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Concluzii 

Studiul pe care l-am realizat încearc  s  exploreze noi 
piste în vederea unei în elegeri mai exacte a termenului 
almâ ( ). Unele argumente ne-au permis f r  îndoial  s  
redeschidem o dezbatere ce p rea închis : critica textual  
din Pild. 30,19, evolu ia fonologic  a limbii ebraice, studiul 
recep iei medievale, utiliz rile muzicale ale termenului, 
precum i analiza exegetico-semantic  a trei texte biblice1. 

Aceste elemente diferite ne permit s  recapitul m prin-
cipalele etape ale evolu iei semantice i ale recep iei cuvân-
tului almâ ( ). Desemnând la început o tân r  fecioar  
pân  la începutul vie ii sale fertile, substantivul nostru s-a 
opus mai întâi termenului na râ ( ), care se refer  la orice 
fat  tân r , m ritat  sau celibatar , din copil ria ei pân  la 
sfâr itul tinere ii sale. almâ ( ) se distingea de aseme-
nea de substantivul betûlâ ( ), care indica orice femeie 
fecioar , indiferent de vârst . Iat  de ce cuvântul betûlâ 
( ), care poate avea întrebuin ri adjectivale, se folose te 
atât de pu in ca substantiv, mai ales la singular, i este rar 
precedat de articol. Fecioria desemnând mai întâi de toate 
o stare, cuvântul „fecioar ” constituie în multe limbi un 
termen destul de generic, care marcheaz  mai întâi o cali-
tate. Substantivul almâ ( ), în schimb, care se refer  la o 
tân r  fecioar , se preteaz  mult mai bine la utiliz ri la 
singular sau precedate de articolul definit. De fapt, din ase 
întrebuin ri nelexicalizate ale acestui cuvânt în Biblie, întâl-
nim de trei ori almâ ( ) la singular precedat de articol. 

                                                 

1 A se vedea Cânt. 6-8, pp. 140-143; Is. 54,4, pp. 145-149; Is. 7,14, pp. 
168-221. 
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Concluzii

Cuvântul nostru pare s  scoat  în lumin  vocabularul 
cel mai vechi al Bibliei: el figureaz  într-un psalm ce ofer  
numeroase tr s turi arhaice (cf. Psalmul 67[68TM]), în car-
tea Facerea i în Ie irea, în prima carte a lui Isaia precum i 
în Cântarea Cânt rilor, carte ce a putut fi revizuit  la o dat  
recent , dar al c rei material r mâne în mare parte vechi. 

În continuare, sensul lui almâ ( ) se lexicalizeaz . 
Acest cuvânt apare atunci în accep ia sa strict muzical  în 
ebraica biblic  târzie: el figureaz  în Cartea întâia Parali-
pomena i în titlurile unor psalmi2, scrieri dificil de datat, 
dar pentru care nu putem exclude o redactare recent . 

În acest sens, este semnificativ faptul c  cuvântul almâ 
( ) lipse te din textele târzii, unde termenul general al pa-
sajului pare s -l reclame. Cartea Esterei, de exemplu, redac-
tat  mult mai târziu, con ine în mai multe locuri expresia 
na râ betûlâ (  )3 într-un context unde Cântarea 
Cânt rilor întrebuin eaz  termenul al môt ( )4. De ase-
menea, Cartea În elepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesias-
ticul), ce face parte din scrierile cele mai târzii ale Bibliei, 
descrie pe eunucul care suspin  îmbr i ând o na râ ( ), 
în loc de o almâ ( )5. Traducerea greac  face aici prob  de 
mare fine e în în elegerea textului, traducându-l cu  

  . 
Dac  termenul almâ ( ) aproape a disp rut din vo-

cabularul ebraic la acea dat , aceasta se datoreaz  faptului 
c  el nu constituia un termen esen ial: putea cu u urin  s  
fie înlocuit cu na râ betûlâ (  ). G sim un fenomen 
comparabil i în alte limbi, cum ar fi spaniola, italiana, 
                                                 

2 A se vedea Psalmii 9; 45[46TM]; 48[49TM]. 
3 Cf. Est. 2,2-3. 
4 Cf. Cânt. 6,8. 
5 A se vedea textul ebraic, Sir. 30,20. 
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Iat\, Fecioara va lua în pântece
 

franceza sau engleza, unde termenii „doncella”, „pulcella”, 
„pucelle” sau „maid” pierd sensul lor original sau devin 
peiorative. Dac  ar fi s  ne gândim doar la expresia en-
glez  „an old maid” („o fecioar  b trân ”). 

În secolul al II-lea î.d.Hr., utiliz rile lexicale ale cu-
vântului almâ ( ), f r  îndoial  rezervate unei categorii 
de muzicieni, par s  nu mai fie în elese de traduc torii Sep-

tuagintei, care se mul umesc fie doar s  translitereze ter-
menul (  ; cf. 1 Par. 15,20), fie s -l interpreteze 
în func ie de r d cina verbului lm ( ), „a fi ascuns” ( -

; cf. Ps. 9,1; 45[46],1). Din aceast  epoc , de fapt, evo-
lu ia fonologic  ajunsese s  confunde fonemul original 
ini ial al cuvântului almâ ( ), , cu cel cu care începea 
r d cina verbului lm ( ):  ( ). Aceast  schimbare favori-
zeaz  evolu ia semantic  a cuvântului nostru, care începe 
din acel moment s  exprime izolarea, îndeosebi pentru unele 
practici din societatea ebraic  din perioada elenistic ; de 
exemplu expresia  , „fecioarele care 
erau închise”6. Aceast  evolu ie semantic  explic , de exem-
plu, de traducerea lui almâ ( ) cu  în cartea 
Facerea7, precum i în unele comentarii ale lui Ieronim. 

La începutul erei cre tine, pasajul din Is. 7,14, citat de 
Evanghelistul Matei la na terea lui Iisus (cf. Mt. 1,23), ocup  
repede un loc central în vâltoarea polemicii iudeo-cre tine. 
O parte a tradi iei ebraice va scoate atunci în relief semni-
fica ia de „tinere e feminin ” pe care a comportat-o întot-
deauna cuvântul almâ ( ), în detrimentul celei de „vir-
ginitate”. Cu toate acestea, pân  în secolul al XIV-lea, sensul 
original al cuvântului n-a fost totu i uitat în iudaism, dup  
                                                 

6 Cf. 
� � � � � � � � �

 i 
� � � � � � � � 	

. 
7 A se vedea traducerea lui Aquila la Fc. 24,43. 
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Concluzii

cum ne m rturise te Solomon ben Yeruham, printre karai i, 
sau Ra i i al i mae tri medievali în continuare, printre 
rabbani i. Semnal m în final c  artizanii reînnoirii limbii 
ebraice au atribuit cuvântului almâ ( ) sensul de „dom-
ni oar ”, pe care-l p streaz  pân  ast zi ebraica modern . 
 

Tabelul nr. 31 – Evolu ia sensului cuvântului almâ ( ) 
 

Perioada Receptarea 
Ebraica biblic  veche „tân r  fecioar ” 
Ebraica biblic  recent  1. „tân r  fecioar ” 

2. „ton de soprano” 
Secolul al II-lea î.d.Hr. (?) „fecioar  ascuns ” 
Secolul al II-lea d.Hr. Pentru o parte din iudaism: „fat  

tân r ” 
Pentru o alt  parte: „tân r  
fecioar ” 

Începând cu secolul  
al XIV-lea 

Pentru ansamblul lumii ebraice: 
„fat  tân r ” sau „femeie tân r ” 

Începând cu secolul al XIX-lea În ebraica modern : „domni oar ” 
 

A adar, dac  cuvântul almâ ( ), în ebraica biblic  
veche, înseamn  în limba scris  o „tân r  ce n-a cunoscut 
niciodat  un b rbat”, efectele vorbirii pot pune accentul, în 
func ie de caz, pe sensul de „tinere e” sau pe cel de „vir-
ginitate”. În elegem atunci de ce Septuaginta a putut s  tra-
duc  acest cuvânt uneori cu , alteori cu . 
În acest caz, ne convine mai întâi de toate s  facem dis-
tinc ia între exemplele cuvântului nostru în care sensul de 
„virginitate” este necesar pentru coeren a logic  a pasaju-
lui biblic, de cele unde aceast  valoare este sugerat  de 
context, f r  a se impune îns  unui cititor ce ignor  sensul 
acestui termen. O a treia categorie de utiliz ri se refer  la 
cazurile în care no iunea de „virginitate” este pur i sim-
plu compatibil  cu sensul general al pasajului. 
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Principiul substituirii unui termen cu un sinonim con-
stituie o adev rat  piatr  de încercare semantic . În anu-
mite pasaje, o permuta ie de acest tip creeaz  o deformare 
imediat  a textului, ba chiar o profund  incoeren . S  lu m 
ca exemplu cazul din Is. 54,4. Dac  am încerca s  înlocuim 
cuvântul lûmîm ( ) cu neûrîm ( ), „tinere e”, textul 
ar pierde coeren a sa în m sura în care s-ar atribui la veni-
rea unui „st pân” (b l,  
  sfâr itul unei vârste (neûrîm, 

) de ocar  pentru femeie: 
 
4Nu te înfrico a, c ci nu vei r mâne de ocar , 
nu ro i, c ci nu vei avea de ce s  te ru inezi; 
c ci ocara tinere ii tale tu vei uita, 
i de mustrarea v duviei tale nu- i vei mai aduce 

aminte. 
5C ci Creatorul t u este st pânul t u, 
Yhwh Savaot este numele Lui, 
i Sfântul lui Israel este r scump r torul t u: 

„Dumnezeul a tot p mântul” se cheam . (Is. 54,4-5) 
 

A face din „tinere e” (neûrîm, ) un subiect de ru ine 
i a atribui sfâr itul ei interven iei unui „st pân” (b l, 

echivaleaz ,(ּבֵֹעל  cu golirea pasajului de logica sa intern . 
Aceea i incoeren  textual  ar atinge i capitolul 6 din 

Cântarea Cânt rilor dac  s-ar decide substituirea cu ne rôt 

( ) a cuvântului al môt ( ) prezent în text: 
 
8El are aizeci de regine, 
i optzeci de concubine, 
i nenum rate femei tinere (ne rôt, ). 

9Ea este unic  porumbi a mea, 
neprih nita mea. 
Una-i ea la a ei mam , 
Preferata celei ce a n scut-o. (Cânt. 6,8-9a) 
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Concluzii

Sub efectul acestei schimb ri, cele trei categorii de fe-
mei din cadrul haremului lui Solomon ar pierde sensul de 
a exista. Ar trebui s  se presupun  c , în opozi ie cu ne rôt 

( ), concubinele regelui erau femei în vârst ? În acest 
caz ce ar fi putut s  le fac  s  fie atât de pre ioase în ochii 
regelui? Pe de alt  parte, dac  nu era necesar ca „nenu-
m ratele ne rôt ( )” s  fie fecioare, ce alt  caracteristic  
le-ar fi putut diferen ia de concubine? 

În rândul utiliz rilor în care actualizarea sensului de 
„feciorie” permite de a prezerva logica textului original, am 
putea aranja, a adar, în mod sigur cele dou  ocuren e ale 
lui almâ ( ) care figureaz  în Cântarea Cânt rilor (cf. 
Cânt. 1,3 i 6,8), în m sura în care ele desemneaz  de fiecare 
dat  aceea i categorie de persoane. La aceste dou  exemple 
s-ar putea ad uga i utilizarea abstractului lûmîm ( ) 
în Is. 54,4. 

În celelalte cazuri (cf. Ie . 2,8; Ps. 67[68],26), contextul 
poate s  ne ofere o afinitate cu aceast  valoare, f r  îns  a 
o cere în mod imperios. Cititorul care nu ia în considerare 
sensul exact al cuvântului s-ar g si în imposibilitatea de a 
deduce din context prezen a în acest termen a sensului de 
„virginitate”, chiar dac  unele indicii îl pot conduce la pre-
supunerea acestei posturi la tân ra fat  desemnat  cu vo-
cabula almâ ( ). 

În sfâr it, pentru un cititor neexperimentat, no iunea de 
„virginitate” ar p rea pur i simplu compatibil  cu contex-
tul unor utiliz ri ale cuvântului. Acesta pare s  fie cazul, 
în corpusul nostru, pentru Fc. 24,43 i Is. 7,14, cu toate c  
în elegerea exact  a termenului îmbog e te de fiecare 
dat  textul cu o nou  dimensiune semantic . 
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Tabelul nr. 32 – Utiliz rile nelexicale 
ale lui almâ ( ) i lûmîm (  ) cu referire la o fat  tân r  

 
Ocuren a Traducerea 

greac  
Cuvintele 
paralele 

„Fecioria” 
necesar  
coeren ei 
textului 

„Fecioria” 
sugerat  
de 
context 

„Fecioria” 
compatibil  
cu con-
textul 

Fc. 24,43  na r  sau 

na râ  
(  ou  ) 
în Fc. 
24,16.28.55.57

  X 

Ie . 2,8  –  X  
Is. 7,14  –   X 
Ps. 
67[68],26

 –  X  

Cânt. 1,3  – X   
Cânt. 6,8  b nôt ( ) 

în Cânt. 6,9 
X   

Is. 54,4  ôm mâ 
( ); 

lmenûtayik 
( ךְ   ) în 
Is. 54,4 

X   

 

Tabelul de mai sus regrupeaz  toate utiliz rile nelexi-
cale ale termenilor almâ ( ) i lûmîm ( ) ce se refer  
la o fat  tân r  în Biblie. Confruntat cu una dintre aceste 
ocuren e, cititorul care respect  logica textului va fi obligat s  
actualizeze semnifica ia de virginitate în trei cazuri din apte. 
În perspectiva semanticii generale, o asemenea propor ie 
constituie un indiciu revelator. 

În principiu, în elesul unui cuvânt, sensul s u în vorbire, 
nu se dezv luie în toat  profunzimea sa decât în unele exem-
ple privilegiate. Aceasta nu înseamn  c  celelalte ocuren e 
ale termenului dezv luie o alt  valoare. Astfel, func ia exact  
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