul a fost g�sit, fiind un … ucenic �i 
împlinitor al spiritului �colii Ardelene. Este vorba de ieromonahul Nifon Nicolae 
B�l��escu (ini�ial B�la�cu) care avea deja o activitate prodigioas� ca dasc�l, profesor de 
seminar �i gramatician. Merit� s�-i red�m profilul biobibliografic, a�a cum a fost înf��i�at 
de Pr. Acad. Mircea P�curariu, urmând apoi s� facem câteva observa�ii proprii. 

B�L��ESCU NIFON (din botez Nicolae), teolog �i pedagog, monah. N. 1806, în 
Ha�ag, jud. Sibiu, decedat în 1880, probabil la m�n�stirea C�Id�ru�ani. Studii de 
Filosofie �i Drept la Oradea �i Cluj, de Teologie la Institutul din Arad (1832 - 1834). 
„Cancelarist" la Episcopia Aradului (1834), profesor la „�coala de �ârcovnici" din 
Bucure�ti (1835-1836), apoi la noul Seminar din Bucure�ti (1836-1848), un timp rector; 
participant activ la revolu�ia românilor din Transilvania din 1848-1849, fiind �i arestat; 
C�lug�rit la m�n�stirea Neam�, în 1852, sub numele Nifon, profesor �i rector al noului 
Seminar de la Hu�i (1852- 1856), Profesor de Religie la Gimnaziile „Laz�r" (1860-1862) 
�i „Matei Basarab" (1862-1865) din Bucure�ti, profesor de Religie �i Latin� la „�coala 
National� de Medicin� �i Farmacie" din Bucure�ti (1864-1865), apoi probabil - 
pensionat.  

Organizator �i director (dup� 1869/70) al �colilor române�ti din Dobrogea, 
aflat� atunci sub domina�ie otoman� – el însu�i a organizat 21 de �coli �i se pare c� a 
condus personal �coala din Tulcea �i va face o c�l�torie la Istanbul (1872-1873), tot în 
vederea organiz�rii înv���mântului românesc din Dobrogea. Cercet�ri pe teren asupra 
aromânilor din Peninsula Balcanic�, unde inten�iona s� deschid� �coli pentru ei. A 
publicat numeroase manuale didactice �i dic�ionare; altele au r�mas în manuscris. 

Lucr�ri: Gramatica român� pentru seminarii �i clase mai înalte, Sibiu, 1848, 
XXX+230 p. (ed. a II-a, Bucure�ti, 1850, X+ 197 p.); Elemente de gramatic� româneasc� 
pentru �colarii încep�tori (dup� cea mare pentru seminarii), Bucure�ti, 1850, 104 p.; 
Abecedariu pentru �colile încep�toare, Ia�i, 1852, 80 p..�i Bucure�ti, 1857, 88 
p.,Dictionarium latino-romanicum. Tom I, fasc. 1, Cibinii, 1848,368 coloane �i tom I-IV, 
Bucure�ti, 1860-1863, 864 coloane; Dictionariu romano francesu, vol.I fasc.1, Bucure�ti, 
1859, 128 p.; Dictionnaire francais-roumain, I-er volume, I-er livre, Bucure�ti, 1859, 128 
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p. Catehism mic pentru �colarii �ncep�tori, Ia�i, 1853, 24 p., Elemente din istoria biblic� a 
Testamentului Vechi �i Nou sau Sfânta Scriptur� prescurtat� pentru trebuin�a tinerilor din 
�colile elementare, Ia�i, 1853, 56 p.; Istoria biblic� a Testamentului Vechiu �i Nou sau 
Sfânta Scriptur� prescurtat� pentru trebuin�a tinerilor din �colile gimnaziale, Ia�i, 1853, 4 
+ 112 p. (alte edi�ii a publicat Theodor Codrescu în 1859 �i 1882). Isagogica sau 
introducerea în c�r�ile Sfintei Scripturi a Vechiului �i Noului Testament. Lucrat� �i 
predat� �colarilor s�i seminaristi de..., Ia�i, 1854, IV + 156 p. (o nou� edi�ie la Bucure�ti, 
1858, IV + 156 p.); Epistolele �i Evangheliile Duminecilor �i ale s�rb�torilor de peste tot 
anul, pentru seminarii, �colile publice �i private �i familii evlavioase, Bucure�ti, 1858, 6 + 
200 p. (ed. a II-a, în 1861, 224 p.; ed. a lII-a în 1864, 256 p.) Flori de pietate pentru 
suflete evlavioase, culese de...Ia�i, 1852, 350 p.; Diferite bro�uri.  

Lucr�ri r�mase în manuscris:  
Moralul christianesc, Istoria bisericeasc�, Ritorica bisericeasc�, Psihologia, 

Arheologia �i Geografia biblic� �i cea bisericeasc�, Teologia pastoral�, Istoria Noului 
Testament �.a., fragmente dintr-o nou� traducere a Bibliei �.a. (toate p�strate în 
Biblioteca Academiei Române).  

In 1860 a tip�rit câteva numere din publica�ia periodic� „Amicul literaturii 
române, foaie literar�, comercial� �i agronomic�“.(P�curariu, 1996, 39-40). 

La datele oferite de P. Mircea P�curaru mai putem releva existen�a unui bun 
medalion biografic în GBC VI, 70-80, medalion urmat de publicarea comentat� a 43 de 
scrisori destinate lui George Bari�, prieten al s�u, în intervalul 1839 -1873. Mai exist� �i o 
nou� monografie, din nefericire nici ea de g�sit în Cluj �i deci mie inaccesibil�, a Dlui. Dr. 
Emanuel T�val� - Nicolae Nifon B�l��escu – între „c�lug�rul chirovag” �i „luceaf�rul 
r�t�citor”, Sibiu, 2012, Ed. Universit��ii Lucian Blaga.(10) 

Plecat din Ardeal în 1835, dup� ce a pus pe picioare Seminarul Central din 
Bucure�ti, fiind câtva timp �i singurul profesor, în urma intrigilor unor confra�i, la 
Cernica, unde era stare� viitorul ierarh Sf.Calinic de la Râmnic, va g�si ad�post �i 
protec�ie. Chiar stare�ul îl va ap�ra �i absolvi de acuza�ia de „uniatism” adus� de al�i 
monahi, intoleran�i cu ideile novatoare ale profesorului. Va fi afiliat Societ��ii Literare, 
strângând prietenii cu Heliade, fra�ii B�lce�ti, Gole�ti, A.T.Laurian, etc. Între 1846-1848 
va fi la Sibiu unul din colaboratorii lui Andrei �aguna, iar în Revolu�ia din 1848 va avea 
un rol important, fiind apoi nevoit s� se refugieze din calea armatei maghiare, în 1849. Va 
fi decorat cu Ordinul Sf. Stanislau, al Imperiului Rus.(11).Va deschide �coli române�ti în 
Dobrogea,unde va poposi în 1870 legând o prietenie cu mutesariful (guvernatorul) Ismail 
Qemali Bey (1844-1919, viitor pre�edinte al Republicii Albaneze), care îl va numi �i 
director general al �colilor. propunând �i întemeierea unei episcopii române�ti în acea 
provincie. E limpede c� din tot ce a f�cut, modelele sale erau Samuel Micu �i Gheorghe 
�incai. Succesorul lui Ismail Bey (mutesarif între 1868-1871), Farih Bey, nu îl va 
simpatiza atât de mult, din 1873 el fiind nevoit a se întoarce în România, revenind îns� în 
Dobrogea, la M�cin, dup� 1878, unde tot de �coal� se va ocupa. La moartea lui va l�sa o 
bibliotec� impresionant�, ajuns� se pare la Tulcea, dar �i multe manuscrise, ce vor intra în 
1889 în patrimoniul Academiei Române. 

Autorii volumului GBC VI dau ca loc al decesului comuna M�cin din Dobrogea. 
P. P�curaru afirm� c� ar fi fost c�lug�rit la Neam�, în 1852, dar epistolarul s�u 
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demonstreaz� c� intrase la M-tirea Cernica, în 1842, unde fusese înve�mântat cu mantia 
monahal� (deci devenise rasofor), fiind c�lug�rit formal la Neam� în 26.I.1852 �i 
închinoviat la C�ld�ru�ani. Desigur a fost hirotonit ca preot dup� depunerea profesiei 
monahale definitive (1852). 

Ieromonahul Nifon B�l��escu a fost contactat de Rev. Dr. Thomson �i a acceptat 
s� se ocupe de traducerea Vechiului Testament, reu�ind finalizarea Pentateuhului în 1862. 
Leg�turile dintre B�l��escu �i Thomson s-au men�inut în limba german�. Coresponden�a 
sa cu Rev. Thomson se p�streaz� în Mss. 730 al BAR, filele 187-220 (Bianu Caraca� 
1931, 3-4)(12). Odat� Pentateuhul tradus, se preconiza tip�rirea acestuia într-un tiraj de 
5000 exempare (Report 59, 136), un raport ulterior al SBB precizând c� B�l��escu a 
tradus Octateuhul (deci Pentateuhul, Iosua, Judec�torii, Rut), acesta fiind tip�rit la Ia�i în 
1865 (Report 62, 140), fiind rev�zut de un misterios „Profesor Jerome” (Report 61, 152, 
Canton III, 222). Cine era misteriosul Profesor „Jerome” de la Ia�i? 

Jerome se traduce în român� ca Ieronim. O informa�ie din spa�iul cibernetic (13) 
precizeaz� c� era profesor la Seminarul Bisericii Ortodoxe Valahe(!). O prim� op�iune de 
identificare ar fi fost arhimandritul Ieronim Butzureanu (1833-1878), (vezi �i P�curariu 
1994, III, 249,256, 258,291). Profesor la Seminariul Teologic din Ia�i, mai apoi la 
Facultatea de Teologie de acolo (profesor de exegeza Vechiului Testament), ulterior 
transferat la Bucure�ti, ca vicar mitropolitan. Butzureanu este �i autorul unui manual de 
arheologie biblic�, fiind oarecum conectat �i cu istoria literaturii, prezidând comisia care 
l-a caterisit pe diaconul Ion Creang�(14). 

Profesorii Con�ac (Con�ac 2011, 79-83) �i Munteanu (Munteanu 2012, 46-47) 
dau date u�or diferite: Pentateuhul ar fi fost publicat în 1864 (eronat), iar lui Thomson, în 
timpul unei vizite la Ia�i, i s-ar fi recomandat o comisie format� din Mihail Vitlimescu 
(cenzor al c�r�ilor ebraice, autor al unor c�r�i de apologetic� pentru evrei, el provenind din 
iudaism), profesorul Ieronim Voruslan (�i el provenit din iudaism) �i arhimandritul 
Clement Nicolau. Dintre cei propu�i, doar Ieronim Voruslan a fost acceptat, acesta 
rev�zând traducerile lui Nifon B�l��escu �i prezentând un model al traducerii c�r�ii lui 
Rut. Prezen�a lui Voruslan stârnind suspiciuni, acesta s-a retras dup� ce a finalizat 
traducerea c�r�ilor 1 Samuel(1 Împ�ra�i), 2 Samuel (II Împ�ra�i), Iov �i Psalmii. C�r�ile 1 
Regi (III Împ�ra�i), 2 Regi (IV Împ�ra�i), 1 �i 2 Cronici, Ezra, Neemia �i Estera au fost 
traduse de profesorii Constantin Erbiceanu (15) �i F.Dub�u(16). La cei doi s-a asociat �i 
Ghenadie, episcopul Arge�ului (17), care a tradus Ieremia �i Plângerile lui Ieremia. 
Procesul tip�ririi a fost supravegheat de Rev. William Mayer (18). Tip�rirea Vechiului 
Testament s-a f�cut în trei etape, pe m�sura finaliz�rii traducerii: 

1.Sânta Scripturá a Vechiului Testament. Tradusâ �i publicatâ de Societatea 
Biblicâ Britanâ �i Strâinâ. Tomul Ante�	, cuprinãind: Cele cinc� câr�i a le lui Moise, 
Iosua, Judecatorii �i Rut. Ia�ii, 1865, Imprimeria Adolf Bermann, 417 p. 

2.Sânta Scripturá a Vechiului Testament. Tradusâ �i publicatâ de Societatea 
Biblicâ Britanâ �i Strâinâ.Tomul al Doilea cuprinãênd Samuel I, Samuel II, Regii I, Regii 
II, Cronica I, Cronica II, Ezra, Neemia, Ester, Iovu �i Psalmii. Ia�ii, 1867, Imprimeria H. 
Goldner, 534 p. 

3.Sânta Scripturá a Vechiului Testament. Tradusâ �i publicatâ de Societatea 
Biblicâ Britanâ �i Strâinâ. Tomul al Treilea cuprinãênd Proverbele, Ecclesiastul, 
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Cântarea Cântârilor, Isaia, Jeremia, Plângerile, Ezekiel, Daniel, Osea, Joel, Amos, 
Obadia, Iona,Micha, Nahum, Habakuk, Zefania, Haggai, Zaharia, Malachi. Ia�ii, 1869, 
Imprimeria H.Goldner, 434 p. 

Tirajul a fost vol.I 5000 buc��i, vol.II 7000 buc��i, vol.III 8000 buc��i (Canton III, 
222). Desigur c� ortografia este etimologizant�, dar nu exagerat, apar multe neologisme, o 
particularitate fiind scrierea Numelui Divin unde e cazul, ca Jehova. 

Se impun câteva observa�ii: 
1. Nifon B�l��escu a tradus Octateuhul (deci vol.I), fapt men�ionat chiar de 

istoricii timpurii ai SBB dar mai ales de rapoartele anuale ale SBB, redactate în urma 
d�rilor de seam� ale delega�ilor acesteia, care colectau informa�iile de la colportori 
(Report 62, 140). A mai tradus �i Psaltirea (vezi Mss. 755 BAR, Bianu Caraca� 1931, 20)! 

2. Constantin Erbiceanu a tradus cele mai multe c�r�i, urmat de profesorul 
Ieronim Voruslan, apoi de viitorul ierarh Ghenadie �eposu. Deci aceast� traducere poate 
fi numit� B�l��escu-Erbiceanu-Voruslan. 

3. Rev. William Mayer �i Ieronim Voruslan s-au implicat în supravegherea 
tip�ririi. 

4. Nu sunt traduse c�r�ile deutero-canonice. 
5. Tirajul a fost ridicat pentru acele timpuri, �i dup� cum se va vedea, 

insuficient.  
6. S-a lucrat dup� Biblia Tremellius Junius Bezae (vezi nota 13) dar �i dup� 

Bibliile Martin �i Ostervald (Con�ac 2011, 81) (19) 
7. Formatul c�r�ilor era extrem de practic (similar formatului A5 contemporan), 

ele putând fi purtate u�or în buzunarul unei redingote.. Mai aveau un avantaj: erau ieftine 
(un NT ce avea dimensiuni similare era vândut de colportori cu rabat �i la un zwanziger, 
i.e., 20 cruceri, echivalentul a 8 pence, Raport 63, 174)(20) 

8. Textul este prezentat cu versete aliniate, pe o singur� coloan�, nu pe dou�, ca 
în Bibliile de la Blaj, a lui �aguna, sau ca cele ulterioare. De asemenea lipsesc referin�ele 
(„trimiterile”). Unele expresii ofensatoare la adresa evreilor, aflate ini�ial în Biblia 
Ostervald, au fost eliminate (Con�ac 2011, 81) 

9. Nu putem exclude faptul c� la revizia traducerii Rev. Mayer s� nu fi folosit 
textul Bibliei King James (Authorised Version) precum �i Biblia German� („Luther”). 
Unele antroponime din edi�ia 1865 sunt scrise cu ortografie german�, de pild� la Gen. 36: 
34, Huscham (Vulgata are Husam, iar în Biblia din 1915 apare Hu�am). 

Se nasc de asemenea câteva întreb�ri: 
1. �tia Timotei Cipariu de existen�a acestei traduceri? Desigur. Chiar dac� în 

actualul fond Cipariu lucrarea nu poate fi reperat�, o avea prietenul �i colaboratorul s�u, 
Ion Micu Moldovan (cota BARCj B 7583), dar exista �i la Biblioteca Central� din Blaj 
(cota B 15295). 

2. Cum a fost primit� noua traducere în societatea româneasc�? William Canton 
(1845-1926), istoricul SBB, o subliniaz� r�spicat: „În Romania (1861) agen�ii SBB au 
avut o libertate de ac�iune cum n-au avut-o nic�ieri altundeva pe Continent” 
(Canton III, 221). Rapoartele SBB descriu în detaliu activitatea colportorilor Societ��ii, 
ace�tia fiind bine primi�i de autorit��ile locale (prefec�i, primari), la m�n�stiri (Hurez, scris 
Hares, Report 62, 141) sau de c�tre episcopi (La Râmnic colportorii erau proteja�i de 
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episcop, nimeni altul decât intransigentul Sf. Calinic Cernicanul!, Report 62, 141, la 
Curtea de Arge�, unde eruditul episcop Ghenadie era extrem de apreciat pentru erudi�ia 
sa, Report 62, 142 – ulterior va fi cooptat ca traduc�tor n.n.-, la Hu�i unde Seminarul 
episcopal a cerut 60 de buc��i din Octateuh, colportorul fiind somat s� aduc� rapid �i 
celelalte volume, Report 64, 153, sau la Seminarul teologic din Bucure�ti, Report 64, 
155). La Hu�i �i la Bucure�ti prestigiul lui Nifon B�l��escu era recunoscut… Adversit��i 
veneau mai degrab� de la protestan�ii germani sau de la credincio�ii etnici greci. Au 
existat �i dificult��i, unii prela�i ridicând obiec�ii c� nu s-a tradus Septuaginta; dar prin 
interven�ia Ministrului de Interior �i de Culte, în 1866, C.A. Rosetti, distribuirea noii 
traduceri a fost autorizat� f�r� opreli�ti (Report 62, 140). În 1860 se introdusese în mod 
oficial alfabetul latin (în Moldova în 1862), iar colportorii �ineau seama �i de cei care 
doreau în continuare folosirea alfabetului chirilic. Mai târziu îns�, teologii ortodoc�i au 
f�cut un pas înapoi în ceea ce prive�te revizia traducerii (Con�ac 2011, 82), mai probabil 
din cauza ignor�rii Septuagintei de c�tre SBB. În c�r�ile de cult din ritul bizantin 
pericopele biblice sunt din LXX, de unde posibilitatea unor confuzii. 

3. Care era activitatea SBB în Ungaria �i Transilvania? Societatea fusese privit� 
cu rezerve dup� 1848, dar reautorizat� s� intre în Imperiu în 1861, �i în urma interven�iilor 
energicului delegat SBB din Imperiu, Rev. Edward Millard (1822 - 1906), din 1867 putea 
activa �i în Transilvania, un depozit de c�r�i fiind inaugurat la Cluj. Millard c�l�torise în 
Ardeal, în 1865, inclusiv la Sibiu, unde s-a întâlnit �i cu … Andrei �aguna. Pentru 
savoarea textului, l�s�m varianta britanic� original�: „Hermannstadt, where he met et 
with much kindness and attention from persons of influence, to whom he explained the 
object and operations of the Bible Society, and one of whom stated that he had no 
objection to the circulation of the Bible, having himself published an edition in 1868 (2 
vols. Folio, price 6£)” (Report 62, 68).Cercet�torul german Johann Schneider a analizat �i 
el contactele lui �aguna cu Rev. Millard: 

-�aguna a afirmat c� nu poate folosi Bibliile editate la Bucure�ti �i Ia�i din 
motive legale, o prohibi�ie a importului de carte de peste Carpa�ii fiind în vigoare. 

-Ierarhul nu se opunea colabor�rii cu SBB, Schneider considerând c� nu a fost 
informat asupra realei inten�ii a acesteia (fapt contrazis de Raportul din 1866); zvonul c� 
Heliade �i Ioan Maiorescu ar fi colaborat cu SBB s-a dovedit a fi fals (�aguna nu putea 
colabora cu Heliade), dar ar fi putut accepta colaborarea lui Aristia, a lui Nifon B�l��escu, 
care îi fusese secretar (Schneider nu cuno�tea activitatea lui B�l��escu). 

-În opinia cercet�torului german, �aguna nu se opunea SBB, întrucât nu 
considera riscul de prozelitism din partea ei ca fiind acut, iar stimularea citirii Scripturii 
din partea lui �aguna convegea cu misiunea SBB. 

-Spre deosebire de mitropoli�ii de la Karlovitz �i Belgrad, care au condamnat 
edi�iile sârbe�ti ale Bibliilor SBB, �aguna se al�tura episcopului de Vr�e�, Emilian 
Kenghela� (1853-1885), amândoi favorizând Bibliile SBB (Schneider 2008, 157-164) 

 
Clerul catolic a f�cut opozi�ie, dar ulterior s-a resemnat, dar în 1868, când a 

ap�rut NT din 1868 (una din edi�iile vieneze), opera a fost denun�at� de un episcop 
greco-catolic (Canton III, 200-201). Nu i se d� numele, acest episcop putând fi Ioan 
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Vancea sau Iosif Papp Szilagyi, care nu f�cea decât s� reitereze dispozi�iile Sf.Scaun, ce 
condamnase în preceden�� activitatea SBB.(21). Acest fapt nu i-a împiedicat pe clericii 
greco-catolici s� achizi�ioneze masiv Bibliile editate de SBB. Johann Schneider va 
considera c� episcopul în cauz� este Ioan Vancea (Schneider 2008, 163) dar acesta a fost 
confirmat de mitropolit în 21.XI.1868, preconizat de pap� în 21.XII.1868, ajuns în 
diecez� doar în aprilie 1869. Cert este c� la Blaj colportorii SBB au desf�cut un num�r 
mare de Biblii �i fragmente de Scriptur� (Schneider, 2008, 163). 

4. În 1866 SBB se l�uda c� tip�rise în române�te p�r�i din VT în num�r de 
16.000, Psaltiri �i NT în tiraje de 10.000 buc��i (Report 62, 78). În 1862, în Imperiul 
Otoman (N.B. România a figurat inclus� în Turcia pân� în 1874 în statisticile SBB!) s-au 
vândut 4020 Scripturi sau fragmente în român�, comparativ cu 1899 armene, 2715 
grece�ti, sau 1131 bulg�re�ti (Report 59, 125). În 1865 se vindeau 3019 Scripturi în 
român�, fa�� de 2414 armene,, 2097 bulgare, 3157 grece�ti sau 1308 ebraice. (Report 61, 
139-140). În 1866 în România se vindeau 4388 Scripturi, în timp ce în Regatul Elen doar 
1437 sau 584 în Bulgaria (Report 62, 129-130). În 1867, în Imperiul Austriac se 
vânduser� 708 Scripturi române�ti, fa�� de 52,658 germane, 32,480 maghiare,, 25,581 
cehe, 24,615 ebraice sau 8,296 sârbe�ti, iar în Imperiul otoman 2,252 Scripturi în 
române�te (deci în total apropae 3000 buca�i). (Report 63, 82, 157). În 1868 cifrele au 
crescut în Imperiul Austriac, fiind r�spândite 2245 Scripturi române�ti, iar în Imperiul 
Otoman 1606 buc��i. Prin Scripturi se în�eleg NT, Psaltiri sau fragmente biblice. (Report 
64, 73,140) Deci în medie cam 3000 pe an, ceea ce demonstreaz� cererea �i foamea dup� 
Biblie. Ori, rapoartele subliniau c� din nefericire, dintre români cca. 80% erau analfabe�i. 
Mai exista �i problema ortografiei, unii preferând în continuare vechiul alfabet, al�ii având 
propriile opinii asupra ortografiei în alfabet latin, ceea ce l-a f�cut pe rev. Dr. Thomson s� 
sintetizeze problema „Orthography is a perfect chaos” (Cf. Con�ac 2011, 81). 

5. Cum se face c� Mitropolitul Andrei �aguna nu a reac�ionat de aceast� dat� 
vehement la noile traduceri? În primul rând tactul agen�ilor SBB, care nu au ocolit 
ierarhia ortodox�, ci dimpotriv�, au c�utat s� ia contacte cu episcopii din primul moment. 
Deci, tactul �i polite�ea �i-au spus cuvântul. Mai apoi �aguna a putut afla cine se ocupa de 
traduceri: B�l��escu îi fusese secretar �i prieten, Ghenadie �eposu era episcop, Constantin 
Erbiceanu era un cercet�tor în devenire. �aguna era adeptul r�spândirii Scripturii în 
popor, fapt eviden�iat �i de Raportul SBB din 1866, dar �i de al�i cercet�tori (Schneider 
2008, 164), cercet�torul german remarcând cu perspicacitate c� mi�c�rile de trezire în 
cadrul Bisericii Ortodoxe, „Oastea Domnului” �i „Bogomoli�ii” au ap�rut în Ardeal �i în 
Banat, unde lectura Bibliei a fost încurajat�. 

6. Se mai poate g�si �i o alt� explica�ie. Perioada 1855-1870 a fost extrem de 
important� atât pentru Biserica Ortodox� din Principate, pentru cea din Transilvania, cât 
�i pentru Biserica Greco-Catolic�. În Principate b�tea vântul seculariz�rii, na�ionalizarea 
dar mai ales etatizarea averilor m�n�stire�ti cauzând un �oc Bisericii, din care nu �i-a 
revenit nici azi… Apoi legea anti-canonic�, din 1865, de numire a episcopilor din 
Principate, f�r� consultarea Patriarhiei Ecumenice, prin simpla voin�� a puterii laici, a 
cauzat o criz� de canonicitate a Bisericii la Nord de Dun�re (22), B.O.R. din Principate 
ajungând o cenu��reas� a regimurilor politice. În Transilvania �aguna era ocupat cu 
demersurile privind crearea, recunoa�terea �i consolidarea Mitropoliei Transilvaniei, 
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recunoa�terea Statutului Organic, înarticularea acestuia la Budapesta în 1868. Biserica 
Greco-Catolic� lupta pentru configurarea identit��ii canonice a reactivatei Mitropolii, 
alegerea unui nou mitropolit, confruntarea dintre rea�ezarea canonic� �i men�inerea 
obiceiurilor canonice ale Bisericii Române�ti din Transilvania. Nun�ii Apostolici de la 
Viena erau plini de rezerve fa�� de pozi�ia b�trânului mitropolit Alexandru �terca-�ulu�iu, 
sinodul din 1868 se demonstrase o tribun� vehement� pentru autonomia eclesiastic�, 
etc.(23) Timotei Cipariu l-a secondat cu cavalerism pe Mitropolitul Alexandru 
�terca-�ulu�iu în întreaga sa lupt� pentru men�inerea specificului Bisericii Greco-Catolice 
din Ardeal, fiind de fapt teologul de cas� al acestuia. 

7. De ce numele traduc�torilor nu apar pe frontispiciile volumelor? S� fi fost 
frica de reac�ia Bisericii Ortodoxe (b�nuit� la Schneider 2008, 160, nota 78)? Desigur nu. 
Aristia avea numele trecut pe frontispiciul c�r�ilor (azi de neg�sit), Vasile Pallade insista 
s� fie trecut ca traduc�tor, Nitzulescu a ajuns s� fie trecut pe frontispiciile Noului 
Testament. În realitate era regula general� a SBB s� nu treac� numele traduc�torilor pe 
paginile de titlu ale edi�iilor biblice, românii f�când �i aici o excep�ie. Cunoa�tem numele 
traduc�torilor din Rapoartele anuale editate de SBB, din Istoria lui W. Canton,deci din 
surse edite timpurii, redactate pe m�sura împlinirii evenimentelor, coresponden�a SBB 
între 1857-1900 pare-se fiind pierdut� (Schneider 2008, 159, nota 75). 

Oferim o mostr� din Psaltirile ap�rute cu alfabet latin, între 1835 – 1867: 
Psaltirea Blaj 1835, p.12 (Psaltirea sau Cartea Psalmiloru. De pre limba 

evreeasc� tradusa romanesce de fostulu prea onoratu domnu Theodoru Popu, 
preopsitulu capitulului greco-catholicu din Blasiu si professoru S. Scripturi, Blasiu 1835, 
cu Tiparulu Seminariului) 

Psalmulu XI 
Magistrului Cantaretilor intr’o chimvala 
Cu optu strune Psalmulu lui David 
 
1.Mantueceme Domne, qua au lipsitu quelu cuviosu quà s’au stinsu quei 

adeverati dintre fii omeniloru, 
2.Desierte au graitu fiesce quare catra vecinulu seu, cu buze façiarnice si cu 

inim’a indoita au graitu 
3.Perdeva Domnulu tote buzele façiarnice si limb-a quea mari graitore. 
4.Pre quei que au disu: limb’a nostra o vomu intari, buzele nostre la noi suntu si 

quine e noa Domnu, 
5.Pentru necadiulu seraciloru, si suspinulu miseiloru acum e voiu sculá dice 

Domnului, pune voiu intru mantuire pre quelu que se urgisecesce 1) 
6.Cuvintele Domnului suntu cuvinte curate, qua argintulu quelu lamuritu in tigae 

de pamentu 2) si de siepte ori curatitu 
7. Tu Domne pazescei pre ei 3) si apara pre fiesce quare dint’insii 4), de neamulu 

aquest’a in veacu. 
8. Impregiuru âmbla quei fara de lege, quandu se inaltia netrebnicii dintre fii 

omeniloru 
(Notele lui Th.Papp) Ps.XI 1) Gr. Punemevoiu intru mantuire, indrasnivoiu intru 

elu 



24 

2)Gr. Ispititu pamentului 
3)Gr. Pre noi 
4)Gr. Dupa inaltimea ta ai inmultitu pre f. o. (sic!) 
 
Psaltirea 1863, Bucuresci, p. 11 (Psalmii tradu�i întocmai dup� textul	 original	 

prin Societatea Ierografic� Britanic� �i Str�in�, spre respândirea cuvêntului lui 
Dumneãeu în Britania �i la alte na�iuni. Bucuresci, 1863, Typografia Stephan Rassidescu, 
colegat� cu un Nou Testament, tip�rit sub acelea�i auspicii, tot în 1863, ed.VII) 

 
Psalm� 12 
1. la primul� music� pre �eminit�, Psalm� al� lui David 
2. Ajut�, Iehovo! C�ci cuvio�ii s’au împu�inatu, �i cei credincio�i per� dintre fii 

omenilor� 
3. Falsit��i vorbescu ei între dên�ii, cu buze lingu�itóre, �i cu înim� equivoc� 

vorbescu ei. 
4. S� stîrpésc� Iehova tóte buzele lingu�itóre �i limbile car� vorbesc� cu 

îngâmfare. 
5. C�ci ãic�: Prin limba nóstr� suntem tari, buzele nóstre ne protege; cine póte fi 

Domnu preste no�? 
6. Din causa ap	s�ri miseriloru, pentru suspinulu s�raciloru, m	 voi� scula acum 

ãice Iehova, voi� oferi ajutori� 
Celu� ce se afl� sfor�itu. 
7. Cuvênt�rile lui Iehova sunt cuvinte curate, ca argintulu în tigaia de topit�, de 

�épte ori cur��itu. 
8. Tu Iehovo! Vei conserva pre dên�ii, 'i vei ap�ra de acest� gen� în eternitate! 
9. S	 se preâmble déra împregiuru cei nelegiui�i, de �i s	 'nalt� rêutatea între fii 

ómeniloru. 
 
Psaltirea 1867, Ia�i (Vechiul Testament vol.II, vezi mai sus) 
 
Psalmul XII 
David se pl�nge de reutatea inimicilor sei 
Maestrului de c�ntare pre un instrument cu opt corde. Un psalm al lui David. 
1.Ajut�, Iehova, c�ci cuvio�ii se împuçinéz�. 
Cei credincio�i se sf�r�esc dintre fii� ómeniloru. 
2.Falsitate gr�esc unul cu altul 
Cu buze lingu�itóre, cu ânim� dupl� gr�esc. 
3.Esterminéz�, Iehova, tóte buzele lingu�itóre, 
Limba cea mare gr�itór� 
4.Carii ãic: „Prin limbele nóstre suntem puterici (!) 
„Buzele nóstre sunt cu noi: cine este domn preste noi? 
5. „Din causa ap�s�rei sermaniloru, din causa suspinului celoru seraci 
„Me voi� scula acum, ãice Iehova 
„' I voi� m�ntui de cei cari� ' i sufl�” 
6. Cuvêntele lui Iehova sunt cuvênte curate. 
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7.Argint cur��it în tigaie de p�mênt, cur��it de �apte ori. 
8. Tu, Iehova, ' i vei p�zi 
'I vei ap�ra de genera�iunea acésta în eternu. 
9.C�ci nelegiui�ii âmbl� pretutindeni 
Când josia se înal�� între fii� ómeniloru! 
 
Observa�ii: Numerotarea la Psaltirea 1835 este dup� LXX, de�i textul e tradus 

dup� cel masoretic. Onestitatea ne impune s� prezent�m textul cu ortografia cu care el a 
fost tip�rit. Doar a�a compara�iile sunt relevante. 

Câteva întreb�ri: este textul Psaltirii din 1863 cel tradus de K. Aristias / C. 
Aristia? Nu am putut vedea edi�ia lui din 1859. Traducerile lui Aristia din 1859 sunt ast�zi 
rarit��i. Ce deosebiri sunt între Psaltirea din Manuscrisul lui Nifon B�l��escu �i cea editat� 
în 1867? Iat� câteva direc�ii de cercetare pentru cei preocupa�i de istoria traducerilor 
biblice în limba român� din sec. XIX. 

 
III. APARE NOUA BIBLIE IA�I - PESTA 
Odat� cu traducerea VT �i publicarea acestuia, cola�ionarea lui cu NT (reeditat 

frecvent, dup� cum s-a v�zut) era în ordinea fireasc� a lucrurilor. 
Dar au ap�rut �i probleme inerente. Rev. Thomson dorea ca Rev. Mayer, la Ia�i, 

s� tip�reasc� o Biblie într-un tiraj de 10000 exemplare, cu referin�e. Rev. Millard dorea o 
sincronizare cu politica editorial� din Austria, în ceea ce prive�te c�r�ile române�ti, dorind 
tip�rirea unei Biblii f�r� referin�e. În acest timp Rev. Mayer a publicat la Ia�i un NT, în 
1871, revizuit ortografic, de format mare (24) (Noul Testament al Domnului �i 
Mântuitorului Nostru Iisus Christos. Publicat de Societatea Biblic� pentru Britania �i 
str�in�tate. Iassy (Tip. H. Goldner). 1871. (21 x 14,5). 1 f., 354 p. BRM III, 650 nr. 
42142 – va mai exista �i o edi�ie în 1872, la aceea�i tipografie, nr. 42143), iar apoi, 
beneficiind de sprijinul profesorului Vasile Pallade (+ 1916, profesor la Liceul Na�ional 
din Ia�i, director al acestuia între 1889-1891) a publicat Biblia, la Ia�i în 1871.(Canton 
III, 222, Con�ac 2012, 82), cu titlul Santa Scriptura a Vechiului si Noului Testamentu, in 
patru tomuri, tradusa si publicata de Societatea Biblica pentru Britania si Strainatate, 
Jassy, 1871, Tip. H. Goldner, 417 p., 534 p., 434 p.,359 p., 22 cm.. A fost editat� în 10 
fascicule, sau 4 tomuri, care se puteau cola�iona, rezultând un volum de 2244 p. Desigur 
nu sunt incluse deutero-canonicele. De�i tirajul a fost mare (10000 exemplare), ea a ajuns 
o raritate, neputând fi reperat� în bibliotecile publice din Cluj. (BCU Bucure�ti posed� 
dou� exemplare).  

În urma unor conflicte cu profesorul Pallade (care dorea s� fie trecut ca editor) 
SBB a rupt rela�iile cu acesta, �i a preferat s� ini�ieze o tip�rire atât la Pesta, cât �i la Ia�i 
(Con�ac 2011, 82-83). La Pesta lucrurile au mers eficient, �i în 1873 a ap�rut Sânta 
Scriptur� a Vechiului �i Noului Testamentu. Edi�iune nou� rev�ãuta dup� tecsturile 
originale, �i publicat� de Societatea Biblic� pentru Britania �i Str�in�tate,Pesta, 1873, 
Victor Hornyánsky, 1148 p. Biblia de la Pesta nu avea referin�e, nici deutero-canonicele. 
La Ia�i, în 1874, au fost tip�rite dou� edi�ii din Sânta Scriptur� a Vechiului �i Noului 
Testamentu.Edi�iune nou� rev�ãuta dup� tecsturile originale, �i publicat� de Societatea 
Biblic� pentru Britania �i Str�in�tate, Ia�ii,1874, Tipo-Litografia H. Goldner. Aceasta din 
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urm� are concordan�e în josul paginii. Toate cele 3 edi�iile au men�iunea Vechiul	 
Testament	 pe frontispiciu, iar dup� cartea profetului Malachi, un nou frontispiciu ce 
indic� Noul	 Testament	. Imediat dup� apari�ie au fost vândute 6630 buc��i (Canton III, 
222), ceea ce explic� interesul cu care aceste edi�ii au fost primite. Din 1874 România a 
trecut sub arondarea filialei Imperiului Austro-Ungar, motivele economice �i facilitatea 
coordon�rii editoriale pentru românii de o parte �i de alta a Carpa�ilor cerând aceast� 
m�sur�.(Canton III, 203, Con�ac 2011, 83). Era �i prilejul unui bilan� al SBB pentru 
România, Societatea distribuind între 1860-1873 49.800 Scripturi (NT, Psaltiri, Biblii, 
fragmente), iar de la anul 1854 când se tip�reau 10000 copii ale NT în limba român�, in 
1874 Societatea avea un tiraj de 154000 de Biblii, NT sau fragmente de c�r�i biblice 
(Canton III, 222). Pentru România, în deceniul 8 al Sec. XIX, SBB indica un tiraj anual al 
Scripturilor de 8000 buc��i pe an (Canton IV, 343).Prof. Con�ac afirm� c� în 1875, din 
textul Bibliei de la Ia�i s-au tip�rit 16 000 exemplare (Con�ac, 2011, 85, nota 33) 

Edi�ia din Pesta 1873 a Bibliei are câteva particularit��i: mul�i psalmi sunt 
comasa�i între ei. Dar �i alte c�r�i biblice au capitolele comasate, num�r�toarea versetelor 
respectând individualitatea fiec�rui capitol. 

Astfel Psalm 9+Psalm 10 (p.517-519), Ps. 32+ Ps. 33 (p.529-530), Ps. 42+ Ps. 43 
(535-536), Ps. 70 + Ps. 71 (549-550), Ps. 90 + Ps. 91 (p. 562-563), Ps. 92 – 97 (p. 
563-565), Ps.98 + Ps. 99 (565 – 566), Ps.103-107 (567 – 572), Ps. 110 – 118 (p.574 – 
576), Ps.134 – 137 (p.584 – 586), Ps. 145 – 150 (p. 589 – 591) sunt unite, deasupra 
psalmilor este precizat num�rul lor (în cazul celor comasa�i sunt precizate numerele 
unite), dar versetele sunt numerotate specific pentru fiecare psalm, chiar dac� ei au fost 
comasa�i. Textul biblic este dispus pe dou� coloane, la modul obi�nuit. �i edi�iile din 
1871-1874 au scris Numele Divin ca Jehova, unde textul masoretic o cere. 

Desigur c� �i aceast� edi�ie s-a bucurat de circula�ie în rândul clericilor 
greco-catolici, la BARCj, fondul Blaj, existând înc� dou� exemplare, unul din ele 
apar�inând fostului mitropolit Alexandru Nicolescu (cota BARCj 19108). Biblia de la Ia�i 
a mai fost tip�rit� în 1906, 1908, 1911, 1913, 1915, 1921, 1924 (cu reviziile de rigoare). 
Se men�ioneaz� �i existen�a unei edi�ii din 1926. 

Timotei Cipariu a avut desigur cuno�tin�� de apari�ia Bibliilor de la Ia�i �i de la 
Pesta, Biblii care erau diferite de cele tradi�ionale, erau versiuni noi, dar redactate într-un 
limbaj îmbog��it cu neologisme �i cu ortografia latinizant� a epocii. Nu era sistemul lui 
ortografic, a�a cum apare în manuscrisul biblic, dar era un sistem acceptat în acel timp. 
Tirajele erau substan�iale pentru acele timpuri, pre�ul de cost fiind mic. Dar în acei ani 
Cipariu era ocupat �i cu editarea c�r�ilor de cult de la Blaj, activitate ce avea acordul �i 
comanda ierarhiei (Euchologiul din 1868, Liturghierul din 1870, Octoihul latinizat deja în 
edi�iile din 1858, 1865, 1875, Penticostarul din 1875)(Mârza Rus 2004, 41,48, 59, 61). 
Era implicat �i în organizarea Primului Conciliu Provincial al Mitropoliei Bl�jene, iar 
între 1867-1872 a editat „Archivu pentru filologia �i istoria” un periodic esen�ial pentru 
istoria �i istoria eclesiastic� a românilor. Iat� deci principalele motive, u�or verificabile, 
pentru care Timotei Cipariu a renun�at la experimentul s�u biblic, considerând 
transcrierea Bibliei din 1688 drept un exerci�iu stilistic, destinat s� r�mân� ca atare. 
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IV. ALTE BIBLII �I IMPLICA�IILE LOR 
SBB desigur c� nu s-a mul�umit cu progresele realizate. În 1881 s-a contactat Sf. 

Sinod de la Bucure�ti, pentru o eventual� cooperare în vederea edit�rii unor texte biblice. 
(Canton IV, 343). Editarea celor patru Evanghelii, sub form� de bro�ur� intitulat� „Noul 
Testament”, în 1886, sub patronajul Sf. Sinod (Tofan� 2004, 35) este rezultatul acestei 
cooper�ri, Evangheliile fiind destinate �colarilor �i simplilor credincio�i, iar textul lor 
neputându-se preta la controverse legate de diferitele versiuni. Ministerul de Interne 
asigura protec�ia �i libera circula�ie a colportorilor (Canton IV, 348) (25). 

Vechiul Testament de la Ia�i 1865-1869 �i Biblia de la Ia�i 1871-1874 interesau 
�i Comunitatea Ebraic�, fiind folosite �i de misionari. Aceste edi�ii au constituit un impuls 
pentru c�rturarul Abraham �lomo Gold (1859-1919)(26) s� traduc� în române�te unele 
texte vetero-testamentare, în principal pentru uzul �colilor româno-ebraice. Astfel el a 
tradus Meghilat Ester. Textul ebraic cu o traducere romanésc� �i cu tipicul serb�torii de 
sor�i, s.l., sd., ed. III (BRM II, nr.24425), Pentateuhul sau Cele cinci c�r�i ale lui Moise 
pentru usul �cólelor române israelite. Textul ebraic revéãut, cu o traducere româneasc� 
dup� noua metod� a liniilor corespuns�toare de A.S. Gold. Director al �coalei Luca 
Moise. Partea I. Întâia carte a lui Moise, Ploesci, 1896, Tip. Bercovici, 304 p. (BRM II, 
nr.24431) �i Întâia carte a lui Moise. A doua �i a treia carte a lui Moise … ,Craiova, 
ed.III,1902 Ed. Ralian �i Ignat Samitca (BRM II 492-494). Experimentul a continuat �i în 
zilele noastre (27) 

SBB, prin emisarul ei Rev. Dr. Sharp, l-a contacta pe profesorul de teologie 
Nicolae Nitzulescu, în 1894, în vederea unei noi traduceri a Bibliei.(Canton IV, 343). 
Profesorul Nitzulescu era calificat pentru aceast� lucrare. Iat� cum îl prezint� P. Acad. 
Mircea P�curariu: 

„NITZULESCU NICOLAE, profesor de teologie (nehirotonit). N. 19 sept. 1837, 
în Bordu�ani, jud. lalomi�a, în familie de preot, decedat la 25 ian. 1904, în Bucure�ti.  

Studii la Seminarul din Bucure�ti (4 clase), apoi la Colegiul „Sf. Sava" din 
Bucure�ti (abs. 1860); studii superioare la Universitatea din Leipzig, unde a ob�inut 
licen�a în Teologie �i doctoratul în Filosofie (1865); Mai târziu licen�a în Drept la 
Bucure�ti.  

Profesor pentru disciplinele biblice la Seminarul „Central" din Bucure�ti (1866 - 
1904); directorul „diviziunii �coalelor" din Ministerul Instruc�iunii Publice (1869 - 1874) 
dup� 1881 a fost profesor la noua Facultate de Teologie din Bucure�ti, ini�ial pentru 
Limba ebraic� (1881-1883), apoi la catedra de lstoria dogmelor �i Patrologie (1884- 
1894) �i în sfâr�it, la catedra de Limba ebraic�, Arheologie biblic�, lsagogie �i Exegeza 
Vechiului Testament (1894-1903); Decan al Facult��ii (I893-1896)  

Lucr�ri: Manual de Psihologie, Logic�, Moral� �i Teodicee, traducere din 
Charma, Bucure�ti, 1870, X + 183 p. Prescurtare de geografie, Bucure�ti, 1873,112 p. 
(ed. a II-a, Bucure�ti, 1875, 83 p.); Compendiu de Istoria Bisericii (pân� la 1453), 
Bucure�ti, 1875,Vll +248 p.,cl. a II-a;Elemente de Gramatic� a Limbii ebraice, 
Bucure�ti, 1887, 184 p. A tradus din limba greac� NouI Asez�mânt, Bucure�ti, 1897, 431 
p. (reeditat în 1908), Apoi o edi�ie înteagr� a Bibliei, Bucure�ti, 1906, amândou� editate 
de Societatea Biblic� Britanic�.” (P�curariu 1996, 313). La aceste date mai putem ad�uga 
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existen�a unei Gramatici a limbii ebraice, tip�rit� în editura Jurnalului Hajoetz, la 
Bucure�ti, în 1877. În 1897 a finalizat traducerea NT, utilizând versiunile grece�ti ale lui 
Konstantin von Tischendorf (Leipzig 1888) �i versiunea Noului Testament Revizuit de la 
Oxford (1894) (edi�ia Westcott – Hort)(Con�ac 2011, 83, nota 26). (28) 

Titlul lucr�rii era: „Noul A��z�mênt tradus din limba original� greac� sub 
domnia M.S.Carol I Regele Românii, archip�storiu �i mitropolit primat fiind de a doa 
oar� D. D. Iosif Gheorghian de Dr. N. Nitzulescu profesor la facultatea de teologie. 
Tip�rit� cu spesele Societ��ii Biblice Britanice”, Bucure�ti, 1897, ed. Carol Göbl. 
Lucrarea a fost propus� pentru un premiu al Academiei Române, dar a fost refuzat�, în 
urma referatului celebrului folclorist Pr. Simion Florea Marian (1847-1907), motivul 
principal fiind c� nu utilizase o versiune autorizat� de Biserica Ortodox� Român� (Novum 
Testamentum Graece et Latinae, Leipzig 1862) (Con�ac 2011, 83, nota 28, 29) (29), �i 
mai pu�in cel legat de limbajul folosit. Edi�ia recomandat� de Sf. Sinod era cea bazat� pe 
Textus Receptus �i pe... Vulgata. NT tradus de Nitzulescu a fost reeditat de SBB în 1904, 
1906 �i 1910. Dar Nitzulescu a lucrat �i la traducerea VT din ebraic�, sigur finalizând 
Psaltirea (Con�ac 2011, 84 nota 30), �i foarte probabil a avut sub ochi �i textele Bibliei de 
Ia�i-Pesta �i probabil �i traducerile lui Gold. Moartea profesorului Nitzulescu a întrerupt 
lucrarea, iar SBB l-a îns�rcinat pe Prof. M. Dimitriu, profesor la �coala German� din 
Bucure�ti s� revad� textul VT (Canton IV, 343). (30) 

Ulterior SBB l-a încredin�at pe profesorul Petre Gârboviceanu (1862-1934) în 
1908, iar în 1910 pe profesorul Gheorghe Alexici, alias György Alexics (1864-1936), 
faimos profesor de literatura român� la Universitatea din Budapesta pentru a revizui 
ortografic VT al Bibliei de la Ia�i-Pesta (Con�ac 2011, 85; Munteanu 2012, 46-47), astfel 
c� s-a putut tip�ri o nou� versiune a Bibliei (VT de la Ia�i, rev�zut, NT dup� Nitzulescu) 
înc� din 1906 (cu titlul Sânta Scriptur� a Vechiului �i Noului Testament. Tip�rit cu 
spesele Societ��ii Biblice Britanice, Bucuresci, 1906, stradela Sftu.Spiridon 8, f�r� 
concordan�e, VT 809 p., NT 230 p. cu 4 h�r�i), în 1911, în 1913, în 1915, în 1921 �i 1924 
când va fi substituit� cu Biblia Cornilescu. Titlul edi�iei din 1913 este Sfânta Scriptur� a 
Vechiului �i Noului Testament. Tip�rit cu spesele Societ��ii de Biblii Britanic� �i Str�in�, 
Bucure�ti, 1913 Str. Salcâmilor 2, 1039 pagini, text pe dou� coloane. A se remarca 
schimbarea ortografiei din titlu. Analog �i textul din 1915. În BARCj exist� edi�ia din 
1915 („Sfânta Scriptur� a vechiului �i Noului Testament. Tip�rit cu spesele Societ��ii de 
Biblii Britanic� �i Str�in�”, Bucure�ti, 1915, Str. Salcâmilor 2, Tip. Pallas), având cota B 
11090. A apar�inut lui Iuliu Maniu. Cele din 1921 �i 1924 au titlul „Sfânta Scriptur� a 
Vechiului �i Noului Testament. Edi�iune nou�, rev�zut� dup� testurile originale �i 
publicat� de Societatea Biblic� pentru Britania �i Str�in�tate”, Bucure�ti, 1921 (analog 
pentru edi�ia din 1924). Traducerea NT Nitzulescu a fost criticat� pentru unele 
neologisme, iar Biblia ce-i poart� numele a fost privit� cu suspiciune din partea unor 
preo�i ortodoc�i, ace�tia repro�ând SBB folosirea TM �i nu a LXX, limbajul modern, prea 
latinizant, precum �i unele expresii influen�ate din limba german� (B�lan 1914, 213-214). 

Unul dintre indicii de recunoa�tere a B 1873, B 1874 �i B 1913, pentru Noul 
Testament este numele Evanghelistului Matei: Matheiu în B 1873, Mattei	 în B 1874 �i 
Mateu (dar Matei, la cuprins!) pentru B 1913. 
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Biblia Nitzulescu, precum �i cea anterioar�, de la Ia�i-Pesta, are în ziua de ast�zi o 
nou� apreciere. Societatea Biblic� Trinitarian� (fondat� în 1831, la Londra, tocmai ca 
reac�ie la relativismul dogmatic al SBB), în anul 2002 a finalizat o revizie a textului 
Bibliei Nitzulescu, preg�tind un tiraj corespunz�tor pentru România.(31) 

Din nefericire în Chindri� Iacob 2013, 225 citim „în�elegem cât de mult� energie 
au irosit cei mai vechi ai no�tri pentru a inova într-un domeniu care s-a dovedit închis la 
inova�iile extravagante”. Autorii ignor� existen�a Bibliei de la Ia�i-Pesta, ca �i traducerile 
lui C. Aristia, sau VT tradus de B�l��escu – Erbiceanu – Voruslan – Mayer, precum �i 
edi�iile succesive al Bibliei Nitzulescu, acesta din urm� neaducând inova�ii extravagante. 
Problema de fond a fost sursa traducerii NT: TR sau versiunile noi ale textului grec al 
NT? 

De�i Biblia Nitzulescu continua s� fie publicat�, SBB dorea o colaborare �i cu Sf. 
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Sf. Sinod fusese din 1908 impulsionat de Ministerul 
Cultelor �i Instruc�iunii pentru a tip�ri o nou� Biblie, iar din toamna aceluia�i an s-a trecut 
la organizarea unor comisii de supraveghere �i revizuire a textului biblic. (Con�ac 2100, 
61). (Scrisoarea Prof. Nicolae B�lan, viitorul mitropolit, c�tre Sf. Sinod la Bucure�ti, din 
5/18.V.1912, putea avea un rol stimulant, dar nicidecum declan�ator, cum se poate citi în 
Marcu 1958, 810, nota 26). Prof. Con�ac (Con�ac 2011, 61-62) d� lista membrilor 
comisiei decidente, instituit� în 16.X.1909: cei doi mitropoli�i, episcopii Ghenadie al 
Arge�ului, Nifon al Dun�rii de Jos, �i episcopii vicari Meletie Const�n�eanul (de fapt 
G�l��eanul), Sofronie Craioveanul �i Teodosie Ploie�teanul. (NB. Acestea sunt titlurile 
lor, nu numele de familie a ierarhilor respectivi!), care �i-a încheiat activitatea odat� cu 
apari�ia Bibliei Sinodale la finele anului 1914. 

Din nefericire schimbarea mitropoli�ilor, rota�ia unor ierarhi în scaunele 
eparhiale, au îngreunat lucr�rile comisiei, explicându-se �i intârzierea noii apari�ii 
editoriale Totu�i, cine erau membrii comisiei? 

Mitropoli�ii Ungrovlahiei au fost în acel interval de timp doi: Athanasie 
Mironescu (fost episcop auxiliar cu titlul Craioveanul, episcop de Râmnic între 
1898-1909, Mitropolit Primat între 1909-1911, + 1931), viitor acerb critic al traducerilor 
lui Gala Galaction – Vasile Radu (Con�ac 2011, 65-67), lui succedându-i Konon 
Ar�mescu Donici (fost arhiereu titular B�c�uanul,, episcop al Hu�ilor din 1902, Mitropolit 
Primat între 1912-1918, + 1922). Mitropolitul Moldovei a fost Pimen Georgescu (fost 
titular Pite�teanul, episcop al Dun�rii de Jos din 1902, Mitropolit al Moldovei între 
1909-1934, + 1934). 

Episcopii diecezani au fost Nifon Niculescu (fost Ploie�teanul, episcop al Dun�rii 
de Jos între 1909-1922, + 1923) �i Gherasim Timu� (episcop al Arge�ului între 1893- 
1911, + 1911). 

Arhiereii titulari (auxiliari) au fost Meletie Dobrescu (G�l��eanul, episcop al 
Râmnicului între 1918-1923, + 1923), pe atunci �i directorul Tipografiei Biserice�ti; 
Sofronie Vulpescu (episcop al Râmnicului între 1913-1917, + 1923) �i Theodosie 
Atanasiu (episcop al Romanului între 1912-1923, + 1927) (Pentru identificarea lor vezi 
listele eparhiale la P�curariu 1994, III, 535-552, iar pentru activitatea lor în eparhii, 
Ibidem, 143-160 �i 161-177). Arhiereul Meletie Dobrescu a coordonat tip�rirea Bibliei ce 
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avea urm�torul titlu: Biblia sau Dumnezeeasca Scriptur� a Legii Vechi �i a Celei Nou�. 
Tip�rit� în zilele Majest��ii Sale Carol I Regele României în al 49 an de sl�vit� domnie. 
Edi�ia Sfântului Sinod., Bucure�ti, 1914, Tipografia C�r�ilor Biserice�ti. Mai este 
cunoscut� �i ca Biblia Sinodal� 1914. Ca surse s-au folosit Biblia de la Blaj, cea de la 
Sankt-Petersburg, cea de la Buz�u, mai pu�in cea a lui �aguna (vom vedea mai jos de ce). 
NT a fost cel din Biblia bl�jean�, reeditat la Neam� în 1818, la Smirna (1838), etc. Biblia 
Sinodal� 1914 are trimiteri biblice în josul paginii, con�ine deutero-canonicele, exceptând 
IV Macabei, Odele lui Solomon �i are un limbaj primenit fa�� de edi�iile mai vechi, textele 
fiind transcrise pe dou� coloane, cu ortografia adus� la zi (a acelui an). B Sin 1914 nu este 
o diortosire mecanic� a B 1795, uneori ap�rând în versete �i corecturi notabile. Ex. la III 
Regi 6:2, B1795 precizeat� în�l�imea de 25 de co�i, B Sin 1914 indic� în�l�imea de 30 de 
co�i. 

Biblia Sinodal� nu este important� doar prin revitalizarea tradi�iei Bibliei lui 
Samuel Micu; ea este important� �i pentru g�sirea referin�elor biblice din P�rin�ii �i 
Scriitorii Biserice�ti care au folosit LXX. Reprezint� practic textul canonic al Bisericii 
Bizantine. Ajungând o raritate, ea a fost reeditat� atât de Sinodul Bisericii Ortodoxe 
Paleocalendariste (Dumnezeiasca Scriptur� a Legii Vechi �i Celei Noi. Se tip�re�te acum 
întâia oar� dup� edi�ia din 1914, cu binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodxe 
de R�s�rit din România, sub arhip�storirea IPS Mitropolit Vlasie Mogârzan, Bucure�ti, 
2008, M-tirea Adormirii Maicii Domnului, în condi�ii grafice excep�ionale) cât �i 
anastatic, în 2009 �i 2010. Ea a redevenit astfel disponibil� celor ce doresc aprofundarea 
textului biblic tradi�ional. 

B Sin 1914 a fost foarte bine primit� la Blaj, odat� ce vânzarea ei a fost autorizat� 
de Sf. Sinod în prim�vara lui 1915 (!). Dr. Ioan B�lan sublinia dependen�a Bibliei 
Sinodale de Biblia de la Blaj, înlocuirea unor cuvinte cu sinonime folosite precump�nitor 
în Vechiul Regat (ca în Biblia de la Buz�u), interpunctua�ia fiind bun�, gramatica fiind 
adus� la normele acelui timp (B�lan era nedumerit îns� pentru op�iunea pentru prepozi�ia 
pre,nu pe), îns� deplângea lipsa unei prefe�e �i a unor note explicative. Dar în ansamblu 
Dr. Ioan B�lan era entuziasmat, B Sin 1914 fiind foarte îngrijit tip�rit�, ieftin� (4, 5 sau 15 
lei în valuta acelor timpuri), formatul fiind comod (B�lan 1915, 324-329). Acestei opinii i 
se va asocia Dr. Victor Macaveiu, viitor prepozit la Blaj, acesta repro�ând B Sin 1914 
doar c� a schimbat anumite cuvinte din B 1795 (Macaveiu 1921, 6-7) 

 
V. BIBLIA CORNILESCU �I CONFESIONALIZAREA SCRIPTURII 
Momentul Dumitru Cornilescu din istoria traducerilor Sf. Scripturi în limba 

român� este prea important, pentru a fi ignorat, ocultat sau minimalizat. Adulat de unii, 
detestat de al�ii, fostul ierodiacon a dat o traducere a Scripturii care, de departe, este cea 
mai r�spândit� în momentul de fa�� în România. 

Cea mai bun� biografie a sa a redactat-o Alexandru M�ianu (1931-1994, emigrat 
în S.U.A. din 1978, slujitor al Cultului Cre�tin dup� Evanghelie). Vom c�uta s� 
descoperim câteva indicii care s� clarifice unele impulsuri ale ac�iunilor sale. 

N�scut la 4.IV.1891 în com. Sla�oma, Mehedin�i, într-o familie cu tradi�ii 
sacerdotale, a urmat cursurile Seminarului Central din Bucure�ti, �i apoi a Facult��ii de 
Teologie, fiind remarcat de arhimandritul Iuliu Scriban. A fost intens preocupat de 
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spiritualitate, traducând multe bro�uri cu con�inut spiritual, mai ales ale pastorului Frank 
Thomas (1862-1928), dar �i ale altora. În 1912 a fost hirotonit ierodiacon (diacon c�lug�r) 
de episcopul Hu�ilor Nicodim Munteanu (viitorul biblist �i Patriarh), pe seama m�n�stirii 
Dobrov��, dar a refuzat s� activeze în m�n�stirea de închinoviere. A fost acceptat ca 
slujitor la Biserica „Cuibul cu barz�” din Bucure�ti, sub îndrumarea preotului Tudor 
Popescu (1887-1963), care va aluneca spre protestantism (a fost caterisit în 1924), ei 
amândoi animând grupul „tudori�tilor”; prin fuzionarea acestora cu Mi�carea Fra�ilor a 
luat na�tere Cultul Cre�tin dup� Evanghelie.(32) 

În propriile amintiri redactate, Cornilescu afirma „dac� este vorba ca poporul 
nostru s� capete via�a cre�tinã din Biblie, trebuie s� aib� o traducere pe care s-o în�eleag�. 
Dac� eu nu în�eleg traducerea de fa��, cum vor putea s-o în�eleag� ei?" (Cornilescu 1998, 
6-7). Cel ce cite�te însemn�rile lui, are impresia c� la 1916 Bibliile române�ti din 
circula�ie erau fie în alfabet chirilic, fie într-o limb� de neîn�eles. Cornilescu avea la 
dispozi�ie atât Biblia Nitzulescu, cât �i cea Sinodal� din 1914, care se în�eleg u�or �i azi. 
Afirma�ia sa, cum c� începând traducerea Bibliei ar fi dobândit convingeri protestante, 
este contrazis� de fapte: înainte de a traduce Scriptura, el tradusese multe lucr�ri ale 
pastorilor protestan�i; mai mult, Biblia era tradus� în ambele variante majore (LXX �i 
TM), în limba anilor respectivi, cu ortografia epocii. Din 1916, la mo�ia din 
St�nce�ti-Boto�ani a prin�esei Ralu Callimaki (n.1867-?), so�ia lui Alexandru 
Cantacuzino-Pa�canu (1858-1948), ajuns �i vice-pre�edinte al Senatului, Dumitru 
Cornilescu s-a apucat s� traduc� Biblia, finalizând prima traducere în 1921 (a publicat în 
1920 NT, finan�at de Ralu Callimaki). SBB se interesase de activitatea lui Cornilescu, 
dorind în 1920 realizarea unei colabor�ri între Nicodim Munteanu, arhimandritul Iuliu 
Scriban (1878-1949) �i Cornilescu, în vederea unei traduceri performante. Cornilescu a 
refuzat vehement oferta (M�ianu 1995, 40), de�i cei doi ini�ial l-au ajutat �i sprijinit. În 
1921 Biblia tradus� de el era gata. De men�ionat c� traducerea NT din 1920 suscitase 
simpatie �i la Blaj (Macaveiu 1921, 8), fiindu-i repro�at� doar… lipsa parfumului arhaic. 
Biblia din 1921 era a�teptat� cu interes �i pe malurile Târnavelor…  

Titlul edi�iei a fost „Biblia sau Sfînta Scriptur� a Vechiului �i Noului Testament 
tradus� de D. Cornilescu. Cu locuri paralele. Bucure�ti, Societatea Evanghelic� Român�, 
1921”. Edi�ia era prev�zut� cu trimiteri, text pe dou� coloane, desigur f�r� 
deutero-canonice, �i cu note explicative la baza paginii. Cornilescu a lucrat dup� 
versiunea lui Louis Segond (1810-1885), pastor elve�ian, profesor de studiu al VT la 
Geneva, care a publicat o traducere a VT în 1871-1874, un NT în 1880, Biblia Segond 
fiind rev�zut� �i reeditat� în 1880 (Oxford) �i în 1910. Pentru VT a folosit Textul 
masoretic, pentru NT, edi�ia lui Konstantin von Tischendorf. A optat pentru un nou limbaj 
biblic, apropiat doctrinelor protestante. Cornilescu s-a inspirat serios din Segond, inclusiv 
în notele sale exegetice (Con�ac 2011 a). 

Traducerea din 1921 a fost practic o ini�iativ� privat�, editat� de Funda�ia 
principesei Callimaki. Unul din markerii acestei edi�ii este traducerea termenului grec 
dikaiousyne (îndrept��ire, a�a cum e tradus în celelalte Biblii, inclusiv cele editate de 
SBB) prin sintagma stare dup� voia lui Dumnezeu.  
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Traducerea lui s-a bucurat de un oarecare r�sunet (Gala Galaction atr�gea aten�ia 
asupra dependen�ei de Segond, dar aprecia efortul traducerii, Galaction 1926, 83), dar era 
contestat� de membrii cultelor neoprotestante (!), obi�nuite deja cu Biblia Nitzulescu 
(Con�ac 2011, 87). Cornilescu a stârnit interesul SBB, dorind impunerea textului s�u ca 
text al Societ��ii. Coresponden�a sa din 1923 cu reprezentan�ii SBB arat� tenacitatea de 
a-�i impune versiunea lui, SBB acceptând acest fapt dac� se renun�� la notele explicative, 
la intertitluri �i corectarea unor termeni tradu�i. În 1924 a ap�rut versiunea corectat� a 
Bibliei, cu titlul Biblia sau Sfînta Scriptur� a Vechiului �i Noului Testament. Cu trimeteri. 
Bucure�ti, 1924, Societatea Biblic� pentru R�spândirea Bibliei în Anglia �i Str�in�tate, 
editat� ini�ial într-un tiraj de 15000 exemplare. Din 1925 s-a introdus versiunea de 
buzunar, iar tirajul, de la 5000 pe an al vechii Biblii Nitzulescu, a crescut la 85000 �i 
95000 exemplare anual (Con�ac 2011, 89). De data aceasta Sf. Sinod a intervenit: printr-o 
Rezolu�ie Bisericeasc� se interzicea clerului folosirea textului traducerii Cornilescu, 
credincio�ii fiind sf�tui�i s� foloseasc� doar edi�iile folosite de Biseric� (in „Biserica 
Ortodox� Român�”, 1925, an 43, nr. 5 (530), p. 293, apud Con�ac 2011, 87). Era prima 
dat� când Sf. Sinod condamna o traducere a Bibliei ca fiind eretic�. 

Markerul traducerii din 1924 este traducerea termenului dikaiousyne cu 
„neprih�nire”, motiv pentru care traducerea sa a fost criticat� �i de pastori neoprotestaní 
de prestigiu, ca Rev. Dr. Iosif �on (33). 

În urma escalad�rilor conflictelor canonice de la Biserica „Cuibul cu Barz�”, 
Cornilescu a p�r�sit România în 1923, stabilindu-se în Elve�ia, unde s-a �i c�s�torit. În 
1931 Cornilescu a mai finisat o revizuire a traducerii Bibliei, lucrând dup� edi�ia din 1911 
(!), proces început în 1929. Edi�ia a fost tip�rit� în 1931, la Bucure�ti, tot de c�tre SBB. 
(Con�ac 2011,89-90). În Exil Cornilescu a fost marginalizat chiar �i în diaspora 
neoprotestant�, dar a conferen�iat ocazional �i a �inut emisiuni radiofonice religioase. A 
murit în Elve�ia, la Montreux, în 27.VIII.1975. 

În 1921 �i 1924 SBB continuase s� tip�reasc� �i edi�ia Nitzulescu care pe 
frontispiciu are însemnarea „Edi�iune nou� rev�zut� dup� testurile originale… ”. Edi�ia 
Cornilescu are precizarea „Cu trimeteri”. 

Deja în 1929, la prefa�a pe care o scrisese la a doua edi�ie a Noului Testament 
tradus de el, Gala Galaction spunea r�spicat:” Biblia tradus� în timpul Marelui R�zboi de 
neofitul protestant Dimitrie Cornilescu (fost ierodiacon ortodox) cred c� s'a tip�rit pân� 
azi într-o jum�tate de milion de exemplare, dintre cari o mic� parte mai a�teapt� în 
depozit. Biserica Român� Ortodox� n'a putu s� ridice împotriva acestui puhoiu decât un 
slab st�vilar de vreo câteva zeci de mii de exemplare, nu ale Bibliei, ci ale Noului 
Testament, tradus odat� de PS Nicodim (fost arhiepiscop al Basarabiei) �i a doua oar� 
de mine” (34) N.B. Gala Galaction nu pomene�te de NT editat de Ioan B�lan în 1925! De 
ce? Edi�ia provenea de la Biserica concurent� (nu mai era vorba de secte, ci de Biserica 
Greco-Catolic�), f�r� valoare magisterial� pentru Biserica Ortodox�. Aceea�i logic� 
func�ionase �i în cazul lui Andrei �aguna, cum se va vedea mai încolo. 

�i intr-adev�r,începând cu 1924 �i pân� azi SBB imprim� versiunea Cornilescu, 
iar pân� în 1981, în România s-au distribuit (inclusiv în perioada comunist�, cu toat� 
opreli�tea autorit��ilor) 5 000 000 (cinci milioane) de Biblii (M�ianu 1995, 8), fiind 
tip�rit� într-un tiraj de 100 000 exemplare anual. Cinci milioane de Biblii pân� în 1981, 
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fac din Biblia Cornilescu cea mai r�spândit� carte în limba român�. A o ignora sau a 
o trece sub t�cere este un act de perfect� autoiluzionare. Chiar �i academic�. 

Biblia Cornilescu a generat ea îns��i o familie biblic�. În 1988 a fost scoas� o 
edi�ie „revizuit� ortografic”, o alt� edi�ie revizuit� ortografic în 2003, apoi în 2007,, în 
1990 o versiune modernizat� lexical (editat� la Dillenburg, în 1989 �i 1990, Gute 
Botschaft Verlag, sau „Biblia cu triunghi”, denumit� dup� triunghiul auriu de pe cotorul 
copertei), urmate de Bibliile „pentru studiu” (Biblia Interna�ional� de Studiu Inductiv, sub 
coordonarea Societ��ii Precept Ministries, în 1992; Biblia cu explica�ii, redactat� la Berlin 
�i Ohio, SUA, în 1994; Biblia de studiu pentru o via�� deplin�, editat� la Springfield, 
Missouri, în 1996, Biblia de Studiu Thompson, sub patronajul Universit��ii Emanuel, 
Oradea, 2002, sau Biblia Cornilescu II, reeditarea edi�iei din 1931, prev�zut� cu aparat 
critic, cu limbajul primenit, editat� la Dillenburg, de GBV tot în 2002). (Tofan� 2004, 
42-43) (24). Aceste variante îmbog��esc tirajul �i a�a semnificativ al Bibliei Cornilescu. 

În 2007 a fost tip�rit� Biblia – Noua Traducere Român�, de c�tre Universitatea 
Cre�tin� Emanuel, din Oradea, încununarea unui proiect început în 1998, coordonat de 
International Bible Society, �i supravegheat de Prof. James Courier: ca surse pentru VT 
s-a folosit Biblia Hebraica Stuttgartensia (ed.IV, 1967-1977) a lui K. Ellinger �i 
W.Rudolph, având la baz� Codex Leningradensis L), iar pentru Noul Testament edi�ia 
critic� Nestlé-Aland (ed. 27 rev.). este o traducere a�a-zis� în dinamic� (i se aduc unele 
critici, vezi Con�ac 2011, 91-93). 

Cei r�ma�i fideli Textului Receptus (am v�zut în preceden�� c� Biblia Cornilescu 
urma pe cea a lui Segond) beneficiaz� de o traducere literal� din faimoasa King James 
Version / Authorised Version, numit� Biblia Fidela, realizat� la Cluj-Napoca,proiect 
început în 2001 �i finalizat în 2011, de c�tre un colectiv coordonat de Rev. dr. Brian 
James Nibbe Sr., pastor baptist independent, din care au ap�rut deja cel pu�in trei 
edi�ii.(35) 

 
VI. REPLICI LA BIBLIA CORNILESCU 
Primul care a con�tientizat urgen�a unui text biblic în replic� la cel al lui 

Cornilescu a fost viitorul episcop mucenic greco-catolic al Lugojului, Dr. Ioan B�lan 
(1880-1959)(36). Acesta, admirator al Bibliei de la Blaj, a dorit reeditatrea acesteia, sau 
m�car a Noului Testament, necesit��ile fiind urgente (Biblia preg�tit� de canonicul Victor 
Szmigelski merit� o digresiune aparte). În 1925 a tip�rit, primenind textul Noului 
Testament al Bibliei de la Blaj, Noul Testament al Domnului Nostru Isus Hristos. Scos pe 
în�elesul tuturor de dr. Ioan B�lan, Oradea Mare, 1925, Tipografia Româneasc�, 806 p., 
prev�zut cu note explicative la baza paginii, cu un indice onomastic �i o concordan�� 
biblic� final�. O a doua edi�ie, publicat� la Lugoj în 1938, prefa�at� de Dr. Alexandru 
Nicolescu, Mitropolitul Blajului; edi�ia are limbajul îmbun�t��it (Ioan B�lan recurgând �i 
la Vulgata, �i la studiile lui Marie Joseph Lagrange, OP), concordan�a �i notele explicative 
au fost sporite, fiind o edi�ie îmbun�t��it� fa�� de cea din 1925 (Noul Testament al 
Domnului Nostru Isus Christos. Scos a doua oar� de Dr. Ioan B�lan, Episcopul 
Lugojului, Cu o prefa�� a I.P.S.S. Metropolitului Dr. Alexandru Nicolescu, Lugoj, 1938, 
Tip. Na�ional� Constantin Danciu, 867 p.). Edi�ia din 1938 a fost reeditat� anastatic, în 
1995, ad�ugându-i-se �i un îndrumar tipiconal, legat de ordinea pericopelor evanghelice �i 



34 

epistolare din cadrul serviciilor liturgice. Edi�ia a III-a a fost tip�rit� la Oradea, în 1995, 
privegheat� de PS Vasile Hossu, consultant fiind Pr. Ioan Vasile Botiza, în urma unui 
proiect început în 31.VII 1991, la ini�iativa IPS Alexandru cardinal Todea. (Noul 
Testament al Domnului Nostru Isus hristos, în traducerea Dr. Ioan B�lan, Episcop de 
Lugoj (1935-1958) cu prefa�a Dr. Alexandru Nicolescu (1935-1941), reeditat cu 
binecuvântarea Preasfin�itului Domn Vasile, Episcop de Oradea, Oradea, 1995, 816 p.). 
De men�ionat c� milesimele indicate la cei doi episcopi sunt gre�ite. Nicolescu a ajuns 
mitropolit în 1936, în acela�i an a ajuns �i B�lan episcop al Lugojului; el a trecut la cele 
ve�nice în 1959. 

Concomitent cu Ioan B�lan se îngrijeau de noi traduceri ale NT episcopul 
Nicodim Munteanu (edi�ia de la Neam�, din 1926) �i scriitorul Gala Galaction (Pr. Dr. 
Grigorie Pi�culescu), care va edita traducerea sa în 1927 (edi�ia I) �i în 1929 (edi�ia a II-a). 

Atât Nicodim Munteanu (1864-1948), cât �i Gala Galaction (1879-1961), la care 
se va asocia �i Pr. Dr. Vasile Radu (1887-1940) (pentru biobibliografiile lor vezi 
P�curariu 1996, 294-296, pentru Nicodim Munteanu; 333-335 pentru Grigorie 
Pi�culescu, �i 375-376 pentru Vasile Radu) sunt faimo�i pentru Biblia ce le poart� 
numele, Biblie c�reia pe buna dreptate i s-au dedicat nenum�rate studii.(Pentru geneza 
traducerii �i cooperarea celor trei scriitori, a se vedea Pl�m�deal� 1981, Tofan� 2004, 
38-39, Con�ac 2011, 63-71). 

Sunt de fapt trei Biblii care le apar�in, �i care vor conflua într-o singur� familie: 
cea a Bibliei Sinodale. 

Toate trei au câteva caractersitic comune. 
1. Textul VT a fost tradus din ebraic� (edi�ia TM a lui Rudolf. Kittel, Biblia 

Hebraica, Leipzig,1905-1906, iar pentru deutero-canonice s-a folosit LXX (edi�ii mai 
vechi, din 1935 edi�ia Alfred Rahlfs). Unde fragmentele LXX difer� de cele ale TM, 
unele au fost incluse în continuarea versetelor respective (ex. III Regi 12: 24 sqq, 
Estera,etc), nu îns� �i finalul lui Iov. 

2. Sunt excluse IV Macabei, Odele, Psalmii lui Solomon. 
3. S-a aplicat principiul Vulgatei, folosit �i de Sf. Ieronim: protocanonicele 

traduse din ebraic�, deutero-canonicele din greac�. De aceea Biblia are coresponden�� 
cu Bibliile din familia latin� (Vulgata, KJV, etc) 

A. Biblia Galaction-Radu-Munteanu, ap�rut� în 1936, sub patronajul 
Patriarhului Miron Cristea.; Nicodim Munteanu a tradus 23 c�r�i protocanonice, una 
deutero-canonic� (cele istorice), Radu �i Galaction au tradus 16 c�r�i protocanonice �i 8 
deutero-canonice, plus NT). Radu s-a axat pe profe�i, Galaction pe Deuteronom �i NT. 
Rug�ciunea Regelui Manase se afl� dup� IV Regi. NT era cel tip�rit de Galaction în 1929 
(Sfânta Scriptur� tradus� dup� textul grecesc al Septuagintei confruntat cu cel ebraic. În 
timpul domniei Majest��ii Sale Carol II, Regele tuturor românilor, din îndemnul �i cu 
purtarea de grij� a Înalt Prea Sfin�itului Dr. Miron Cristea, Patriarhul României, cu 
aprobarea Sfântului Sinod, Bucure�ti, 1936, Tipografia C�r�ilor Biserice�ti) 

B. Biblia Galaction-Radu, ap�rut� la Funda�iile Regale (cunoscut� �i ca Biblia 
Carol al II-lea); s-a folosit edi�ia Kittel din 1937 �i Rahlfs din 1935. NT este cel tradus de 
Galaction, VT: tradus de Galaction �i Radu (profe�ii) (Biblia adic� Dumnezeiasca 



35 

Scriptur� a Vechiului �i a Noului Testament, tradus� dup� textele originale ebraice �i 
grece�ti de preo�ii profesori Vasile Radu �i Gala Galaction din înalta ini�iativ� a 
Majest��ii Sale Regelui Carol II, Bucure�ti, 1938, Funda�ia pentru Literatur� �i Art� 
Regele Carol II) 

C. Biblia Nicodim Munteanu din 1944. Patriarhul a tradus 24 c�r�i biblice din 
VT (cele istorice, Psaltirea, Eclesiastul, Cântarea Cânt�rilor, Ieremia �i Plângerea, 
Ezechiel, Tobit) �i NT (cel tip�rit la Neam�). Restul de c�r�i biblice sunt traduse de Radu 
�i Galaction. Epistolele catolice (sobornice�ti) urmeaz� dup� Faptele Apostolilor. (Biblia 
sau Sfânta Scriptur�, dup� textul grecesc al Septuagintei, tip�rit� în zilele Majest��ii Sale 
Mihai I Regele Românilor, prin osârdia Înalt Prea Sfin�itului Nicodim, patriarhul 
României. Cu binecuvântarea Sfântului Sinod. Edi�ia a II-a. Bucure�ti, 1944, Institutul 
Biblic �i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române) 

Biblia din 1936 a fost reeditat� anastatic, în Italia, îngrijit� de Camilian 
Demetrescu, la Galesse (Comitetul pro România) �i de Cerchio Culturale Rimini, în 1990. 

Gala Galaction �i Vasile Radu �i-au justificat op�iunile de traducere tocmai 
pentru a contracara influen�a Bibliilor editate de protestan�i. Ei propuneau astfel ca Biblia 
lor s� fie una misionar�, în timp ce textele bazate pe LXX s� fie folosite în cult. Se crea 
astfel o neconcordan�� între textele liturgice �i Biblia accesibil� credincio�ilor (Radu 
Galaction 1935). Biblia Carol al II-lea a mai fost retip�rit� �i în 1940. Tirajul total al 
acestei Biblii (Carol II) a fost de 25 000 exemplare, pân� în 1940. (Con�ac 2011, 68) 

Aceste trei Biblii au stat la baza edi�iilor Sfintei Scripturi patronate de Sf. Sinod al 
Bisericii Ortodoxe Române, începând cu 1968. (Biblia sau Sfînta Scriptur�, Tip�rit� sub 
îndrumarea �i cu purtarea de grij� a Prea Fericitului P�rinte Justinian, Patriarhul 
Bisericii Ortodoxe Române. Cu aprobarea Sfîntului Sinod., Bucure�ti, 1968, Institutul 
Biblic �i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române). A fost reeditat� în 1975 (include 
men�iunea… tip�rit� acum a doua oar� sub îndrumarea… ,acela�i frontispiciu, an 1975) 

Biblia Sinodal� 1968, editat� într-un tiraj de 100000 exemplare (hârtia fiind 
furnizat� de SBB), a fost o reeditare a celei din 1936, NT fiind cel al lui Galaction, 
revizuit în 1951, textul Psaltirii fiind cel al edi�iei din 1957, înnoit� ca limb�. Comisia 
supraveghetoare a fost compus� din mitropolitul Tit Simedrea, Prof. Niculae M. Popescu, 
P. Ioan Gagiu �i P. Prof. Dumitru Radu. Aceast� Biblie s-a dorit a fi �i un omagiu oferit 
Patriarhului Justinian Marina (1901-1977), la 20 de ani de patriarhat. 

În 1982, fiind Patriarh Justin Moisescu (1910-1986), Biblia Sinodal� a fost 
reeditat� (tot într-un tiraj de 100 000 exemplare, tot cu hârtie oferit� de SBB), din comisia 
de editare f�când parte P. Prof. Constantin Corni�escu, P. Prof. Ioan Mircea, P. Prof. 
Nicolae Petrescu, Prof. Dumitru Radu �i Arhimandrit Bartolomeu Valeriu Anania. (Biblia 
sau Sfînta Scriptur�, Tip�rit� sub îndrumarea �i cu purtarea de grij� a Prea Fericitului 
P�rinte Justin, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Cu aprobarea Sfîntului Sinod, 
Bucure�ti, 1982, Institutul Biblic �i de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române) În 1988 
acela�i text din 1982 a fost reeditat, tot în 100000 exemplare (Tofan�, 2004, 41-42; 
Con�ac 2011, 71-74, 285-286). (Biblia sau Sfînta Scriptur�, Tip�rit� sub îndrumarea �i 
cu purtarea de grij� a Prea Fericitului P�rinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Române. Cu aprobarea Sfîntului Sinod., Bucure�ti, 1988, Institutul Biblic �i de Misiune al 
Bisericii Ortodoxe Române). Un marker al Bibliilor din 1982 �i urm�toarele este 
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traducerea termenului ta chilia eté (o mie de ani) din Apocalipsa cap. 20 cu sintagma mii 
de ani. Bibliile anterioare �i Biblia Anania au tradus o mie de ani (Con�ac 2011, 285). 
Dup� 1990 editarea Bibliei de c�tre Sf. Sinod se face liber. 

S-ar p�rea c� tirajul de 300000 exemplare de Biblii Sinodale ar fi fost suficient. 
În realitate, înainte de Decembrie 1989, ele nu se g�seau de vânzare nici m�car în 
libr�riile eclesiastice (de la centrele eparhiale), necum în cele laice.(37). A�a se explic� de 
ce înainte de 1989 cea mai r�spândit� Biblie a fost totu�i Biblia Cornilescu, care era 
distribuit� benevol, liber, f�r� cereri impuse de Departamentul Cultelor. Mai mult, cei mai 
mul�i intelectuali nu realizeaz� deosebirea între cele dou� edi�ii. Lectura regulat�, 
cotidian�, a Sf. Scripturi este �i azi un pios deziderat pentru foarte mul�i clerici, cu atât 
mai mult pentru mireni. Excep�ie fac credincio�ii cultelor neoprotestante, unde lectura 
cotidian� a Scripturii le este impus� ca regul� în cult. 

Din fericire, din Decembrie 1989 opreli�tile în distribuirea Bibliilor s-au pr�bu�it, 
Biblia Sinodal� fiind a doua Biblie ca tiraj din cultura român�. În cazul manuscriselor 
biblice de provenien�� presupus occidental� (Vulgat�, Text Masoretic, edi�ii apusene ale 
Scripturii), textul cel mai comod pentru compara�ii este Biblia Sinodal�, întrucât este 
alc�tuit� pe principiul Vulgatei (protocanonicele din TM, deutero-canonicele din LXX). 

O men�iune special� trebuie acordat� Bibliei Jubiliare a Sf. Sinod, sau Biblia 
Anania,(Biblia sau Sfânta Scriptur�. Edi�ie Jubiliar� a Sfântului Sinod. Tip�rit� cu 
binecuvântarea �i prefa�a Prea Fericitului P�rinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Române, Bucure�ti, 2001, Ed.IBMBOR). Autorul textului, IPS Arhiepiscop de atunci, 
Bartolomeu Valeriu Anania (1921-2011) a pornit de la textul biblic editat de Sf. Sinod în 
1975, pe care l-a confruntat fie cu LXX (edi�ia Alfred Rahlfs), fie cu versiunile Osty, dar 
mai ales TOB (Traduction Oecumenique de la Bible), din care preia unele note exegetice 
�i pozi�ionarea textului biblic în pagin�.(vezi �i Con�ac, 2011, 74-78). Biblia sa este în 
primul rând un monument al limbii române, Mitropolitul Bartolomeu fiind unul din 
ultimii clasici ai literaturii noastre. Dar limba aleas�, pe alocuri preten�ioas� prin bog��ia �i 
varietatea lexical�, o impun în primul rând ca text literar, �i mai pu�in ca text pastoral, 
cum este deja consacrata Biblie Sinodal�. 

 
VII. TEXTE BIBLICE DE CARE NIMENI (ÎNC�) NU VORBE�TE 
Apari�ia Vulgatei ca Biblie oficial� a Bisericii Romano-Catolice (editat� sub 

auspiciile Papilor Sixt al V-lea �i Clement al VIII-lea (edi�ii standartizate tip�rite în 1592, 
1593, 1598) (38) a însemnat pentru to�i credincio�ii catolici un izvor de referin�� al 
Scripturii, care putea fi tradus în limbile vernaculare, citit sub îndrumarea preo�ilor �i 
folosit în catehez�, cu sentimentul siguran�ei c� unul din izvoarele Credin�ei nu este 
falsificat sau corupt. Vulgata nu excludea Septuaginta (la Roma în 1586 a fost tip�rit 
textul numit Septuaginta Sixtin�, de fapt textul LXX dup� Codex Vaticanus, devenit 
Textus Receptus Grec pentru VT) (39), ci se propunea ca un model pentru credincio�ii 
ritului latin. Despre traducerea Vechiului Testament �i a celor Patru Evanghelii la Blaj s-a 
scris, meritul indubitabil al Prof. Ioan Chindri� fiind coordonarea edit�rii acelui 
monumental manuscris �i finalizarea acestui proiect (Biblia Vulgata Blaj 1760-1761, Vol. 
I-V, Bucure�ti Cluj-Napoca,2005, Ed. Academiei Române în colaborare cu Ed. Napoca 
Star, 4084 p). 
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Cel ce scrie rândurile de acum a avut onoarea de a lucra la realizarea acestei 
edi�ii, printre altele transcriind 39 de c�r�i din totalul celor p�strate, printre care �i cele 
Patru Evanghelii. Ca urmare a v�zut caligrafia ostenitorilor acestei traduceri, inclusiv a 
Vl�dicului Aaron. Evangheliile, p�strate doar pe maculatorul traducerii, netranscrise pe 
curat, în vederea tip�ririi, au fost divizate în pericopele (zacealuri) necesare cultului divin. 
(Chindri� Iacob 2013, 139). 

Nu putem fi de acord cu cei doi cercet�tori, care consider� c� Episcopul Petru 
Pavel Aaron dorea doar tip�rirea VT �i a unui Evangheliar (Ibidem – 139). El dorea 
finalizarea traducerii întregii Biblii Vulgata �i tip�rirea ei, fiind îns� brusc oprit din 
activitate.  

În 1760-1761 Ardealul era în fl�c�ri (la propriu �i la figurat; ba chiar �i extern, în 
R�zboiul de 7 Ani!) datorit� r�scoalei lui Sofronie de la Cioara, mai apoi a interven�iei 
Generalului Nikolaus Adolf von Buccov, a instal�rii de c�tre acesta a episcopului 
Dionisie Novacovici, Unirea fiind pus� într-o situa�ie de criz�. Necesit��ile �i urgen�ele 
pastorale au primat asupra celor academice de amploarea traducerii Bibliei Vulgata.  

Dar mai exist� un argument, accesibil în primul rând celui ce vede textul 
manuscrisului: precizarea zacealurilor, numerotarea �i denumirea lor se fac intercalat, 
înghesuit, între rândurile traducerii. E limpede c� dac� s-ar fi pornit de la bun început pe 
ideea unui Evangheliar, zacealurile ar fi fost scrise normal, urmate de versetele 
evanghelice. Nici nu ar fi fost necesar s� se traduc� toate cele Patru Evanghelii, ci doar 
fragmentele ce se citesc în cult. Mai mult, zacealurile nu se înseriaz� în aceea�i ordine cu 
textele Evangheliilor! Ordinea citirii pericopelor evanghelice în ritul bizantin este diferit� 
de ordinea lor în textul biblic. Cúltorii ritului bizantin în�eleg la ce ne referim. Un 
Evangheliar cerea îns� �i un Apostol, ambele c�r�i fiind indispensabile pentru celebrarea 
liturghiei în rit bizantin. Deci oricum restul Noului Testament ar fi meritat / trebuit tradus, 
mai pu�in Cartea Apocalipsei, ce nu se cite�te în serviciile liturgice r�s�ritene. Un 
Evangheliar izolat nu are sens, decât corelat cu un Apostolier, ambele fiind esen�iale în 
celebrarea sf.Liturghii. 

De asemenea, precizarea c� Biblia lui Aaron este unica traducere a Vulgatei în 
limba român� (Chindri� Iacob 2013, 37- sqq) trebuie nuan�at�: este unica traducere 
vetero-testamentar� dup� Vulgata, deocamdat� publicat�. Fragmente biblice din Vulgata 
s-au mai publicat, ba chiar �i Noul Testament dup� Vulgata. 

Totu�i, de ce episcopul Petru Pavel Aaron a ini�iat traducerea Vulgatei? În studiul 
cercet�torilor aminti�i anterior (Chindri� Iacob, 2013, 120-121) sunt sugerate urm�toarele 
motive: 

- Fiind greco-catolici, Aaron �i colaboratorii s�i care au studiat în Apus „erau 
mai mult sau mai pu�in partizani ai ideilor prozelite catolice cu care veniser� în contact 
în timpul studiilor f�cute în str�in�tate” 

- Pentru episcopul Aron, Biserica Unit� „avea o identitate dual�, ortodox� în rit 
�i catolic� în dogm�, fapt care trebuia marcat �i sus�inut inclusiv prin textul Scripturii 
Sfinte”. LXX era textul recept al Bisericii Orientale, iar „valen�a catolic� a Bisericii 
Unite” trebuia sus�inut� prin Vulgata, textul Bisericii Apusene. 
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- O retip�rire a Bibliei de la Bucure�ti, din 1688, era îngreunat� datorit� 
problemelor de limb�, iar în condi�iile tipografice modeste de la Blaj, rezultatul ar fi fost 
cu mult în urma celui de la Bucure�ti. 

- Ata�amentul lui P.P.Aron fa�� de Biblia folosit� în studiile sale din tinere�e  
- Din cauza acestei op�iuni (a Vulgatei), „textul din 1760 nu a putut învinge în 

lupta cu mentalul colectiv de tip r�s�ritean, refractar la o asemenea inova�ie f�r� 
precedent”. 

Observ�m îns� c� odat� ratificat� Unirea cu Roma, Biserica Greco-Catolic� era 
/este „un m�dular al Bisericii Romei” (cum precizeaz� de altfel �i actele din 1698), deci 
face parte din Biserica Catolic�. Mai precis ar fi s� se vorbeasc� de ritul bizantin, comun 
ortodoc�ilor r�s�riteni �i greco-catolicilor. �i ritul roman era ortodox, inclusiv prin vârst�, 
datând dinaintea Marii Schisme. LXX fusese editat� la Roma ca Text Recept în 1586, 
chiar înaintea Vulgatei (devenit� text de referin�� pentru cre�tinii catolici apuseni), Roma 
neputând repudia textul vetero-testamentar folosit chiar de Apostoli în misiunile lor! Între 
Vulgat� �i LXX exist� diferen�e, ce-i drept, dar nu de a�a natur� încât s� nu înving� în 
lupta cu „mentalul colectiv r�s�ritean”. În Sec. XVIII popula�ia româneasc� nu era atât de 
familiarizat� cu studiul biblic (nu este nici acum!), încât s� con�tientizeze aceste diferen�e, 
existau probleme cu alfabetizarea, clerul avea mici nedumeriri legate de apartenen�a 
proprie confesional� (vezi conflictele între ortodoc�i �i uni�i din sec.XVIII), dar�mite 
legate de versiunile biblice. Poporul �i clerul aveau îns� no�iuni (sumare) de istorie 
biblic�, istorie redat� sincron în cele dou� versiuni ale Scripturii. Peste 100 de ani, când 
num�rul �tiutorilor de carte a sporit sim�itor, iar Biblia bazat� pe Textul Masoretic �i-a 
f�cut apari�ia, mentalul colectiv n-a respins-o, dup� cum n-o respinge nici acum. 

Argumentele (�i observa�iile la ele) nu se exclud, dar mai trebuie completate �i cu 
cele derivate din conjunctura eclesiastic�, �i de ce nu, editorial�, în care �i-a început 
mandatul episcopul Aron. Acesta a început o tenace lupt� împotriva teologului iezuit, care 
prin actele emise în 1701 nu era un simplu peritus(consilier, expert) al episcopului unit, ci 
avea drept de control asupra actelor acestuia. Cartea „Floarea adev�rului”, tip�rit� la Blaj 
în 1750, o adev�rat� m�rturisire de credin�� a identit��ii Bisericii Greco-Catolice, �i 
totodat� o chart� programatic� a acesteia, tradus� fiind la Viena în latin�, în 1752,la 
ini�iativa lui Aaron, beneficiind �i de placetul rectorului Universit��ii de la Viena, a fost 
sechestrat� de autorit��i, la interven�ia iezui�ilor, care nu doreau s� fie puse în lumin� 
calit��ile noului episcop. Inclusiv rolul lor de control �i de imixtiune în treburile diecezane 
ar fi fost legitim pus sub semnul întreb�rii. (Pâcli�anu, 2006, 342-358, dar mai ales 351, 
nota 10).  

Un asemenea afront nu putea fi uitat de episcopul Aaron. Un asemenea afront nu 
avea voie s� fie uitat de episcopul Aaron, aici nefiind vorba de interesul s�u personal, de 
propriul orgoliu, ci de insulta adus� diecezei pe care o p�storea! Luptei împotriva 
teologului iezuit, cererii de revocare a oficiului acestuia, trebuia s� i se adauge un temei 
solid din partea ierarhului unei dieceze m�cinat� de conflicte anti-unioniste, exacerbate de 
exilul episcopului reziden�ial, de defec�iunea unui vicar general, etc. Un temei solid l-ar fi 
constituit editarea c�r�ilor de cult, de teolgie, de patristic�, de apologie în favoarea Unirii, 
�i desigur a Bibliei. Prin traducerea Vulgatei, episcopul putea demonstra tuturor c� în 
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dieceza F�g�ra�ului exist� un cler competent, capabil s� traduc� o edi�ie autorizat� a 
Bibliei în limba român�. Varianta Vulgata era �i mai comod� de tradus, latina fiind 
vorbit� la Blaj la perfec�ie, dar dup� moartea arhimandritului Leontios Moschonas (+ 
1754) este îndoielnic c� cineva la Blaj ar fi cunoscut atât de bine subtilit��ile limbii 
grece�ti, necesare pentru des�vâr�irea unei traduceri a LXX. Prin traducerea Vulgatei în 
limba român� ar fi fost pu�i la respect (fie-ne iertat� vulgaritatea): 

- Sf. Scaun, care ar fi avut proba formal� a ortodoxiei catolice �i a sincerit��ii 
Unirii din partea clerului superior românesc 

- Curtea de la Viena, care nu ar mai fi putu sechestra o traducere a Bibliei (nici 
m�car la instiga�ia iezui�ilor) al c�rei garant este un �ir de Pontifi Romani. S� ne 
imagin�m scandalul eclesiastic ce ar fi putut fi provocat…  

- Neamurile vecine, mai ales intelectualitatea lor, germanii având Scriptura 
tradus� în limba lor, iar maghiarii beneficiind de dou� traduceri, a lui Gáspár Károly 
pentru reforma�i, �i a lui Káldi, pentru romano-catolici. 

- Iezui�ii, care s-ar fi v�zut lipsi�i de principalul argument cu care î�i justificau 
statutul în Biserica Unit�: ignoran�a clerului unit. 

- Chiar �i ortodoc�ii ardeleni, cei de la Karlovitz, sau cei de peste mun�i �i-ar fi 
dat seama c� la Blaj este un centru de teologie puternic, unde aventurieri de tipul lui 
Sofronie ar fi fost mai bine s� nu intervin�.  

Din nefericire opera lui Aaron nu a putut fi finalizat�, r�scoala ini�iat� de 
Sofronie (�i cei din spatele s�u) fiind o piedec� major�: atunci când preo�ii t�i sunt 
omorâ�i, alunga�i, când comunit��ile sunt în fierbere sau defecteaz� în mas�, la�i pana jos 
�i î�i aperi turma. 

Dar ini�iativa lui Petru Pavel Aaron nu a fost singura din cultura român�: 
În 1716, Felix Antonio Zauli (prefectul misiunii franciscane din Moldova) a 

tradus dup� Vulgata Evangheliile Duminecilor de peste an, trimi�ând manuscrisul la 
Roma, cu rug�mintea ca acesta s� fie publicat. Manuscrisul s-a pierdut, dar acte care s� 
demostreze existen�a acestuia se g�sesc. (Pal 1942, 235) 

O alt� ini�iativ� a pornit din partea piari�tilor: în actuala comun� Sântana (Arad), 
consilierul regal �i vice-�panul Iacob Bibici (+ 1754) a protejat preo�ii piari�ti, le-a zidit o 
m�n�stire, a fondat o �coal�, dorind ridicarea moral� �i spiritual� a locuitorilor din 
domeniile lui. So�ia lui Bibici, Margareta Tomeian, a continuat actele de beneficen�� �i 
dup� moartea so�ului ei. Preotul David Biro OSchP (1715-1773) a tradus Evangheliile în 
române�te, tot dup� Vulgat�, dar le-a �i tip�rit. Prima edi�ia la Kalocsa, în 1769 (BRV II, 
191-192), a doua edi�ie a fost tip�rit� la Buda, în 1799 (BRV II, 413). Ce e drept, cu litere 
latine �i ortografie maghiar�: „Evangelie la tote duminecs si szerbatory peszte tot ánul… 
” (40) 

Franciscanii din Moldova au ini�iat traducerea Noului Testament, tot dup� 
Vulgata, înc� din timpul Primului R�zboi Mondial. Cei implica�i au fost P. Benevenut 
Rudolf Wiener (Vineri) �i Gheorghe Anton, care au tip�rit Evanghelia dup� Matei, în 
1916, cea dup� Marcu în 1922, cea dup� Luca în 1924, cea dup� Ioan în 1925. De altfel, 
în 15.IX.1920 Papa Benedict al XV promulga enciclica Spiritus Paraclitus, dedicat� Sf. 
Ieronim �i studiilor biblice, înt�rind magisterul Papei Leon al XIII-lea. Noul Testament, 
tradus din limba latin�, dup� Vulgata, a v�zut lumina tiparului în 1935 (Traduc�tori B. 
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Vineri �i Gh. Anton Preo�i franciscani conventuali. Noul Testament. Cele patru 
Evanghelii. Faptele Apostolilor. Epistolele. Apocalipsul. Cu binecuvântarea autorit��ilor 
biserice�ti. S�b�oani, jud. Roman, 1935, Ed. Serafica)(vezi �i Pal 1942, 245, 248; Simon 
1998, 238). NT era prev�zut �i cu note explicative, la subsolul paginii, �i o concordan��. 

Edi�ia a fost publicat� �i în Exil, la Roma (Noul Testament. Cele patru 
Evanghelii. Faptele Apostolilor. Epistolele. Apocalipsul. Edi�ia a II-a rev�zut� de P�rin�ii 
Franciscani, Roma, Ed. Messaggero, 1958, 1967, 1993) sub îngrijirea P. Bonaventura 
Morariu, OFMConv. Cine erau cei trei preo�i franciscani? 

P. Benvenut Rudolf Wiener (Vineri) (11.VIII.1881 Gala�i – 26.X.1926 
R�duc�neni) a studiat la Seminariul din H�l�uce�ti, a depus profesia monahal� în 
21.III.1902, �i-a perfectat studiile la Roma, preot din 22.XII.1906, a fost mai apoi 
profesor la H�l�uce�ti �i mai apoi paroh la R�duc�neni (Simon 1998, 102; Gabor Simon 
2001, 216-217). 

P. Gheorghe Anton (18.IV.1882 Sânmartin, Transilvania – 15.XII.1937 Assisi) a 
studiat teologia la Ia�i, preot din 30.XI.1906, dup� r�zboi a practicat ca func�ionar civil, ca 
atâ�ia al�i preo�i, dar va intra în rândurile franciscanilor, fiind trimis la noviciat la Assisi, 
unde va ajunge �i profesor la Seminariul Minor, �i unde va deceda.(Simon 1998, 114, 
Gabor Simon 2001, 248) 

P. Bonaventura Morariu (18.V.1886 H�l�uce�ti – 10.V.1967 Roma) va studia la 
H�l�uce�ti �i la Roma. Profesiunea monahal� o va depune în 4.X.1903, fiind hirotonit 
preot în 18.XII.1908. Va activa ca paroh la Hu�i, Gala�i, va fi profesor la H�l�uce�ti, �i 
provincial al Moldovei între 1923-1929, fiind apoi chemat la Roma �i cooptat în 
conducerea general� a ordinului, ajungând �i Vicar general al acestuia. (Simon 1998, 104; 
Gabor Simon 2001, 111). 

Franciscanii au editat deci NT dup� Vulgata. 
Din nefericire, dup� 1962-1965 (Vatican II), documentele Conciliului au fost 

ignorate în favoarea spiritului conciliar, care a ocultat �i substituit magisterul precedent. 
Biblia Vulgata va fi abandonat� în favoarea altor edi�ii biblice, dar interpretarea Scripturii 
va cunoa�te deraieri serioase de la credin�a catolic�. (41) 

Cu toate acestea în Exil activitatea catolic� biblic� româneasc� va continua. În 
1975, la Paris, P. dr. Emil Pascal va tip�ri o nou� traducere a NT, dup� edi�ia 
Nestlé-Aland (ed. 27), ce va cunoa�te reedit�ri în 1976, 1990 �i 1992, cu un total de 17 
000 exemplare. Titlul edi�iei din 1975 era Noul Testament. Tradus �i adnotat de Pr. Dr. 
Emil Pascal, Paris 1975, Éditions du Dialogue, Société d'Éditions Internationales, 
Imprimaturul fiind conces de Msgr. Gheorghe Cosma, în 13.II.1975, superiorul Misiunii 
Române Unite de la Paris. A fost o cooperare dintre preotul dr. Emil Pascal �i preo�ii 
greco-catolici din Exil. 

P. dr. Emil Pascal (7.II.1923 Cotnari – 1997 Paris) a studiat la Seminariul din 
Ia�i, mai apoi la Bucure�ti, de unde a fost dat afar� de Securitate. A lucrat ca muncitor în 
Gala�i, cu identitate schimbat�, în final reu�ind s� fug� din paradisul socialist �i s� ajung� 
în Fran�a, unde a fost hirotonit ca preot în 1959, încardinat în dieceza Parisului. �i-a 
continuat studiile, mai apoi func�ionând ca preot �i ca profesor de religie. S-a pensionat în 
1993, ultimii ani fiind suferind (Gabor Simon 2001, 192). 
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În dieceza romano-catolic� a Ia�ilor preocuparea pentru studiu biblic a fost 
constant�, luând un nou avânt dup� 1990. Preo�ii Alois Bulai, Eduard Patra�cu �i Anton 
Bud�u (1954-1997)(vezi Gabor Simon 2001, 157) au lucrat câ�iva ani,reu�ind recnt s� 
finalizeze o nou� traducere a Bibliei, cea mai nou� din literatura român� de resort: 
„Biblia. Traducere, introducere �i note: pr. Alois Bulai, Pr. Eduard Patra�cu”, Ia�i, 2013, 
Ed. Sapientia). Ca izvoare s-a folosit, TM (Kittel), LXX edi�ia Rahlfs (Stuttgart 1982), 
Iisus ben Sirah este tradus dup� LXX edi�ia Göttingen (vol. XII/2, 1965), NT dup� The 
Greek New Testament (ed.IV, Stuttgart, 2001). Edi�ia are note de subsol, concordan��, 
cronologie biblic�, indice onomastic, introduceri la c�r�ile biblice., notele eviden�iind 
deosebirile dintre TM �i LXX. 

Lipsesc c�r�ile III Ezra, IV Ezra, III Macabei �i Rug�ciunea Regelui Manase. 
Într-o not� la Ps. 150 este inserat� traducerea Ps. 151, f�cut� dup� TOB de Msgr. 
Tertulian Langa. 

Ia�iul are prin Institutul Noua Europ� �i privilegiul de a oferi deocamdat� unica 
traducere complet� a LXX în limba român� (6 volume în 8 tomuri, tip�rite între 2004 - 
2011), cu note, explica�ii, variante, iar unde este cazul, versiunea LXX fiind prezentat� în 
paralel cu TM sau Vulgata (Tobit, Ieremia, etc), versiunea cadru fiind cea a lui Alfred 
Rahlfs. Este oferit un istrument de lucru obligatoriu de folosit tuturor celor ce se ostenesc 
cu identificarea unor versiuni sau variante biblice. 

 
VIII. POLEMICA ANDREI �AGUNA – ION HELIADE R�DULESCU, PRIVIT� 

SUB ALT UNGHI 
Cazul Andrei �aguna trebuie re-meditat, cu atât mai mult cu cât el însu�i fiind 

curator al unei edi�ii biblice, a avut reac�ii diferite la alte tentative de editare a Scripturii. 
Cum se explic� diatribele împotriva lui I.H.R�dulescu, �i lipsa acestora în cazul Aristia, 
Nifon B�l��escu sau a Scripturilor editate de SBB? 

Dosarul polemic dintre cei doi corifei culturali a fost publicat de Moceanu, 2003 
(Circulara nr. 518/ 1858 a lui �aguna, de afurisire a traducerii Bibliei lui Heliade, p. 
90-92, replica lui I.H. R�dulescu „Scandalul sau pedica” din 23.VI.1858, p.102-154, 
Epistola Pastoral� a lui �aguna din 1.X.1858, p.155- 191), considera�ii asupra acestei 
polemici fiind aduse la Munteanu 2008, 449-486, care epuizeaz� subiectul din punct de 
vedere lingvistic, dar �i la Chindri�-Iacob, 2013, 28-29,37,72-73, etc. O perspectiv� din 
punct de veder biblic se reg�se�te �i la Schneider 2008, 152-157, care nu aduce elemente 
noi semnificative. 

Câte c�r�i biblice a tradus Ion Heliade R�dulescu? Curent se g�se�te Biblia sacra 
que coprinde Vechiul si Noul Testament, tradus� din hellenesce dupò a quellor Septedeci 
de I.. Heliade R., Paris, 1858, in Typographia lui Preve & Co, 272 p., ce cuprinde 
Pentateuhul dar �i c�r�ile biblice pân� la I Regi cap.1 �i 2 (exist� �i la BARCj cota 
II/2815). 

Dar exist� �i edi�ia Biblia Sacra que coprinde Vechiul si Noul Testament dupó 
quei septedeci, tradusa din hellenesce dupó editia typarita in Athene 1843 sub 
prevegherea Synodului sacru al Helladei de I.Heliade R., Paris, in typographia lui E. 
Voitelain si comp., 1859, 273 p. (vezi Munteanu, 2006,451-452), edi�ie mult mai rar�, ce 
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cuprinde c�r�ile biblice pân� la I Regi, cap. 1 �i 2 (Genese, Exodu, Leviticu, Numerii, 
Deuteronomiu, Jesus filiul lui Navè, Judici, Ruth, A Regilor I). 

În 1870 a finalizat �i o traducere a Cânt�rii Cânt�rilor: Cantarea cantarilor la 
M.M.L.L. Carol I �i Elisabeth, Bucuresci, 1870, Tip. Lucr�torilor Asocia�i, 27 p., pe care 
o dedicase tinerei perechi princiare; datorit� traducerii literale a unor por�iuni anatomice, 
lucrarea a fost respins� de Palat (Moceanu, 2003, 93-94). 

Dar Biblia lui Heliade este �i ea prev�zut� cu gravuri (edi�ia din 1858 are 31 
gravuri), fiind o realizare tipografic� îngrijit�. Gravurile sunt înso�ite de o legend� 
tripartit�, ar�tând numele artistului originar, titlul scenei �i numele gravorului ce a realizat 
cli�eul gravat. 

 
Pag. Numele artistului Titlul scenei Gravorul 
5 
8 
10 
14 
22 
24 
28 
32 
33 
44 
60 
63 
74 
77 
92 
93 
103 
147 
152 
159 
161 
184 
212 
219 
224 
240 
254 
255 
259 
261 
268 

Rafael 
Proudhon 
Girondet 
Rouget 
Lebrun 
Rafael 
Poussin 
Rafael 
Rafael 
Overbeck 
Poussin 
Lebrun 
Célestin Nanteuil 
Murillo 
Rafael 
Mettais 
Michelangelo 
Poussin 
Célestin Nanteuil 
Bril 
Rubens 
Bocourt 
Hoet 
Célestin Nanteuil 
Rafael 
Hoet 
Lebrun 
Célestin Nanteuil 
Rubens 
Hoet, Rouget,  
Poussin 

Adam �i Eva 
Moartea lui Abel 
Potopul 
Avraam pe drum 
Agar în de�ert 
Sacrificul lui Isaac 
Rebeca �i Eliezer 
Isaac �i Iacob 
Visul lui Iacob 
Iosif vândut 
Moise salvat  
Varga lui Aaron 
Exodul 
Moise �i piatra 
Moise sfarm� Legea 
Moise sfarm� vi�elul de aur 
Moise 
�ara promis� 
Revolta lui Core 
Asina lui Balaam 
�arpele de aram� 
Ascult� Israele! 
Moartea lui Moise 
Luarea Ierihonului 
Iosua re�ine soarele 
Adonitzedek 
Îngerul �i Manoah 
Samson �i leul 
Samson �i Dalila 
Moartea lui Samson 
Ruth în ogorul lui Boaz 

Ed. Frère 
Ed. Frère 
Ed. Frère 
Th. Frère 
Ed. Frère 
Ed. Frère 
Bocourt 
Mettais 
Ed. Frère 
Bocourt 
Ed. Frère 
Bocourt 
Rouget 
Bocourt 
Bocourt 
Rouget 
Ed. Frère 
Bocourt 
Rouget 
Bocourt 
Ed. Frère 
Bocourt 
Bocourt 
Rouget 
Bocourt 
Bocourt 
Bocourt 
Bocourt 
Rouget 
Bocourt 
Bocourt 
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Ce urm�rea Heliade cu aceste gravuri? F�r� îndoial�, cre�terea calitativ� �i 
estetic� a traducerii sale biblice, dar �i propagarea informa�iei biblice prin cli�ee artistice. 
�inând seama de reproducerile dup� mae�trii celebri ai artei occidentale, se poate 
presupune c� Heliade dorea �i implementarea unei minime educa�ii artistice �i estetice 
pentru cititorii s�i, fapt cât se poate de meritoriu. 

Dar în 1858 Heliade nu se oprise aici. Redactase �i un comentar biblic Biblicele 
sau Notitii historice philosophice, religiose si politice asupra Bibliei de I. Heliade R., 
Paris, 1858, in Typographia lui Preve si Comp, din care i-a trimis numai lui �aguna, nu �i 
celorlal�i episcopi, câteva file de prob�, f�r� o scrisoare explicativ�, ci doar o cerere pentru 
eventualul abonament (Moceanu 2003, 130-131, 159-160). Ideile din Biblice vor fi 
dezvoltate �i sistematizate în lucrarea Equilibru intre antithesi sau spiritul si materia, 
Bucuresci, 1859-1869, un adev�rat tratat esoteric (în accep�iunea lui René Guénon, nu cea 
vulgar� de azi… ). 

Ceea ce a stârnit furia lui �aguna nu a fost doar limba traducerii lui Heliade, sau 
folosirea unor termeni necorespunz�tori (Sacru în loc de Sfânt, Genez� în locul Facerii, 
etc). A fost mai ales doctrina dezv�luit� din spatele comentariilor biblice. �aguna a 
observat c� Ion Heliade R�dulescu folose�te traducerea Bibliei ca pretext pentru a 
propaga unele idei masonice, în principal ra�ionalismul �i agnosticismul, dorindu-le ca 
pila�tri pentru regenerarea societ��ii române�ti (a se vedea pasajul din Pastorala 
episcopului, la Moceanu 2003, p. 170), iar prin anticlericalismul s�u, Heliade este „nu 
contrar, ci împreun� lupt�tori cu Proudhon e Heliad, �i când ar �ti Proudhon ce zice 
Heliad despre Ierarhii Bisericei sale, crezi c� l-ar du�m�ni? Ba nu! ci mai vârtos i-ar 
c�dea la grumazi, l-ar îmbr��i�a �i ar zice: Frate, noi una voim, numai cât p�n' acum nu 
ne-am în�eles unul cu altul..”(Moceanu, 2003, 174). În polemica celor doi corifei culturali 
va interveni �i detaliul versiunilor LXX folosite: Heliade îi repro�a lui �aguna, 
deplângând situa�ia existent� în cazul Bibliilor române�ti, c� s-a folosit versiunea Vulgatei 
(Moceanu 2003, 149-150), iar episcopul sibian a replicat c� traducerile române�ti n-au 
folosit Vulgata, ci LXX, dar în Apus au existat multe edi�ii false ale LXX, una din acestea 
fiind folosite de B 1688. Ca �i Heliad, �aguna va opta pentru consultarea LXX tip�rite la 
Atena, în 1843 (Moceanu 2003, 171-172, 185). Problema versiunilor LXX la care cei doi 
f�ceau referire nu a fost explorat� în detaliu, de�i edi�ia dup� care s-a tradus B 1688, cea 
din Frankfurt 1597, a fost identificat� (Cândea,1979, 116-120,135-138, textul LXX din 
Frankfurt fiind bazat pe cel al lui Aldus Manutius din Vene�ia, 1518, bazat pe Codicele 
Vaticanus B). 

Filologii �i lingvi�tii s-au concentrat asupra problemelor filologice, n-au ignorat 
nici latura canonic� a problemei (la care se referea �aguna), dar nu s-au referit în mod 
particular la doctrina din spatele polemicii, anume confruntarea dintre principiul 
cunoa�terii revelate �i ra�ionalismul agnosticizant. Observa�ia unora cum c� Preotul 
Ovidiu Moceanu care în demersul s�u publicistic „r�mâne totu�i partizanul teologiei, 
f�când ca aceast� perspectiv� s� prevaleze de cele mai multe ori asupra celei filologice” 
(Chindri�-Iacob 2013, 73, nota 16) este corect�, un preot trebuind s� acorde în primul 
rând aten�ie dimensiunii teologice �i canonice într-o problem�, fie ea �i cultural�, în care e 
implicat un episcop. �aguna, printre altele, era �i Episcopul Ortodox al Transilvaniei la 



44 

acea dat�. Cât despre o confruntare dintre orgolii (Mircea Anghelescu apud 
Chindri�-Iacob 2013, 73,nota 16), se putea scrie liber despre aceste subiecte în 1986? 

Ca de obicei, accentul final l-a pus Eminescu, în Epigonii „Eliad zidea din visuri 
�i din basme seculare / Delta biblicelor sânte, profe�iilor amare”, unde delta 
 este �i un 
simbol masonic uzual. C� Heliad apar�inuse masoneriei, este un loc comun, despre Aristia 
se �tie c� fusese membru al Eteriei (societate para-masonic�), posibil �i mason, de�i nu 
figureaz� ca atare în dic�ionarele de resort, mason fiind �i Nicolae B�l��escu (42). Nici 
Aristia, nici B�l��escu, nici arhimandritul Ghenadie �eposu, nici Constantin Erbiceanu nu 
au f�cut comentarii în subsidiarul traducerilor lor biblice, fie ele �i dup� Textul Masoretic. 
Traducerile lor nu aveau preten�ia c� sunt expresia unei variante canonice a Scripturii, nici 
c� ei ar fi vorbit în numele Bisericii Ortodoxe. Meritul lor fundamental este c� au dat 
culturii române�ti prima variant� a Textului Masoretic. La fel, celelalte traduceri editate 
de SBB nu pretindeau c� sunt edi�ii canonice, nu se refereau la patronajul Bisericii 
Ortodoxe, �i nu erau edi�ii critice. S� nu uit�m c� delegatul SBB, Edward Millard, la 
vizita sa în Ardeal, în 1865, trecând prin Sibiu, l-a vizitat pe �aguna, i-a explicat scopul 
SBB, iar deja Mitropolitul �aguna s-a declarat de acord cu distribuirea Bibliilor. (vezi mai 
sus). 

Legat de aceste comentarii, în Biblicele lui Heliade apar termeni No' ah (p.16), 
Lech Lecha (p. 20), Vaiera (p.27), Toladoth (p.34), Vaietse (p. 37), etc. Ce termeni sunt 
ace�tia? Nu numai bibli�tii, ci �i amatorii de studii biblice îi recunosc u�or: termenii de 
mai sus nu sunt decât numele pericopelor ebraice sinagogale din Torath Moshe, cuvintele 
de început din fragmentele de Pentateuh care se citesc în sinagogi la serviciile religioase 
mozaice. Pe bun� dreptate se va fi întrebat �aguna, iar peste timp �i noi cu el: Heliad 
traducea LXX, Textul Masoretic, din amândou� �i ce urm�rea de fapt? 

 
IX. DIN NOU DESPRE BIBLIA LUI �AGUNA: A FURAT-O DE LA BLAJ SAU 

NU? 
În dosarul polemicii �aguna – Ion Heliade R�dulescu, exilatul parisian îi trânte�te 

episcopului c� Biblia editat� de el este Biblia Uni�ilor, iar pre�ul de vânzare este de 90 de 
zwanzigeri (90 x 20 cruceri – 1800 cruceri, 18 coroane) deci foarte scump (Moceanu 
2003, 148-149), la care ierarhul va r�spunde în scrisoarea sa pastoral�, ar�tând Bibliile 
dup� care s-a inspirat (NT de la B�lgrad, 1648, Biblia de la Bucure�ti 1688, Biblia de la 
Petersburg din 1819, NT de la Smirna din 1838, Biblia de la Buz�u 1854-1856), care le-a 
comparat cu textul grecesc �i slavian, str�duindu-se s� aduc� textul biblic în consonan�� 
cu cel al LXX (tip�rit la Atena, în 1843). Dintre îndrept�rile f�cute de ierarh, acesta 
men�ioneaz�: 

„1. În Testamentul vechi, la Cartea E�irei Capul 36, numai pân� la stihul, se 
potrivea cu originalul grecesc �i slavenesc. 

2.Tot în aceast� carte, capetele 37, 38 �i 39 au avut cu totul alt cuprins în textele 
pomenite române�ti, de cum era în edi�iile grece�ti. 

3.În capul 8 al C�r�ii Levi�ilor, de la stihul19 pân� la stihul 30, au trebuit s� se 
fac� cu totul alt� împ�r�ire 
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4.În Cartea a III-a a Împ�ra�ilor s-au deplinit în capul 6, stihurile 20, 22 �i 23, �i 
s-au îndreptat împ�r�irea capului în stihuri. Preste tot, nepotrivirile între stihuri au fost 
nenum�rate. 

5. din Testamentul Nou, din trimiterea S. Ap. Pavel c�tre Romani lipseau, la 
capul 14, trei stihuri, care erau adaose apoi la sfâr�itul capului 16 �i care noi le-am adus 
la locul lor, �.a.�.a 

Aceste vreo câteva exemple, credem, c� vor dovedi din destul nu numai silin�a �i 
neoboseala cu care am privegheat în�ine din carte în carte, din cap în cap, ba – ce s� mai 
zicem - din cuvânt în cuvânt asupra ie�irii la lumin� a acestei C�r�i a vie�ii..” (Moceanu 
2003, 185-186). Ultima fraz� este desigur o exagerare, dar corec�iile pe care le-ar fi f�cut 
episcopul sunt precizate într-o scrisoare pastoral�, deci un document public, destinat 
r�spândirii printre credincio�i. 

�aguna chiar în coresponden�a sa va trata aceste subiecte, înainte ca Biblia lui s� 
vad� lumina tiparului. Protopopului Timi�oarei, Moise Dr�ghici, îi scria în 23.X.1856 din 
Sibiu, aten�ionându-l c� Bibliile române�ti tip�rite la Moscova �i Buz�u difer� de Biblia 
slavon�, indicându-i mai ales capitolele 36-39 din Exod �i capitolele 6 �i 9 din Levitic 
(�aguna I, 198-199, Boc�an Gârdan 2009, 16). 

Andrei �aguna în biblioteca sa va avea aproape toate publica�iile tipografiei din 
Blaj (Schneider 2008, 88-89, nota 140) dar nu se va referi niciodat� la ele în public. Într-o 
scrisoare destinat� protopopului Filip Trandafirovici din Banat (28.I.1857), �aguna se va 
plânge c� uni�ii au corupt c�r�ile biserice�ti, dând ca exemplu �i B 1795, tradus� dup� o 
versiune ce nu corespundea LXX editate la Atena între 1843-1850, �i nici cu cea slavon� 
(Schneider 2008, 144, 146-147). 

Ierarhul nu va men�iona Biblia de la Blaj, de�i va folosi limba �i textul acesteia, 
fapt remarcat de profesorii de studiu biblic de la Cern�u�i, din sec.XIX �i XX, de Dr. Ioan 
B�lan în studiul dedicat limbii c�r�ilor biserice�ti (B�lan1914), ba chiar �i de profesorii de 
�tiin�e biblice de la Sibiu (Marcu 1958, 805). Fapt care-l va determina pe prof. Ioan 
Chindri�, ini�iatorul Edi�iei Jubiliare a Bibliei de la Blaj din anul 2000, s� afirme f�r� 
echivoc, în studiul „Secolele Bibliei de la Blaj”: „(La Biblia �aguna)...Urmeaz� textul 
Bibliei de la Blaj,, c�ruia, ca la Sankt Petersburg, i s-au t�iat toate adaosurile, r�mânând 
textul net, cu foarte succinte titluri – �i nu rezumate! – de capitole. Ra�iunea dominant� 
sau Macabei IV sau Pseudo-Josephus dispare de asemenea. Atitudinea mitropolitului 
sibian este greu de analizat. Primul impuls al cercet�torului este s� renun�e la orice 
comentariu, în fa�a unei fapte de o asemenea temeritate. T�cerea îns� constituie un act de 
impietate fa�� de memoria marelui truditor Samuil Micu, tot atât de nescuzabil ca cel din 
1856-1858. Deontologia polemic� impune grada�ii �i acestui fel de exprimare. Dac� 
�aguna nu s-ar fi l�udat în prefa�� cu marea sa contribu�ie la Bibliei, gestul s�u ar putea 
fi numit un simplu plagiat, deloc îns� scuzabil la o dat� când paternitatea literar� era 
ap�rat� de cutume �i de legi scrise. A�a îns� fapta sa se nume�te furt cinic, cel mai mare 
furt literar pe care l-a înregistrat cultura noastr� în toate timpurile” (Chindri�, 2010, 
349). În acela�i loc se f�cea �i afirma�ia c� �aguna reprodusese textul neschimbat al 
Bibliei de la Blaj, fiind date �i exemple de cuvinte eronate din Biblia lui Klein, corectate 
în erata aceleia, dar preluat de Biblia sibian� (Chindri� 2010, 349,350).  
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De aceea�i p�rere sunt Profesorii Eugen Munteanu (Munteanu 2008, 460, nota 
340: „Am efectuat o lectur� atent� a unor c�r�i întregi din Biblia lui Samuil Micu de la 
1795 în paralel cu cea tip�rit� între 1856-1858 de Andrei �aguna �i pot afirma în 
cuno�tin�� de cauz� c�, dincolo de minore retu�uri de natur� fonetic� �i morfologic� �i de 
numerotarea diferit� a unor versete, edi�ia lui �aguna reprezint� în mod clar o retip�rire 
a edi�iei lui Samuil Micu… (… ) A�a c�, în aceast� privin��, dac� ar fi fost un filolog 
obligat s�-�i indice cu precizie sursele, �aguna ar fi trebuit s� aib� o serioas� problem� 
de con�tiin��!”) �i Emanuel Con�ac (Con�ac 2011, 57-61, care citeaz� �i pe Prof. 
Chindri�). 

Într-o lucrare de drept canonic Andreiu baronu de Siaguna Compendiu de 
Dreptulu Canonicu alu Unei Santei Sobornicesci �i Apostolesci Biserici, Sabiniu, 1868, 
Tip. Archidiecesana, ed.I, Andrei �aguna, în prefa��, la pag. XII, inser� o not� despre 
activitatea tipografiei arhidecezane sibiene, în care s-au tip�rit trei categorii de c�r�i „cele 
retip�rite”, „cele traduse sau scrise de mine” (i.e. �aguna) �i „cele scrise de al�ii la 
îndemnul meu”. Biblia e inserat� la categoria „cele retip�rite” (împreun� cu Noul 
Testament, cu c�r�ile de cult, etc, la pozi�ia 28) Bibli'a intrega ilustrata cu 94 icone la a. 
1858 de 291 cóle)(pag.XIII). deci Biblia e pus� în acela�i rând cu Ceaslovul, Psaltirea, 
Octoihul, Triodul, Liturghierul. Aceasta nu este o fraz� a unuia obi�nuit s� plagieze. 
Practic studiind lucrarea de drept canonic a lui �aguna �i g�sind aceast� precizare, am 
dorit s� verific mai în detaliu „plagiatul” dup� B 1795. 

Un prim mare echivoc: �aguna a considerat Biblia o carte de cult �i a tratat-o ca 
atare. N-a considerat c� face nici oper� �tiin�ific�, nici literar�. 

S� observ�m sintagma „supt preveghiiarea �i cu binecuvântarea” de pe 
frontispiciul Bibliei �aguniene, fraz� ce apare de altfel la toate edi�iile Scripturii editate în 
Biserica Ortodox� (fie �i formulele similare cu purtarea de grij� �i cu binecuvântarea, 
sub îndrumarea �i cu purtarea de grij�, etc). Acestea sunt fraze sacramentale, prin care un 
episcop se face garantul ortodoxiei textului respectiv. Este echivalentul 
Imprimaturului din Biserica Latin�. Pentru cei neîmbiserici�i, sau pentru cei profani, 
trebuie reamintit c� episcopul cumuleaz� cele trei puteri: sacramental� (puterea 
sfin�itoare), magisterial� (puterea de a înv��a) �i cea administrativ�. Cu alte cuvinte, un 
episcop ortodox se poate provoca la magisterul precedent lui, adic� la magisterul altor 
episcopi ortodoc�i. Analog e �i cazul episcopilor catolici. Era / este limpede c� �aguna se 
referea la Bibliile editate sub patronajul ierarhilor ortodoc�i: Simion �tefan, Theodosie 
Ve�temeanul, Filotei de la Buz�u, Sf. Sinod al Greciei. El preda tocmai magisterul 
transmis de ace�ti episcopi. Pentru Biblia lui Samuel Micu, privegherea �i purtarea de 
grij� �i-o asumase Episcopul Ioan Bobb, unit, de la care �aguna nu se putea revendica. 
Nu avea voie s� se revendice. 

Titlul Bibliei de la Blaj era: Bibliia sau Dumnezeiasca Scriptur� a Legii vechi �i a 
Ceii Noao. Toate care s-au t�lm�cit de pre limba elineasc� pre în��lesul limbii române�ti. 
Acum întâiu s-au tip�rit românea�te supt st�pânirea Prea În�l�atului Împ�rat al 
Romanilor Fran�isc al doilea, Craiul apostolicesc, Mare Prin�ip al Ardealului �i 
cealealalte. Cu blagosloveniia M�riii Sale prealuminatului �i preasfin�itului Domnului 
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Domn Ioan Bobb, Vl�dicul F�g�ra�ului. În Blaj, la Mitropolie, Anul de la Na�terea lui 
Hristos 1795. 

Biblia tradus� din LXX s-a mai tip�rit în române�te, la Bucure�ti, în 1688, sub 
privegherea �i binecuvântarea Mitropolitului Theodosie, dar Biblia lui Samuil Micu era 
prima edi�ie dup� LXX a Bisericii Greco-Catolice. B 1795 are o prefa�� semnat� de 
Samuel Micu C�tre cetitoriu, de fapt nota editorial�, în care traduc�torul se refr� la Biblia 
de la 1688, c�reia îi critic� împu�inarea limbii, (îns� omite Noul Testament de la B�lgrad 
din 1648) dar face referire �i la munca lui Petru Pavel Aaron, care în opinia lui Micu nu 
avea o limb� liniar�, fiind rodul colabor�rii mai multor traduc�tori. Deci nu era de 
dispre�uit pentru izvorul folosit (Vulgata), ci pentru ne-unitatea limbii. Dar prefa�a este 
urmat� de cuvântul catehetic, nesemnat, Cuvânt înainte la S. Scriptur� (p. 19-35), 
extrem de erudit, cu trimiteri la P�rin�ii Orientali dar �i la Sf. Ieronim �i Sf. Augustin, la 
cele patru moduri de interpretare a Scripturii (mistic, alegoric, tropologic, isagogic), o 
discu�ie asupra deutero-canonicelor, argumente asupra inspira�iei Sf. Scripturi, etc. Acest 
Cuvânt înainte, indiferent de autor, fiind nesemnat, era asumat de episcopul 
diecezan, deci de Ioan Bobb. Cuvântul nu face nici o referire la Noul Testament de la 
B�lgrad din 1648, nici la Biblia de la Bucure�ti din 1688. Fiind un cuvânt cu rost 
catehetic, orice referire la magisterul episcopilor neuni�i era prohibit�.  

Peste ani, în 1929 nici Gala Galaction retip�rind traducerea proprie a NT, va 
men�iona NT al episcopului Nicodim Munteanu, dar nu �i pe a Dr. Ioan B�lan, ap�rut� în 
1925. Din acelea�i motive de magisteriu eclesiastic. 

Biblia de la Sankt Petersburg avea urm�torul titlu: Biblia adic� Dumnezeiasca 
Scriptur� a Legii Vechi �i a Ceii Noao. Cu chieltuiala Rossiene�tii So�iet��i a Bibliei. În 
Sankt Petersburg, în tipografia lui Nic. Grecea, în anul 1819, August 15 zile. Pe 
frontispiciu nici un episcop ortodox nu este men�ionat. O scurt� precuvântare 
men�ioneaz� c� s-a tip�rit textul Bibliei din Ardeal, dar celelalte adaosuri, notele 
explicative, prefe�ele introductive, au fost înl�turate (Chindri� 2010, 344). Deci un text 
„neutralizat”, confesional, putând fi folosit de ortodoc�i, Rusia fiind prin excelen�� atunci 
Statul Ortodox. De altfel, Societatea Biblic� Rus�, condus� de Principele Gali�în, se va 
desfiin�a odat� cu moartea �arului Alexandru I Pavlovici. 

Biblia de la Buz�u, tip�rit� prin binecuvântarea, râvna �i toat� cheltuiala 
Episcopului Filotei al Buz�ului, între 1854-1856, care î�i motiveaz� op�iunea pentru 
Biblia de la Blaj, fiind mai bine t�lm�cit� �i mai luminat� la în�eles. Cuvântul catehetic 
bl�jean va fi tip�rit ca introducere la Vol. V, Noul Testament (Chindri� 2010, 345-346). 
Nu credem c� este vorba de o gre�eal� de compactare a materialului, sau de ceva 
neobi�nuit (Chindri� 2010, 345), ci tocmai de un indiciu prin care Filotei subliniaz� natura 
didactic� a textului bl�jean, dar f�r� rost catehetic pentru ortodoc�i. Limba Bibliei lui 
Filotei, de�i criticat� pe alocuri la început de sec. XX (B�lan 1914, 188-193), se 
dovede�te a fi mult mai echilibrat� odat� cu trecerea timpului, Filotei optând pentru graiul 
muntenesc. 

�aguna va fi iritat tocmai de inserarea Cuvântului catehetic bl�jean într-o Biblie 
editat� de un episcop ortodox. Coresponden�a lui o dovede�te. Episcopul Filotei Filip 
Pâr�oi al Buz�ului (1805-1860, episcop al Buz�ului între 1850-1859) (43) îi scria lui 
�aguna în noiembrie 1858, fiind de acord cu amenin�area cauzat� de traducerea lui 
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Heliade, iar prefa�a Bibliei de la Blaj, pe care el, Filotei, o inserase în volumul V din edi�ia 
sa a Bibliei, fusese recomandat� de Veniamin Kostaki, nu ca un text canonic, ci de 
îndrumare �i de explicare a rostului Sfintei Scripturi (�aguna I, 234-236). �aguna îi va 
r�spunde lui Filotei (18.I.1859), ar�tându-se mirat c� Veniamin acceptase prefa�a Bibliei 
bl�jene, dar cerându-i lui Filotei s� o scoat� din volumele nedistribuite, �i eventual s�-i 
introduc� prefa�a Bibliei de la Sibiu, pentru a nu se da argumente lui Heliade. Termin� cu 
o fraz� ce se va revela profetic�, în 4 ani: „Eliad Belzebutul parisian, v� va strâmtora cu 
partizanii s�i, v� va despoia de toate, �i atunci Dumnezeu va întoarce fa�a de la noi, c�ci 
n-am lucrat, fiind ziu�” (�aguna I, 237). �i, într-adev�r, Filotei va fi pus în retragere la 
finele anului 1859, pe motiv de boal�, iar secularizarea averilor biserice�ti (se face o 
confuzie inadmisibil� între na�ionalizarea m�n�stirilor închinate �i secularizarea averilor 
biserice�ti) va aduce Biserica Ortodox� Român� într-o dependen�� slugarnic� fa�� de 
puterea laic�, cu consecin�e dramatice pentru mai târziu. Deci polemica cu Heliade viza 
latura ocult� din spatele acestuia. Altceva decât orgolii… Nu numai lui Filotei îi va scrie 
�aguna, ci �i Sf. Calinic Cernicanul, episcop de Râmnic, cerând ca acesta s� intervin� 
pentru a bloca distribuirea Vol. V a Bibliei de la Buz�u �i s� combat� Biblicele lui 
Heliade (Boc�an-Gârdan 2009, 19-20) 

�aguna n-a emis niciodat� preten�ii asupra originalit��ii traducerii Bibliei, nici 
asupra limbii Bibliei, el fiind adeptul evolu�iei organice a limbii; limba biblic� a unui 
popor se poate institui o singur� dat�, ulterior ea putându-se primeni �i reîndrepta. Meritul 
instituirii limbii biblice este cel a Bibliei din 1688 (analiza concep�iei �aguniene la 
Moceanu 2003, 21-24). 

Episcopul sibian a folosit deci textul bl�jean, acesta fiind asumat în preceden�� de 
un episcop ortodox �i de Societatea Biblic� a unui Stat Ortodox. 

Prof. Emanuel Con�ac a studiat 8 versete biblice (Gen. 36: 24, Deut. 2: 37, Iosua 
17: 7, Is. 27:12, Mal. 1:3, Gal. 3:16, Col. 4:15) comparând B 1688, B 1795, B 1819, B 
Buz�u, B �aguna. Concluzia sa este c� uneori B �aguna evit� lec�iunile B 1688, alteori 
evit� B 1688, B 1819, B Buz�u, alteori prefer� B 1819 la celelalte variante, alteori prefer� 
doar B 1819 �i B Buz�u. (Con�ac 2011, 59). 

Întrebarea cheie este alta: �aguna a corectat pasajele de care pomenea în 
scrisoarea c�tre Meletie Dr�ghici, în 1856, sau în Pastorala din 1858? O scrisoare 
reflect� gânduri de moment, dar o pastoral� e un act public, dedicat clerului �i propriilor 
credincio�i, fiind accesibil� �i altora; este un act care îl oblig� moral pe ierarhul respectiv. 

Oferim transcrierea textului din Biblia lui �aguna, a capitolelor incriminate din 
Exod �i din Levitic. 

Biblia lui �aguna Fragmente 
 
Bibliia sau Dumnezeiasca Scriptur� a Legii Vechi �i a Celei Noao, dup� 

orighinalul celor �eptezeci �i doi de T�lcuitori din Alexandria. Tip�rit� în zilele Prea 
În�l�atului nostru Împ�rat al Austriei Fran�isc Iosif I. supt priveghiiarea �i cu 
binecuvântarea Exelen�iei Sale, Prea luminatul Domn Andreiu baron de �aguna, 
Dreptcredinciosul Episcop al Bisericii Greco-R�s�sritene Ortodoxe în Marele Principat 
al Ardealului, Comandor al Ordinului Leopoldin cesaro-rege. Austriacu, �i sfetnic din 
l�untru de Stat al Maiestatei Sale Cesaro-rege�ti Apostolice, Sibiiu, 1858, Tipografia 
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Episcopiei Ortodoxe din Ardeal 
 
A doao Carte a lui Moisi,  
 
(p. 90) Cap 36 
„P�r�ile cortului celui sfânt se g�tesc 
 
1.�i au f�cut Veseleil, �i Eliab �i tot cel în��lept cu cugetul, cui s-au dat 

în�elepciune �i �tiin�� întru dân�ii, s� priceap� a face toate lucrurile, care se cuvin la ceale 
sfinte, �i la toate cîte au poruncit Domnul 

2.�i au chiemat Moisi pre Veseleil, �i pre Eliav, �i pre to�i, câ�i aveau 
în�elepciune, c�rora le-au dat Dumnezeu �tiin�� în inim�, �i pre to�i, carii de bun� voe au 
voit s� mearg� la lucruri, ca s� le s�vâr�easc�. 

3.�i au luat dela Moisi toate darurile, care le-au adus fiii lui Israil la toate lucrurile 
sfinj�eniei, ca s� le fac� pre ele; �i ei înc� lua ceale ce se aducea de la cei ce aducea 
diminea�a. 

4.�i vinea to�i în�elep�ii, carii f�cea toate lucrurile sfin�eniei, fie�te carele dup� 
lucrul s�u, care lucra însu�i. 

5.�i au zis c�tr� Moisi, c� mai mult aduce poporul, decât sînt lucrurile, care au 
poruncit Domnul s� se fac�. 

6.�i au poruncit Moisi, �i au strigat în tab�r�, zicând: b�rbat �i muiare s� nu mai 
aduc� la încep�turile sfin�eniei, �i s-au oprit poporul a mai aduce. 

7.�i lucrurile lor au fost lor de ajuns la lucru s� le fac� pre ele, �i au mai r�mas. 
8.�i au f�cut tot în�eleptul între lucr�tori hainele sfin�eniei ceale pentru preo�ia lui 

Aaron, precum au poruncit Domnul lui Moisi.*)  
�i au f�cut haina cea de sus de aur, �i de vân�t mohorât, �i de ro�u împletit, �i de 

vison �esut; 
�i au t�iat sc�nduri aurite, ca �i p�rul, ca s� le �eas� cu vân�t mohorât, �i cu ro�u 

întunecat �i de�chis, �i cu vison �esut, lucur �esut au f�cut pre ea. 
Hainele de sus, ceale ce se �inea de am�ndoao p�r�ile, lucru �esut între sine, din 

care l-au f�cut dup� a lui facere, di aur, din vân�t mohorât, �i din ro�u întunecat �i din 
de�chis, �i din vison �esut, precum au poruncit Domnul lui Moisi. 

�i au f�cut amândoi pietrii de smaragd înt�rite cu chiotori, �i le-au aurit, �i le-au 
s�pat, �i le-au scobit cu s�p�tura scobiturei numelor fiilor lui Israil, �i le-au pus pe umerii 
hainei de sus, pietrii, întru pomenirea fiilor lui Israil, precum au poruncit Domnul lui 
Moisi. 

�i au f�cut Loghion, lucru �esut cu pistritur�, dup� lucrul hainei cei de sus, de aur, 
de vân�t mohorât, �i de ro�u închis �i de�chis, �i din vison �esut, în patru col�uri, îndoit au 
f�cut Loghion, palme în lingime, �i palme în l��ime, îndoit. 

�i au cusut pe el cu cus�tur� câte trei pietri în patru rânduri; întâiul rând: carniol, 
topas, �i smaragd, rândul întâiu; �i al doilea rând: andrax, safir, �i iaspis; �i al treilea rând: 
lihirion, agat, �i ametist; �i al patrulea rând: hirsolith, �i viril, �i onih, ferecate împrejur cu 
aur, �i a�ezate în aur. 

�i pietrile au fost dup� numele fiilor lui Israil doaosprezece, dup� numele lor 
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t�iate în scobitur�, tot insul cu numele s�u în doaosprezece s�min�ii. 
�i au f�cut deasupra Loghionului l�n�i�oare împletite, lucur împletit de aur curat, 

�i au f�cut doao pav�ze de aur, �i doao verigi de aur, �i au pus ceale doao verigi pe 
am�ndoao marginile Loghionului. 

�i au pus împletiturile de aur în verigi de am�ndoao p�r�ile ale Loghioului, �i în 
doao faceri doao împletituri, �i le-au pus pe doao pav�ze, �i apoi  

Nota lui �aguna: *) În orighinalul grecesc urm�toarele nu sînt împ�r�ite în 
stihuri 

// pag. 91 Ie�ire // 
pe umerii hainei de sus fa�� cu fa��. 
�i au f�cut doao verigi, �i le-au pus pe doao aripi la marginea Loghionului, �i la 

marginea hainei de sus de dind�r�pt, dinl�untru. 
�I au f�cut doao verigi de aur, �i le-au pus pe umerii hainei cei de sus, pe partea 

cea de jos a lui pe fa�� mai sus de îndoitul hainei de sus, �i au strâns Loghionul cu verigile 
de pe el, cu verigii ceale a�ezate ale hainei de sus, împletite cu vân�t mohorât, întru 
��setura hainei de sus, ca Loghionul s� nu se sloboaze de pe haina de sus, precum au 
poruncit Domnul lui Moisi. 

�i au f�cut haina cea de jos, carea vine supt cea de sus, lucru �esut, toat� vân�t�, �i 
gulerul în haina dinl�untru cusut în mijloc, având tivitur� împletit� împrejurul s�u 
nedesp�r�it. 

�i au f�cut la tivitura hainei cei dinl�untru jos nasturi ca trandafirul, cel ce 
înflore�te, tort, vân�t ro�u închis �i de�chis, �i din vison presucite. 

�i au f�cut clopo�ele de aur, �i le-au pus pe tivitura hainei dinl�untru împrejur 
între nasturi; clopo�el de aur �i nastur la tivitura hainei cei dinl�untru împrejur, pentru 
slujire, precum au poruncit Domnul lui Moisi. 

�i au f�cut haine de vison, lucru �esut, lui Aaron, �i fiilor lui, �i mitre din vison, �i 
chidaris din vison, �i fote din vison �esut, �i brânele lor din vison, �i din vân�t mohorât, �i 
din ro�u închis, �i de�chis, lucru v�rsat precum au poruncit Domnul lui Moisi. 

�i au f�cut tabl� de aur, împ�r�irea sfin�eniei, din aur curat, �i au scris pe ea slove 
c�pate cu scobitur�: Sfin�ire Domnului, �i au pus-o pe tivitura vân�t� mohorât�, ca s� zac� 
preste chidaris mai sus, precum au poruncit Domnul lui Moisi. 

 
Cap 37 *) 
 
Tocmirea Cortului M�rturiei 
 
�i au f�cut cortului zece acoperemânturi, de doaozeci �i opt co�i lungimea unui 

acoperemânt; atâta au fost �i pentru celelalte, �i de patru co�i l��imea unui acoperemânt. 
�i au f�cut perdea din vân�t mohorât, �i din ro�u închis �i deschis tors, �i din 

vison �esut, lucru cusut cu heruvimi, �i l-au pus pe patru stâlpi nestric�cio�i auri�i cu aur, 
�i vârfurile lor de aur, �i temeliile lor patru suflate cu argint. 

�i au f�cut perdea la u�a cortului m�rturiei din vân�t mohorât, �i din ro�u închis �i 
deschis tors, �i din vison �esut, lucru cusut cu heruvimi, �i stâlpii ei cinci, �i cuiele ei, �i au 
aurit cu aur c�p��inile, �i vârfurile lor, �i temeliile lor cinci de aram�. 
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�i au f�cut curte c�tre miaz�zi, acoperemânturile cur�ii din vison tors, sut� preste 
sut�; �i partea c�tr� miaz�zi sut� preste sut�, �i stâlpii lor doaozeci, �i temeliile lor de 
aram� doaozeci; �i partea c�tr� mare, acoperemânturi de cincizeci de co�i, �i stâlpii lor 
zece, �i temeliile lor zece; �i partea c�tr� r�s�rit acoperemânturi de cincizeci de co�i, de 
dind�r�pt, �i stâlpii lor trei, �i la a doao parte de dind�r�pt de am�ndoao p�r�ile u�ea cur�ii, 
acoperemânturi de cincizeci de co�i; stâlpii lor trei �i temeliile lor trei; toate 
acoperemânturile Chivotului din vison �esut, �i temeliile stâlpilor lor de aram�, �i 
înnod�turile lor suflate cu argint, �i c�p��inile lor suflate cu argint, �i stâlpii lor sufla�i cu 
argint, to�i stâlpii cur�ii. 

�i perdeaoa u�ii cur�ii lucru v�rsat din vân�t mohorât, din ro�u închis �i deschis 
tors, �i din vison �esut; lungimea doaozeci de co�i, �i în�l�imea �i l��imea de cinci co�i, 
asemene acoperemânturilor cur�ii; �i stâlpii lor patru �i temeliile lor de aram� patru, �i 
închiutorile lor suflate cu argint, �i vârfurile lor suflate cu argint; �i toate uneltele 
împrejurul cur�ii din aram� �i suflate cu argint. 

�i aceasta este tocmirea Cortului m�rturiei, precum s-au poruncit lui Moisi, de a 
fi spre slujirea levi�ilor prin Ithamar fiiul lui Aaron Preotul. 

�i Veseleil fiiul lui Urii din neamul lui Iuda, au f�cut, precum au poruncit 
Domnul lui Moisi. 

�i Eliav fiiul lui Ahisamah din neamul lui Dan, carele au întocmit ceale �esute, �i 
ceale cusute, �i ceale pistri�e, de a se �ese din ro�u �i din vison. 

Nota lui �aguna: *) În orighinalul grecesc Capul acesta nu este împ�r�it în stihuri 
 
Cap 38 
 
Despre unele scule ale Cortului Sfânt *) 
 
�i au f�cut Veseleil sicriiul, �i l-au ferecat cu aur curat pe din�untru �i pe din 

afar�; �i i-au f�cut lui cunun� sucit� de aur împrejur; �i au v�rsat patru verigi de aur la 
patru cornuri ale lui, doao verigi de o lature, �i doao verigi de cealalt� lature potrivite 
l��imei rudelor, ca s�-l poat� purta cu ele. 

�i au f�cut jertfenic cur��itoriu asupra Chivotului din aur curat, �i doi heruvimi de 
aur; un heruvim de laturea jertvenicului cur��itoriu, �i alt heruvim de a doao lature a 
jertvenicului cur��itoriu, întinzând aripile sale deasupra jertvenicului cur��itoriu. 

�i au f�cut masa înaintea punerii din aur curat, �i au v�rsat pentru ea patru verigi 
de aur; doao ve- // p. 92 A doao carte a lui Moisi // 

rigi de o lature, �i doao verigi de cealalt� lature, a�a de late, ca s� poat� 
întrebuin�a rudele în ele. 

�i au f�cut rudele chivotului �i ale measei, tipsia �i cadelni�ile, �i p�harele de aur, 
�i n�strapile, cu care va turna, de aur. 

�i au f�cut sfea�nic de aur, pentru a lumina, cu fus tare, �i cu ramuri de am�ndoao 
laturile, �i din ramurile lui ie�ea fofeaze, trei de o lature, �i trei de alt� lature, asemenea 
unul altuia, �i luminile lor, care erau în vârful lor în chip de nuc� din ele, �i florile din ele, 
ca s� fie lumini pre ele; �i floarea a �aptea cea dela marginea luminei în vârful din sus, 
vârtoas� întreag� de aur, �i �apte lumini pre el de aur, �i muc�rile lui de aur, �i razimii lui 
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de aur. 
Acesta au ferecat cu argint stâlpii, �i au v�rsat pentru stâlpi verigi de aur, �i au 

aurit u�ile cu aur, �i au aurit stâlpii perdelei cu aur, �i au f�cut �nchiotorile de aur. 
Acesta au f�cut de aur �i cuiele cortului, �i �eru�ele cur�ii, �i cuiele pentru 

înl�rgirea perdelei. 
Acesta au turnat pentru cort c�p��inii ferecate cu argint �i c�p��inii de aram� 

pentru u�a chivotului, �i pentru u�a cur�ii, �i au f�cut închiotori ferecate cu argint pentru 
stâlpi. 

Acesta au f�cut uneltele chivotului, �i uneltele ceale de aram� ale cur�ii. 
Acesta au f�cut Altariu de aram� din cadelni�ele de aram�, care era ale b�rba�ilor, 

cei ce turbura adunarea lui Core. 
Acesta au f�cut toate vasele Altariului, �i locul c�delni�ei lui, �i temeliile lui, �i 

n�strapele, �i furcile lui de aram�. 
Acesta au f�cut Altariu împrejur, îngreditur� cu lucru împletit ca �i mreaja, mai 

jos de vatr� supt el p�n� la mijlocul lui. 
�i au pus pe el patru verigi de patru p�r�i ale îngr�diturei Altariului, largi, ca s� 

poat� purta cu ele Altariul. 
Acesta au f�cut sp�l�toare de aram�, �i temelia ei de aram� din oglinzile 

muierilor celor ce postesc, care postea la u�ile cortului m�rturiei, în care zi au a�ezat pre 
ea; �i au f�cut sp�l�toarea, ca s� speale într-însa Moisi �i Aaron �i fiii lui mânile �i 
picioarele, când întra în cortul m�rturiei, sau când vin la Altariu pentru slujire, s� se speale 
dintr-însa, precum au poruncit Domnul lui Moisi. 

Nota lui �aguna: În orighinalul grecesc nici Capul acesta nu este împ�r�it în 
stihuri. 

 
Cap. 39 *) 
 
Frumse�ea ve�mintelor preo�e�ti 
 
Tot aurul, care s-au lucrat la lucruri dup� tot lucrul sfintelor, au fost aur pârg�, 

doaozeci �i noao de talan�i, �i sapte sute �i treizeci de siclii, dup� siclul cel sfânt. 
�i argintul împ�rt��irei de la b�rba�ii cei num�ra�i ai adun�rii, o sut� de talan�i, �i 

o mie �apte sute �aptezeci �i cinci de siclii, o drahm� pe cap jum�tate de siclu, dup� siclul 
cel sfânt. 

Tot, cel ce mergea la c�utare de doaozeci de ani �i mai susla �asezeci de mii �i la 
trei mii cinci sute �i cincizeci. 

�i au fost una sut� de talan�i de argint spre v�rsarea a una sut� de închiotori 
pentru cort, �i pentru perdea. 

O sut� de închiotori la o sut� de talan�i, un talant la o închiotoare, �i o mie �apte 
sute �aptezeci �i cinci de siclii au f�cut la �eru�ele stâlpilor, �i au aurit vârfurile lor, �i i-au 
împodobit pre ei. 

�i arama împ�rt��irei, �aptezeci de talan�i, �i doao mii patru sute de siclii. 
�i au f�cut dintr-însa temeliile u�ei cortului m�rturiei, �i temeliile cur�ii împrejur, 

�i temeliile u�ei cur�ii, �i verigile cortului, �i verigile cur�ii împrejur, �i îngr�ditura de 
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aram� împrejurul Altariului, �i toate vasele Altariului, �i toate uneltele cortului m�rturiei. 
�i au f�cut fiii lui Israil, precum au poruncit Domnul lui Moisi, a�a au f�cut. 
Din prisosul aurului împ�rt��irei au f�cut vasele, cu care s� slujeasc� înaintea 

Domnului. 
�i din vân�tul mohorât, �i din ro�u, �i din vison care au r�mas, au f�cut haine de 

slujire lui Aaron, ca în iale s� slujeasc� în altariu, �i au adus hainele lui Moisi, �i cortul �i 
vasele lui �i u�ile lui, �i stâlpii �i temeliile lui, �i Sicriul z�logului, �i rudele lui, �i altariul �i 
toate vasele lui, �i untul-de-lemn al ungerii, �i t�mâia întocmirei, �i sfea�nicul curat, �i 
luminile luiluminile aprinderei, �i untul-de-lemn al lumin�rii, �i masa înaintea punerii, �i 
hainele sfinte pentru Aaron �i pentru fiii lui la preo�ie. 

�i acoperemânturile cur�ii, �i stâlpii �i temeliile lui, �i perdeaoa u�ei cortului, �i 
u�ile cur�ii, �i toate vasele cortului�i toate uneltele lui, �i acoperemânturile pielei cei 
vâm�te de berbec, �i acoperemânturile de piele vân�t� �i verigile, �i toate uneltele dela 
lucrurile cortului m�rturiei, câte au poruncit Domnul lui Moisi, a�a au f�cut fiii lui Israil 
toat� tocmirea. 

�i au v�zut Moisi toate lucrurile, �i au fost f�cute ele, precum au poruncit 
Domnul lui Moisi, a�a le-au f�cut pre ele, �i i-au binecuvântat pre ei Moisi. 

Nota lui �aguna: *)În orighinalul grecesc �i acest Cap nu este împ�r�it în 
stihuri.// 

 
Leviticon 
 
(Pag. 97) Cap. 6 
Despre jertvele de ardere de mâncare �i de p�cate 
 
1.�i au gr�it Domnul c�tr� Moisi, zicând: 
2.Sufletul, carele va p�c�tui, �i neb�gând sam�, nu va b�ga sam� de poruncile 

Domnului, �i va min�i c�tr� de aproapele lucurul, care i-l-au încredin�at lui ori din 
simbrie, ori din prad�, ori au în�elat cu ceva pre de aproapele. 

3.Sau au g�sit lucrul pierdut, �i-l va t�g�dui, �i va jura nedrept de tot lucrul ori 
care-l va face omul, va p�c�tui întru acestea: 

4.�i va fi când va p�c�tui, �i va gre�i, �i va întoarce r�pirea: carea au r�pit, sau 
în�el�ciunea, carea au în�elat, sau lucrul ce s-au încredin�at lui, sau lucrul pierdut, care 
l-au g�sit, din tot lucrul, pentru care au jurat strâmb, �i va pl�ti lucrul acela întreg, �i a 
cincea parte mai mult s� adaoge a cui este, �i va întoarce lui în ce zi se va dovedi: 

5.�i pentru gre�eala sa va aduce Domnului un berbeace curat din oi, cu pre� dup� 
m�sura p�catului. 

6.�i se va ruga pentru el preotul înaintea Domnului, �i se vor ierta lui toate câte 
au f�cut, �i au gre�it. 

7.�i au gr�it Domnul c�tr� Moisi, zicând: 
8.Poruncea�te lui Aaron �i fiilor lui, zicând: 
9.Aceasta este legea arderii de tot, aceasta este arderea de tot preste arderea ei 

deasupra jertvenicului toat� noaptea va arde p�n� diminea�a, �i focul jertvenicului va arde 
deasupra lui, �i nu se va stânge. 
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10.�i se va îmbr�ca preotul cu hain� de in, �i ve�mânt va îmbr�ca împrejurul 
trupului s�u, �i va lua arderea, carea o va mistui focul arderea de tot dela jertvenic. 

11.�i o va pune aproape de jertvenic, �i se va dezbr�ca de haina sa, �i se va 
îmbr�ca cu alt� hain�, �i va scoate arderea de tot afar� din tab�r� în loc curat: 

12.�i foc pre jertvenic va arde, �i nu se va stînge, �i va aprinde pre dânsul preotul 
leamne în toat� diminea�a, �i va cl�di deasupra lui arderea de tot, �i preste ea va pune seul 
mântuirei;// p. 98 A treia carte a lui Moisi// 

13.�i pururrea va arde foc pre jertvenic, �i nu se va stînge 
14.Aceasta este legea jertvei, carea o vor aduce fiii lui Aaron înaintea Domnului 

în preajma jertvenicului. 
15.�i va lua dintr-însa preotul cu pumnul din f�ina cea curat� a jertvei cu 

untul-de-lemn al ei, �i cu toat� t�mâia ei, care sunt preste jertv�, �i le va pune pre jertvenic 
ardere întru miros de bun� mireazm�, pomenirea ei Domnului. 

16.Iar� ce va r�mânea din ea, va mânca Aaron, �i fiii luinedospize se vor mânca 
în loc sfânt, în curtea cortului m�rturiei o vor mânca. 

17.Nu se va coace dospit�, parte o am dat aceasta lor din ceale ce s� aduc 
Domnului, sfânta sfintelor este, ca �i ceea ce se aduce pentru p�cat, �i ca �i cea pentru 
gre�eal�. 

18.Toat� partea b�rb�teasc� dintre preo�i vor mânca aceasta, leage veacinic� întru 
neamurile voastre din ceale ce se aduc Domnului, tot cel ce se va atinge de dânsele, se va 
sfin�i. 

19.�i au gr�it Domnul c�tr� Moisi, zicând: 
20.Acesta este darul lui Aaron, �i al fiilor lui, care-l vor aduce Domnului în ziua, 

în carea vei unge pre el, a zecea parte din ifi, f�in� curat� s� fie de jertv� pururi, jum�tate 
dintr-însele diminea�a, �i jum�tate dintr-însa seara: 

21.�i tigae cu unt-de-lemn se va face, fr�mântat� o va aduce pisate jertv� de 
f�râm�turi, jertv� întru miros de bun� mireazm� Domnului. 

22.Preotul cel uns, carele este în locul lui din fiii lui va face aceasta, leage 
vecinic�, toat� se va mistui. 

23.Toat� jertva preotului de tot se va arde, �i nu se va mânca. 
24.�i au gr�it Domnul c�tr� Moisi, zicând: 
25.Gr�ia�te lui Aaron, �i fiilor lui, zicând: aceasta este legea cea pentru p�cat: în 

locul unde junghe arderile de tot, vor junghea �i ceale pentru p�cat înaintea Domnului, 
sfânta sfintelor este. 

26.Preotul, carele o va aduce, o va mânca, în loc sfânt se va mânca: în curtea 
cortului m�rturiei. 

27.Tot carele se va atinge de c�rnurile ei, se va sfin�i, �i ori a cui hain� se va 
stropi cu sângele ei, ce s-au stropit pre ea, se va sp�la în loc sfânt. 

28.Iar� vasul cel de lut, în care s-au fiert, se va sparge, iar de se va fiarbe în vas 
de aram�, s�-l freace, �i s�-l speale cu ap�. 

29.Tot, carele este parte b�rb�teasc�, între preo�i va mânca acestea. C� sfintele 
sfintelor sunt Domnului. 

30. �i toate ceale ce sunt pentru p�cat, dintru a c�rora sânge se va aduce în cortul 
m�rturiei, ca s� se roage printr-însul, întru cel sfânt s� nu se m�nânce, ci cu foc s� se arz�. 
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Cap. 7 
Despre jertva de detorie �i mul��mit� 
 
1.�i aceasta este legea berbeacelui celui pentru p�cat, sfintele sfintelor sunt. 
2.În locul unde vor junghea arderile de tot, vor junghea berbeacele cel pentru 

p�cat înaintea Domnului, �i sângele va v�rsa pre temeiul jertvenicului împrejur. 
3.�i va lua el tot seul lui, �i �ealele, �i seul, care acopere ma��le, �i tot seul cel de 

preste ma�e. 
4.�i amândoi r�runchii, �i seul cel de preste ei, care este preste coapse: �i praporul 

ficatului cu r�runchii le va lua acestea, 
5.�i le va aduce preotul pre jertvenic jertv� Domnului, c� pentru p�cat este. 
6.Tot cel ce este parte b�rb�teasc� dintru preo�i le va mânca pre ele, în loc sfânt le 

vor mânca, sfintele sfintelor sunt. 
7.Precum este pentru p�cat, a�ea �i pentru gre�eal�, o leage va fi lor, preotul, 

carele se va ruga pentru el, a lui va fi. 
8.�i preotul cel ce aduce arderile de tot ale omului, piialea arderii de tot, care o 

aduce, a lui va fi. 
9.�i toat� jertva, carea se va face pregr�tariu, sau în tigae, va fi a preotului, carele 

o aduce. 
10.�i toat� jertva cea f�cut� cu unt-de-lemn, �i cea nef�cut� tuturor fiilor lui 

Aaron s� se împar�� fie�tecui întocmai. 
11.Aceasta este legea jertvei ceii de mântuire carea o vor aduce Domnului. 
12.De vor aduce de laud�, �i vor aduce spre jertva laudei pâni de f�in� curat� 

f�cute cu unt-de-lemn, �i turte nedospiste unse cu unt-de-lemn, �i f�in� aleas� fr�mântat� 
cu unt-de-lemn. 

13.Cu azim� va aduce darurile sale întru jertva cea de mântuire a laudei: 
14.�i va aduce unul din toate darurile sale parte Domnului, a preotului carele 

vars� sângele mântuirei a lui va fi: 
15.�i c�rnurile jertvei laudei ceii de mântuire, a lui vor fi, �i în carea zi se vor da, 

se vor mânca, nu vor l�sa dintr-însa p�n� diminea��. 
16.�i de va jertvi din f�g�duin��, sau de bun� voie darul s�u: în carea zi se va 

aduce jertva lui, se va mânca, �i a doao zi. // pag.99 Leviticon// 
17.�i ce va r�mânea din c�rnurile jertvei p�n� a treia zi, cu foc se va arde. 
18.Iar� de mâncând va mânca din c�rnuri a treia zi, nu se va priimi celui ce aduce 

aceasta, nu se va socoti lui, pâng�râciune este, iar sufletul, carele va mânca dintr-însa, 
p�cat va avea. 

19.�i c�rnurile, câte se vor atinge de tot cel necurat, nu se vor mânca, în foc se 
vor arde, tot cel necurat va mânca carnea. 

20.�i sufletul, carele va mâna (mânca?–n.n.) din c�rnurile jertvei ceii de 
mântuire, carea este a Domnului, �i necur��ia lui pre dânsul, va peri sufletul acela din 
poporul s�u. 

21.�i sufletul, carele se va atinge ori de ce lucru necurat, sau de necur��iia 
omului, sau de ceale cu patru picioare necurate, sau ori de ce urâciune necurat�, �i va 
mânca din c�rnurile jertvei ceii de mântuire, carea este a Domnului, va peri sufletul 
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aceluia din poporul s�u. 
22.�i au gr�it Domnul c�tr� Moisi, zicând: 
23.Gr�ia�te fiilor lui Israil, zicând: tot seul de bou, �i de oaie �i de capr� s� nu 

mânca�i. 
24.�i gr�simea de mort�ciune, �i de ce este prins de fiiar�, se va lucra la tot lucrul, 

iar de mâncat nu se va mânca: 
25.Tot cel ce va mânca seu de la dobitoacele, din care ve�i aduce dintr-îns�le 

jertv� Domnului, va peri sufletul acela din poporul s�u. 
26.Tot sângele s� nu mânca�i în tot l�ca�ul vostru, �i din dobitoace, �i din pas�ri. 
27.Tot sufletul, carele va mânca sânge, va peri sufletul acela din poporul s�u. 
28.�i au gr�it Domnul c�tr� Moisi, zicând: 
29.�i fiilor lui Israil vei gr�i, zicând: cel ce aduce jertv� de mântuire, va aduce 

darul s�u Domnului, �i din jertva cea de mântuire. 
30.Mânile lui vor aduce jertvele Domnului, seul cel de pre piept, �i peli�a cea de 

pre ficat vor aduce, ca s� le puie dar înantea Domnului, 
31.�i va aduce preotul seul pre jertvenic, �i va fi pieptul a lui Aaron, �i al fiilor 

lui. 
32.�i bra�ul cel drept îl ve�i da aducere preotului din jertvele ceale de mântuire ale 

voastre: 
33.Cel ce aduce sângele mântuirei, �i seul din fiii lui Aaron, partea lui va fi bra�ul 

cel drept. 
34.C� pieptul punerii deasupra, �i bra�ul aducerii am luat dela fiii lui Israil, din 

jertvele mântuirii voastre, �i le-am dat lui Aaron preotului, �i fiilor lui leage veacinic� dela 
fiii lui Israil. 

35.Aceasta este ungerea lui Aaron, �i ungerea fiilor lui din jertvele Domnului, în 
carea zi i-au adus pre ei s� preo�asc� Domnului; 

36.Dup� cum au poruncit Domnul, s� se dea lor în zioa, în carea i-au uns pre ei 
dela fiii lui Israil, leage veacinic� întru neamurile lor. 

37.Aceasta este legea arderilor de tot, �i a jertvei, �i pentru p�cat, �i pentru 
gre�eal�, �i a s�vâr�irei, �i a jertvei ceii de mântuire: 

38.În ce chip au poruncit Domnul lui Moisi în Muntele Sinaii, în zioa, în carea au 
poruncit fiilor lui Israil s� aduc� darurile sale înaintea Domnului în pustiia Sinaii. 

 
Cap 8 
Sfin�irea Preo�ilor 
 
1.�i au gr�it Domnul c�tr� Moisi, zicând: 
2.Ia pre Aaron, �i pre fiii lui, �i hainele lui, �i untul cel de lemn al ungerii, �i 

vi�elul cel pentru p�cat, �i cei doi berbeci, �i co�ni�a cea cu azime. 
3.�i vei strânge toat� adunarea la u�a cortului m�rturiei 
4.�i au f�cut Moisi precum i-au poruncit lui Domnului, �i au strâns toat� 

adunarea la u�a cortului m�rturiei 
5.�i au zis Moisi c�tr� adunare: acesta este cuvântul, care au poruncit Domnul, s� 

se fac�: 
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6.�i au adus Moisi pre Aaron, �i pre fiii lui, �i i-au sp�lat pre ei cu ap�, 
7.�i l-au îmbr�cat pre el cu haina, �i l-au încins cu brâul, �i l-au îmbr�cat cu 

ve�mântul cel lung, �i au pus preste el um�rariul. 
8.�i l-au încins pre el dup� cum era f�cut um�rariul, �i l-au strâns cu el, �i au pus 

preste um�rariu engolpiul, �i preste Engolpion au pus ar�tarea, �i adev�rul: 
9.�i au pus mitra pre capul lui, �i preste mitr� de c�tr� fa�a lui au pus tabla de aur 

cea sfânt� sfin�it�, precum au poruncit Domnul lui Moisi. 
10.�i au luat Moisi din untul cel de lemn al ungerii. 
11.�i au stropit dintr-însul pre jertvenic de �eapte ori, �i au uns jertvenicul, �i l-au 

sfin�it pre dânsul, �i toate ceale dintr-însul, �i sp�l�toarea lui, �i temeiul ei, �i le-au sfin�it 
pre ele, �i au uns cortul, �i toate vasele lui, �i l-au sfin�it pre el. 

12.�i au turnat Moisi din untul cel de lemn al ungerii pre capul lui Aaron, �i l-au 
uns pre el, �i l-au sfin�it pre el. 

13.�i au adus Moisi pre fiii lui Aaron, �i i-au îmbr�cat pre ei cu haine, �i i-ai 
încins cu brâne, �i le-au pus lor chidare, dup� cum au poruncit Domnul lui Moisi.// p. 100 
A Treia carte a lui Moisi// 

14.�i au adus Moisi vi�elul cel pentru p�cat,�i au pus Aaron, �i fiii lui mânile pre 
capul vi�elului celui pentru p�cat. 

15.�i l-au junghiiat pre el, �i au luat Moisi din sânge, �i au pus pre coarnele 
jertvenicului împrejur cu deagetul, �i au cur��at jertvenicul, �i sângele l-au v�rsat preste 
temeiul jertvenicului, �i l-au sfin�it pre el, ca s� se roage întru el. 

16.�i au luat Moisi tot seul cel de pre ma��, �i peli�a cea de pre ficat, �i amândoi 
r�runchii, �i seul cel de pre ei, �i i-au adus Moisi pre jertvenic: 

17.�i vi�elul, �i piialea lui, �i carnea lui �i balega lui le-au ars afar� de tab�r� cu 
foc, precum au poruncit Domnul lui Moisi. 

18.�i au adus Moisi berbeacele cel pentru arderea de tot, �i au pus Aaron, �i fiii 
lui mânile sale pre capul berbeacelui; 

19.�i au junghiat Moisi berbeacele, �i au turnat Moisi sângele pre jertvenic 
împrejur: 

20.�i berbeacele l-au t�iat buc��i dup� m�dul�ri, �i au adus Moisi capul, �i 
m�dul�rile, �i seul, �i pântecele, �i picioarele le-au sp�lat cu ap�. 

21.�i au adus Moisi berbeacele tot pre jertvenic, ardere de tot este, întru miros de 
bun� mireazm�, jertv� este Domnului, dup� cum au poruncit Domnului lui Moisi. 

22.�i au adus Moisi al doilea berbeace, berbeacele cel de s�vâr�ire, �i au pus 
Aaron, �i fiii lui mânile sale pre capul berbeacelui. 

23.�i l-au junghiiat, �i au luat Moisi din sângele lui, �i au pus pre peli�a urechii 
ceii dreapte a lui Aaron, �i pre vârful mânii ceii dreapte, �i pre vârful piciorului celui 
drept. 

24.�i au adus Moisi pre fiii lui Aaron, �i au pus Moisi din sânge pre peli�a lor 
celor dreapte, �i pre vârful mânilor lor celor dreapte, �i pre vârful picioarelor lor celor 
dreapte, �i au v�rsat Moisi sângele pre jertvenic. 

25.�i au luat Moisi seul, �i �ealele, �i seul cel de preste pântece, �i praporul 
ficatului �i amândoi r�runchii, �i seul cel de preste ei, �i bra�ul cel drept: 



58 

26.�i din co�ni�a s�vâr�irei, carea este înaintea Domnului, �i au luat o pâne azim�, 
�i o pâne cu unt-de-lemn, �i o turt�, �i o au pus pre seu, �i bra�ul cel drept. 

27.�i le-au pus toate pre mânile lui Aaron, �i pre mânile fiilor lui, �i le-au adus 
dar înaintea Domnului. 

28.�i le-au luat acestea Moisi din mânile lor �i le-au adus pre jertvenic preste 
arderea de tot a s�vâr�irei, miros de bun� mireazm�, jertv� este Domnului. 

29.�i luând Moisi pieptul dela berbeacele s�vâr�irei l-au râdicat punere deasupra 
înaintea Domnului, �i s-au f�cut lui Moisi parte, dup� cum au poruncit Domnul lui Moisi. 

30.�i au luat Moisi din untul de lemn al ungerii, �i din sângele cel de pre 
jertvenic, �i au stropit pre Aaron, �i hainele lui, �i pre fiii lui, �i hainele fiilor lui cu dânsul, 
�i au sfin�it pre Aaron, �i hainele lui, �i pre fiii lui, �i hainele fiilor lui cu dânsul. 

31.�i au zis Moisi c�tr� Aaron �i c�tr� fiii lui, fiiarbe�i carnea în curtea cortului 
m�rturiei în loc sfânt, �i acolo s� o mânca�i, �i pânile ceale din co�ni�a s�vâr�irii, precum 
s-au poruncit mie, zicând:  

32.�i ce va r�mânea din c�rnuri, �i din pâni, în foc s� arde�i. 
33.�i din u�a cortului m�rturiei s� nu ie�i�i �eapte zile, p�n� ce se va plini zioa 

s�vâr�irii voastre, pentru c� în �eapte zile va s�vâr�i mânile voastre. 
34.În ce chip au f�cut în zioa aceasta, au poruncit Domnul s� se fac� aceasta, ca 

s� se roage pentru voi: 
35.�i la u�a cortului m�rturiei ve�i �edea �eapte zile, zioa, �i noaptea, �i ve�i p�zi 

ceale de p�zit ale Domnului, ca s� nu muri�i, c� a�ea au poruncit mie Domnul Dumnezeu. 
36.�i au f�cut Aaron, �i fiii lui toate cuvintele, câte au poruncit Domnul lui 

Moisi.” 
 
Se impun câteva remarci: 
 
Ex 36 are acela�i con�inut la B �aguna, LXX (119-121, 40 versete), LXX Ia�i I 

(288-290, 38 versete); dar B 1688 (p. 65-66, 37 versete, v: 1-8 comun cu �aguna, apoi e 
descris acoperi�ul cortului, stâlpii, cortul) are con�inut similar cu B 1795 (87-88 / 
213-215, 37 versete) �i B Sin 1914 (118-120, 37 versete). 

Ex. 37 are acela�i con�inut la B �aguna, LXX (121-122, 21 versete), LXX Ia�i I 
(290-291, 19 versete);dar B 1688 (p. 66-67, 33 versete) are con�inut similar cu B 1795 
(88-89 / 215-217, 33 versete) �i cu B Sin 1914 (p. 120-121, 33 versete). 

Ex. 38 are acela�i con�inut la B �aguna, LXX (122-123, 27 versete), LXX Ia�i I 
(291-293, 27 versete); dar B 1688 (67-68, 32 versete) are con�inut similar cu B 1795 
(89-90 / 217-219, 31 versete) �i cu B Sin 1914 (121-122, 32 versete). 

Ex. 39 are acela�i con�inut la B �aguna, LXX (123-124, 23 versete), LXX Ia�i I 
(293-294, 23 versete); dar B 1688 (68-69, 43 versete) are con�inut similar cu B 1795 
(90-91 / 219-221, 43 versete), B Sin 1914 (122-124, 43 versete). 

Lev. 6 la B �aguna are 30 versete, LXX (131-133, 40 versete, cu legea 
berbecului), LXX Ia�i I (330-333, 23 versete, f�r� legea berbecului); dar B 1688 (73-74, 
40 versete, v.31-40 legea berbecului), B 1795 (96-97 / 231-233, 40 versete, Nota lui 
Micu: toate edi�iile, inclusiv ru�ii, incep cap.7 dup� v. 31!), B Sin 1914 (131-133, 40 
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versete cu legea berbecului). 
Lev. 7 are la B �aguna 38 versete (cu legea berbecului), LXX (133-135, 28 

versete), LXX Ia�i I (333-338, 38 versete); B 1688 (74, 28 versete) e similar cu B 1795 
(97-98 / 233-235, 28 versete) �i cu B Sin 1914 (133-134, 28 versete). 

Lev. 8 coincide în con�inut cu B 1688, B 1795, B �aguna �i B Sin 1914. 
Se poate face �i o compara�ie cu Biblia Sinodal� 1982. Deci �aguna a modificat 

pasajele la care se referea anterior. 
Cine men�ionase câte ceva despre corec�iile f�cute de �aguna (f�r� a le 

reproduce) a fost dr. Ioan B�lan (B�lan 1914, 194), dar minimalizându-le. B�lan, dup� 
ce demonstrase �i el c� B �aguna este preluarea B 1795, se declar� de acord cu viziunea 
lui �aguna despre limba Bibliei (Ibidem 211-212). Mirându-se c� �aguna nu a preluat 
Biblia de la Buz�u, Ioan B�lan va preciza c� preluarea de �aguna a variantei bl�jene 
�tiin�ific, acest lucru este sub toat� critica, iar socotit din punct de vedere românesc, e 
semnul celui mai urât confesionalism (B�lan 1914, 211). B�lan îns� nu va men�iona 
recenziile diferite ale LXX folosite de Micu �i de �aguna. 

De�i limba este cea a Bibliei de la Blaj, arhitectura capitolelor este diferit�, 
�aguna aducând în textul biblic corec�iile pe care le eviden�iase anterior. 

B 1688 folosise o edi�ie a LXX de la Franckfurt din 1597, iar Samuel Micu o 
edi�ie a LXX tip�rit� de Lambert Bos la Franeker, în Olanda, în 1709 (Chindri�, 2010, 
323). 

�aguna a consultat textul LXX tip�rit la Atena între 1843-1850 (�i la Moscova, 
în 1821), bazat pe Codex Alexandrinus, deci o alt� recenzie a LXX, publicat� ini�ial de 
Johann Ernst Grabe (+ 1711), Francis Lee �i William Wiggan la Oxford, în 1719-1720 
(44). Lambert Bos a editat LXX Sixtin� din 1587, de�i era protestant, deci recenzia 
Codex Vaticanus B (45) de unde �i diferen�ele.  

Este meritul lui Johann Schneider c� a eviden�iat adev�ratul autor al celor 94 de 
ilustra�ii ce împodobesc Biblia lui �aguna: nu este vorba de Gustave Doré, ci de Julius 
Schnorr von Carolsfeld (1794-1872), cel care ilustrase in stilul „nazarinean” �i Biblia 
(Vulgata, tradus� în german�) a lui Franz von Allioli (München, 1851); inserarea 
gravurilor lui von Carolsfeld în Biblia lui �aguna avea �i un scop pietistic. (Schneider 
2008, 148) Cercet�torul german nu exclude o apropiere intelectual� a lui �aguna de 
Mi�carea Biblic� German�, în acei ani impulsionat� de Biserica Romano-Catolic� �i prea 
pu�in de cea Lutheran� (Schneider 2008, 167-168), un argument în plus c� �aguna 
aprecia munca pastoral� a catolicilor, dar nu putea s� se exprime public în favoarea ei, 
odat� ce urm�rea restaurarea Mitropoliei Ortodoxe din Ardeal. 

Biblia lui �aguna deci apar�ine familiei Bibliilor ini�iate la Blaj, dar are 
specificul ei. Mai mult, �aguna i-a ad�ugat celebrele gravuri (58 pentru VT, 27 NT), 
care urm�reau s� stimuleze desfacerea �i citirea Bibliei (Marcu 1958, 798).De aceea 
Blajul nu a reac�ionat. Ne reamintin de scrisoarea lui Timotei Cipariu c�tre G. Bari� din 
ianuarie 1846, prin care acesta ridica problema versiei unei eventuale Biblii retip�rite în 
Ardeal. Dac� ar fi fost versia Bibliei 1795, tipografia bl�jean� ar fi avut dreptul la 
beneficii (Cipariu 2005, 187-188). Poate Cipariu s� fi fost timid (?!), ceea ce nu era cazul 
în domeniul lui de competen��, dar în 1858 Mitropolitul Blajului era Alexandru 
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�terca-�ulu�iu, care numai de timiditate sau de abulie nu putea fi acuzat. Acesta din 
urm� �inea piept cu tenacitate Nun�ilor Apostolici vienezi �i Curiei Romane (deci 
superiorii lui direc�i!) când era vorba s�-�i apere particularit��ile propriei arhidieceze 
(23), cu atât mai u�or ar fi intervenit în cadrul unui eventual abuz din partea lui �aguna. 
N-a f�cut-o, �i n-au f�cut-o bl�jenii, pentru c� nu era cazul. 

Mitropolitul Andrei �aguna a trecut în eternitate în 1873, iar Cipariu în 1887, 
deci dup� 14 ani. 

Afirma�ia c� prima lovitur� a Blajului biblistic (!) a venit din partea lui Andrei 
�aguna, care �i-a însu�it Biblia lui Samuil Micu din 1795 ca fiind a sa, în cunoscuta 
reeditare din 1856-1858, precum �i nedumerirea la lipsa de r�spuns a bl�jenilor în acest 
caz (Chindri� - Iacob 2013, 37, nota 2) sunt lipsite de fundament. 

De asemenea, faptul c� Cipariu ar fi evitat publicarea propriei diortosiri a Bibliei 
de la 1688, din cauza atacului lui �aguna împotriva lui Heliade R�dulescu, dorind 
evitarea unui nou scandal (Chindri�-Iacob 2013, 75) este infirmat� nu numai de apari�ia 
altor Biblii înainte de 1870, dar �i de cronologia evenimentelor. Cipariu termin� 
transcrierea sa biblic� în 1870, �aguna va muri în 1873, succesorii s�i neavând 
impetuozitatea acestuia, �i mai mult, din aceia�i ani '70 - '80 ai sec.XIX c�r�ile de cult 
bl�jene fiind editate în faimoasa ortografie etimologizant�, ce le deformau pân� la 
grotesc. Cipariu, s� fi vrut, ar mai fi avut înc� 14 ani la dispozi�ie s�-�i tip�reasc� 
încercarea. Dar nu era cazul! 

 
Cum r�mâne cu acuza�ia de furt? 
Pân� în 1860 �aguna tip�rise toate c�r�ile de cult ale Bisericii R�s�ritene, 

M�rturisirea de Credin�� (a Sf. Petru Movil�), un Chiriacodromion, NT, Biblia. Lista e 
precizat� în nota din Compendiul s�u de drept canonic, citat anterior (c�r�i retip�rite, 
pag. XII-XIII, edi�ia 1868); e limpede c� urm�rea s� demonstreze înaintea tuturor, 
inclusiv Cur�ii Imperiale �i Mitropoliei de la Karlovitz c� dieceza sa are o perfect� 
identitate cultural� �i spiritual�, c� demersurile pentru separarea de ierarhia sârbeasc� �i 
pentru reactivarea Mitropoliei erau fondate, Sibiul având for�a necesar� de a-�i p�stori �i 
hr�ni duhovnice�te proprii (�i nu numai ai lui) credincio�i. Aici iar Ioan B�lan a v�zut 
clar: �aguna nu a urm�rit editarea unei opere �tiin�ifice, primul imbold fiind cel 
confesionalist (B�lan 1914, 211). Era normal� atitudinea lui �aguna, de îngust �i rigid 
confesionalism, între 1850-1867: Mitropolia Greco-Catolic� era restaurat� de Împ�rat în 
1850 �i preconizat� de Pap� din 1853. Blajul era deja principalul centru eclesiastic cu 
prestan�� al românilor din Imperiu. �aguna urm�rea acela�i lucru la Sibiu. �i a reu�it. 

C�r�i de cult am scris? Liturghierul, Triodul, Octoihul Mare, Penticostarul, 
Ceaslovul Mare �i cel Mic, Mineele, care însumate dau un num�r de pagini imens 
comparat cu cel al Bibliei. Care Liturghier? Desigur, cel bizantin, tip�rit, în Muntenia, în 
Moldova, în Ardeal, chiar �i la Blaj, inclusiv în vremea lui Bobb. De ce asupra 
Liturghierului nu s-au adus acuza�ii de plagiat, moldovenii �i muntenii luând acela�i text, 
greco-catolicii textul ortodoc�ilor, ortodoc�ii luând sau folosind c�r�i greco-catolice. 
Analog cu Octoihul mare, Triodul, Penticostarul, Mineele (care sunt 12, câte unul de 
fiecare lun�… ). Cine �i de unde a furat, sau a plagiat? (Ioan B�lan a demonstrat demult 
interdependen�a c�r�ilor de cult române�ti, Cf. B�lan 1914) 
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Filologii �i lingvi�tii ar avea un excelent subiect de senza�ie, �i f�r� riscuri… 
politice. 

Studiul avatarurilor unei c�r�i religioase presupune cunoa�terea temeinic� a 
doctinei confesiunii respective, a dreptului canonic, a cultului, chiar �i a contextului 
eclesiastic, evitându-se astfel concluziile f�r� fundament. 

Inexplicabil este c� profesorii ortodoc�i de studiul biblic nu au eviden�iat 
specificul muncii �aguniene, opintindu-se la dimensiunea filologic� sau la cea pastoral�; 
faptul c� un preot greco-catolic tradi�ionalist dore�te s� ridice v�lul asupra unei acuza�ii 
ridicole împotriva unui Arhiereu pe care Ortodoxia transilv�nean� nu l-a mai avut �i nu-l 
va avea prea curând este, credem, �i un semn al ironiei Providen�ei, care se folose�te 
adesea de cele slabe, pentru a le ru�ina pe cele tari. 

 
X. DESPRE „BLESTEMUL ISTORIC” AL �COLII ARDELENE (I) 
Cercet�torii Ioan Chindri� �i Niculina Iacob consider� c� a doua mare lovitur� 

primit� de Biserica Greco-Catolic� (prima – cea de la �aguna, am v�zut c� era 
inconsistent�) a venit din partea regimului comunist, care a desfiin�at Biserica 
Greco-Catolic� în 1948, putându-ne imagina c� s-au pierdut ini�iative �i cercet�ri 
fructuoase, biblistica Blajului fiind scoas� la lumin� doar prin edi�ia jubiliar� a Bibliei lui 
Samuel Micu, în anul 2000 (Chindri� Iacob 2013, 37, nota 2). Observa�ie: o confesiune 
poate fi interzis�, dar niciodat� desfiin�at�. Dou� mii de ani de cre�tinism au demonstrat-o 
din plin. Biserica Greco-Catolic� scoas� în afara legii în 1948 a activat în continuare, cu 
structuri eclesiastice organizate, preparând �i cler clandestin, f�când catehez�, �i stimulând 
publica�ii samizdat printre altele. 

Studiile biblice au continuat �i în clandestinitate, cele de mai jos demonstrând 
acest fapt. 

Dar un experiment biblic care este trecut sub t�cere este cel al lui Ioan B�lan, 
viitor episcop martir al Lugojului. Înc� de când acesta era paroh la Bucure�ti, înainte de 
I-ul R�zboi Mondial �i preocupat intens de limba c�r�ilor biserice�ti, a transcris cu litere 
latine Biblia lui Samuel Micu, spre uimirea Msgr. Raymund Netzhammer, pe atunci 
arhiepiscopul romano-catolic al Bucure�tilor. B�lan î�i d�duse seama de incipien�a 
comunit��ilor neoprotestante, �i de necesitatea unei Biblii explicative pentru popor, într-o 
limb� simpl�, în�eleas� de acesta. Biblia lui Klein satisf�cea aceste cerin�e, Dr. Ioan B�lan 
considerând-o permanent cea mai bun� Biblie româneasc� (Ploscaru 1993, 405).  

N-a fost o întreprindere zadarnic�, el putând tip�ri un NT deja în 1925, cu 
explica�ii îmbog��ite, dup� cel al B 1795. 

Preocup�rile c�rtur�re�ti �i sarcinile curiale, inclusiv la Roma, l-au îndep�rtat de 
munca în ogorul biblic, ulterior o cataract� ocular� împiedicându-i activitatea 
scriitoriceasc�. Opera�ia de cataract� din 1942 reu�ind, episcopul Ioan B�lan a 
considerat-o ca un semn al lui Dumnezeu ca s� se ocupe de traducerea Verbului Divin 
(Ploscaru 1993, 395). A reînceput munca biblic�, traducând Vechiul Testament �i 
folosindu-se de Biblia 1795, Vulgata �i de LXX. Noul Testament fusese reeditat în 1938. 
Arhiepiscopul m�rturisitor Ioan Ploscaru, pe atunci canonic, mai apoi vicar general al 
diecezei lugojene �i succesorul lui Ioan B�lan î�i amintea: 
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„Dup� ce s-a operat de cataract� episcopul Ioan B�lan s-a apucat cu zel de 
traducerea Vechiului Testament. Pentru comentarii avea un text italian pe Salles. Eu i-am 
dat câteva volume dintr-o Biblie comentat� în care se afla atât textul Vulgatei cât �i al 
septuagintei. Fa�� de textul lui Samuil Micu Klein, traducerea episcopului Ioan B�lan era 
un v�dit progres, dar nu �i fa�� de alte traduceri române�ti. Discutând odat� cu Gala 
Galaction despre traducerea Bibliei, acesta i-a r�spuns politicos: 

– Eu am f�cut o traducere literat�, Prea Sfin�ia Ta faci una �tiin�ific�. 
De fapt, cam în 1947 terminase de dactilografiat �i Vechiul Testament. Textul mi 

l-a dat mie s�-l controlez. Eu am luat foarte amânun�it cele zece prime capitole din cartea 
Facerii, care din punct de vedere dogmatic au mai mare însemn�tate �i le-am analizat 
cuvânt cu cuvânt.I-am ar�tat concluziile mele �i a r�mas edificat de munca pe care am 
f�cut-o. Am semnalat cuvinte r�mase pe dinafar� sau nume proprii care în septuaginta 
erau traduse în grece�te, în loc s� fie l�sate în original. Nu am putu îns� conveni asupra 
unor expresii. De exemplu traducerea cuvântului c�petenie cu „mai marele” în loc de 
c�petenie. Uneori textul ajungea s� fie deranjant, astfel: „au sosit mai multe c�petenii 
inferioare” el traducea „au sosit mai mul�i mai mari mai mici”. Am regretat mult c� o 
munc� atât de grea �i asidu� va r�mâne f�r� folos. Episcopul Ioan B�lan ar fi meritat ca 
o viitoare bun� traducere s�-i poarte paternitatea. Dânsul a l�sat manuscrisul la familia 
Tufescu (la Anu�a – nepoata lui, n.n.) care credea c�-l va valorifica, îns� nu se putea 
publica f�r� o refacere complet�” (Ploscaru 1993, 411-412). Anu�a Tufescu a primit o 
cópie a manuscrisului, dar alte cópii se aflau în Curie, de unde au c�zut mai probabil în 
mâna Securit��ii, dup� arestarea episcopului (29.X.1948 – el nu a mai apucat s�-�i revad� 
dieceza) 

În dieceza de Cluj-Gherla prigoana dezl�n�uit� de comuni�ti nu i-a împiedicat pe 
preo�ii responsabili s�-�i continue activitatea, �i în m�sura în care a fost posibil, �i munca 
�tiin�ific�. 

Primul, Pr. Dr. Liviu Pandrea (1915-1999), fost elev al lui Réginald 
Garrigou-Lagrange, OP �i autentic poliglot (cunoscând la perfec�ie opt libi, printre care 
ebraica, latina, greaca) înc� din 1948 s-a apucat de traducerea psalmilor, dup� TM. �i-a 
continuta munca �i în condi�iile de conspirativitate, ascuns în locuin�a Dr.jur. Alexandru 
F�rca�, munc� întrerupt� în 1952, prin arestarea p�rintelui. Eliberat în 1955, de�i a lucrat 
ini�ial ca muncitor, zilier etc., �i-a reluat activitatea, finalizând traducerea Psalmilor, dar �i 
câte un comentariu exegetic la fiecare psalm, comentariile fiind cuprinse în 20 de volume 
îndosariate. Au existat cel pu�in trei cópii ale dosarelor, care circulau printre ucenicii 
P�rintelui, sau printre prietenii s�i. Un alt teolog clujean, cu care ini�ial P. Pandrea a avut 
divergen�e, P. Ioan Vasile Botiza, va consemna în Memoriile lui de munca titanic� �i 
perfec�ionat� în 35 de ani a Pr. Dr. Pandrea (Botiza 1989, 52-53). Pr. Pandrea �i-a 
publicat doar Psalmii tradu�i, înso�i�i de o erudit� prefa�� „Cartea Psalmilor. Sefer 
tehilim. Traducere din ebraic�”, Cluj-Napoca, 1993, Ed. Via�a-Cre�tin�, ed.I. A dorit 
mult s�-�i publice �i Comentariile, dar nu a g�sit sprijin nici în rândul confra�ilor, nici la 
clericii din Apus, �i, din nefericire, nici la prezumptivii s�i mo�tenitori(mai mult sau mai 
pu�in legitimi) care desigur sunt interesa�i de venituri, de copyright, sau, în cazul unuia cu 
preten�ii editoriale, de câ�tig. 
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Al doilea, Msgr. Ing. Ioan Vasile Botiza (1926-2010, din 2003 Prelat Papal) a 
fost nevoit ca în 1948 s�-�i întrerup� studiile de teologie, a fost în deten�ie pentru credin�� 
între 1950-1955, ulterior absolvind �i Politehnica �i fiind hirotonit în 1972. Era considerat 
un model de erudi�ie, cunoscând bine latina, greaca, ebraica �i armeana, �i privit ini�ial cu 
suspiciune �i invidie, dup� 1975 a fost cooptat în corpul profesoral clandestin din Dieceza 
de Cluj-Gherla. În 1978 a finalizat un manual de studii biblice (precum �i alte cursuri, mai 
cunoscute fiind cele de liturgic�) dar a oferit �i o nou� traducere din ebraic� a Psalmilor, 
pentru devo�iuni personale. A avut �ansa s�-�i vad� tip�rite principalele lucr�ri: 

„Cartea Psalmilor sau Psaltirea. Traducerea dup� Biblia de la Ierusalim, 
coordonat� cu textul ebraic”, Cluj-Napoca, 2000, Ed. Quo vadis, precum �i „Introducere 
în studiul Sfintei Scripturi”, Cluj-Napoca, 2002, Ed. Universit��ii de Medicin� Iuliu 
Ha�ieganu, Ed. I 

Tot Pr. Ioan Vasile Botiza a coordonat a treia edi�ie a NT a lui Ioan B�lan (1995) 
pomenit� mai sus. 

Al treilea ostenitor în câmpul Sf. Scripturi a fost Msgr. Tertulian Langa 
(1922-2013), fost asitent universitar la Universitatea din Bucure�ti pân� în 1948, elev 
spiritual al Fericitului Vladimir Ghika, de�inut politic între 1948-1964, preot din 1964, 
autor a multor texte de sertar din clandestinitate. Din 1976 a fost canonic diecezan, vicar 
general diecezan între 1987-1997 sub p�storirea IPS Alexandru Todea �i IPS George 
Gu�iu, Protonotar Apostolic din 2003. Din 1986 a finalizat o traducere a Psaltirii dup� 
TOB (Traduction oecuménique de la Bible), cu o interesant� prefa��, psaltirea fiind mai 
apoi editat� în samizdat �i distribuit� celor amatori �i de încredere. A putut-o �i tip�ri: 
„Psaltirea. Text versificat conform originalului ebraic (TOB)”, Cluj-Napoca, 2000, Alc 
Media Group, textul Psaltirii fiind prev�zut cu o prefa��, alta decât cea din clandestinitate, 
o postfa��, Psalmul 151, �i rug�ciunile aferente celor 20 de cathisme. (46) Predilec�ia 
pentru Psalmi a celor trei prela�i era impus� �i ca o necesitate de cult, textele vechii 
Psaltiri din Orologhion (Ceaslov), corectate dup� B 1795, fiind totu�i dep��ite. 

Preocuparea pentru o nou� traducere biblic� l-a urm�rit �i pe episcopul 
m�rturisitor Dr. Iuliu Hir�ea, administrator apostolic clandestin al Diezei de Oradea Mare 
(1914-1978), care era biblist de forma�ie. Se �tie c� dup� întoarcerea de la studii, a început 
�i preg�tirile pentru o nou� traducere a Bibliei. A ajuns episcop clandestin în 1949, iar 
între 1952-1964 a fost în deten�ie. Ie�it din temni��, de�i contactase TBC, �i ulterior 
afectat de un proces neoplazic, Iuliu Hi�ea s-a ocupat din nou de posibilitatea traducerii 
Scripturii, folosind edi�ii ale LXX, Vetus Itala sau Vulgata. A reu�it s� finalizeze o 
Introducere în Sfânta Scriptur�, care a fost distribuit� în samizdat. Activitatea lui în 
câmpul biblic, din vremea prigoanelor, ar merita un studiu aparte, pe care teologii sau 
clericii or�deni sunt datori moral s�-l fac� (47). 

Iat�, din fericire, c� �i înainte de anul 2000, ba chiar �i înainte de 1989 �coala 
Biblic� a Bisericii Greco-Catolice din România a func�ionat. 

Nu putem vorbi deci de un blestem istoric al �colii Ardelene (Chindri� Iacob 
2013, 73) ci de prigoan�, del�sare, ignorare a operelor celor ce au muncit în ogorul 
Bibliei. Mai pe scurt, de profanare, ceea ce este altceva. 

 
XI. DESPRE „BLESTEMUL ISTORIC” AL �COLII ARDELENE (II) 
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Printre alte activit��i, Timotei Cipariu a impus sistemul etimologizant �i c�r�ilor 
liturgice din Blaj, fapt ce a determinat o perurba�ie în pastora�ia Bisericii Greco-Catolice. 
Exemplul a fost contagios, fiind preluat �i în Vechiul Regat, de episcopul Melchisedec 
�tef�nescu, de preotul D.C. Gerota din Craiova, etc. (B�lan 1914, 258-259). Cele mai 
dure critici ale reformei cipariene au venit tocmai din mediul greco-catolic, înc� din 1886 
(B�lan 1914, 269). Octoihul din 1858, 1865, 1875, Euchologiul din 1868, Liturghierul din 
1870, Penticostarul din 1878, Evangheliarul din 1900, Triodul din 1890 (Mârza Rus 2004, 
41, 48, 59, 61, 79) sunt toate tributare acestui experiment ciparian.  

Conciliul I Provincial al Mitropoliei Greco-Catolice de Alba-Iulia �i F�g�ra� 
(1872) stipula îns�, ca norm� valabil� pentru întreaga provincie mitropolitan� (Conc.I, 
Titlul VI, Cap. VI): 

- Utilizarea în Biseric� doar a c�r�ilor eclesiastice aprobate de ordinariatele 
diecezane. 

- Necesitatea edit�rii c�r�ilor de cult pe m�sura epuiz�rii acestora 
- Instituirea unei comisii de b�rba�i de specialitate, care s� revizuiasc� textele 

dup� variantele originale, în cazul Bibliei, �i dup� versiunile mai însemnate. Analog 
pentru c�r�ile de cult. 

- C�r�ile de cult (N.B. Biblia e asimilat� acestora) s� fie tip�rite cu litere latine, în 
statul de perfec�iune la care a ajuns limba româneasc�. 

- C�r�ile de cult s� fie aprobate de Scaunul Apostolic 
- Reorganizarea tipografiei. (48) 
N.B. Sinodul se referea la limba comun� a poporului, nu la cea a unei minorit��i 

intelectuale. 
Actele sinodului provincial din 1872 au fost trimise la Roma, pentru a fi 

ratificate, la care s-au asociat actele Conciliului Provincial din 1882. Roma ratificându-le, 
ele au fost publicate ca edi�ia a II-a, dar de mai mare circula�ie decât edi�ia I, în 1886. 

Profitând de a�teptarea ratific�rii, �i de necunoa�terea de c�tre public a actelor 
celor dou� sinoade provinciale, Cipariu �i-a aplicat reforma pe c�r�ile biserice�ti. Astfel în 
provincia mitropolitan� se foloseau atât edi�iile precedente (�i ele aprobate de autoritatea 
eclesiastic�) �i noile edi�ii cipariene. Criticile n-au întârziat s� apar�, impunându-se 
reedit�ri corectate ale c�r�ilor de cult, procesul desf��urându-se uneori în mai multe etape 
(cazul Liturghierului din 1905 �i din 1914, Octoihul din 1892, 1907, îndreptat în 1914; 
Penticostariul revizuit în 1889, îndreptat în 1912, Evangheliarul din 1900, îndreptat în 
1918, Triodul îndreptat din 1914 – Cf. Mârza Rus, 2004, 41, 48, 61). În comisia de 
revizuire au lucrat mitropolitul Victor Mihaly de Ap�a, canonicul Ioan Micu Moldovanu 
�i Ioan B�lan (B�lan 1914, 272), ultimul nu doar realizând abisul care desp�r�eau c�r�ile 
cipariene de celelalte edi�ii, dar sintetizând �i principiile necesare pentru o editare corect� 
a Bibliei �i a c�r�ilor cultice. 

Situa�ia nu a fost îns� u�or remediat�, datorit� prezen�ei edi�iilor anterioare, fie ele 
bobbiene, lemeniene, cipariene, revizuite sau îndreptate. 

Scenele grote�ti au fost descrise în presa greco-catolic�, a�a cum este evocat� cea 
de viitorul ieromonah martir Dr. Leon Iulian Manu, OSBM (1883-1959), restaurator al 
vie�ii monahale de la Prislop, iar ulterior egumen al M-tirii Nicula: 

„… Dac� vom lua în rând bisericile noastre, atât cele din ora�e, cât �i de prin 
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satele mai mici, cu durere va trebui s� observ�m lipsa de uniformitate ce se manifest� în 
decursul s�vâr�irii s. slujbe.Vedem apoi c� în decursul slujbei cutare preot reciteaz� mai 
multe rug�ciuni cu mânile ridicate, iar altul nu-�i ridic� mânile niciodat�. Unul î�i spune, 
c� ridic� mânile, fiindc� a�a-i obiceiul, a�a fac �i al�ii, unii chiar �i la Blaj; iar al�ii spun, 
c� nu-�i ridic� mânile, fiindc� îndreptarul lor este cartea, unde nu se afl� rubric�, care 
i-ar obliga la a�a ceva. Aproape fiecare preot î�i are tipicul propriu. Unul se �ine de 
tipicul grecesc, altul de cel slav, unul observ� particularit��ile bisericii din Ierusalim, iar 
al�ii se provoac� la praxa din „Muntele Sfânt”, iar când unul sau altul nu e în stare a-�i 
motiva altcum praxa, se provoac� din Goar, despre care va fi auzit sau va fi cetit, dar ale 
c�rei scrieri nici când nu le-a v�zut, decum s� le fi studiat. 

Nu demult ascultam s. liturgie celebrat� de trei preo�i. Mo�neagul, care 
„pontifica”, începe cu glas t�r�g�nat, caracteristic b�trânilor uita�i de vremuri: 
„Blagoslovit� este împ�r��ia Tat�lui �i a Fiului �i a Sfântului Duh, acum �i pururea, �i în 
vecii vecilor”. Continu� diaconul. Când la „Eschiamatiune” ca un glas din alt� lume 
r�sun� versul preotului, ce zice „C� �ie se cuvine toat� m�rirea, onoarea �i 
închina�iunea, Tat�lui �i Fiului �i Spiritului Sânt, acum �i pururrea �i în seclii seclilor”. 
Sunt în altar, îi ascult cu aten�ie. B�trânul se roag� zicând:” Pune între noi �i frica 
fericitelor tale porunci, ca toate poftele trupe�ti c�lcându-le, via�� duhovniceasc� s� 
petrecem”. Al doilea preot, cu glas mai puternic.se roag� zicând „Pun� întru noi �i frica 
fericitelor tale precepte, ca toate poftele carnali c�lcându-le, vie�ia spirituale s� 
petrecem”. Iar al treilea, mai tân�r, se roag� �i el zicând: „pune întru noi �i frica 
fericitelor tale mandate, ca toate poftele trupe�ti c�lcându-le, via�� sufleteasc� s� 
petrecem”. Ajung la prefacere, formula o zic to�i de-odat�.  

Pân� când b�trânul zice: „Lua�i, mânca�i, acesta este Trupul meu”… ceilal�i doi 
zic: „acesta este Corpul meu”. Asupra potirului, cei dintâi doi zic „Be�i… carele pentru 
voi �i pentru mul�i se vars�”, iar cel mai tân�r zice „Be�i… care se vars� pentru voi �i 
pentru mul�i”. 

La sfâr�itul s. liturghii i-am întrebat, c� pentru ce nu rostesc la fel baremi 
„formula”, la ce au r�spuns: „Scuz�-ne P�rinte. Fiecare preot e dator s� rosteasc� 
textul ce-l are înainte. Apoi trebuie s� �tii, P�rinte, c� la noi la toate func�iunile folosim 
numai c�r�i aprobate din partea autorit��ii biserice�ti competente, chiar pentru aceea 
textul acesta trebue socotit de text autentic �i singurul îndrept��it de a fi rostit la 
singuraticile func�iuni”. A trebuit s� m� plec, mai ales v�zând c� cele substrase, 
argumentul lor de for�� a fost luat din Cultura Cre�tin�, a c�rui autoritate n-o 
t�g�duiesc…” (49). Anul este semnificativ: 1913.  

Anul în care lua fiin�� Episcopia de Hajdudorogh, ce implica o rearondare a 
Mitropoliei, pierderea unor zeci de mii de credincio�i români. 

În anul 1914 va începe de altfel I-ul R�zboi Mondial, dar subiectul uniformiz�rii 
c�r�ilor biserice�ti va fi dezb�tut în presa greco-catolic� �i dup� 1930… Practic, o 
unificare a celebr�rii liturgice în Biserica Român� Unit� nu s-a putut realiza (fiecare 
diecez� având particularit��i proprii) iar anul 1948, obligând Biserica s� treac� în 
clandestinitate,o uniformizare liturgic� era imposibil�, preo�ii fideli fiind obliga�i s� 
celebreze în condi�ii de necesitate �i de prigoan�. Unele rug�ciuni erau suprimate 
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aleatoriu, unii preo�i foloseau liturghierele editate de Biserica Ortodox�, al�ii foloseau 
Liturghierul Latin, situa�ia continuând �i dup� 1990. Cei obi�nui�i cu frecventarea Sf. 
Liturghii pot observa o neuniformizare tipiconal� ce se continu� �i azi…  

Dr. Ioan B�lan va desemna direct pe responsabilul acestei situa�ii: „… Limba 
c�r�ilor biserice�ti pân� la Cipariu era foarte limpede �i luminoas�, clar� �i mult 
exprim�toare, �i aderen�ii acestui om, ori doar chiar el însu�i, a introdus în c�r�ile 
biserice�ti un idiom, care nu e limb�, cum n-a vorbit niciodat� poporul nostru… „(B�lan 
1914, 235-236). Tot B�lan va mai oferi o informa�ie interesant�: „… Apoi un an mai 
târziu se scrie în aceea� revist� bl�jan� un articol, care face cinste autorului 
(necunoscut), pentru c� la a�a ceva nu se putea a�tepta lumea pe aceast� vreme, când 
aderen�ii sistemului latinist, mai cu seam� capul lui, Cipariu, era atotputernic la Blaj… ” 
(B�lan 1914, 237-238). Este vorba de articolul”Str�inismii în limba noastr� bisericeasc� 
str�format�” din „Foaia bisericeasc�”, 1886, posibil scris de Dr. Alexandru Grama (care, 
împreun� cu Dr. Augustin Bunea, vor fi adep�ii întoarcerii la limba popular�, vorbit�), 
articolul fiind extrem de critic la inova�iile cipariene.  

Iluzia ciparian� a provocat o criz� în limbajul liturgic al Bisericii Române Unite, 
criz� ce prin reac�iile ei continu� �i acum. Dorin�a de a-�i impune un punct de vedere, în 
ciuda eviden�ei, chiar prin for�� („Cipariu era atotputernic la Blaj”) este calificat� de 
teologia moral� �i de cea spiritual� ca orgoliu. 

 
XII. DESPRE „BLESTEMUL ISTORIC” AL �COLII ARDELENE (III) 
Discutând despre „latinizarea la nivelul limbajului a c�r�ilor religioase 

greco-catolice, a urmat, în mod firesc, destinul latiniz�rii care s-a produs la nivelul 
ritualului” (Chindri� Iacob, 2013, 86, nota 35) autorii men�iona�i fac c�teva afirma�ii 
stranii: 

- Au fost momente în care ierarhii bl�jeni au refuzat s� accepte pân� �i cele 4 
puncte minime ale Unirii cu Roma, din care cel mai important în ordine dogmatic� este 
purcederea Spiritului Sfânt de la tat�l �i de la Fiul 

- S.Micu ar relata singur în istoria culturiii române, despre Sinodul 
Greco-Catolic de la Viena, din 1773 

- Singur� suprema�ia Papei de la Roma era de neeludat. Dovad� gr�itoare c� 
nici de cealalt� parte, a st�pânirii, unirea de la 1700 nu avea nimic în comun cu credin�a, 
a�a cum pentru români ea n-a avut nimic comun. 

- Pân� în timpul lui Ioan Bob, chiar �i suprema�ia Papei a fost mereu amendat� 
�i cenzurat�. Apoi aceste elemente au p�truns totu�i �n ritualurile �i rug�ciunile 
greco-catolice, dar nu la presiunea puterii sau a papei, ci din ini�iativa arhiereilor 
bl�jeni, începând din vremea episcopului Bob 

- Biserica greco-catolic� s-a latinizat pe parcursul secolelor, ajungând ca în 
anumite aspecte s� fie similar� celei Romano-Catolice.A fost îns� un proces lent, 
îndelung, pornit din vârful ierarhiei bl�jene �i întâmpinat mereu cu fireasc� �i tenace 
opozi�ie de c�tre popor.În preajma desfiin��rii confesiunii, în prima jum�tate a secolului 
al XX-lea, s-a putut asista la un insolit peisaj, în care suprastructura ierarhic� era 
complet contaminat� de ifose �i habitudini catolice – mai ales la nivelul ceremoniilor �i a 
limbajului canonic – în vreme ce în bisericile de la sate liturghia nu se deosebea aproape 
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cu nimic de cea dinaintea anului 1700…  
 
O remarc�: termenul ifose este inadecvat, neavând ce c�uta într-o lucrare 

academic�. Termenul suprastructur� în context eclesiastic relev� un subcon�tient marxist, 
de altfel ideile din acest text nefiind originale. Ele se reg�sesc �i în bro�urile 
propagandistice din 1949, care consemnau „unificarea” Bisericii Greco-Catolice cu cea 
Ortodox�. Nu ne vine s� credem c� aceste idei au ap�rut sub semn�tura unui istoric ce a 
tratat cu acribie problema ierarhilor Ioan Giurgiu Pataky, Petru Pavel Aaron, Ioan Bobb 
sau problema culturii bl�jene din sec.XVIII. 

Actele Unirii din 1697-1701 au fost publicate de Nikolaus Nilles, dar �i de al�i 
istorici prestigio�i. Catehismul tip�rit de iezui�i în 1702 deja con�inea problema lui 
Filioque, ca �i problema suprema�iei Papei, la fel Bucoavna din 1744. Athanasie Anghel, 
Ioan Giurgiu Pataky scriau Curiei Romane, ba chiar �i Papei, iar Inochentie Micu Klein, 
nu se �tie de ce, s-a refugiat la Roma, cerând protec�ia Papei. Ce c�utase Athanasie 
Anghel la Viena în 1701? De ce preo�ii români îl asistau pe episcopul latin György 
Martonffy la instalarea sa în catedrala romano-catolic� din Alba-Iulia, în 1714?  

Dar Floarea Adev�rului din 1750 (al c�rui text l-a transcris subsemnatul, fiind 
tehnoredactat de D�oara. Cristina Vulturar, la Institutul Sextil Pu�cariu, din Cluj în 2004, 
a�teptând o tip�rire, care iat�, s-a realizat, în Chindri� Iacob, 2013, 521-535) 
P�storiceasca poslanie din 1760 (Chindri� Iacob, 2013, 499-511, text transcris de 
subsemnatul în 2011) oare nu vorbesc de cele patru puncte?  

De ce P.P.Aaron tip�rise �i Actele Sinodului de la Floren�a, în 1762, în latin�, la 
Blaj, iar Athanasie Rednic f�cuse chiar �i o icoan� a acestui sinod, pe care o folosea în 
vizitele pastorale?(50) Grigorie Maior în vizitele lui canonice, ce credin�� propov�duia? 
Un preot, un anume Gheorghe �incai de �inca Mare, publica în 1783 un Catehism Mare. 
Al c�rei confesiuni?  

Din fericire, edi�iile din 1816 a Florii adev�rului �i a P�storice�tii poslanii au fost 
tip�rite în 2004: „Floarea adev�rului pentru pacea �i dragostea de ob�te. P�storiceasca 
poslanie sau dogmatica înv���tur� a Bisericii R�s�ritului. Editie ini�iat� de Cristian 
Barta �i Meda Diana Hotea, Cluj-Napoca, 2004, Ed. Argonaut. 

La fel �i Catehismul Sfintei Uniri. Catehism în care s� arat� �i s� dovede�te din 
Sfintele Scripturi, din Sfin�ii P�rin�i, din pravilele sfintelor s�boar� �i din c�r�ile Besericii 
R�s�ritului adev�rul credin�ei Sfintei Uniri cu apostoliceasca Beseric� a Romei. Compus 
�i dat la lumin� prin Excelen�a Sa Preaosfin�itul P�rintele Alexandru �terca �ulu�iu, 
Arhiepiscopul �i Mitropolitul Albei-Iulii, �cl. Blaj 1857, Seminariul Arhidiecezan, reeditat 
de Clemente F�tu, Cluj-Napoca, 2003, Ed. Via�a Cre�tin�. 

De fapt, între 1750-1830, la Blaj s-au tip�rit 23 de edi�ii ale scrierilor catehetice �i 
de apologie a Unirii, iar între 1830-1918 14 edi�ii (Cf. Mârza Rus 2004). La Seminariul 
din Blaj, oare ce teologie se preda?  

În ceea ce prive�te actele Sinodului de la Viena din 1773, sinod pastoral, �i nu 
dogmatic, actele lui au fost publicate �i comentate de P. Dr. Ioan Marin M�lina� (51). 
Orientalilor nu li se ceruse s� introduc� Filioque în Crezul Niceno-Constantinopolitan, ci 
s� m�rturiseasc� dogma respectiv�. Pe care to�i o înv��au la catehism, în clasele primare, 
la �colile confesionale unite, sau la cele de stat, unde orele de religie le erau asigurate 
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(pân� în 1948) de preo�i de legea lor. 
C� poporul se obi�nuise �i cu unele practici de pietate personal� romano-catolic� 

(Sf. Rozar, devo�iunile la Sf. Inim�, cultul sfin�ilor Anton de Padova, Theresia de Lisieux, 
pe care �i mul�i ortodoc�i îi venereaz�), inclusiv la sate, unde existau Reuniunile Mariane, 
o arat� documente ale Departamentului Cultelor, care din 1960 dispunea înl�turarea 
laten�elor greco-catolice (icoane cu Sf.Inim�, statui ale Sf. Anton, Sf.Theresia, tablouri cu 
Calea Crucii,etc.), din fostele biserici greco-catolice confiscate de statul comunist �i 
cedate Bisericii Ortodoxe (52). 

R�mâne problema ifoselor ierarhiei care în 1948 a fost arestat� în bloc �i 
decimat� în închisorile comuniste. 

S� observ�m c� începând cu Athanasie Anghel to�i episcopii greco-catolici români 
erau episcopi catolici, având drepturile �i obliga�iile oric�rui episcop catolic din Imperiu. 
Automat beneficiau �i de titlurile �i de distinc�iile acordate episcopilor catolici. În ceea ce 
prive�te ritul, episcopii uni�i au fost p�str�tori constan�i ai acestuia. Dreptul canonic al 
Bisericii Greco-Catolice era cel bizantin, al Pravilei, urm�rindu-se doar eliminarea unor 
abuzuri introduse în timpul protectoratului protestant exercitat asupra Bisericii Ortodoxe 
Ardelene. Pe de alt� parte, Biserica Ortodox� a adoptat multe institu�ii de drept canonic 
latin: seminariile diecezane, matriculele parohiale, exatoratele diecezane (administra�iile 
patrimoniale),consistoriile diecezane, gradele academice teologice, ba în Imperiul Austriac, 
dieceza ortodox� de Zara (azi Zadar), din 1808, avea �i capitlu diecezan, de 6 membri, cu 
aprobarea patriarhiei Ecumenice (53). �aguna însu�i în Compendiul s�u de drept canonic 
va folosi terminologia canonic� occidental� (ex. adminiculii canonici), iar edi�ia din 1868 
va fi cu ortografie… similar� celei bl�jene. Iar rigoarea canonic�, precizia liturgic� sau 
punctualitatea administrativ� întâlnit� atât la catolici cât �i la ortodoc�i, mai ales în 
Imperiul Habsburgic, nu poate fi echivalat� cu ifosele. 

Tot în Imperiul Austriac �i mai apoi în cel Austro-Ungar, episcopii ortodoc�i 
purtau acela�i port eclesiastic ca �i episcopii greco-catolici: sutana cu brandemburguri, 
tichia episcopal� (numit� �i solideo), p�l�ria episcopal�. Portrete de epoc�, fotografii sau 
chiar c�r�i po�tale timpurii îi înf��i�au pe ierarhii ortodoc�i cu portul tichiei latine, pe care 
o purta �i �aguna! Dup� cum �i episcopii uni�i purtau camilafc� (exist� cli�ee fotografice 
ale IPS Victor Mihaly de Ap�a, Vasile Suciu, Valeriu Traian Fren�iu, Vasile Aftenie). 
Clericii forma�i în Imperiu, fie la Blaj, fie la Sibiu, la Cern�u�i, Budapesta sau Viena 
primeau o educa�ie aleas� în �coli, inclusiv arta bunelor maniere, ceea ce le conferea 
automat prestan��. Azi, prestan�a fiind pe cale de dispari�ie, va constitui o striden�� pentru 
cel cu structuri amorfe sau origini miceliene. 

Genera�ia episcopilor din anii '40 ai sec. XX �i anume Alexandru Nicolescu, 
Valeriu Traian Fren�iu, Iuliu Hossu, Alexandru Russu, Ioan B�lan, mai tinerii Ioan Suciu 
sau Vasile Aftenie era format� din oameni cu studii de elit�, unii speciali�ti chiar �i în 
discipline laice (Nicolescu era un excelent botanist), care s-au ilustrat �i în lupta na�ional�, 
dar �i în vizite pastorale, în misiuni, în opere publicate.  

Exist� multe m�rturii memorialistice despre aceste persoane �i despre 
accesibilitatea lor, desigur cu polite�ea de rigoare. Polite�ea nu este echivalenta ifosului. 
Termenul devine oripilant îns� când ne gândim c� Valeriu Traian Fren�iu, Alexandru 
Russu, Iuliu Hossu, Ioan B�lan, Ioan Suciu �i Vasile Aftenie au fost aresta�i în bloc �i 
supu�i unui regim de exterminare, din care se puteau salva, ba chiar bucura ulterior de alte 
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onoruri, printr-o semn�tur�. N-au f�cut-o, demonstrând prin aceasta un gigantism moral 
de neîntâlnit în ziua de azi. 

Nu prin magi�trii vr�jitori sau farmece (sapienti sat… ) se dobânde�te o 
perspectiv� corect� asupra realit��ilor eclesiastice, ci prin studierea în ansamblu a 
fenomenelor religioase �i spirituale. Ori, cu asemenea ap�r�tori �i exege�i �coala 
Ardelean� �i Biserica Român� Unit� nu mai au nevoie de du�mani…  

F�r� îndoial�, în Biserica Greco-Catolic� din Ardeal au existat, exist� �i vor mai 
exista unii ce având complexe de inferioritate, vor dori latinizarea Bisericii. Au existat, 
exist� �i vor mai exista unii, cufunda�i în bigotism (repetarea automat� �i frecvent� a 
riturilor religioase, f�r� efortul de a le în�elege sau a aprofunda doctrina teologic�) pentru 
care portul b�rbii la preo�i le provoac� furtuni interioare, folosirea obligatorie a cuvintelor 
Spirit, nu Duh, îndur�-Te, nu miluie�te, este semn sigur de mântuire �i de adev�rat 
greco-catolicism. Dup� cum au existat, exist� �i vor mai exista unii mâna�i de ambi�ia 
promov�rii eclesiastice, care prin atitudini slugarnice fa�� de orice minutant de la vreo 
congrega�ie roman� sau prin dela�iuni caut� s�-�i urm�reasc� scopul dorit. Dup� cum unii 
au practicat, practic� sau vor practica nepotismul. S-a constatat, se constat� �i se va mai 
constata la unii o repulsie fa�� de tradi�ia bizantin�, �i tot ce este legat de Constantinopol. 
Dar aceste complexe psihologice, limite intelectuale sau tare comportamentale prezente 
desigur în fiecare genera�ie, nu pot fi generalizate la to�i episcopii, canonicii, clerul 
superior sau inferior, nici asupra mirenilor din genera�ia respectiv�. Pân� în 1948 
mitropoli�ii greco-catolici români au fost oameni cu prestan�� �i cu demnitate, chiar 
înaintea superiorilor de la Roma. La fel, cei mai mul�i episcopi sau canonici. Au existat �i 
canonici oportuni�ti, ex. Emil de Juga la Cluj, latinizan�i excesiv, de pild� Aloisie L. 
T�utu la Oradea, dup� cum în clandestinitatea Bisericii s-au g�sit unii canonici 
informatori ai Securit��ii, canonici latinizan�i sau oameni lipsi�i de demnitate înaintea 
superiorilor curiali romani. 

Generalizarea unor comportamente deviate este întotdeauna periculoas�, iar 
probleme ale deserven�ilor de cult se reg�sesc în toate confesiunile. 

Au existat în schimb alte lovituri date Bisericii greco-catolice, de care azi nimeni 
nu dore�te s�-�i aminteasc�, sau din diferite motive, nu le pune în discu�ie.  

Pân� în 1918 autoritatea Regelui Apostolic ce numea sau ratifica episcopii, 
ace�tia fiind ulterior preconiza�i (confirma�i) de Pap�, func�iona ca un ecran protector 
asupra episcopatului din Imperiu. În plus, foarte mul�i episcopi erau nobili (chiar �i 
greco-catolicii), cei nenobili fiind înnobila�i cu titlu personal, cu to�ii f�când parte de Casa 
Magna�ilor. Ace�ti episcopi î�i con�tientizau nu doar condi�ia eclesiastic�, ci �i condi�ia 
proprie, cu dimensiunile ei de rigoare. Episcopii din Imperiu priveau la Curia Roman� ca 
la un partener în afacerile biserice�ti, nici un func�ionar curial neîndr�znind s� î�i asume 
un aer de superioritate fa�� de episcopii no�tri. Un Inochentie Micu excomunica pe 
Vicarul Apostolic (deci preconizat de Pap�) chiar din Roma; un Ioan Vancea de Buteasa 
în Conciliul Vatican I, condus de Fer. Pap� Pius IX pleda pentru inoportunitatea 
promulg�rii dogmei infalibilit��ii papale, fiind felicitat in corpore de tot episcopatul 
austro-ungar, de altfel Vancea fiind extrem de activ �i apreciat în Conciliu. Un Victor 
Mihalyi de Ap�a protesta înaintea Sf. Pius al X-lea pentru Hajdudorogh, etc.etc. Dup� 
1918 autoritatea Regelui Apostolic nu s-a mai exercitat; episcopii catolici au ajuns 
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minoritatri într-o �ar� ortodox�, cei uni�i fiind privi�i drept concuren�i sau „oi r�t�cite, de 
întors în staulul” originar. Dup� 1918 nu mai existau Puteri Catolice, iar Nun�iul 
Apostolic devenea nu doar superior imediat ci �i protector. Dac� pân� în 1918 catolicii se 
adresau Romei în calitate de parteneri, dup� 1918 ei se vor adresa în calitate de 
solicitan�i. Deci dependen�i. Vorbim totu�i de timpurile când Curia Roman� era înc� 
perfect func�ional�, când mai exista un Corp al Nobilimii Pontificale, când buna cre�tere 
mai însemna ceva. Acum, când Curia e înce�o�at�, ultimul birocrat curial dispune de un 
episcop dup� bunul s�u plac, demonstrând �i satisfac�ia personal� pentru acest fapt. 

Persecu�ia comunist� a împiedicat într-o mare m�sur� extinderea efectelor 
Conciliului Vatican II (1962-1965) peste Cortina de Fier. Fapt desigur regretat de lumea 
catolic�… Ce nu b�nuiau greco-catolicii era consecin�a documentelor conciliare legate de 
ecumenism, �i comportamentul papilor post-conciliari, Biserica Ortodox� fiind solemn 
declarat� sora Bisericii Romano-Catolice. Care era rostul unei Biserici Greco-Catolice în 
noul context? În 1918 clerul greco-catolic român nu realizase c� rostul na�ional al 
Bisericii Unite se încheiase. R�mânea doar rolul spiritual, acela de a evangheliza 
credincio�ii �i de a apropia Biserica Ortodox� de Scaunul Roman. Cum s-a achitat 
Biserica Greco-Catolic� de adev�ratele ei rosturi este un subiect de discu�ie. Îns��i 
persisten�a numelui Biserica Român� Unit�, Greco-Catolic� (cum se autodefine�te ea) 
(Biserica Catolic� de rit bizantin român, cum e definit� în scriptele Curiei) dovede�te c� 
nici acum, în 2013, cei mai mul�i n-au realizat apunerea rostului na�ional în favoarea celui 
spiritual. Este singura Biseric� Greco-Catolic� din toate cele de familie bizantin�, ce se 
define�te sub raport etnic. De unde consecin�a logic� a ghettoiz�rii… Rostul unei Biserici 
Greco-Catolice, de a fi o Biseric� Ortodox� Unit� cu Sf. Scaun al Romei este prea 
ignorat, cunoa�terea ambelor tradi�ii eclesiastice fiind prea dificil� pentru cei mai mul�i 
eclesia�ti din zilele noastre. �i cu cine s� se uneasc� Ortodoxia, cu modernismul ce 
bântuie Sf. Scaun, bazat pe relativism, agnosticism �i consecvent, vulgaritate? Câ�i 
con�tientizeaz� congruen�a Synodikonului Ortodoxiei, a Sinoadelor �inute de Patriarhul 
Dositheos Nottaras, a Scrisorilor Aghioritice cu enciclicile Papilor Pius IX, Leon XIII, 
Pius X, Pius XI sau Pius XII? Tradi�ionali�tii romano-catolici sunt ignoran�i în cele 
bizantine, tradi�ionali�tii ortodoc�i în cele latine. Una din misiunile esen�iale a unei 
Biserici Greco-Catolice era tocmai de a stabili �i de a predica aceast� congruen��. 

Dar Vatican II a adus �i spiritul reformelor liturgice, de�i documentele conciliare 
prevedeau c� reformele sf. Liturghii se vor aplica doar în ritul latin. De unde extazul �i 
copierea lor diferen�iat� chiar �i în clandestinitate, fiecare preot ajungând s� aib� un rit al 
s�u propriu, mai mult sau mai pu�in apropiat de cel latin sau de cel bizantin. Aici 
reformele lingvistice cipariene au creat un antrenament util…  

O alt� lovitur� a fost dat� de Securitate, începând cu 1975-1980, când prin 
vehicularea ideii unei Biserici Romano-Catolice românofone în Ardeal se urm�rea 
crearea disensiunilor intracatolice, sc�parea Bisericii Ortodoxe de un concurent clandestin 
înc� primejdios, etc., în susbsidiar unii clerici acceptând principiul dublei obedien�e: cea 
c�tre Roma (Curie) �i cea c�tre M.A.I. – DSS. A�a s-a ajuns la promovarea în cler a unor 
figuri ce puteau fi �antajate, guvernul unor entit��i eclesiastice fiind în mâini str�ine de 
cele biserice�ti, cu derapajele de rigoare. De unde polemica derizorie asupra unor bunuri 
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materiale, eternele pamflete mai mult sau mai pu�in erudite asupra rostului cultural al 
Bisericilor, asupra cui tr�dase �i cui nu în Primul R�zboi Mondial, asupra cui fusese mai 
patriot sau nu din cele dou� str�ni, ocultarea propriei tradi�ii biserice�ti, etc. Ori, rostul 
esen�ial al Bisericii este anun�ul Evangheliei (cu condi�ia de a o prezenta nefalsificat, de a 
o prezenta hristocentric, �inându-se seama de cele dou� naturi, Divin� �i uman� a 
Fondatorului ei, de realitatea istoric�, concret�, a Învierii), cultura, limba, �coala, 
biblioteca, fiind roadele logice, consecutive ale unui asemenea anun�. Urmând firesc 
schimbarea la fa�� a societ��ii, ca s� parafraz�m o formul� cioranian�. 

XIII. BIBLIA SZMIGELSKI – RATAREA MOMENTULUI TIP�RIRII 
Canonicul Msgr. Dr. Victor Szmigelski (1858, Ludo�ul Mare, Sibiu – 1918, 

Sibiu) era descendentul unei familii nobiliare ucraino-poloneze, un antecesor al 
canonicului stabilindu-se în Ardeal dup� una din multele revolu�ii poloneze în�bu�ite, din 
sec.XIX; tat�l canonicului era notar. Fiind polonez, numele s�u se pronun�� �mighelski 
(Sz în polonez� este echivalentul lui �), dar originile ucrainene se pot stabili prin 
confesiunea greco-catolic�, mo�tenit� pe linie patern�. Fratele s�u a fost mai cunoscutul 
pictor Octavian Szmigelski (1866-1912) (54). 

Viitorul canonic a studiat la Sibiu,la Blaj, la Seminariul din Budapesta, fiind �i un 
bun violonist, fiind sfin�it preot în 12.IX.1880 la Blaj, de mitropolitul Vancea. A fost 
trimis la studii la Viena, la Augusteum, unde în 1883 a ajuns doctor în teologie. Întors la 
Blaj, din 1884 este profesor de �tiin�e biblice, redactând câteva manuale de resort (tratate 
de exegez�), iar din 1892 este �i redactor la ziarul Unirea, el fiind unul din fondatorii 
acestuia. Din 1892 este camerier onorariu papal, din 1918 devenind prelat domestic al 
Sanctit��ii Sale. Canonic din 1898 (ini�ial canonic teolog, va ajunge pân� la treapta de 
canonic cantor), va renun�a la activitatea redac�ional�, dar va publica în continuare, va 
continua activitatea didactic�, inclusiv la �coala de fete, va fi implicat în activit��i 
administrative (exatoratul diecezan) dar �i în tribunalele matrimoniale. Va fi cooptat �i în 
comisia de revizie a c�r�ilor biserice�ti, reînfiin�at� în 1885; aici va depune o munc� 
uria��, comparând textele române�ti cu edi�iile grece�ti tip�rite de Sf. Scaun �i c�utând 
eliminarea termenilor stranii, ciparieni, pân� la reconstituirea uni text inteligibil al c�r�ilor 
de cult (proces în care a fost implicat pân� în 1914).  

Pe un exemplar al Vulgatei (Biblia sacra, Vulgatae editionis Sixti V et Clementis 
VIII, Pont. Max. Auctoritate Recognita. Editio Nova. Notis Chronologicis, historicis, 
geographicis ac novissimae philologicis illustrata, Viennae, 1863, Typis sumptibus 
Congregationis Mechitaristicae, cota BARCj B 17698) Szmigelski va face o men�iune 
Intru aducerea a minte a dilei de 14 februariu 1888. Nu �tim deocamdat� ce i s-a 
întâmplat în 1888 în 14.II., dar Vulgata respectiv�, cu note, explica�ii, referin�e, va 
constitui pentru viitorul canonic un model de urmat. 

Din 1892 se va preocupa de o nou� traducere a Bibliei, fofosindu-se de B 1795, �i 
de edi�ii ale Vulgatei (a lui Antonio Martini �i Joseph Franz von Allioli).Va anun�a 
proiectul s�u într-un articol program din Unirea (U 1892, 2, nr. 48, p. 383) articol intitulat 
Editiune nou� a Sântei Scripturi (datat 23.XI.1892) �i unde preciza: 

- Inten�ia de a traduce Sf. Scriptur�, înso�it� de comentarii dup� Martini �i 
Allioli 

- Perioada de timp mai lung� necesar� acestui act 
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- Dorin�a de a realiza un fascicul pe trimestru, de câte 12 coli tipografice, 
fascicolele urmând a fi distribuite preo�ilor �i abona�ilor la pre�ul de 1 florin (coroan�) 

- Biblia urma s� apar� ini�ial fasciculat, pe baz� de abonamente 
- Formatul urma a fi unul mic (in 8-vo) (inspirat desigur din Bibliile SBB). 
Dar Biblia lui Johann Franz von Allioli era una din Bibliile cae îl cucerise �i pe 

�aguna…  
În 18.XI.1893 Papa Leon al XIII-lea promulga enciclica Providentissimus Deus, 

ce subliniaz� înc� odat� ineran�a Sfintei Scripturi, necesitatea studiului biblic atât în 
seminarii, facult��i de teologie, în rândul clerului, cât �i în rândul credincio�ilor, tâlcuirea 
Bibliei fiind necesar corelat� cu magisterul teolgiei dogmatice, morale �i a Sfin�ilor 
P�rin�i. Deci o Biblie cu comentarii patristice în subsidiar era cât se poate de oprtun�. Este 
meritul cercet�torilor Ioan Chindri� �i Niculina Iacob c� au publicat fragmente din 
manuscrisul Bibliei redactat de Msgr. Szmigelski (Chindri� Iacob 2013, 102-113). 
Erudi�ia baroc� a prelatului bl�jean era solicitat� de altfel �i de enciclica papal�. 

În toamna anului 1900 s-a �inut la Blaj al III-lea Conciliu Provincial al Bisericii 
Greco-Catolice Române. Conciliul a dispus asupra cultului divin, artei sacre, limbii 
liturgice, o orientare bizantin� fiind evident�. Limba român� era decretat� ca unic� limb� 
oficial� a Provinciei, c�r�ile de cult trebuind s� fie redactate în române�te, �i folosite doar 
cele aprobate de autoritatea eclesiastic� (Conc.III, Titlul III, Cap. 1, par.1). Un decret 
conciliar era destinat edit�rii Sf. Scripturi, ce se preconiza ca o edi�ie jubiliar�: 

-Cu autoritatea Conciliului I (Titlul VI, Cap. VI) �i a Enciclicii Providentissimus 
Deus 

-pentru omagierea a 200 de ani de la Unire 
-provocându-se de la un rescript al S. Congrega�ii a Indicelui din 15.VI.1757 
-se decidea editarea Sf. Scripturi cu litere latine, cu adnot�ri din partea Sf. P�rin�i 

�i a b�rba�ilor catolici erudi�i 
-cenzura �i supravegherea umra s� fie de competen�a Ordinariatului mitropolitan 

(Conc. III, Titlul IV). 
Din acest moment munca Dr. Szmigelski era de interes provincial, neputând fi 

obstacolat� decât de cauze majore, independente de factorii locali eclesiastici. 
În vara lui 1911, VT era trimis la Consistoriul arhidiecezan, în vederea aprob�rii 

tip�ririi. Boln�vicios fiind, va absenta adesea din Blaj, din vara lui 1918 starea de s�n�tate 
agravându-i-se,fiind r�pus de gripa spaniol�, în sanatoriul din Sibiu, la 8.XII.1918 (55). 

Dar Msgr. Szmigelski nu era un personaj popular, fiind distant cu cei din jur, 
asupra lui planând �i acuza unor paternit��i nelegitime, având la un moment dat un proces 
pentru abuz din care a fost achitat, fiind totodat� victima dela�iunii la Roma a viitorului 
canonic Ioan Coltor, în 1911, care dorea s� împiedice o eventual� promovare a 
profesorului bl�jean (Szmigelski 2008, 22-24). Era deci un om vulnerabil. 

Biblia lui Szmigelski (Com�a 1944, 196-197 descrie vechiul Mss 293 de la Blaj, 
actualul Mss. Rom. 284 din BARCj, are 6 volume, con�inând textul VT din care lipsesc 
Osea, Ioel, Amos, Abdia, Iona, Michea, 8 foi lips� din NT, iar în vol.VI existând �palturi 
�i cererea de aprobare (nr.6251/1911) precum �i aprobarea din partea cenzorului 
eclesiastic cu nr. 1553/1912. 
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Explica�ia netip�ririi Bibliei sale, cu cele peste 3500 de note explicative �i 
exegetice (exegez� patristic�, dar �i rabinic�!) se deduce u�or urm�rind cronologia 
evenimentelor religioase dublate cu men�iunile din presa de resort. 

S-a v�zut c� în prim�vara-vara lui 1911 Szmigelski depune manuscrisul biblic la 
Consistoriu, cerând cenzurarea eclesiastic� a acestuia �i demarând procedurile tip�ririi. 

Dar în 1.V.1911 murea la Gherla episcopul Ioan Szabo de Cristelnic, episcop 
diecezan al Gherlei din 1879, bolnav în ultima parte a vie�ii, deschizându-se astfel un nou 
joc local de putere pentru ocuparea func�iei vacante de episcop. Canonicul Petru Fabian 
(1867-1924) din dieceza Gherlei, protopopul Elie D�ianu (1868-1956) din Cluj, canonicul 
Ioan Boro� in Lugoj, canonicii Victor Szmigelski �i Izidor Marcu (1858-1925) din 
arhidiecez�, dar �i episcopul lugojean Vasile Hossu doreau scaunul eparhiei Gherlei, 
recent vacantat. Interven�iile la mini�trii maghiari, subsecretari, principele mo�tenitor, 
Nun�iatur�, prela�i romano-catolici, comi�ii supremi locali au început s� curg�, Szmigelski 
fiind sprijint de episcopul, mai apoi arhiepiscopul Vienei, Franz Xaver Nagl (1855-1913, 
arhiepiscop din 1911). Vasile Hossu a putut s�-�i schimbe sediul diecezan, fiind numit la 
Gherla de c�tre Împ�rat în 15.XI.1911, se eliberase scaunul Lugojului, b�t�lia continuând 
între aceia�i matadori eclesiastici, dar ap�rând pe firmament �i numele Dr. Traian Fren�iu, 
Dr. Vasile Suciu sau Dr. Iacob Radu, fratele episcopului Demetriu. Nici Szmigelski nu 
s-a resemnat, protectorul lui devenind arhiepiscop al Vienei (56). 

Îns� în anul 1912 ambii fra�i Szmigelski (Victor �i Octavian) s-au îmboln�vit, 
fiind interna�i pentru o mai lung� perioad� de timp într-un sanatoriu budapestan, pictorul 
decedând în toamna lui 1912. În septembire 1912 canonicul participase �i la Congresul 
Euharistic de la Viena, fiind singurul exponent al Bisericii Greco-Catolice din Ardeal. În 
4.XI. 1912 a fost numit episcop al Lugojului Dr. Valeriu Traian Fren�iu, încetând �i 
competi�ia pentru sediul episcopal. Cu toate acestea, nihil obstat-ul (cenzura eclesiastic�) 
a fost ob�inut cu nr. 1553/1912. 

Nu s-au calmat bine luptele pentru ocuparea scaunelor episcopale, c� a izbucnit 
problema Diecezei de Hajdudorogh, greco-catolic� maghiarofon�, care a mobilizat 
întreaga suflare româneasc�, mai ales cea greco-catolic�. Odat� crearea diecezei de 
Hajdudorogh, provincia mitropolitan� a fost rearondat� în favoarea noi dieceze, 
provocând o criz� între greco-catolicii români. Un ulterior atentat s�vâr�it de nihilistul 
Vasile C�t�r�u la Hajdudorogh (au murit 6 persoane, printre care �i vicarul general) a 
tensionat �i mai mult apele, ce abia s-au lini�tit la începutul anului 1914. 

Dac� în 1911-1912 Szmigelski era ocupat, mai ales c� predase manuscrisul 
biblic, în 1913 era în asediu întreaga provincie mitropolitan�. 

Cu toate aceste în Unirea, faimoasa gazet� bl�jean�, a ap�rut un serial semnat 
Proin intitulat „Pentru unitatea limbii biserice�ti române �i în general pentru limba 
noastr� unitar� literar�. Condi�ia sine qua non e tip�rirea Bibliei ca text unitar” (I/ U 
1913, 23, nr.74, 26.VII., p.7; II/ U 1913, 23, nr.75, 29.VII, p. 7; III/U 1913, 23, nr. 76, 
31.VII, p.6-7). Serialul propunea adoptarea limbii literare a intelectualilor din Vechiul 
Regat, Biblia s� fie tip�rit� în limba poporului, vorbit� de to�i românii, indicându-se �i 26 
de referin�e bibliografice pentru uniformizarea gramaticii române. Se f�ceau referin�e la 
pozi�ia mitropolitului Victor Mihaly, la opiniile canonicilor Alexandru Grama �i Augustin 
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Bunea, ultimul, în 1909, propunând realizarea unei Biblii române�ti comune, sub 
patronajul Bisericii Unite �i a celei Ortodoxe. Se d�dea ca exemplu activitatea Institutului 
Biblic din Cern�u�i, fondat în 1906. Era articolul un avertisment pentru Victor 
Szmigelski? Foarte probabil. Ioan B�lan începea s�-�i publice în Cultura Cre�tin� studiul 
în serial asupra limbii biserice�ti. 

Revista Cultura Cre�tin�, într-un articol al Dr. Alexandru Rusu (C Cr 1914, 5, 
nr.4, 24.II., p.4) intitulat Se tip�re�te noua Biblie de Blaj, se preciza c� decizia din 
10.II.1914 a Consistoriului mitropolitan prevedea tip�rirea Bibliei, în format octavo, în 
10000 exemplare, fiind elogiat Can. Szmigelski, pentru munca depus� timp de 25 de ani. 

În 1914, Unirea anun�a în numele redac�iei, triumf�tor „Tip�rirea Bibliei” (U 
1914, 24, nr.21, 3.III., p.1) precizând c� va apare prima coal� a Bibliei, se vor observa 
principiile unei limbi unitare, fiind criticat curentul ciparian. Un num�r ulerior (U 1914, 
24, nr. 24, 10.III, p.4, articolul Crest�turi, semnat ez) preciza c� Biblia va apare, dar ar fi 
indicat� tip�rirea NT, într-o edi�ie ieftin�, la maghiari un NT costând 20 – 30 filleri. 

Ioan B�lan va fi cel care va critica primul opera lui Szmigelski, în articolul Biblia 
de la Blaj III (C Cr 1914, 4, nr. 7, 10.IV., p.197-202), text preluat aidoma în B�lan 1914, 
187. 

I se vor repro�a canonicului bl�jean (Szmigelski) folosirea termenilor latinizan�i, 
neprev�zându-i-se Bibliei nici un viitor, în ciuda muncii titanice a autorului, pe care B�lan 
o recuno�tea, modelul Bibliei lui Klein fiind cel impus. Se pare c� observa�iile lui B�lan 
aveau ceva consisten�� în ochii bl�jenilor, de�i acesta rezida la Bucure�ti, întrucât tip�rirea 
Bibliei va mai întârzia. 

Între timp, în revistele bl�jene ap�reau articole cu tem� filologic� �i eclesiastic�, 
fiind aduse argumente �i contraargumente pentru pozi�iile respective (ex. în U 1914, 24, 
nr.31, p.3-4 Leon Manu scria despre corp/trup sau autoritate/libertate, în C Cr 1914, 5, 
nr.9, p.281-283 Alexandru Rusu f�cea pledoarea pentru forma Hristos,etc).  

Se delimitau dou� curente: acela care dorea schimbarea grabnic� a c�r�ilor 
cipariene, folosindu-se de bunul sim� �i de limba vorbit�, �i cel care perconiza aceea�i 
m�sur�, dar prin uniformizare �i impunere ierarhic�, la modul disciplinat. Aceste dou� 
curente se vor disputa practic pân� în preajma celui de-al doilea R�zboi Mondial. De fapt 
ambele curente doreau acela�i lucru, doar viteza procesului preconizat era diferit�. 

Pân� ce la Blaj se trata despre formele preferabile ale unor cuvinte biserice�ti, în 
28.VII.1914 Imperiul Austro-Ungar intra în r�zboi, în Primul R�zboi Mondial. 

Alexandru Rusu (în C Cr 1914, 4, nr.17-18, 10-25.XI, p.483-485) în articolul 
Ce-i cu tip�rirea Bibliei de la Blaj? Sc�pa informa�ia c� problema supracenzurii impus� 
Bibliei a fost adus� de al�ii, Dr. Rusu regretând, �i cerând tip�rirea Bibliei în orice condi�ii. 
Anul 1914 a adus un r�zboi, dar nu Biblia la Blaj. 

În 1915 num�rul preo�ilor care se agitau în problema Bibliei a crescut. 
La M�n�stirea Prislop (Ha�eg, dieceza Lugojului) ap�rea revista pastoral� 

Cuvântul Adev�rului (sigla CA) revist� condus� de ieromonahii Alexandru Pop �i Dr. 
Leon Manu, ce vor beneficia de colabor�ri de prestigiu din dieceza lugojean� �i din alte 
dieceze. P. Dr. Nicolae Brînzeu (1883-1962), viitor prepozit al diecezei Lugojului �i 
m�rturisitor al credin�ei, autor a numeroase c�r�i �i bro�uri de teologie pastoral�, va fi 



75 

preocupat �i de ofensiva cultelor neoprotestante. În articolul „Ce-i cu Biblia nou� de la 
Blaj” (CA 1915, 3, nr. 8-9, p.268-269) Nicolae Brînzeu atr�gea aten�ia aten�ia asupra 
stringen�ei pastorale, a ofensivei neoprotestante, dorind urgentarea tip�ririi Bibliei; 
observa iritat cum cei ce ar trebui s� scoat� Biblia nou� nu frecventeaz� parohiile, 
ignorând nevoile acestora. 

Tot în acea revist�, un preot din dieceza Lugojului scria la redac�ie, recunoscând 
c� argumentele bl�jenilor: lipsa hârtiei, reducerea personalului tipografic (plecat pe front) 
sunt legitime, �i propunând ca ziarul Unirea s� se sisteze pentru o perioad� de timp, Biblia 
fiind o prioritate. Biblia Sinodal� nu o g�sise înc� în Ardeal, în libr�rii fiind accesibile 
doar Bibliile SBB. I se va r�spunde din partea redac�iei c� apari�ia Unirii este necesar�, 
Biblia putând apare dup� încheierea r�zboiului. (CA 1915, 3, nr.11, p.327-328). 

Dr. Ioan B�lan, protopopul greco-catolic al Bucure�tilor din 1909 (care ajungea 
doar sporadic în Ardeal – se uit� frecvent acest lucru – el va r�mâne în Regat inclusiv 
dup� 1916, când va fi internat în lag�r ca supus austriac) în Cultura Cre�tin� (C Cr 1915, 
5, nr. 10, 25.V., p.300-305) publica Câteva cuvinte c�tre corectori, ce se dorea a fi 
ultimul episod din serialul dedicat limbii liturgice. Acela�i num�r anun�a apari�ia 
serialului într-un volum, ce costa 3 coroane, volum retrodatat 1914, deja cunoscut 
cititorilor no�tri (B�lan 1914). 

Articolul cheie care ne dezv�luie indirect cauza opririi Bibliei lui Szmigelski a 
fost scris tot de Ioan B�lan, din Bucure�ti „O nou� Biblie româneasc�. Biblia Sf. Sinod” 
(C Cr 1915, 5, nr.11, 10.VI., p.324-329). Biblia Sinodal� va fi elogiat�, fiind desigur 
aduse �i unele critici. Ni se d� informa�ia c� Sf. Sinod a dispus punerea în vânzare în 
prim�vara lui 1915 a Bibliei tip�rite deja în 1914, de�i Bibliile SBB inundau deja casele 
românilor (NB nota lui B�lan). Marele merit al B Sin 1914 va fi preluarea B 1795, 
formatul comod �i pre�ul ieftin. De�i deplânge introducerea unor neologisme (ca mielul 
pascal, Evreu în loc de Jidov, etc.), în ansamblu B�lan va fi încântat de Biblia de la 
Bucure�ti, �i nu numai el. 

Sf. Sinod a dat permisiunea vânz�rii Bibliei odat� ce tirajul a fost 
finalizat,estimând epuizarea stocului de Biblii SBB din 1911 �i 1913, dar realizându-se �i 
la Bucure�ti c� bl�jenii vor mai întârzia…  

Îns� în 1915 ie�ea o nou� edi�ie a Bibliei Nitzulescu, într-un tiraj mare, ce se 
al�tura Bibliei Sinodale, fiind chiar mai ieftin� ca aceasta! 

Mai sus am reprodus m�rturia PS Ioan Ploscaru care certifica deja c� Ioan B�lan 
transcrisese Biblia lui Samuil Micu pe când se afla la Bucure�ti, înainte de 1916. 

Din acest momemnt soarta Bibliei lui Szmigelski era condamnat�. R�zboiul, 
concentr�rile personalului tehnic, criza de hârtie �i cea financiar� (inclusiv prin ajutorul 
dat v�duvelor �i orfanilor de r�zboi) precum �i dou� edi�ii ale Bibliei tip�rite la Bucure�ti 
vor amâna sine die tip�rirea Bibliei lui Szmigelski. 

Moartea lui Vasile Hossu la începutul lui 1916 a redeschis lupta pentru episcopia 
Gherlei, doar în martie 1917 fiind numit Iuliu Hossu. 

În august 1916 România intra în r�zboi împotriva Austro-Ungariei, iar 
mitropolitul, canonicii �i institu�iile mitropolitane vor fi evacua�i de la Blaj la Oradea. 
Singurul ce urma s� reprezinte autoritatea mitropolitan� la Blaj era vicarul Dr. Alexandru 
Nicolescu. Cultura Cre�tin� î�i va întrerupe apari�ia (nr. 12/ 1916, anul VI, datat 25.VI., 
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la Blaj, urm�torul nr. e 13/1917, anul VI, iunie). Cuvântul Adev�rului va fi oprit în 1916, 
reluându-�i activitatea la Bixad în 1927, cu aceea�i echip� redac�ional�. Reîntoarcerea la 
Blaj s-a f�cut treptat, începând din vara lui 1917. Reluarea activit��ii Curiei Mitropolitane 
nu s-a putut face brusc, nu numai mutatul ci �i rechizi�ion�rile presupunând discomfort �i 
perturb�ri în activitatea institu�iilor.  

Anul 1918 aduce la început moartea Mitropolitului Victor Mihaly �i problemele 
inerente sinodului electoral, al raporturilor cu guvernul maghiar, cu Împ�ratul, toate 
acestea în r�zboi. Msgr. Victor Szmigelski va fi mai mult bolnav, petrecându-�i timpul la 
Sibiu, în sanatoriu, în preajma rudelor sale. Toamna lui 1918 nu era propice tip�riturilor 
de consisten�a Bibliei, la 1.XII. 1918 avusese loc Adunarea de la Alba-Iulia, iar în 8.XII. 
Szmigelski trecea întru eternitate, victim� a epidemiei de grip� spaniol�. Un succint anun� 
funebru ap�rea în Unirea (U 1918, 28, nr. 22 seria de propagand�, 10.XII, p. 2) 
nesemnat, intitulat +Dr. Victor Szmigelski, anun�ându-se decesul canonicului, munca 
prestigioas� în ogorul biblic, cu remarca opera monumental� î�i a�teapt� editorul care nu 
mai vine. 

În necrologul dedicat canonicului (55), viitorul episcop martir Alexandru Rusu îl 
va elogia pentru erudi�ia sa ie�it� din comun, pentru revizia c�r�ilor biserice�ti, pentru 
traducerea �i preg�tirea Bibliei pentru tipar, dar f�cea o remarc� revelatoare: datorit� 
studiilor din �colile str�ine (Sibiu) �i din str�in�tate (Budapesta �i Viena) Szmigelski „nu 
era st�pân pe nuan�ele fine ale limbii române”. Faptul desigur a contribuit la instituirea 
comisiei de suprarevizie a textului biblic preg�tit de el. 

Din 1919 problemele Bisericii Greco-Catolice vor fi numeroase, noi, neb�nuite. 
Noul statut al Bisericii Greco-Catolice într-o �ar� majoritar ortodox�, ce nu avea înc� un 
concordat cu Sf.Scaun, noul statut de minoritate confesional� �i concurent� ortodoc�ilor, 
etatizarea �colilor confesionale, hemoragia preo�ilor uni�i spre cariere laice, mai ales 
administrative, problema salariz�rii clerului, a reformei agrare, regimul politicianist ce va 
corupe �i rândurile clerului greco-catolic (cler politic deloc omogen �i înfeudat Partidului 
Na�ional �i mai apoi Partidului Na�ional ��r�nesc, cum este îndeob�te prezentat azi), 
regulamentul alegerii mitropolitului �i alegerea/numirea episcopilor, iat� câteva din 
problemele ap�rute înc� din 1919. 

Un articol al canonicului Dr. Victor Macaveiu, �i el viitor Vicar general 
arhidiecezan „Spre o nou� edi�ie a Scripturii române�ti” (C Cr, 19121, 10, nr.1-2, p.3-8), 
dup� ce va omagia B 1795 va trece în revist� Bibliile de la Petersburg, Buz�u �i Sibiu, cea 
Sinodal� din 1914 care econsiderat� ca binevenit�, dar criticat� doar pentru c� a schimbat 
unii termeni folosi�i de Samuel Micu, considerând în schimb Bibliile SBB „sub toat� 
critica”. Va trece în revist� �i manuscrisele biblice ale lui P.P. Aaron, Theodor Pop, 
Timotei Cipariu �i Victor Szmigelski, considerându-le doar „simple curiozit��i, ele 
r�mânând plin de praf pentru totdeauna”, nemaig�sindu-se în acele timpuri un mecenat 
dispus s� tip�reasc� ceva din acele manuscrise.Interesant e c� NT publicat recent de 
Dumitru Cornilescu era privit cu simpatie (i se repro�a doar lipsa „coloritului arhaic”). 
Ulterior îns� nu vor mai apare aprecieri asupra traducerilor lui Cornilescu, dessigur �i 
datorit� parcursului s�u confesional. S� nu uit�m îns� c� în 1921 acesta reu�ise s� publice 
Biblia cu note explicative (dup� Segond), fiind primul model biblic de acest gen dup� 
1795, chiar dac� tributar TM pentru Vechiul Testament. 
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Modelul biblic cerut imperativ de Dr. Macaveiu era cel al lui Samuel Micu, textul 
lui trebuind s� fie reeditat. Acest articol va fi epitaful Bibliilor manuscrise bl�jene pentru 
mult timp de atunci încoace. 

Apari�ia din 1925 a NT editat de Dr. Ioan B�lan, de fapt reluarea NT din B 1795, 
cu unele îmbun�t��iri, dar mai ales cu note explicative �i o concordan�� biblic�, a 
constituit r�spunsul la o mai veche necesitate pastoral�. Viitorul canonic Dr. Ioan Coltor 
(1886-1933) va scrie o not� elogioas� (C Cr 1925, 14, nr.5, p.178) intitulat� Apari�ia 
Noului Testament românesc cu note, pledând pentru textul B 1795, dezv�luind suportul 
financiar al PS. Valeriu Traian Fren�iu, episcop al Or�zii Mari în acea apari�ie editorial�, 
accentuând necesitatea combaterii sectelor, �i neuitând s� indice �i pre�ul 50 lei în valuta 
acelui timp, pre� modest, accesibil unei mari mase de cititori. Dar Ioan B�lan însu�i va fi 
trimis la Roma, ocupat cu strângerea izvoarelor dreptului bisericesc românesc, 
preocup�rile lui biblice fiind l�sate în suspensie pân� dup� 1942. 

Din tonul articolelor publicate în Unirea sau Cultura Cre�tin� se observ� c� la 
Blaj s-a impus opinia reedit�rii textului Bibliei lui Samuil Micu, sau a p�r�ilor din aceasta, 
orice alt text fiind privit cu rezerve. În urma experimentului ciparian, bl�jenii deveniser� 
imuniza�i la orice modificare a limbajului biblic ce se ab�tea de la B 1795. Biserica Orto-
dox� �i SBB au suplinit îns� cu succes nevoile biblice ale credincio�ilor greco-catolici. 

 
XIV. CE BIBLII CITEA ARISTOCRA�IA ECLESIASTIC� A BLAJULUI? 
Actualul fond de carte Blaj din BARCj, mult diminuat în urma interven�iilor 

brutale de dup� 1948 (2) permite totu�i o privire de ansamblu asupra preferin�elor biblice 
ale ierarhilor �i canonicilor bl�jeni, desigur cu aproxim�rile de rigoare. Fondul Victor 
Szmigelski a ajuns la noi, ast�zi, cu doar 10 (zece) pozi�ii, dintr-o bibliotec� de mai multe 
mii de volume. 

Cercet�torii P. Bogdan Ivanov �i Gabriel Gârdan au eviden�iat în fondul Blaj 174 
Biblii (Ivanov Gârdan 2004, 183-188), dar colec�ia lor nu trece fragmentele biblice 
(Psaltiri, NT, VT) ci doar edi�iile Scripturii, uneori ap�rând �i erori (2 pozi�ii sunt cu 
comentarii biblice). Ei ignor� totodat� �i fondul de carte veche româneasc� al BARCj. 
Cipariu era renumit ca bibliofil �i colec�ionar de c�r�i vechi române�ti; sigur avea B 1688 
�i B 1795, doar le folosise în manuscriselel lui. Desigur c� �i mitropoli�ii �i mul�i canonici 
au avut edi�iile vechi ale Bibliilor române�ti. 

Fondul Bazilitan ce prelua mo�tenirea vechilor episcopi �i a sporadicilor monahi 
r�ma�i la Blaj pân� la moartea lui Elie Dom�a are înc� 2 Biblii ebraice, 6 Vulgata, o 
colec�ie de apocrife, o Biblie tradus� de Gáspár Károly, �i una trilingv� (Amsterdam 
1611) dar �i dou� Psaltiri slavone.. 

Mitropolitul Alexandru �terca �ulu�iu avea cel pu�in o Psaltire de la Blaj din 1809. 
Mitropolitul Ioan Vancea de Buteasa era amator de Scriptur�, în fondul s�u 

supravie�uind o Vulgat� latin� (Vene�ia 1690), una german�, una francez�, una maghiar� 
dup� Vulgata, un NT grec-latin dar �i NT editat la Bucure�ti în 1863 de SBB �i Psaltirea 
tip�rit� tot atunci la Bucure�ti. Ultima carte o primise de la Ladislau Vaida. 

Mitropolitul Victor Mihalyi de Ap�a avea sigur o Vulgat� în latin� �i una în 
maghiar�. 

Filantropul �i juristul Ladislau Vaida (1829-1891) avea o Vulgat� �i o Biblie de 
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la Basel. 
Canonicul Timotei Cipariu avea un sortiment bogat: o Biblie polonez� (Leipzig 

1840), Biblia lui Ulfila (Leipzig 1836-1846), cea a lui Luther, un KJV (Londra 1717) dar 
�i Biblia Martin, NT al SBB tip�rit la Bucure�ti în 1863 dar �i Psaltirea de la B�lgrad - 
1651. 

Canonicul Ioan Micu Moldovanu avea o LXX (Codex Vaticanus, Leipzig 1857), 
o Biblie Károly, dar �i VT Ia�i 1865-1869, un NT tip�rit la Sankt Petersburg �i o Psaltire 
de la Blaj din 1780. 

Viitorii episcopi or�deni Vasile Erdély – Psaltirea lui Theodor Pop din 1835, �i 
Ioan Olteanu un NT tip�rit la Sankt Petersburg. 

Canonicul Augustin Bunea avea Biblia Martin dar �i Biblia de la Sankt 
Petersburg. 

Canonicul Izidor Marcu avea o Vulgat� editat� la Innsbruck (1804-1835). 
Mitropolitul Alexandru Nicolescu avea o colec�ie variat�: dou� Biblii italiene, 

traducerea lui Antonio Martin (Napoli 1896), Biblia 1873, dou� Vulgate traduse în 
francez�, o Biblie Crampon. 

Fondul Ioan Popa con�ine o Vulgat� �i o Biblie 1873. 
Iuliu Maniu avea B 1915 (Nitzulescu) dar �i B 1795. 
P. Profesor Gabriel Pop avea un NT 1648, de la B�lgrad. 
P. Prof. Coriolan Suciu (1895-1967) se mul�umea cu Biblia Nitzulescu din 1913. 
Biblioteca Gimnaziului avea o Vulgat�, B 1795, un NT 1648,. 
Biblioteca Central� avea un VT Ia�i 1865-1869, 2 Vulgate, o LXX (1564), o 

Biblie Luther, o Biblie Tremellius Junius (1703), o Biblie Diodati, o Biblie 1873, dar �i o 
Biblie din Sankt Petersburg �i o Psaltire de la Snagov 1700. 

Repet�m observa�ia noastr�: acestea sunt exemplare ajunse la noi dup� 
1950, din ceea ce s-a mai salvat din faimoasele biblioteci ale Blajului! 

Se vede caren�a actual� a Bibliilor române�ti, începând cu NT 1648, B 1688, 
chiar B 1795 (care desigur existau în bibliotecile Blajului). Nu mai sunt de g�sit nici 
Bibliile de la Buz�u sau �aguna. Nici edi�iile Cornilescu, nci cele ale Sf. Sinod nu mai 
sunt de reperat. Suntem convin�i c� Bibliile române�ti au fost luate printre primele, fie 
pentru a intra în posesia unor colec�ionari, fie pentru necesit��ile spirituale acute din 
vremea socialismului. Interesant ar fi de �tiut ce se mai p�streaz� la Bucure�ti, în 
Biblioteca Patriarhiei, cea a Academiei Române sau cea Central�. Doar o mic� parte s-au 
putut salva în colec�ia de carte româneasc� veche de la Cluj. 

Cu toate acestea, se observ� predominan�a Vulgatei dar �i a Bibliilor traduse sau 
editate de protestan�i. De unde rezult� c� aristocra�ia eclesiastic� a Blajului era mult mai 
deschis� intelectual decât ap�rea la prima vedere sau este prezentat� ast�zi. 

 
XV. Î�I PUTEA PUBLICA TIMOTEI CIPARIU FRAGMENTE BIBLICE? 

UNDE? 
S-a v�zut anterior cum Cipariu era mobilizat într-o comisie de revizie a c�r�ilor 

biserice�ti, fiind spiritus rector al acestei comisii. Demersul comisiei a fost încununat de 
succes (din punctul ei de vedere) reu�indu-se publicarea principalelor c�r�i de cult din ritul 
bizantin cu ortografia ciparian� �i sistemul s�u etimologizant. Din punct de vedere 
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pastoral îns� demersul a fost mai mult decât problematic, o repetat� revizuire impunând �i 
suprasolicitarea celui ce a finalizat o versiune comentat� a Scripturii, Msgr. Dr. Victor 
Szmigelski. Dac� acesta nu era implicat �i în comisia de revizuire a c�r�ilor de cult, ci s-ar 
fi ocupat doar de Biblie, desigur ar fi finalizat-o mai repede, �ansele de a o vedea tip�rit� 
crescând sim�itor.  

Pe plan imediat pastoral îns�, preo�ii fiind în situa�ia de a sluji concomitent dup� 
edi�ii alternative ale c�r�ilor de cult, disciplina liturgic� a avut de suferit, fiecare preot 
ajungând s� aib� propriul tipic religios. 

Pe lâng� Liturghier, c�r�ile de cult fundamentale ale ritului bizantin sunt 
Evangheliarul, Apostolul sau Apostolierul (acestea dou� fiind esen�iale pentru celebrarea 
Sf. Liturghii) precum �i c�r�ile de cult ale ciclului pascal: Octoihul, Triodul �i 
Penticostarul. Acestea trei sunt necesare la Sf.Liturghie (dar nu esen�iale ca Evangheliarul 
�i Apostolul), devenind esen�iale în serviciile Laudelor liturgice (cele mai cunoscute fiind 
utrenia �i vecernia). Ritul bizantin (ca �i celelalte rituri liturgice, dar diferit de acelea, ex. 
ritul roman, ritul armean, ritul ambrosian, ritul siriac, etc) are un calendar mineal (al 
s�rb�torilor cu dat� fix�) �i unul pascal (cu dat� variabil�, in func�ie de data sf. Pa�ti). 

Triodul cuprinde cânt�rile �i pericopele biblice din s�pt�mânile imdeiat 
premerg�toare postului pascal �i postul pascal propriu-zis, pân� la terminarea Sâmbetei 
Mari. Bl�jenii l-au împ�r�it în Triod �i Stra�nic (ce deservea doar S�pt�mâna Mare). 
Penticostariul con�ine imnele �i rug�ciunile de la praznicul Învierii pân� la Duminica 
tututror Sfin�ilor, prima dup� Rusalii. Are foarte pu�ine pericope biblice, f�când trimiteri 
la Evangheliar �i Apostol. Octoihul cuprinde cânt�rile �i rug�ciunile celor 8 glasuri ce se 
alterneaz� dup� S�pt�mâna Luminat� �i pân� în perioada Triodului. Nu are pericope 
biblice. 

Atât Evangheliarul cât �i Apostolul au pericopele dispuse atât dup� ciclul mineal 
(lunar, s�rb�tori cu dat� fix�) cât �i dup� ciclul pascal. 

Evangheliarul va con�ine fragmentele din cele 4 Evanghelii de citit la Sf. 
Liturghie sau la Utrenie, Apostolul va con�ine pericope din restul c�r�ilor Noului 
Testament (mai pu�in Apocalipsa) ce se citesc la Sf. Liturghie �i la celelalte servicii 
divine. 

Triodul va con�ine pericope din Vechiul Testament (numite paremii), fiind citate 
fragmente ample din Facere, Ie�ire, Iov, Proverbe, Isaia (extins), Ieremia, Ezechiel, 
Daniel, Zaharia, Ioel precum �i unele pericope din Apostol. 

Euhologhionul (Molitvelnicul) este cartea serviciilor divine paraliturgice �i a 
binecuvânt�rilor, acesta, pe lâng� rug�ciunile de resort con�inând psalmi, lecturi 
nou-testamentare (Evanghelie, Apostol). 

Aceast� parantez� este necesar� pentru a în�elege cum �i care p�r�i din Scriptur� 
sunt prezentate credincio�ilor în cadrul cultului religios.Cele mai substan�iale p�r�i din 
Scriptur� vor fi prezentate în Apostol, Evangheliar �i Triod. 

E cunoscut faptul c� în 1870 Timotei Cipariu finaliza diortosirea B 1688 în 
sistemul s�u ortografic propriu. 

Un Euchologiu adeca adunare de rogatiuni sî benecuventari baserecesci dupa 
ritulu Baserecei resaritului, intocmite spre usulu preutiemei, Blasiu, ed. IV, 1868, Tip. 
Seminariului Archidiecesanu (Mârza Rus 2004, 41). Euhologiul / Molitvelnicul con�ine 
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pericope evanghelice, din Apostol dar �i unele vetero-testamentare (Isaia cap. 35, la 
sfin�irea marii aghiasme). 

Un Orologiu Mare (Ceaslov) ap�rea în 1869, la Blaj, în formele latinizante 
cipariene. (BRM II, 702, Mârza Rus 2004, 60; autorii nu dau titlul, ci fac trimitere la 
edi�ia din 1835, cu idem). Orologierul / Ceaslovul con�ine un num�r semnificativ de 
psalmi, deci o mare parte a Psaltirii. 

În 1878 ap�rea la Blaj Apostoleriu intogmitu dupa ritulu Baserecei Resaritului. 
Cu binecuventarea Excellentiei Sale Prealuminatului sî Preasantîtului Domnu Dr. Joanu 
Vancea, Archiepiscopu sî Metropolitu alu Alba-Juliei sî Fogarasiului, etc, etc. In Blasiu 
la Metropolia, 1878, Tip. Seminariului Archidiecesanu.. 

Recunoa�tem deja din titlu, f�r� dificult��i, ortografia ciparian�. 
În 1900 (doar!) ap�rea Evangheliarul: Santa �i Dumnedieesca Evanghelie a 

Domnului �i Dumnedieului Nostru Isusu Christosu, revediuta dupa originalulu grecescu 
�i acumu antâi'a data tiparita cu litere strabune. Blasiu, 1900, Tip. Seminariului 
Archidiecesan (Mârza Rus 2004, 41). 

În 1890 (la trei ani dup� moartea canonicului) ap�rea un Triod: Triodu care 
cuprinde tota renduial'a din Sântele Parsemi, editiune ântâia cu litere latine revediuta 
dupa originalulu grecescu, Blasiu, 1890, Tip. Seminariului Archidecesanu (Mârza Rus 
2004, 79). 

Relevante pentru ipoteza noastr� ar fi Apostolierul, Evangheliarul �i Triodul. 
În ce m�sur� textele nou-testamentale din vol.III, Mss. 209 BARCj se reg�sesc în 

cele trei c�r�i de cult? Dar textele vetero-testamentare se reg�sesc în Euhologiu, Orologiul 
Mare sau Triod? Din nefericire BARCj nu posed� nici Orologiul Mare din 1869, 
Evangheliarul din 1900, sau Triodul din 1890. 

Pentru rigoarea investiga�iei ar fi necesare compararea edi�iilor Evangheliarelor �i 
Apostolierelor precedente, editate înc� în alfabet chirilic la Blaj, cu textul B 1688, cu 
manuscrisul Bibliei transcrise de Cipariu în 1870 �i cu edi�iile latinizante ale celor trei 
c�r�i liturgice. Aceast� munc� ar trebui f�cut� de un colectiv specializat, unul din 
argumente fiind extrem de prozaic: în BARCj nu exist� toate c�r�ile necesare acestui 
demers investigativ. 

Putem compara îns� textul tip�rit al Apostolerului din 1878 cu vol.III (NT) al 
Mss.209 al lui Cipariu: 

Ex. F.Ap. 6:9 
Apostoler, p.9: Sî s'au scolatu unii din Sinagog'a ce se chiemà a Libertiniloru…  
Mss.209, f.1120 v: Sî se sculara orecare deintre cei dein adunare, cei-a ce se 

dîceau ai Libertiniloru…  
F. Ap. 6: 10 
Apostoler, p. 9: Sî nu poteáu stá in contr'a intieleptiunei sî spiritului, cu care 

graia… 
Mss. 209, f. 1120 v: Sî nu poteau se sté in cuntr'a intieleptiunei sî spiritului carui'a 

graiau…  
F. Ap. 6:11 
Apostoler, p. 9: Atunci au scosu pre nesce barbati, ce dîceau: cà la noi l'amu 

audîtu pre elu dîcûndu cuvente de hula in contr'a lui Moise sî a lui Ddieu. 
Mss. 209, f 1120 v: Atunci au supusu omenii dîcandu: cà am audîtu pre elu 
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graindu graiuri de defaima spre Moisa sî spre D.dîeu. 
Rom. 4:13 
Apostoler, p. 35: Fratîloru! Nu prin lege este lui Avraamu seau sementîei lui 

promisiunea, cá se fia elu eredîtoriulu lumei; ci prin dereptatea credintiei. 
Mss. 209, f. 1154 r: Pentrucà nu prein lege e promisiunea lui Avramu au 

sementiei lui, cà mositenitoriu a fi elu lumei, ci prein dereptatea credentiei. 
Rom 3:28 – 4:3 
Apostoler, p.40: Fratîloru! socotimu, cà cu credinti'a se vá indereptá omulu fàra 

faptele legei: au dora D-dîeu este alu Iudeiloru numai? éra nu sî alu pagâniloru? 
Adeveratu sî alu pagâniloru; Càci, unulu este D-dieu, carele va indereptá taiárea 
impregiuru din credintia, sî netaiárea impregiuru prin credintia. Deci, au dora stricàmu 
legea prin credintia? Se nu fia: ci intarimu legea. Deci, ce vomu dîce? Avraamu parintele 
nostru ce se fia aflatu dupa trupu? cà de s'a indereptatu Avraamu din fapte, are lauda: ci 
nu la D-dieu. Cà ce dîce scriptur'a? crediut'a Avraamu lui D-dieu, sî i-s'a socotitu lui intru 
dereptate. 

Mss. 209, f. 1153 v: Deci unde e laud'a? s'a incuniatu prein care lege? A 
fapteloru? Ba, ci prein legea credentiei. Cugetamu, dereptu aceea cu credenti'a a se 
indereptá omulu, fora de faptele legei. Au numai alu jidoviloru e D.dîeu? sî nu sî alu 
limbeloru? ba, sî alu limbeloru. De or'a ce unulu e D.dîeu care va indereptá taliarea 
impregiuru dein credentia, sî ne taliarea impregiuru prein credentia. Legea dara surpamu, 
prein credentia? Nu pote fí, ci legea o intarimu. Deci ce vomu dîce pre Avramu parentele 
nostru se fià aflatu trupesce? Pentrucà de Avramu dein fapte s'a indereptatu, are lauda, ci 
nu catra D.dîeu. Pentrucà ce dîce scriptur'a? sî credîú Avramu lui D.dîeu sî se judeca lui 
intru dereptate. 

 
Observ�m nu doar cuvinte diferite, construc�ii gramaticale diferite, ci �i 

num�r�toarea unor versete diferite. 
Cipariu a preferat deci diortosirea textelor din Apostoler independent de cele din 

manuscrisul s�u biblic. 
O situa�ie analog� este de presupus �i în cadrul celorlalte c�r�i de cult. 
Apostolierul din 1878 era folosit la Sf. Liturghie cu Evangheliarele editate 

anterior, în alfabet chirilic, dar în graiul poporului, ultimul din 1817 (!) (Mârza Rus, 
2004,19), din vremea lui Ioan Bobb. Efectul dizarmonic este u�or de b�nuit. Doar în 1900 
s-a editat un Evangheliar, tot în ortografie ciparian�, acesta fiind îns� dep��it de Apostolul 
din 1911 (Mârza Rus 2004, 30), acesta din urm� revizuit, readus la graiul vorbit. Doar în 
1918 se va tip�ri un Evangheliar revizuit, ce putea fi folosit în concordan�� cu Apostolul 
din 1911, f�r� a provoca disonan�e în decursul serviciilor religioase. Nu este de mirare c� 
unii preo�i preferau fie utilizarea Evangheliarelor �i Apostolierelor scrise cu slove (ultimul 
tip�rit la Blaj în 1814, cf. Mârza Rus 2004,15) sau pe cele editate la Sibiu. Tip�rirea 
Apostolului din 1911 �i a Evangheliarului din 1918, c�r�i esen�iale pentru celebrarea Sf. 
Liturghii, au constituit motive legitime de amânare (sine die) a edit�rii Bibliei lui 
Szmigelski. Nu putem exclude deci ideea prin care reforma filologic� ciparian� a 
constituit cauza eficient� remot� (îndep�rtat� – în limbajul teologiei scolastice) a 
obstacol�rii Bibliei lui Szmigelski. 
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CONCLUZII 
Un simplu parcurs prin peisajul biblic românesc din sec.XIX ne indic� existen�a 

unor familii biblice (cea a B 1795, cea a Bibliei B�l��escu-Erbiceanu-Voruslan), urmate 
în sec.XX de familiile biblice Nitzulescu, Cornilescu �i Galaction-Radu-Munteanu. Dar 
în acela�i timp fiecare edi�ie a Scripturii are particularit��i proprii, ce îi confer� un specific 
aparte. 

 
Pentru amatorul de cultur� general� dar �i pentru slujitorii cultelor esen�ial� este 

informa�ia biblic�, lingvi�tii, filologii, istoricii literari fiind desigur cuceri�i de forma în 
care ea ne este prezentat�. 

Editarea Scripturii de c�tre o autoritate bisericeasc� reprezint� în primul rând un 
act pastoral, cu valen�e liturgice (mai ales în cadrul confesiunilor istorice), dimensiunea 
cultural� a evenimentului editorial fiind un aspect colateral acestuia. 

Pentru investigarea momentului �i modului în care se realizeaz� o traducere 
biblic� sunt necesare studiul contextului eclesiastic �i istoric în care aceast� traducere s-a 
împlinit, inclusiv cunoa�terea înv���turilor de credin�� �i principiilor de drept canonic ale 
Bisericii sau cultului c�ruia îi apar�ine traduc�torul sau curatorul edi�iei respective. 
Ignorarea contextului eclesiastic va duce întotdeauna la concluzii par�iale. 

Figura biblistului Nifon B�l��escu merit� aprofundat�, la fel activitatea în ogorul 
biblic a lui C. Aristia, sau a celor ce le-au continuat munca: Ieronim Voruslam, profesorul 
Filippescu-Dub�u, profesorii Vasile Pallade sau Dimitriu, to�i ace�tia meritând o 
creionare biografic� mult mai accentuat�. 

Andrei baron de �aguna nu a dorit s� fac� nici literatur�, nici oper� de exegez� 
biblic� sau filologic�, ci a avut o inten�ie pastoral� clar�, precum �i una eclesiologic�: 
reconstituirea Mitropoliei Ortodoxe Ardelene. Analog, cu aproape 100 de ani mai 
devreme, traduceau Vulgata Petru Pavel Aaron �i echipa sa, motivul eclesiologic fiind 
dobândirea realei autonomii diecezane. 

Timotei Cipariu �i peste ani, Bartolomeu Valeriu Anania, au urm�rit un scop 
filologic, accentuat la cel dintâi, �i literar, pregnant la cel de-al doilea. 

Din fericire în cultura român� au fost traduse versiuni ale LXX, ale TM sau ale 
Vulgatei. Ele ofer� date biblice complementare, toate fiind necesare unei informa�ii 
biblice complete. Informa�ia biblic� este astfel accesibil� în cultura român�. 

Versiunea LXX este oferit� cititorului român fie prin intermediul B Sin 1914 (din 
familia Bibliei de la Blaj), fie prin editarea complet�, adnotat�, academic�, realizat� de 
Institutul Noua Europ� de la Ia�i. 

TM pentru Vechiul Testament este oferit de Bibliile B�l��escu-Erbiceanu- 
Voruslan, Nitzulescu �i Cornilescu. Ultima are un merit de net�g�duit: a f�cut informa�ia 
biblic� accesibil� tuturor, în tiraj de mas�. 

Principiul Vulgatei (traducerea din ebraic� pentru protocanonice, din LXX 
pentru deutero-canonice, TR pentru Noul Testament) este oferit de Biblia 
Galaction-Radu-Munteanu, care ofer� o informa�ie biblic� accesibil� �i complet�. Pas 
urmat �i de noua Biblie de la Ia�i, din 2013, editat� sub auspiciile Episcopiei 
Romano-Catolice. 
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Cei amatori de KJV au �ansa unei traduceri oferite de Biblia Fidela, realizat� la 
Cluj. 

Diortosirea Bibliei f�cut� de Bartolomeu Anania este un monument literar, dup� 
cum cei amatori de un limbaj modern, dinamic, au edi�ia NTR (Noii Traduceri 
Române�ti) realizat� la Oradea. 

La traducerile �i edit�rile Scripturii în limba român� au contribuit românii, dar �i 
un grec (Constantin Aristia), un maghiar (P. David Biro OSchP), evrei (Ieronim 
Voruslan, William Mayer, A.S.Gold) sau britanici (Benjamin Barker, Alexander 
Thomson). Au colaborat greco-catolici (Petru Pavel Aaron, Samuil Micu, Theodor Pop 
de Ujfalu, Timotei Cipariu, Victor Szmigelski, Ioan B�lan, Tertulian Langa, Liviu 
Pandrea, Ioan Vasile Botiza), ortodoc�i (Gavriil B�nulescu Bodoni, Filotei Parsoi, Andrei 
�aguna, Nifon B�l��escu, Constantin Erbiceanu, Ieronim Voruslan, Constantin Aristia, 
Ion Heliade R�dulescu, Nicolae Nitzulescu, Sf. Sinod din 1914, Gala Galaction, Vasile 
Radu, Nicodim Munteanu, etc.), romano-catolici (David Biro, Bonaventura Morariu, 
Benvenut Wiener, Gheorghe Anton, Emil Pascal, etc.), cre�tini dup� Scriptur� (Dumitru 
Cornilescu), anglicani (William Mayer), bapti�ti (Iosif �on, Paul Negru�, Brian Nibbe 
Sr.), mosaici (A.S. Gold, G. Bruchmaier). 

Ei to�i merit� recuno�tin�a noastr�. 
A-i ignora pe unii, a trece sub t�cere munca lor, din cele mai diverse motive, 

înseamn� a s�r�ci cultura român�. Ceea ce, într-o epoc� anti-cultural�, este un p�cat 
strig�tor la Cer…  

 
 

NOTE: 
 
(1) Titlul edi�iilor este Noul Testament al Domnului �i Mântuitoriului Nostru Iisus Hristos. Tip�rit 

cu voia �i blagoslovenia Prea Sfin�i�ilor Episcopi ai Prin�ipatului Româniii, dup� cel mai ales 
model, dat de Prea Sfin�iia lor. În zilele Prea În�l�atului Domn St�pânitor a toatei 
�rii 
Române�ti, Alecsandru Dimitrie Ghika VV. /Dedarea a doa/ Smirna, în Tipografia lui A. /Dim. / 
Damian 1838 / 1846. Precizarea edi�iei a II-a /dedarea a II-a/ se refer� desigur la cea din 1846. 

(2) Bibliotecile Blajului au fost agresate începând cu toamna sinistrului an 1948, dup� ce statul 
comunist a decretat interzicerea Bisericii Greco-Catolice din România. Dup� ce nenum�rate 
c�r�i au fost arse, aruncate, furate, bibliotecile Blajului au fost împ�r�ite între Biblioteca 
Academiei Române (fonduri aduse în 1950), Patriarhia Român�, care a primit cca. 52.300 c�r�i, 
�i Biblioteca Central� din Bucure�ti, care a primit cca. 11.000 c�r�i. Datele provin din raportul 
Pr. A. Teodorescu, adus ca paroh ortodox în Blaj, în 1949, martor ocular �i implicat în salvarea 
resturilor bibliotecilor, raport adresat de acesta Episcopiei Ortodoxe Române de Alba-Iulia, în 
19.IX.1986. Publicat facsimilat de �tirban, Marcel – Din istoria Bisericii Române Unite. 
Biseric�, �coal�, Na�iune. Bibliografii �i documente, Satu-Mare, 2008, Ed. Muzeului 
S�tm�rean, p. 530-535, despre biblioteci p. 532. Deci ce avem acum sunt doar r�m��i�ele 
bibliotecilor episcopilor, mitropoli�ilor, canonicilor, Bibliotecii centrale, a Fondului Bazilian sau 
a vechiului Gimnaziu. 

(3) Despre activitatea lui Veniamin Vasile Kostaki (1768 Ro�ie�ti, Vaslui – 1846 M-tirea Slatina) a 
se vedea P�curariu 1994 III, 8-24). 

(4) Despre activitatea celor trei episcopi munteni Neofit Geanoglu (1787 Bucure�ti-1850 
Bucure�ti), Chesarie (1784 Bucure�ti – Buz�u) �i Ilarion Gheorghiadis (1845 Bucure�ti) vezi 
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P�curariu 1994 III, 48-61. Neofit Geanoglu este cunoscut �i ca Neofit Sevastos, numele 
Sevastos fiind titlul eclesiastic al acestuia (episcop titular de Sebaste), titlu conferit de Patriarhia 
Ecumenic�. N.B. Pân� la dobândirea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, arhiereii români 
titulari (auxiliari) primeau �i ei numele unei dieceze antice (Troas, Sebaste, Irionopolis, etc), 
procedur� similar� Bisericii Catolice. Dup� dobândirea autocefaliei, ierarhii auxiliari vor fi 
intitula�i cu numele unui jude� din eparhia la care erau aronda�i. 

(5) Despre via�a �i activitatea ierarhului Gavriil Grigorie B�nulescu Bodoni (1746 Bistri�a – 1821 
Chi�in�u), episcop titular de Akkerman �i Bender din 1791, exarh al Moldovei 1788-1792, 
mitropolit al Poltavei 1793-1799, al Kievului, 1799-1803, exarh al Principatelor Române între 
1808-1812, ajuns din 1813 episcop al Basarabiei, tocmai r�pit� de ru�i, �i care prin activitatea sa 
a salvat men�inerea culturii române�ti în Basarabia, vezi P�curariu 1996,41-42. 

(6) Noul Testament de la Smirna a fost scos în multe edi�ii, fiecare având un tiraj minim de 5000 de 
exemplare: Ed.III, Bucure�ti, 1855, Tipografia Mitropoliei, cu alfabet de tranzi�ie; Ed.IV, 
Bucure�ti, 1857, Tip. Iosif Romanov, Ed. V repetarea tirajului lui Romanov, tot în 1857, 
ambele cu alfabet de tranzi�ie, Ed. VI, Bucure�ti, 1859, Tip. Iosif Romanov, cu litere latine, Ed. 
VII, Bucure�ti, 1863, Tip. Iosif Rassidescu, Ed. VII, Bucure�ti, 1867, Tip. Ioan Weiss (BRM 
III, 649-650). S-au mai tip�rit NT �i la Viena, în 1868, la Tip. Reichard (cu alfabet de tranzi�ie), 
apoi în 1875 tot la Tip.Reichard, cu acela�i alfabet, �i tot la Viena, la Tipografia Adolf 
Holzhauer, edi�ii în 1868, 1872 �i 1885.(BRM III, 649-650). În 2003, edi�ia NT de la Bucure�ti 
din 1857 (NT de la Smirna, ed. V) a fost diortosit� �i tip�rit� cu caractere latine de Monahul 
Simeon, la Alexandria, Ed. Bisericii Ortodoxe Alexandria, edi�ia fiind prev�zut� cu un glosar �i 
cu o postfa�� explicativ�. Textul este calchiat dup� edi�ia B 1795,el repetându-se �i în Biblia 
Sinodal� din 1914. 

(7) A se vedea �i monografia: Popescu, Ana Maria; Machedon, Alexandru – Constantin Aristia, 
Bucure�ti, 1967, Ed.Meridiane. În monografie se face o singur� men�iune, accidental�, cum c� 
ar fi tradus din Biblie, pe baza… criticii lui Onisifor Ghibu din… 1907(!)(p.91) 

(8) Lucr�rile sunt foarte greu de g�sit, ajungând adev�rate rarit��i bibliografice, de�i tirajul a fost 
mare. La bibliotecile din Cluj nu le-am putut repera. 

(9) În edi�ia din 1860 a lucr�rii lui Bagster 1848, la p. 280 este men�ionat Profesorul Aristias ca 
traduc�tor al Bibliei. 

(10) O recenzie extrem de util� se g�se�te în spa�iul cibernetic la pozi�ia http://www.mitropolia- 
ardealului.ro/actualitati/act.php?id=2063 Date utile despre activitatea lui Nifon B�l��escu mai 
apar �i în GBC I, 53-54, 104-105, 107, 150-152, 283-284, 332; GBC III, 86-88; GBC IV 
247-248 unde se demonstreaz� c� B�l��escu îi trimitea din bro�urile lui lui Timotei Cipariu. 
Pentru c�r�ile tip�rite de Nifon Nicolae B�l��escu a se vedea BRM I, 302-304 (27 de pozi�ii, 
titluri în edi�ii diferite). 

(11) Curatorii volumului GBC VI au câteva comentarii tenden�ioase, specifice epocii în care 
volumul a fost tip�rit. La p. 143, referindu-se la Providen�� versus întâmplare, B�l�cescu este 
ironic, ncidecum agnostic, cum încearc� s�-l prezinte autorul notelor. La fel, în cazul bârfelor 
legate de Aron Florian, adversarul s�u. La p. 174 �i 179 autorii demonstreaz� c� nu cunosc 
sistemul decora�iilor imperiale ruse (reformat prin Patenta lui Alexandru I din 1821), prin care 
Ordinul Sf. Ana avea preceden�� asupra ordinului Sf. Stanislau. Era mai valoros Sf.Ana ca Sf. 
Stanislau! 

(12) Manuscrisele r�mase dup� Nifon Nicolae B�l��escu sunt descrise �i catalogate în Bianu 
Caraca�, 1913, 431-442, de la pozi�ia Mss. 667 – Mss. 692 (Mss. 685 cuprinzând cursuri de 
istorie �i arheologie biblic�, o transcriere a Imita�iei lui Hristos, iar Mss. 686 con�ine cursuri de 
omiletic� �i de hermeneutic� biblic�) precum �i în Bianu Caraca� 1931: Mss. 729-730 (p. 3-4), 
Mss.732 (p.9), con�inând cursuri de moral�, de logic� �i istorie bisericeasc�, Mss. 752-755 
(p.19-20), con�inând printre alte scrieri didactice �i cursul de arheologie biblic� pe care l-a �inut 
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la seminarul din Hu�i, unde a fost profesor între 1854-1855. Dar Mss. 755 este important, el 
con�inând transcrierea Genezei, a Exodului �i a Psaltirii. Mss. 831 (p. 81) con�ine transcrierea 
unor studii despre coloniz�rile din Valahia, Mss. 862 (p. 91) con�ine prelucr�ri din vie�ile 
sfin�ilor �i Praxa formelor biserice�ti a lui Vasile Aron din 1805, Mss. 863 (p.93) con�inând un 
vocabular român-francez, Mss. 913-918 (p.121-122) con�in Istoria bisericeasc� a lui Meletie al 
Atenei, un comentariu al epistolelor catolice / sobornice�ti de Theofilact, un vocabular 
român-latin �i o lucrare de teologie moral�. Mss. 993 (p. 200) con�in scrisorile primite de 
George Bari� de la Nicolae B�l��escu, în intervalul 1839-1873.  

(13) vezi http://www.holybiblefoundation.org/home/rumanian-bible-1874 Merit� reprodus� nota 
respectiv�: 

Rumanian Bible 1874 
This is the Rumanian Bible from 1874 
A romance language spoken by around 24 to 28 million people. It is the official language in 

Romania and Moldova, and the autonomous province Vojvodina in Serbia. 
It is a language of the Indo-European family, of the Romance or Neo-Latin group of the 

Italic family of languages. 
The 1874 Bible is without Apocrypha, and the text is in roman type. Our text is a reprint of 

1926 by the B.F.B.S.of the socalled Iasi version of 1874. This edition was prepared by W.Mayer 
with the assistance of Basile Pallade, a professor at Iasi. The work was begun by N.Balasescu, 
a professor at Bucharest, revised by Jerome of Iasi, a professor at the Seminary of the 
Orthodox Wallachian Church, and two other professors at the Iasi Seminary, named F. Dubdu 
and C. Erbicenu, translating from Hebrew, modern Greek and the Latin OT version of 
Tremellius and Junius of 1579, Frankfurt am Main. 

(14)Manualul era intitulat Manual de archeologie biblic� pentru usulu Seminarieloru de 
Archimandritul Hieronim Bu�ureanu,Jassy, 1878, Libr�ria Petru C.Popovici (BRM I, 521, 
nr.9399). Vezi �i Petru Rezu� – Ion Creang�. Mit �i adev�r. Craiova, 1981, Cartea 
Româneasc�, p.19-28. 

(15)Iat� o biobibliografie a Profesorului Constantin Erbiceanu (Ionescu), membru al Academiei 
Române, unul din cei mai importan�i istorici eclesiastici români din sec.XIX, redactat� de P. 
Mircea P�curariu: 

ERBICEANU CONSTANTIN, profesor de teologie, istoric (nehirotonit) N. 5 aug. 1838, în 
Erbiceni, jud. Ia�i, în familie de preot, decedat la 21 mart. 1913, în Bucure�ti.  

Studii medii la Seminarul de la Socola (1950- 1858), Facult��ile de Teologie �i Litere din Ia�i 
(1860 - 1864) �i Facultatea de Teologie din Atena (1865-1868, licen�iat în 1868). Profesor de 
Istorie bisericeasc� (din 1868), apoi de Dogmatic�, Moral� �i Pastoral� la Seminarul de la 
Socola (din 1871 pân� în 1896), profesor de Drept canonic la Seminarul „Central" din 
Bucure�ti (1886-1892), profesor de Teologie Fundamental� �i Istoria dogmelor (1887- 1892), 
apoi de Drept canonic (1892-1903) la Facultatea de Teologie din Bucure�ti �i decan al 
Facult��ii (1896 - 1900); între anii 1897 �i 1904 a suplinit catedra de Limba �i literatura elin� 
de la Facultatea de Litere a Universit��ii din Bucure�ti �i un timp director al Tipografiei 
C�r�ilor Biserice�ti, membru corespondent (1890), apoi activ (titular) al Academiei Române 
(1900), membru al „Societ��ii medievale" �i al „Societ��ii academice" din Istanbul. A fost unul 
din primii eleni�ti la noi �i a tradus �i publicat numeroase izvoare grece�ti privitoare la istoria 
românilor mai ales în „Revista Teologic�“ pe care a condus-o între anii 1883 �i 1887, precum 
�i în " Biserica Ortodox� Român�"; alte studii privesc trecutul Bisericii din Moldova sau via�a 
unor personalit��i ale culturii române�ti. 

Lucr�ri principale: 
Discurs rostit în aula Universit��ii din Ia�i asupra �coalei grece�ti române din timpurile lui Vasile 

Lupu... pân� la 1828. Ia�i, 1885, 37 p.; Cronicarii greci care au scris despre români în epoca 
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fanariot�. Textul grecesc �i traducerea româneasc�. Bucure�ti, 1888, LXII+361 p., Dou� acte 
oficiale necunoscute de pe timpul împ�ratului bizantin Isac II Anghel privitoare la românii din 
Peninsula Balcanic�, în An. Acad. Rom., M. S. I., Bucure�ti, 1901 (si extras); Priviri istorice �i 
literare asupra epocii fanariote. în An. Acad. Rom., M.S.I., Bucure�ti, 1901 (�i extras); 
Bibliografia greac� sau c�r�ile grece�ti imprimate în Principatele române în epoca fanariot� �i 
dedicate domnitorilor �i boierilor români. Studii literare, Bucure�ti, 1903, VIII+210 p. (extras 
din BOR) B�rba�i cul�i greci �i români �i profesorii din Academiile Ia�i �i Bucure�ti din epoca, 
zis� fanariot� (1650-1821). Bucure�ti, 1905, 42 p. (An. Acad. Rom., M.S.I., s. II, t. 27). 
Serbarea �colar� de la Ia�i, cu ocazia împlinirii a cincizeci de ani de la înfiin�area 
înv���mântului superior în Moldova. Acte �i documente, Ia�i, 1885, 412 p. (în colaborare de 
A.D. Xenopol); Istoricul Seminarului Veniamin din m�n�stirea Socola fondat la 1804. Precedat 
de o scurt� privire asupra înv���mântului religios în Moldova de la timpurile domnului Vasile 
Lupu, Ia�i, 1885, 136 p.; lstoria Mitropoliei Moldovei �i Sucevei �i a catedralei mitropolitane 
din Ia�i. urmat� de o serie de (documente de facsimile �i de portrete privitoare la istoria 
na�ional� �i bisericeasc� a românilor, Bucure�ti, 1888, XCVII +548 +LV p.+14 p., Ulfila. 
Via�a �i doctrina lui sau cre�tinismul în cele dou� Dacii – Traian� �i Aurelian� - în secolul IV, 
Bucure�ti, 1898, 118p. (extras din BOR, XXII, 1898 -1899, nr. 2, 3, 4, 6, 7 �i 8). Despre via�a �i 
activitatea mitropolitului Veniamin Costachi ca mitropolit al Moldovei. Diserta�iune, 
Bucure�ti, 1888, 35 p.; Via�a �i, activitatea Prea Sfin�itului Neofit Scriban, episcop de Edesa �i 
fost profesor la Seminarul Veniamin din m�n�stirea Socola, Bucure�ti, 1888, 29 p. (extras din 
BOR); Via�a �i activitatea �i scrierile Prea Sfin�itului Filaret Scriban, tratat� din punct de 
vedere religios. moral �i literar, Bucure�ti, 1892, 104p. (extras din BOR); Scurte noti�e 
biografice asupri vie�ii �i activit�tii marelui patriot �i distins cet��ean Mihail Kog�lniceanul, 
Bucure�ti. 1891; Via�a �i activitatea literar� a protosinghelului Naum Râmniceanu, Bucure�ti, 
1900, 97 p. (Discurs de recep�ie la Academia Român�). A editat Procanonul lui Petru Maior 
dup� manuscriptul autograf existent la Academia Român�, Bucure�ti, 1894, 100 p., precum �i 
Cinci cuvinte asupra Istoriei biserice�ti a Iui Teodoret al Cirului, traducere r�mas� în 
manuscris de la Veniamin Costachi, Bucure�ti, 1898. Zeci de studii, articole, note, recenzii în 
„Revista Teologic�" de la Ia�i �i „Biserica Ortodox� Român�". (P�curariu 1996, 161-162) 

(16) Cine era profesorul Dub�u (Dubdu – conform notei de la (13))? Nici profesorii Con�ac �i 
Munteanu nu dau date suficiente. În acea perioad� erau activi trei profesori cu numele Dub�u: 

a. juristul Eugen Filipescu-Dub�u (n.1840-?), consilier la Curtea de Apel Foc�ani �i mai 
apoi la Ia�i, autor a numeroase scrieri cu caracter juridic �i economic 

b. juristul Gheorghe Filipescu-Dub�u (n. 1865-?), care-�i publica licen�a în drept în 1894 
(acesta poate fi deja exclus) 

c. profesorul Nicu Filipescu-Dub�u,(?-?) activ la Ia�i, autor al unui panegiric în onoarea lui 
Nicolai Cristescu (1881) cod de bune maniere(1884), al unui dic�ionar geografic al jude�ului 
Dorohoi (1891) (BRM II, 180). E limpede c� numele este Filipescu-Dub�u, cercet�ri ulteriore 
putând eviden�ia care dintre cei doi, Nicu sau Eugen, s-a ocupat �i de traducerea Bibliei. 

(17)În sec. XIX au fost trei mari arhierei ortodoc�i cu numele Ghenadie: Ghenadie �eposu, episcop 
de Arge� între 1865-1868, Ghenadie En�ceanu, reputat istoric eclesiastic (1835 – 1898), 
episcop al Râmnicului din 1886, �i Ghenadie Petrescu, viitor mitropolit primat. P. Prof. Stelian 
Tofan� credea c� biblistul este Ghenadie En�ceanu (Tofan�, 2004, 36, nota 77). Nu neg�m c� el 
ar fi putu partcipa la revizuirea unui text biblic al NT, dup� 1880. Biblistul care a lucrat la VT 
de la Ia�i este primul Ghenadie. Este vorba de Arhimandritul Ghenadie �eposu, viitor episcop 
de Arge�. Iat� o biografie a sa, provenit� din spa�iul cibernetic, de pe un site dedicat slujitorilor 
ortodoc�i români din Germania: 

Arhimandritul Ghenadie �eposu, al doilea fiu al so�ilor – preot Nicolae �i Elena – s’a 
n�scut la 13 Aprilie 1813, în satul Potoceni, la cca 30 km dep�rtare de ora�ul Buz�u.  
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Se tr�gea dintr’o veche familie de preo�i. La botez a primit numele de Gheorghe. 
A r�mas orfan la vârsta copil�riei. Fiind f�r� avere, preoteasa Elena s’a retras cu cei doi fii la 
Câmpulung, unde tr�ia fratele ei mai înst�rit - Constantin Anino�anu, de fel, se pare din 
Aninoasa, dup� cum �i numele v�de�te aceast� b�nuial�. În vremea aceea, mo�ia Aninoasa era 
administrat� de so�ii Daniil �i Sultana Cantarol. Ace�tia l-au luat pe Gheorghe s�-l creasc� �i 
s� înve�e carte la �coala din Aninoasa. Aici a înv��at Gheorghe s� scrie �i s� citeasc�. 
Dornic de înv���tur� mai temeinic�, a venit la Bucure�ti, „unde auzise el c� sunt �coli mai 
înalte”. Nu se �tie dac� -�i la care din �colile din Bucure�ti-, �i-a potolit setea de �tiin��. Nu se 
cunosc nici împrejur�rile, care l-au determinat la vârsta de 20 de ani, s� îmbrace haina 
monahal�, luând numele de Ghenadie, cu metania la Schitul Nifon - din jude�ul Buz�u, nu 
departe de frumoasa mân�stire Ciolanu. Aici va fi urmat seminarul monahal, însu�indu-�i 
printre ale teologiei �i limba greac�, „mult pre�uit� pe acele vremuri”, fiind poate una din 
imediatele posibilit��i de a avea acces la scrierile Sfin�ilor P�rin�i, cunoscute pân� atunci (cu 
mici excep�ii), exclusiv în cele dou� limbi de cultur� veche -greaca �i latina-, care, din anul 
1844, începuser� s� fie adunate �i publicate de c�tre preotul francez din Orléans 
-Jacques-Paul Migne, în colec�ia „Patrologiae cursus completus series latina (217 volume) et 
series graeca” (161 volume). A fost hirotonit diacon de c�tre arhiereul Timotei Troados, pe 
seama mân�stirii Sfântul Ioan - din Foc�ani. De aici vine la Bucure�ti, unde mân�stirea Sf. 
Ioan din Foc�ani avea un metoc la Udricani. În 1837 ocupa postul de cânt�re� la mân�stirea 
M�rgineni, din jude�ul Dâmbovi�a, de unde la 1840 este numit diacon (sau ierodiacon?), la 
biserica Sfântul Ioan cel Mare, din Bucure�ti, unde se slujea române�te �i grece�te. Aici 
cunoa�te pe „vestitul dasc�l de eline�te”-Feri, cu ajutorul c�ruia �i-a îmbog��it cuno�tin�ele de 
limb� greac�, urmând în acela�i timp „clasele umanitare” la �coala public� a statului. De aici 
trece cânt�re� la biserica Sfântul Ilie Gorgani, unde era epitrop Coengiopul, „Starostele 
Lipscanilor, �i în acela�i timp epitrop al Capelii române de la Lipsca”. Coengiopul, apreciind 
calit��ile ierodiaconului Ghenadie, mai ales c� �tia �i grece�te, l-a recomandat pentru postul de 
superior al Capelei de la Lipsca. Dup� ce Mitropolitul Nifon al Ungro-Vlahiei, la cererea 
epitropilor l-a hirotonit preot, cinstindu-l �i cu rangul de arhimandrit, Ghenadie a venit la 
Lipsca (1852). Dup� prima liturghie s�vâr�it� în române�te �i grece�te, a fost întrebat de greci, 
„dac� nu cumva este grec de origine.” Ghenadie le-a r�spuns c� este român, c� a tr�it numai 
în �ar� �i c� „nici Dun�rea n’a v�zut-o”. La Lipsca s’a bucurat de dragostea �i respectul 
tuturor. Pe lâng� treburile legate de biseric�, s’a dedicat studiului diferitelor discipline; a 
înv��at bine limbile: elin�, latin�, greac� modern�, german�, francez�, italian� �i ebraic� �i 
„cu temei” filozofia �i teologia. Dumnezeu îl d�ruise �i cu deosebitul talent al oratoriei. Se 
spune c� predicile sale, pline de elocven��, erau ascultate �i apreciate �i de c�tre „oratorii 
distin�i din localitate”. Dac� aceast� m�rturie ar putea fi verificabil�, am putea crede c� 
Ghenadie predica �i în alt� limb� decât cea român� �i greac�, cel pu�in la ocazii deosebite. 
Conflictele dintre cele dou� comunit��i ortodoxe de la Lipsca – român� �i greac� – în timpul 
�ederii lui aici, unul dintre acestea datorit� �inutei vestimentare, s’au soldat cu înfiin�area unei 
Capele ortodoxe române, numai pentru nevoile biserice�ti ale românilor. În 1863 a revenit la 
Bucure�ti, i s’a încredin�at postul de paroh (superior) �i predicator al bisericii Sfântul 
Gheorghe Nou, care, „cât e de spa�ioas�, în toate duminicile �i s�rb�torile, era ticsit� de lume. 
În timpul s�pt�mânii, bucure�tenii vorbeau despre cuvânt�rile lui Ghenadie, ca despre cel mai 
mare eveniment al zilei �i pe to�i îi auzeai îndemnându-se reciproc: «S� mergem duminic� s� 
ascult�m pe Ghenadie»”. Dup� plecarea lui Ghenadie, ca episcop vicar (locotenent) al 
Episcopiei din Buz�u (1864), publicul bucure�tean a subliniat pierderea aceasta prin cuvintele: 
„La Bucure�ti ninge, plou�,! Iar la Buz�u curge rou�.” 

În acela�i an (1864), Ghenadie fu ridicat la treapta de arhiereu al Episcopiei Romanului, 
iar în anul urm�tor (1865), a fost rânduit episcop al Arge�ului în locul lui Neofit Scriban, care 
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a demisionat pe ziua de 15 Mai, ca protest contra numirii necanonice a episcopilor �i 
mitropoli�ilor �i contra sinodului necanonic din 1864.  

De la episcopia Arge�ului, a plecat cu supranumele Arge�iu, dat de credincio�i, probabil 
din pre�uirea �i dragostea pentru el. Al�turi de episcopul Melchisedec al Dun�rii de Jos, 
Ghenadie conduce �i predomin� �edin�ele sinoadelor din 1865 �i 1867. Pe ordinea de zi a 
�edin�elor sinodului se aflau probleme majore, privitor la cultura teologic� na�ional� �i la noua 
organizare bisericeasc�, ce se impuneau dup� Unirea celor dou� Principate (1864). 
În 1868, Ghenadie a demisionat de la eparhia Arge�ului, constrâns de acuza�ii de imoralitate, 
„ce i se înscenaser� de c�tre du�manii s�i” �i a venit la Bucure�ti. A locuit pe Calea Mo�ilor, 
în apropiere de biserica Sfântul Gheorghe Nou. Tr�ia retras cu des�vâr�ire, „mângâindu-se 
numai cu studiul �i medita�iunea.” 

În 1874 a luat fiin�� revista Biserica Ortodox� Român�, buletinul oficial al Sfântului Sinod 
al Bisericii Ortodoxe Române. Ghenadie a fost numit pre�edintele comitetului de redac�ie, 
func�ie pe care a îndeplinit-o cu competen�� pân� la sfâr�itul vie�ii (1877) 
De la 12 la 16 August 1875 (stil nou), a avut loc la Bonn, Congresul Vechilor Catolici, sub 
pre�edin�ia eruditului teolog �i istoric bisericesc Johann Joseph Ignaz von Döllinger 
(1799-1890). Cu cinci ani mai devreme, avusese loc Conciliul I Vatican, când s’a decretat 
dogma infailibilit��ii papale, ceea ce a dus la sfâ�ierea Bisericii Romano Catolice, iar cei care 
nu au acceptat hot�rîrea Conciliului (clerici �i mireni) numindu-se Vechii catolici. 
Întrucât Vechii catolici nu excludeau posibilitatea de a se uni cu Biserica Ortodox�; ace�tia 
�inuser� deja în 1874, la Freiburg (Germania), un prim Congres, la care participaser� 
reprezentan�i ai Bisericii Ortodoxe Ruse, urmând ca la conferin�a de la Bonn (1875) s� 
participe reprezentan�ii tuturor Bisericilor Ortodoxe. Biserica Ortodox� Român� a fost 
reprezentat� de episcopii Ghenadie Arge�iu �i Melchisedec al Dun�rii de Jos. Delega�ia 
român� a locuit în Grand Hotel Royal, unde s’au �inut conferin�ele particulare, acestea fiind 
prezidate de episcopul român Ghenadie, care a reprezentat Biserica Ortodox� Român� „cu 
mult� demnitate”.  

În Aprilie 1877, a fost numit Episcop-Vicar al Mitropoliei Ungro-Vlahiei, dup� ce postul 
respectiv devenise liber, prin demisia arhiereului Calist, func�ie în care a r�mas doar 7 luni, 
pân� la s�vâr�irea din via��, care s’a petrecut la 30 Noiembrie 1877. 
Ghenadie era considerat „un bun biserica�, cunosc�tor adânc al rânduielilor bisericii, un 
cânt�re� vestit �i un talentat predicator.”  Nu obi�nuia s�-�i scrie predicile, ci improviza, astfel 
c� de la el s’a p�strat doar un singur fragment dintr’o predic�, rostit� în biserica Sfântul 
Gheorghe Nou din Bucure�ti, la Duminica l�satului sec de carne, „care s’a putut prinde în 
biseric� de c�tre stenografii Mure�anu �i Cerchez.” De la Ghenadie s-u p�strat doar patru 
lucr�ri scrise: 

1. Explica�ia Evangheliei din I-a duminic� a marelui post (Iaon, 43-45), rostit� în aceea�i 
biseric� - Sf. Gheorghe Nou- în 1864 �i publicat� de asemenea, dup� note stenografiate; 

2. Evanghelia popular� sau Sacra Scriptur� a Noului Testament, o traducere din originalul 
grecesc cu comentariu (argumente �i reflec�iuni morale), Bucure�ti 1868;  

3. Albina muzical�, Bucure�ti, 1875. Este o carte pe note muzicale biserice�ti, cuprinzând 
podobiile celor 8 glasuri, „f�cute (transcrise?) a se cânta întocmai ca în grece�te” �i alte 
„cânt�ri serb�torale” (la praznicele �i s�rb�torile n.n.) din Triod, Penticostar, Octoih �i 
Mineie.” În prefa�� este sanc�ionat� decaden�a muzicii biserice�ti, ceea ce justifica apari�ia 
acestei c�r�i de muzic� bisericeasc� bizantin�. 

4. Liturgica sau explica�ia serviciului divin”, Bucure�ti 1877. Cartea a fost tip�rit� în anul, 
când Ghenadie s’a s�vâr�it din via��, poate un motiv în plus, ca în ea s� fie inclus� �i biografia 
lui. 
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Biblioteca lui a fost de valoare, devreme ce a fost primit� la Biblioteca Central�, de unde a 
fost transferat� la Biblioteca Academiei Române.  În catalogul înso�itor sunt consemnate 189 
de c�r�i, unele în mai multe volume, „toate sunt în nem�e�te �i fran�uze�te, afar� de dou�, 
precum �i un manual de liturgic� de Ghenadie En�ceanu, care sunt în române�te”. Numai cu 
identificarea personajului dintr’un portret, executat în ulei de pictorul Constantinescu (?), 
p�strat tot la Academie, „deasupra cuierului din fa�a sc�rilor, pe care te urci spre a intra în 
sala de lectur�”, nu s’a ajuns la o p�rere comun�. Unii spun c� este portretul episcopului de 
Buz�u Dionisie Romano, al�ii afirm� c� portretul este al lui „Ghenadie Arge�iu”.. Cf. 
http://www.ortodoxia.de/html/slujitorii_de_la_capela_romana_din_lipsca.html 

Site-ul cibernetic apar�ine Parohiei Ortodoxe Române din Freiburg am Breisgau, redactat de 
Pr.Protoiereu Sorin Petcu, aflat sub omoforul Patriarhiei Ecumenice. 

(18) Rev. William Mayer provenea din iudaism, studiind teologia protestant� în Anglia, in colegiul 
de�inut de odat� celebra Societate pentru Misionarea Evreilor (London Jews’ Society), fondat� 
în 1809 sub patronajul Bisericii Anglicane. Dup� 1850, odat� cu cre�terea popula�iei evreie�ti 
din Principate, Societatea �i-a deschis centre misionare la Ia�i, Gala�i, Bucure�ti, etc. Rev. 
Mayer a fost educat la Londra în colegiul LJS, iar din 1855 s-a stabilit la Ia�i, urmându-i 
cumnatului s�u, Rev A. I. Behrens. În urma unor neîn�elegeri a p�r�sit LJS, dar a r�mas la Ia�i, 
unde conducea o �coal� cu 300 de elevi. A rev�zut traducerea Bibliei în limba român�. Cf. 
Bernstein, A. – Some Jewish Witness for Christ, London, 1909, The Operative Jewish 
Converts’ Institution, Palestine House, p. 360. A publicat �i un manual de înv��are a limbii 
engleze: (nr. BRM III, 35466.) Mayer William - Metoda practic� pentru înv��area u�oar� a 
limbei engleze, de William Mayer, Preut engles �i professor de limba englez�. Partea inteia. 
Jassy 1882, (Tipo-Litografia H. Goldner), 1882. (22 x 14). 96 p. (BRM III, 258).  

(19) Immanuel Tremellius alias Giovanni Emmanuele Tremellio (1510-1580) a fost profesor de 
teologie la Strassbourg iar mai apoi la Heidelberg. Era de origine ebraic�, provenind din Italia, 
convertindu-se la calvinism. Era expert în ebraic�, aramaic�, greac� �i latin�. 

Franciscus Junius cel B�trân alias François du Jon (1545-1602), teolog de origine francez�, 
a studiat la Geneva, apoi a servit ca pastor la Antwerpen �i mai apoi la Heidelberg. 

Théodore de Bèze (1519-1605), urma�ul spiritual al lui Jean Calvin, a editat NT în 1556, 
folosind �i Vulgata, iar în edi�ia din 1582 s-a folosit de edi�ia lui Erasmus, de cea a lui Robert 
Estienne din 1550 �i din alte câteva manuscrise rare. 

Biblia lui Tremellius Junius Bezae a fost publicat� prima dat� în 1579 la Frankfurt am 
Main, iar mai apoi în alte cinci centre protestante (Londra, Amsterdam, Geneva, Hanovra, 
Z�rich). A fost reeditat� de repetate ori, fiind practic similar� Vulgatei (fiind publicat� înaintea 
ei). 

David Martin (1639-1721) a fost un pastor francez, stabilit la Utrecht. În 1696 a scos o 
edi�ie a NT inspirat� dup� Vulgata �i dup� edi�ia lui Erasmus din 1516, iar în 1707 scoate la 
Amsterdam o edi�ie a Bibliei (cu deutero-canonicele), prelucrat� dup� Olivétanus. O nou� edi�ie 
va fi tip�rit� la Basel în 1744, iar �n 1855 Asocia�ia Biblic� Interna�ional� din Dallas va scoate 
o nou� edi�ie. 

Jean Frédéric Osterwald / Ostervald (1663-1747) teolog elve�ian a editat Biblia la 
Amsterdam în 1724, iar în 1744 a doua edi�ia la Neuchatel (doar a doua edi�ie includea �i 
deutero-canonicele). A folosit pentru NT Textus Receptus (sigla TR sau Majority Text), iar 
pentru VT Biblia lui Martin, cea a lui Beza (reeditarea Olivetanus). 

Pierre Robert Louys Olivétan (1506-1538), v�rul lui Jean Calvin, a reu�it s� traduc� Biblia 
în francez� în 1535, prima edi�ie fiind tip�rit� la Serrières lâng� Neuchatel. Ca surse a folosit 
Vetus Itala, Textul Masoretic (tip�rit în 1488, 1491, 1494) �i Noul Testament (TR) editat de 
Erasmus (1516, 1519, 1522,1527).A tradus �i deutero-canonicele. Traducerea sa a fost reeditat� 
de Calvin la Geneva în 1551, apoi de Beza în 1588, iar în 1669 ca Marea Biblie de la Geneva. 
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(20) Pân� în 1970 sistemul monetar britanic era format din: 1 pound (lira sterlin�) £ = 20 shillings 
sau / = 240 pence, iar cel austriac din 1857 1 Florin/ Gulden austriac = 100 cruceri (kr). Deci un 
NT costa mai pu�in de 1/ (1/ = 12 pence). Lista de pre�uri ale rapoartelor SBB arat� pre�ul unei 
Biblii între 1 – 5 / (shillings), cele mai scumpe fiind cele cu intarsii, hârtie marmorat�, etc (23 /). 
Raportul din 1866 al SBB (Report 62, 68) arat� c� pre�ul de vânzare al unei Biblii �aguna era 
de 6£ (!) dar unii librari o d�deau �i cu 2£. Deci cu pre�ul unei Biblii a lui �aguna (120 /) se 
puteau lua peste 70 de Biblii editate de SBB �i 120 de NT! 

(21) SBB a fost condamnat� de Papa Leon al XII-lea, în Enciclica Ubi primum, din 24.V.1824, par. 
17, de Papa Grigore XVI, prin Bula Inter praecipuas machinationes (8.V.1844) �i de Fericitul 
Pap� Pius al IX-lea, prin bula Qui pluribus (9.XI.1846), paragraful 14. Se condamnau 
traducerile �i mai ales comentariile subsidiare eronate, �i nu principiul traducerii în limbi 
vernaculare! 

(22) A se vedea excelentul volum al lui Brusanowski, Paul – Stat �i Biseric� în Vechea Românie 
între 1821-1925, Cluj-Napoca, 2010, Presa Universitar� Clujean�. 

(23) A se vedea esen�iala lucrare Sima, Ana Victoria – Vizitele Nun�ilor Apostolici vienezi în 
Transilvania (1855-1868), 2 vol., Cluj-Napoca, 2003, Presa Universitar� Clujean�. 

(24) Consemnarea variantelor �i edi�iilor textelor biblice în limba român� este realizat� într-o 
admirabil� sintez�, accesibil� în spa�iul cibernetic http://biblii.uv.ro/documente/ 
traduceri_ro.html, realizat� de Dl. Alin I�fa. Materialul are unele mici sc�p�ri legate de unele 
date din sec. XIX. 

(25) Activitatea acestor colportori, ca Michael, Krabovsky, Kleinhenn, Kelemen, Scheiper, 
Scharschmid, din Vechiul Regat, sau Johann Rothmeyer din Cluj este legat� nu numai de 
istoria Bisericii Reformate, a Bisericii Lutherane sau a Misiunii printre Evrei din aceste locuri, 
ci �i de istoria Cultului Baptist. Pentru atmosfera de misionarism din epoc� a se vedea nu doar 
Rapoartele SBB, ci �i tratatele de istorie baptist� ale lui Popovici Alexa – Istoria Bapti�tilor din 
România 1856-1989, Oradea, 2007, ed. F�clia, p.17-28, 67-69; Bunaciu, Ioan – Istoria 
Bisericilor Baptiste din România, Oradea, 2006, Ed. Universit��ii Emanuel, p.103-112, dar �i 
Kish, George Alex. – The Origins of the Baptist Movement Among the Hungarians: A History 
of the Baptists in the Kingdom of Hungary from 1846 to 1893, Leiden, Brill, Amsterdam, 2010, 
Vrije Universiteit, p.98-99, 117-120, sqq. 

(26) Abraham �lomo Gold (n. 1859 Ia�i – 1919 Bucure�ti) a studiat la seminarul Rabinic din 
Alsacia �i la Institutul de Teologie Iudaic� din Viena. A fost un important istoric, publicist, 
teolog �i pedagog evreu din România, realizând �i o traducere adnotat� a Sidurului (Manualul 
de rug�ciune mozaic). Cf. Tercatin, Baruh; Her�covici, Lucian-Zeev – Prezen�e rabinice în 
perimetrul românesc. Secolele XVI-XXI, Bucure�ti, 2008, Ed.Hasefer, p. 221-224. 

(27) a se vedea Cinci scrieri biblice („Cântarea cânt�rilor”, „Cartea lui Rut”, „Plângerile lui 
Ieremiahu”, „Eclesiastul”, „Cartea Esterei”) �i Acmadut („Poem al s�rb�torii verii �avuot), 
Coordonare, traducere, translitera�ie S. Simion, G. Bruchmaier, ed.I, Bucure�ti, 1990; ed.II, 
Bac�u, 2002, De�teptarea. 

(28) Konstantin von Tischendorf (1815-1874), teolog, arheolog �i paleograf german, a f�cut 
explor�ri în vederea achizi�ion�rii manuscriselor biblice. NT editat de el are la baz� Codex 
Ephraimi �i Codex Sinaiticus. Edi�ii critice ap�rute în 1862, 1878 iar edi�ia major�, critic�, 
ap�rut� post-mortem în 1881, la Leipzig. Brooke Foss Westcott (1825-1901) �i Fenton John 
Anthony Hort (1828-1892) au fost doi bibli�ti englezi care au oferit o nou� edi�ie, rev�zut�, a 
NT, bazate mai ales pe Codex Vaticanus �i Sinaiticus. De�i clerici anglicani, apar�ineau 
Societ��ii Rosacruciene �i Golden Dawn. Edi�iile lor stau la baza edi�iei Nestlé- Aland. Critica 
adus� acestor edi�ii const� în faptul c� ofer� un model standard al NT bazat pe un num�r mic de 
manuscrise, ignorând cele 95% din manuscrisele p�strate. Textul Majoritar (Textus Receptus, 
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Majority Text) se bazeaz� pe majoritatea manuscriselor, nu pe excep�iile acestora. (Riplinger 
1997, 195-217, 407-511, 515-554, 616-629, 631-634) 

(29)este vorba de Novum Testamentum Graece et Latinae. Textus Latinus ex Vulgata versione Sixti 
V PM jussu recognita et Clementis VIII auctoritate edita repetitus, Lipsiae, MDCCCLXII (noi 
posed�m edi�ia din 1903, a XIV-a, a aceluia�i text). 

(30) Este greu de identificat de care Prof. M. Dimitriu scrie istoricul Canton. La Bucure�ti existau 
doi Dimitriu, ocupa�i cu traduceri din limba german�: un Achille Dimitriu, traduc�tor din 
Nietzsche, publicat în 1901, �i un Atanasie I. Dimitriu, care a tradus eseuri de Carol de 
Eckartshausen dar �i „Religiunea, baza adev�rului �i a în�elepciunii” (BRM II, 101). Sper�m ca 
al�i cercet�tori s� clarifice problema. 

(31) vezi Trinitarian Bible Society – 172nd Annual Report and Financial Statements for the Year 
Ended 31st December 2002, TBS, London, 2003, Tyndale House, p. 4. Societatea aduce 
argumente pertinente în op�iunea pentru variantele Textus Receptus sau KJV. 

(32)Despre via�a �i activitatea lui Tudor Popescu a se vedea �i lucrarea tip�rit� în Exil „Am tr�it 
atâtea minuni” Via�a �i activitatea lui Tudor Popescu, s.l. (Paris). S.d., Editura „Lumina lumii”, 
iar despre Cultul cre�tin dup� Evanghelie volumul Din istoria cre�tinilor dup� Evanghelie. 
Culegere de documente. Editor Bogdan Emanuel R�du�,Târgovi�te, 2013, Ed.Cetatea de Scaun. 

(33) a se vedea �on, Iosif – Credin�a adev�rat�, ed.I, s.l.(Chicago), 1988, Societatea Misionar� 
Român�, p. 100-168 unde evoc� pe larg �i via�a �i m�rturiile lui Cornilescu; Idem – S� ne 
cunoa�tem crezul, Oradea, 1998, Editura Cartea Cre�tin�, p. 140-146, 156-159 (critica 
traducerii), Idem – Mesaje transmise la radio BBC �i Radio Europa Liber� 1984-1990, Oradea 
2005, Editura Cartea Cre�tin�, p. 317-365 serialul radiofonic dedicat în noiembrie 1988, a 300 
de ani de la apari�ia Bibliei de la Bucure�ti (despre Cornilescu 352-359). 

(34)Gala Galction, Prefa�a în Noul Testament. Traducerea P�rintelui Grigorie (Gala Galaction). 
Edi�ia a II-a, cu o prefa�� a traduc�torului, Bucure�ti, 1929, Ed. Libr�riei Socec, p. 1-6 

(35) despre Biblia Regelui Iacob, sau King James (1611) vezi pagina dedicat� ei pe 
Wikipedia:http://en.wikipedia.org/wiki/King_James_Version 

(36) Iat� fi�a sa biobibliografic�, prezentat� de P�r. Acad. Mircea P�curariu (P�curariu, 1996, 
34-35): B�LAN IOAN, episcop. N. 11 febr. 1880, în Teiu�, jud. Alba, decedat la 4 aug. 1959, 
într-un spital din Bucure�ti. Studii gimnaziale la Blaj (1891-1899), superioare la Facultatea de 
Teologie a Universit��ii din Budapesta (1899-1903), doctoratul la Viena, în 1906, cu teza „Die 
Kirchlichen Dyptichen. lhr Wesen und Gebrauch”. Preot celibatar �i pedagog în internatul 
„Vancean" din Blaj (1906-1907), notar consistorial la Blaj (1907-1909), Paroh �i protopop la 
parohia român� unit� din Bucure�ti (1909-1910), canonic mitropolitan la Blaj (1920 - 1936) 
delegat al Bisericii române unite în Comisia de codificare a Dreptului canonic oriental la 
Roma (1929 - 1935); episcop la Lugoj (numit în aug. 1936; hirotonit �i instalat în Oct. 1936). 
Arestat la 28 Oct. 1948, închis la Sighet (1950- 1955), apoi cu domiciliu for�at la Curtea de 
Arge� �i Ciorogârla. A publicat lucr�ri Iiturgice �i canonice, precum �i o nou� traducere a 
Noului Testament.  

Lucr�ri: Limba c�r�ilor biserice�ti. Studiu istoric �i liturgic, Blaj, 1914,277 p. (retip�rire 
din „Cultura Cre�tin�“) Antimisul, Bucure�ti, 1915, 30 p.; Via�a lui Iisus scris� pe in�elesul 
tuturor, Blaj 1922, 277 p. Noul Testament a Domnului nostru lisus Hristos scris pe în�elesul 
tuturor, Oradea, 1925, 806 p. (ed. a II-a, 1938, 867 p.); Fontes iuris Canonici Ecclesiae 
rumenae, Roma, 1932, 114 p.; Testi di diritto particolare dei Rumeni, Roma, 1933, 881 p.; 
Leges Justiniani de haereticis, Roma, 1935,16 p.; Un sinod diecezan sub episcopul Rednic, 
Blaj, 1936, 14 p. (extras din,,Cultura Cre�tin�", 1936). Colabor�ri la "Unirea",”Unirea 
Poporului”, „Cultura cre�tin�“, toate la Blaj, „R�va�ul" Cluj, ”Convorbiri Literare" – 
Bucure�ti, �.a. 
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A se vedea �i volumul Dr. Ioan B�lan Episcop al Lugojului. Sfaturi pentru urma�ii în 
Hristos, Coordonatori �i editori: P. Mircea Remus Birtz, Manfred Kierein, Cluj-Napoca, 2009, 
ed. Napoca-Star. 

(37)Autorul acestor rânduri î�i aminte�te cum în anul 1984, la liceu fiind, dorea s� ob�in� o Biblie 
editat� de Sf. Sinod, având canonul biblic complet. Cu cea a lui Cornilescu era deja de mult 
obi�nuit. La magazinul diecezan, pe atunci la parterul c�minului din curtea Arhiepiscopiei 
Ortodoxe din Cluj, ni se spunea: Nu avem Biblii. Odat� a asistat la o scen�, cum un credincios, 
având o cerere aprobat� de Arhiepiscop (pe atunci IPS Teofil Herineanu), a putut cump�ra o 
Biblie cu 200 lei. A�a a aflat c� e nevoie de o cerere, aprobat� de Arhiepiscop. Rapid a întocmit 
una, cu toat� deferen�a posibil�. La antreul pentru audien�e, unde se afla un p�rinte secretar, 
acesta a explicat c� cererea trebuie contrasemnat� de preotul paroh al celui în cauz�. Motivul: s� 
nu fie vr-un „sectar” care s� traficheze Biblii! (În realitate, „sectarii” ofereau ei Biblii, f�r� 
cereri vizate, ba chiar riscând sanc�iuni dure sub regimul comunist!). Cu preotul paroh al s�u, 
care-l �tia dup� figur� de pe la slujbe, a aranjat contrasemnarea cererii, în care numele era scris 
oarecum diferit de cel real … (c�ci chiar atât de fraier nu era, pentru a nu-�i da seama la ce 
serve�te cererea; nu pentru „sectari”, nici pentru Arhiepiscop, care f�cea la audien�e binefaceri 
cu toat� s�r�cimea Clujului, de orice limb� sau credin��, ci pentru tovar��ii de la Departamentul 
Cultelor, al Securit��ii, etc.). Odat� cererea avizat� de P. Paroh, la urm�toarea audien�� 
aprobarea de c�tre Arhiepiscop a fost dat� pe loc. În 10 minute, la magazin, am fost servit cu o 
Biblie, pre�ul ei fiind cel oficial 200 lei, în moneda de atunci. Cererea r�mânea la magazin… 
Figura am repetat-o cu distinsul meu prieten, acum Dr. Ing. George Levi, unul din pu�inii cu 
care puteam discuta liber istorie biblic� în acele timpuri, �i acesta beneficiind de recomandarea 
unui paroh ortodox, care probabil c� s-a prins de figurile noastre, inclusiv de schimbarea 
numelor, dar care realiza �i el grotescul situa�iei în care tr�iam pe atunci. Cert este c� �i el a 
putut cump�ra o Biblie, cu aprobare. 

(38) a se vedea pentru introducerea în problem�, pagina cibernetic� de pe Wikipedia: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Vulgate 

(39) date esen�iale pe pagina cibernetic�: http://en.wikipedia.org/wiki/Septuagint 
(40)despre activitatea piari�tilor din România a se vedea �i Iozsa Iozsa, Ioan – Piari�tii �i românii 

pân� la 1918, Aiud, 1940, Tip. Keresztes, despre activitatea P. Biro �i Evangheliar, p.78-83; 
M�rtina�, Dumitru – Originea ceang�ilor din Moldova, Bucure�ti, 1985, Ed. �tiin�ific� �i 
Enciclopedic�, p. 34-35, 135. 

(41)de ce s-a ajuns aici o scrie Msgr. Francesco Spadafora (1913-1996) în volumul „La nuova 
esgesi. Il trionfo del modernismo sull' Esgesi Cattolica”, Sion CH, 1996, Amis de St. François 
de Sales. 

(42) vezi biografia masonic� a lui Heliad la Nestorescu-B�lce�ti, Horia – Enciclopedia ilustrat� a 
Francmasoneriei din România, 3 vol., Bucure�ti, 2005, Ed. Phobos, vol.II, p. 95-96. Despre 
ideile paligenezice ale lui Heliade, �i coniven�a doctrinar� cu Proudhon ase vedea �i Tomoiag�, 
Radu – Ion Eliade R�dulescu. Ideologia social-politic� �i filozofic�, Bucure�ti, 1971, 
Ed.�tiin�ific�, p.319-353; spre deosebire de socialistul francez (contraini�iat, ar fi spus Guénon), 
Eliade a r�mas cre�tin. Men�iunea despre apartene�a lui B�l��escu la masonerie o d� Prof. 
Nicolae C. Ariton, aceast� afiliere explicând �i prietenia ieromonahului român cu mutesariful 
Ismail Bey, frate �i el… Cf. Ariton, Nicolae – Nifon B�l��escu �i Ismail Bey, fra�i tulceni… in 
http://mistereledunarii.wordpress.com/2013/07/21/nifon-balasescu-si-ismail-bey-frati-tulceni/#
more-3172. 

(43) Despre via�a PS Filotei de la Buz�u a se vedea: http://ro.wikipedia.org/wiki/Filotei_Parsoi 
Filotei Pâr�oi (1805-1860) a fost un conduc�tor al bisericii ortodoxe române. A lucrat la 

episcopia Buz�ului, ajungând în 1850 episcop al Buz�ului. A fost membru al Divanului ad-hoc 
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din Bucure�ti �i al Adun�rii Elective din 1859, unde a ie�it în eviden�� ca sus�in�tor entuziast al 
Unirii. Din cauza bolii, s-a retras din activitate în 1859. 

Filotei Pâr�oi (ca mirean, Filip Pâr�oi) s-a n�scut în 1805 în comuna Cernatu-S�cele. 
A tr�it de tân�r în mân�stirile Suzana, Cheia, Sinaia, Neam� (unde a fost c�lug�rit), 

Vatopedu din Muntele Athos �i Biserica Sfânta Ecaterina din Bucure�ti. A fost arhidiacon si 
iconom la Episcopia Buz�ului în timpul episcopului Chesarie (din 1833), care l-a hirotonit 
arhimandrit. A îndeplinit func�ia de loc�iitor de episcop la Buz�u din decembrie 1846 pân� în 
septembrie 1850. Apoi, la 14 septembrie 1850 a fost numit episcop eparhiot al Buz�ului, fiind 
hirotonisit la 27 octombrie �i însc�unat la 5 noiembrie. De�i era un autodidact, Filotei Pâr�oi a 
sprijinit activitatea cultural�, tip�rind peste 25 de c�r�i (de slujb�, de înv���tura, de muzic�, 
manuale �colare), cea mai însemnata fiind Biblia in 5 volume (1854-1856), dup� edi�ia de la 
Blaj rev�zut�, cunoscut� sub denumirea „Biblia de la Buz�u”. A îndrumat �i sprijinit Seminarul 
din Buz�u �i celelalte �coli din eparhie. De asemenea, s-a ocupat de activitatea 
pastoral�-omiletic� a preo�imii. A acordat ajutoare pentru refacerea unor l�ca�uri de închinare 
din eparhie si a ctitorit el însu�i bisericile din Maxenu, Buz�u si Scor�aru Nou, Br�ila.[1] [2] 
Episcopul Filotei Pâr�oi a fost membru în Divanul ad-hoc al ��rii Române�ti în Adunarea 
electiv� din 1859, fiind un sprijinitor entuziast al Unirii. [3] [4] [5] [6] La 19 iunie 1859, fiind 
bolnav, a fost pus în retragere. A decedat la 16 august 1860, la m�n�stirea Ciolanu. [7] 

1. Petre Vintilescu – Muzica psaltic� dupa veacul al IV-lea. Scurt� privire asupra cânt�rii 
biserice�ti dupa veacul al IV-lea 

2. Schitul Cet��uia „Schimbarea la Fa��” 
3. Gabriel Cocora – Episcopul Filotei al Buz�ului, lupt�tor pentru unirea ��rilor Române, 

BOR, an. LXXVII, 1959, nr. 1, p. 44-52 
4. [1] Ridicarea Episcopiei Buz�ului �i Vrancei la rang de arhiepiscopie 
5. [2] Preafericitul Parinte Patriarh Daniel: Con�tiin�a na�ional� a fost cultivat� prin credin�� 

�i c�r�i de cult 
6. Scarlat Porcescu – �tiri noi referitoare la activitatea episcopului Filotei al Buz�ului 

(1850-1860), în BOR, an. CV, 1987, nr. 3 -4, p. 80-92. 
7. Gheorghe Ionescu-Buz�u - Via�a �i activitatea lui Filotei, Episcopul Buz�ului - Bucure�ti, 

Tipografia "Gutemberg" Joseph Göbl, 1909 
(44) Jellicoe, Sidney – The Septuagint and Modern Study, reprint Winona Lake, Indiana, 1995, 

Eisenbrauns Pub., p. 183-184 
(45) Iat� o not� relevant�: THE 1709 LAMBERT BOS VETUS TESTAMENTUM: The Bos 

Greek Old Testament was a reprint of the earlier Sixtine edition of 1587 which was based 
on the Vatican Codex B. The editor, Lambert Bos, was Professor of Greek at the 
University of Franeker in Holland. What distinguishes the Bos Bible is the extensive 
footnote apparatus that lists variants of the Greek Old Testament (LXX). Sources for many 
of these variants are the 1518 Aldine Bible, the 1517 Complutensian Polyglot, Codec 
Alexandrinus and many other ancient sources. Many footnotes in The Apostolic Bible refer 
to the Bos edition, saying, "See Bos for variants." It must be noted that the chapter and 
verse numbering of the Bos Vetus Testamentum differs in many places with that of The 
Apostolic Bible. The Apostolic Bible follows the chapter order of the 1517 Complutensian 
Polyglot which coincides with the current accepted chapter and verse numbering of the 
English Bible. The books of the Bos Bible are complimentary to the books of The Apostolic 
Bible... Cf.http://www.apostolicbible.com/cdrom.htm 

(46) Despre activitatea celor trei preo�i intelectuali din Dieceza de Cluj-Gherla a se vedea: Pl�ianu, 
Clemente – „A mai c�zut un stejar falnic al Bisericii Române Unite”, in Via�a Cre�tin�, 
Cluj-Napoca, 1999, an 10, nr.5-6 (219-220), p.6-7 �i necroloagele, publicate de Biroul de Pres� 
al Diecezei, pentru Msgr. Botiza, în Via�a Cre�tin�, Cluj-Napoca, 2010, an 21, nr. 4 (374), 
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p.3-4, �i pentru Msgr. Langa în Via�a Cre�tin�, Cluj-Napoca, 2013, an 24, nr.8-9 (414-415), p. 
3-5. 

(47) Despre activitatea episcopului m�rturisitor Iuliu Hir�ea, inclusiv ca biblist, a se vedea Sana 
Silviu – Contribu�ii la biografia unui ierarh or�dean. Episcopul dr. Iuliu Hir�ea (1914-1978), 
in Studia Universitatis Babe� Bolyai. Theologia graeco-catholica varadiensis, Cluj-Oradea, 
2010, nr. 1, p. 225-237, mai ales p. 237. 

(48) Conciliului Provincialu Primu alu Provinciei Bisericesci Greco-Catolice Alba-Iulia �i 
Fagarasiu tienutulu la anulu 1872, Blasiu, 1886, ed.II, tip. Seminariului arhidiecezan, p. 
115-117. 
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ANEXE: 
 
Anexa 1: Samuel Bagster A History of the Sacred Scriptures in Every Language and Dialect…, 
1848, p.229: se arat� ce cuno�tin�e aveau britanicii despre Bibliile române�ti pân� în 1848. În 
continuare, sunt prezentate paginile referitoare la Bibliile române�ti ale aceleia�i lucr�ri, edi�ia a 
II-a, din 1860, p. 279-281. 
 
Anexa 2: 
2a. reproduceri de Psaltirea lui Theodor Pop (Papp) de Ujfalu, din Blaj, 1835. Prefa�a poate fi scris� 

chiar de Timotei Cipariu. Un exemplu de ortografie dintr-o lucrare cu alfabet latin din 1835, 
prefa�a fiind un model de exegez� a acelui timp. Theodor Pop (Papp) de Ujfalu (Uif�lean) 
[1782, Cutca – 1835, Blaj] a studiat la Dej, Blaj �i la Viena, între 1800-1804. Întors la Blaj, a 
fost numit profesor de �tiin�e biblice, din 1809 fiind promovat canonic teolog. Înainte de 1815, 
finalizase traducerilor urm�toarelor c�r�i biblice: Isaia, Ezechiil, Daniil �i Pildele lui Solomon, 
Eclesiastul, Cântarea Cânt�rilor, Ieremia �i Plângerile (Com�a, 1944, 70-71; Com�a, Seiceanu, 
1994, 51). 

2b. reproducerea paginilor 90-100 din Biblia �aguna, transcrise la p. 48-58 a prezentului studiu. 
Se vor remarca �i diferen�ele fa�� de B 1795, B 1819, B Buz�u, dar �i fa�� de edi�iile ulterioare 
B Sin 1914.  

2c. reproduceri din Biblia tradus� �i editat� de Ioan Heliade R�dulescu, tirajul 1858. 
2d. reproduceri din Biblicele lui Heliade, comentariu ce va stârni mânia arhiereului sibian. A se 

remarca �i numele ebraice ale pericopelor sinagogale. 
2e. reproduceri din Equilibru între Antithesi, a lui Heliade; a se remarca sub titlul Issachar, versetul 

Gen 49:14-15, dup� varianta LXX �i Vulgata. 
2f. reproduceri din Noul Testament editat de SBB la Bucure�ti, 1863, preluând edi�iile din Smirna 

(�i Blaj), cu ortografia latin�. Un exemplar îl avea chiar Timotei Cipariu. 
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2g. reproduceri din Psaltirea editat� de SBB la Bucure�ti, în 1863. Se reg�ses�te aici munca lui C. 
Aristia? A intervenit cumva în text �i ieromonahul Nifon B�l��escu? Exemplarul apar�inuse lui 
Ioan Micu Moldovanu. 

2h. reproduceri din vol. I al VT Ia�i, 1865, tradus de Nifon B�l��escu, vol. II al VT Ia�i, 1867. 
B�l��escu lucrase la Psaltire, lucrarea lui fiind revizuit� ulterior. 

2i. reproduceri din vol. III al VT Ia�i, ap�rut în 1869, fragment din Ezechiel.  
2j. reproduceri din Biblia de la Pesta, 1873, Biblia lui B�l��escu, Erbiceanu, Voruslan, William 

Mayer. A se remarca particularitatea numerot�rii unor psalmi sau a unor capitole din Epistole, 
din NT. 

2k. reproduceri ale Bibliei 1874, reeditarea îmbun�t��it� a B 1873. Frontispiciul VT nu s-a p�strat 
în exemplarul consultat de noi, dar e similar cu cel al NT. Bibliile SBB aveau frontispicii 
separate pentru VT �i NT în cadrul aceluia�i volum. 

2l. reproducere din Mss. Rom. BARCj nr. 209, transcrierea B1688 de c�tre Timotei Cipariu, f.710 
v, Ezec.:5:7-6:3. 

2m. reproducere din Apostoleriul 1878, a c�rui revizie fusese coordonat� �i impus� de Timotei 
Cipariu. Pasaje comparate cu cele echivalente din Mss. 209 arat� diferen�e semnificative. 

2n. reproducere din NT editat de SBB la Viena, în 1875, cu litere chirilice, alfabetul de tranzi�ie.. 
Politica SBB facilita distribuirea Scripturii �i cu vechiul alfabet, pentru a fi u�or accesibil celor 
neobi�nui�i cu noul alfabet �i noile sisteme ortografice. 

2o. reproducere din NT editat de Andrei �aguna la Sibiu, 1867. În Ardeal se scria de mai mul�i ani 
cu alfabet latin, �aguna publica �i el c�r�i în acest alfabet, dar necesit��ile pastorale cereau înc� 
texte redactate în vechiul alfabet chirilic. 

2p. reproducere di Biblia Nitzulescu 1906 
2q. reproducere din Biblia Nitzulescu 1913 
2r. reproduceri din B Sin 1914 
2s. reproducere din Biblia Nitzulescu 1915. Edi�iile din 1906, 1913, 1915 au aceea�i ortografie a 

textului biblic, chiar dac� pe frontispiciu apar diferen�e ortografice. 
2t. coperta edi�iei Bibliei Nitzulescu din 1921. 
2u. reproduceri din NT tradus de Gala Galaction, edi�ia a II-a, din 1929 
2v. reproduceri din NT editat de Dr. Ioan B�lan, viitor episcop martir al Lugojului, în 1938 
2w. reproduceri din NT tradus dup� Vulgata, edi�ie din Exil, Roma, 1967, ce reproduce edi�ia 

franciscanilor din 1935. 
2x. reproduceri din B Cornilescu, textul edi�iei din 1924, dar editat între 1960-1975, edi�ie de 

contraband�. 
2y. reproduceri din B Cornilescu, textul edi�iei din 1924, editat dup� 1980. 
2z. reproduceri din Biblia editat� de Sf. Sinod, Bucure�ti, 2008, ce reproduce textul edi�iei din 1982 
2a1. Reproducere din Biblia Fidela, Cluj, 2010, o traducere literal� dup� KJV 
 
Anexa 3 
P. Terulian Langa – Textul Introducerii la Psaltirea tradus� de el dup� TOB, în clandestinitate, 
cca. 1980. Textul Psaltirii a fost dactilografiat �i distribuit ca samizdat. De remarcat c� locul pentru 
termenii grece�ti sau ebraici (doxa, kavod) era l�sat liber, urmând a fi completat ulterior. 
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