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Prefa  

 Dup  constituirea statelor feudale române ti, s-au stabilit rela ii cu po-
poarele sau popula iile vecine, existând o interconexiune social , economic  i 
religioas  cu civiliza ii întemeiate pe structuri socio-politice, religioase etero-
gene. Mai multe secole cultura român  a stat sub semnul influen elor culturale, 
aceste influen e fiind determinate, în perioada veche, de pozi ia geografic  i 
de situa ia politic  a provinciilor române. Aflate la interferen a a trei zone 
culturale diferite, în provinciile istorice române ti au ap rut i diferen ele 
specifice. În epoca veche primul strat str in l-a reprezentat influen a de 
autoritate: activitatea din cancelarii, literatura religioas , c r i populare cu 
caracter religios, cronici i cronografe; apare i literatura de imagina ie (Ale-
xandria, Istoria Troadei), p strat  în copii manuscrise colportate de grupuri de 
c rturari.  

Ca urmare a contactului cu popoarele sud-dun rene, ortodoxia din sud-
estul Europei, adoptând cultura slavon  de rit bizantin, a determinat i circu-
la ia în limba slavon  a scrierilor de cult, care erau citite în timpul slujbelor 
într-o limb  necunoscut  enoria ilor. Primele traduceri în limba român  au 
ap rut, a adar, din necesit i practice: serviciul de cult în limba credincio ilor 
i p strarea suprema iei ortodoxiei mai ales ca rezisten  la expansiunea cato-

lic  sau ca reac ie de ap rare împotriva reformelor protestante din vestul 
Europei, care tindeau s  se extind  printr-o propagand  ampl , sistematic . 
Pentru a oferi credincio ilor versiuni în limba român  ale textului sacru, clericii 
au utilizat limba popular  a epocii respective (deci limba veche), cu unele 
infuzii regionale, în func ie de apartenen a dialectal  a traduc torului sau a 
scriptorului, iar limba român , devenit  limb  de cult, a determinat schimbarea 
codului cultural. Deoarece în scrierile religioase se impunea fidelitatea fa  de 
original, pentru p strarea literei i spiritului textului sacru, traducerile 
române ti purtau amprenta puternic , la nivel lingvistic i stilistic, a limbii-
surs . Dup  textele maramure ene, s-au remarcat luminoase figuri de c rturari 
din toate provinciile care au depus o intens  activitate de transpunere, 
diortosire, tip rire a scrierilor religioase, ini ial din slavon , ulterior din greac  
i latin . Ei erau mai ales clerici precum Coresi,Varlaam, Simion tefan, 

Dosoftei, Daniil Panoneanul, Antim Ivireanu, dar i mireni ca Nicolae Sp tarul 
(Milescu), cel care a tradus mai multe scrieri religioase, Radu i erban 
Greceanu, editorii Bibliei de la 1688. Faptul c  ace tia proveneau din toate 
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provinciile române, din spa iul teologic ortodox (sau, mai târziu, greco-
catolic), a înlesnit i circula ia c r ii române ti. Începând cu secolul al XVIII-
lea Biserica Ortodox , prin înal ii ei prela i, a promovat un program sistematic 
de traduceri ale c r ilor de cult i de înv tur  care nu cunoscuser  ve mântul 
românesc: mitropoli ii Damaschin, Chesarie i Filaret în ara Româneasc , 
Iacob Putneanul, Vartolomei Mazereanu, Leon Gheuca în Moldova.  

Transform rile sociale i economice, precum i evolu ia tiin ei au 
deteminat o reorientare ideologic  european  care la pu in timp se va cristaliza 
în curentul numit Iluminism. La r scrucea secolelor al XVII-lea i al XVIII-
lea, elemente ale ra ionalismului filosofic se întâlnesc la eruditul c rturar 
umanist cu recunoa tere european , Dimitrie Cantemir, care se situeaz  între 
reafirmarea spiritului cre tin, tradi ional, i gândirea occidental  modern . 
C tre mijlocul secolului al XVIII-lea, Iluminismul european începe s - i 
exercite influen a i asupra c rturarilor din provinciile române ti, observându-
se o reorientare a interesului acestora c tre cultura occidental .  

  În Transilvania, aflat  sub domina ia Imperiului Habsburgic, are loc 
un reviriment ideologic impulsionat de împ ratul Iosif al II-lea, care a sprijinit 
instruirea tinerilor dota i din Imperiu, de politica acestuia beneficiind mai mul i 
tineri români care au avut posibilitatea de a face studii în mari centre 
universitare europene, în special în Austria i Italia. Folosind oportunitatea 
document rii sistematice în bibliotecile occidentale, ace tia, de preg tire 
predominant teologic , au adunat informa ii i documente privitoare mai ales 
la originea latin  a limbii, la istoria românilor, au dat la iveal  c r i necesare 
pentru instruirea cona ionalilor în diverse domenii tiin ifice i practice. În 
acest context s-a sim it nevoia apari iei unei noi edi ii a textului sacru, fiind 
tip rit  Biblia de la Blaj (1795). Considerat  patriotic , civic , de interes na-
ional, activitatea de emancipare politic , social  i lingvistic  a acestor inte-

lectuali precum: Samuil Micu Klein, Ioan Molna Piuariu, Gh. incai, Petru 
Maior, Paul Iorgovici, Ion Budai-Deleanu, a fost denumit  de Dim. Popovici 
„rena terea cultural  român ” iar de Ioan Lupa  „ coala Ardelean ”, denumire 
care a fost acceptat  de majoritatea speciali tilor, având ca repere cronologice 
prima gramatic  a limbii române (Elemente linguae daco-romanae sive 
valahicae) de la 1780 i perioada de dup  Revolu ia lui Tudor (1821).  

Noul curent ideologic a fost preluat sub unele aspecte chiar de oameni ai 
Bisericii. F r  a se produce o fractur , o atitudine antagonic  fa  de cultura 
predominant religioas  din perioada anterioar  i f r  preluarea ra ionalismului 
i laiciz rii excesive a Iuminismului, a intoleran ei sau chiar a cruzimii 

reprezentan ilor acestei ideologii din unele ri occidentale, dup  1750 s-a 
putut constata o asimilare fructuoas  a acestui curent i în provinciile române. 
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În m n stiri a avut loc o diversificare a sferei de interes, clericii urm rind s  
dea la iveal  mai multe c r i tiin ifice ori de popularizare (traduceri sau 
prelucr ri), manuale colare care urmau a fi folosite în institu iile române ti de 
înv mânt, transpuneri din beletristica occidental , dup  originale în limbile 
francez , italian , german . Curentul paisian a determinat i apari ia colii de 
traduc tori români de la m n stirile Dragomirna, Secu i Neam , cu o bogat  
activitate traductologic  timp de peste o jum tate de veac în ob tile celor trei 
centre ecleziastice. Dintre oameni ai Bisericii, s-au remarcat clerici-c rturari 
precum Ierodiaconul Gherasim Putneanul, Toma Dimitriu, mitropoli ii Iacob 
Putneanul, Vartolomei Mazereanu, Amfilohie Hotiniul.  

Astfel, în epoca Luminilor, cele dou  culturi se întrep trund, cultura laic  
îndreptându-se c tre modelele Occidentului, iar cultura religioas , în spiritul 
c reia se formaser  c rturarii români, acceptând un ra ionalism moderat, pus 
în slujba educ rii maselor prin l rgirea sferei de informa ie, dezvoltarea 
înv mântului, efectuarea de traduceri din literatura laic ; în spa iul cultural 
românesc credin a cre tin  i modernitatea nu erau opozabile.  

C rturarii români laici din Moldova i ara Româneasc , f când parte 
din aristocra ie, erau aproape obliga i la plurilingvism: o temeinic  studiere la 
academiile domne ti ale limbilor clasice, greaca i latina, deprinderea limbii 
grece ti moderne sau turce ti, ca urmare a includerii rilor lor în Imperiul 
Otoman i a instituirii Domniilor Fanariote, iar din a doua jum tate a secolului 
XVIII-lea a limbii ruse ti, la care se adaug  înv area limbilor occidentale 
precum italiana, franceza i germana, limbi spre care se îndreptau tot mai mul i 
tineri atra i de mirajul lumii occidentale. Not m i scrierile unor c rturari 
apar inând aristocra iei moldovene care au tradus din literatura occidental : 
Alecu Beldiman, Constantin i Vasile Vârnav, Costache Conachi sau muntene: 
Matei F rc anu, Costandin Cocor scu, Mihai i Ioan Cantacuzino, Ien chi  
i Alecu V c rescu, Iordache Sl tineanu, R ducanu Greceanu .a. Ace tia au 

dat la iveal  scrieri literare ori traduceri ale c ror însu iri erau determinate de 
cuno tin ele lor, de nivelul traductiv, de talentul lor i, mai ales, de 
posibilit ile de exprimare lingvistic . La începutul procesului de modernizare, 
traduc torii au întâmpinat dificult i de lexicalizare a unor no iuni noi, iar 
traducerile au contribuit în mod esen ial la transferul cultural, la racordarea la 
limbile europene, creându-se premisele standardiz rii limbii române i 
constituirii limbii istorice.  

De i la începutul secolului al XIX-lea aten ia era îndreptat  c tre înno-
irile ideologice ale lumii occidentale, tradi ia biblic  se p streaz , sim indu-se 
în continuare nevoia de carte tip rit , context în care va ap rea o alt  edi ie în 
limba român  a textului sacru, Biblia de la Sankt Petersburg (1819). Pentru 
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românii din stânga Prutului, intra i sub sfera de influen  a imperiului arist, 
aceast  apari ie are o simbolistic  aparte, suprapunându-se peste aspira iile 
na ionale de libertate, de autonomie i de unitate cu limba român  din celelalte 
provincii române ti. 

 Dup  eruditul lingvist Timotei Cipariu, o lung  perioad  din istoria 
noastr  cultural  de problemele culturii noastre vechi s-au ocupat mai ales 
istoricii sau istoricii literari. Abia dup  1950 textele vechi au fost studiate cu 
prec dere de lingvi ti, iar în ultimele decenii ace tia au acordat o aten ie deo-
sebit  analizei scrierilor religioase în cultura român , a aspectelor lingvistice 
i filologice, pornindu-se de la primele traduceri. Au fost publicate rezultatele 

unor cercet ri filologice ample, efectuate pe baza principiilor i metodelor 
statuate de filologii Rena terii. 

Ca urmare a consider rii Bibliei de la Sankt Petersburg (1819) drept o 
copie a Bibliei de la Blaj (1795), textul acesteia a fost neglijat, lipsindu-i o 
cercetare în profunzime a caracteristicilor lingvistice i stilistice. În volumul de 
fa , autoarea, doamna Veronica Olariu, a avut ca principal obiectiv stabilirea 
locului Bibliei de la Sankt Petersburg (1819) în tradi ia biblic  român , rela-
iile de filia ie cu versiunile anterioare pentru a demonstra statutul de traducere 

sau preluare, prelucrare, editare a acestui text sau/ i în ce m sur  a preluat 
versiunea de la Sankt Petersburg din Biblia de la Blaj (1795).  

 Lucrarea doamnei Veronica Olariu con ine o abordare comparativ , în 
diacronie, cu caracter filologic i lingvistic, a principalelor texte veterotesta-
mentare în spa iul teologic ortodox i greco-catolic în contextualizare istoric  
i cultural . Dup  prezentarea cadrului istoric i politic al provinciei Basarabia, 

autoarea arat  premisele care au stat la baza public rii textului, necesitatea i 
importan a socio-lingvistic  a tip riturii, mai ales pentru românii din stânga 
Prutului, contribu ia c rturarilor basarabeni, sursele secundare utilizate de 
ace tia. Autoarea utilizeaz  în cercetarea caracteristicilor lingvistice ale 
textului metoda comparativ-istoric , selectând concordan ele biblice printr-o 
lectur  paralel  a capitolelor Facerea, Ie irea, Leviticul, Numerele, Deutero-
nomul, Iosua cu manuscrisul 45 (Biblioteca Filialei din Cluj-Napoca a Aca-
demiei Române), manuscrisul 4389 (Biblioteca Academiei Române), Biblia de 
la Bucure ti (1688) i Biblia de la Blaj (1795), dar i diferen ele fonetice, 
morfo-sintactice, lexicale. 

Credem c  demonstra ia cercet.Veronica Olariu este conving toare, în 
sensul c  Biblia de la Sankt Petersburg (1819) poate fi considerat  o versiune 
diferit , având unele tr s turi lingvistice proprii. Prezentarea paralel  a frag-
mentelor corespunz toare din celelalte versiuni relev  i metoda utilizat  în 
vechime pentru transpunerea textului sacru: în afara parcurgerii scrierilor 
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str ine, c rturarii au consultat i transpuneri anterioare de la care au preluat 
structuri morfologice, frazeologice, lexeme (în rela ii sintagmatice specifice), 
uneori versete întregi. De aceea i în textul cercetat se constat  influen e ale 
versiunilor anterioare, în special ale Bibliei de la Blaj. Autoarea, într-o cer-
cetare incitant , pune la dispozi ia speciali tilor numeroase fragmente ilus-
trative din textele analizate, oferind un material lingvistic inedit din Biblia de 
la Sankt Petersburg, care va putea fi utilizat la completarea informa iilor din 
domeniul foneticii istorice, a evolu iei lexicale i morfologice, la constatarea 
progreselor limbii literare de la începutul secolului al XIX-lea. Exemplific rile 
sunt înso ite de comentarii pertinente, erudite care sporesc valoarea lucr rii 
prezentate. 

Dac  s-a f cut afirma ia c  înc  de la începuturile scrisului în limba 
român , în provinciile române ti, la baza culturii au stat scrierile religioase, iar 
Biblia de la 1688 a constituit un element unificator al limbii, credem c  s-ar 
putea afirma i c  Biblia de la Sankt Petersburg a avut un rol hot râtor în 
perpetuarea tradi iei culturale i limbii române într-un spa iu desprins din 
trupul României. 

 
 Eugenia Dima  
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Introducere 

Numeroase genera ii de c rturari au fost preocupate de analiza lingvis-
tic  a textelor rezultate în urma transpunerii în limba român  a Bibliei, printre 
ale c ror reprezentan i se afl  nume de prestigiu ale filologiei române ti, 
precum Alexandru Philippide, Ovid Densusianu, Alexandru Rosetti, George 
Iv nescu, Vasile Arvinte, Alexandru Andriescu, N.A. Ursu, Gheorghe Chivu, 
Eugen Munteanu   .a.  

Toate aceste investiga ii s-au oprit cu preponderen  asupra primelor 
dou  versiuni: Biblia de la Bucure ti (1688)1 i Biblia de la Blaj (1795)2. Ca 
urmare a faptului c  acest din urm  text a reprezentat modelul dup  care au 
fost elaborate ulterior mai multe edi ii biblice3, Biblia de la Sankt Petersburg 
(1819) a fost relativ neglijat  de c tre speciali ti, fiind apreciat  drept o copie 
fidel  a celei de la Blaj4, fapt ce a avut rolul de a diminua interesul cercet torilor 

 
1 Una dintre cele mai importante contribu ii de acest gen este reeditarea, în colec ia 

„Monumenta Linguae Dacoromanorum”, a textului Bibliei de la Bucure ti (1688) de c tre un 
colectiv format din cadre universitare cu o bogat  i recunoscut  activitate în domeniul 
filologiei române ti de la Universit ile din Ia i (România) i Freiburg (Germania). Ini iat în 
1988 i desf urat timp de dou  decenii sub coordonarea profesorilor Paul Miron, de la 
Universitatea din Freiburg, i Alexandru Andriescu i Vasile Arvinte, de la Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” din Ia i, proiectul Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 
1688 (MLD) s-a concretizat prin publicarea, pân  în anul 2009, la Editura Universit ii din 
Ia i a apte dintre cele 25 de volume proiectate ini ial s  formeze întreaga serie. Al aptelea 
volum, Regii I-II, a fost publicat sub coordonarea Gabrielei Haja, al turi de Al. Andriescu i 
Paul Miron. În perioada 2009-2015, au fost editate celelalte 17 volume, sub conducerea 
profesorului Eugen Munteanu. Men ion m în acest context i faptul c  în anul 2001 a ap rut 
tot la Ia i, în colec ia C r i fundamentale ale culturii române, o nou  reeditare a Bibliei de la 
Bucure ti, coordonat   de Vasile Arvinte, Ioan Capro u, Alexandru Gafton i Laura Manea. 

2 Biblia de la Blaj a fost reeditat  în anul 2000, într-o edi ie jubiliar , cu binecuvântarea 
Î.P.S. Lucian Mure an, mitropolitul Bisericii Române Unite, la Tipografia Vaticana din Roma. 
Noua edi ie, coordonat  de Ioan Chindri  i Eugen Pavel, con ine reproducerea anastatic  a 
textului cu caractere chirilice i transcrierea interpretativ  cu litere latine a acestuia.  

3 Biblia de la Sankt Petersburg, din 1819,  Biblia de la Buz u, ap rut , în cinci volume, 
între anii1854 i 1856, apoi cea tip rit  sub supravegherea i cu binecuvântarea mitropo-
litului Andrei aguna, la Sibiu, editat  între anii 1856 i 1858, precum i, într-o anumit  
m sur , Biblia Sinodal , ap rut  la Bucure ti, în 1914. 

4 În acest sens, Eugen Pavel consider  c  textul de la 1819 este „o reproducere i prelucrare 
a edi iei din 1795” (Pavel 2000-2001:  297), cercet torul Ioan Chindri  afirm  c  „Biblia de la 
Sankt Petersburg o reproduce ad litteram pe cea de la Blaj” (Chindri  2001: 5-6), Eugen 
Munteanu i Niculina Iacob sus in c  textul în discu ie este „o reeditarea” (Iacob 2004: 19-20; 
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(filologi i lingvi ti) pentru un text astfel catalogat5.  

În urma cercet rilor aprofundate întreprinse de noi asupra caracteristi-
cilor lingvistice i textologice întâlnite în B 1819, comparativ cu versiunile 
anterioare, am ajuns la concluzia c  exist  diferen e care ne îndrept esc s  
reformul m opiniile referitoare la aceast  scriere. Astfel, în lucrarea de fa , 
analizând cu spirit critic aprecierile de mai sus, vom urm ri s  scoatem în 
eviden  particularit ile la nivel lingvistic ale acestei noi edi ii a textului sacru 
ap rut  acum 200 de ani într-un spa iu de limb  român  ce trecea prin 
schimb ri identitare majore. Preciz m c  la ora actual  nu exist  niciun studiu 
detaliat referitor la Biblia de la Sankt Petersburg, de i acest text poate fi g sit 
cu relativ  u urin  atât în biblioteci din România, cât i din Republica 
Moldova.  

Apari ia Bibliei de la 1819 a fost motivat  de situa ia precar  a fondului 
de carte religioas  în limba na ional  din Basarabia de dup  anexarea din 1812, 
aceast  tip ritur  reprezentând pentru românii din aceast  parte a spa iului 
românesc prima lor versiune a textului sacru tip rit  integral în limba român .  

Fiind considerat , dup  cum am specificat mai sus, drept o reproducere 
a Bibliei de la Blaj, limba Bibliei de la Sankt Petersburg nu a constituit obiectul 
unor cercet ri lingvistice aprofundate. Studiul de fa  are, în consecin , drept 
obiectiv punerea în valoare a acestui text, atât printr-o contextualizare istoric  
a sa, cât i printr-o analiz  la nivel lingvistic, dorindu-se a fi, în final, o 
contribu ie la o mai bun  în elegere a procesului de transpunere în limba 
român  a textelor sacre fundamentale. Relevan a unui asemenea studiu 
consacrat unei noi versiuni a Bibliei în limba român  cre te dac  se ia în calcul 
i faptul c , în acea perioad , românii afla i în stânga Prutului duceau o lupt  

sus inut  pentru p strarea identit ii lor etno-culturale, în cadrul c reia 
identitatea lingvistic  a constituit o component  primordial 6.  

Structura prezentului volum cuprinde un prim capitol dedicat istoriei 
traducerii i difuz rii textului de la Sankt Petersburg, urmat de partea central  
a lucr rii, în care am analizat probleme de fonetic , morfosintax , vocabular i 
formarea cuvintelor întâlnite în acest text, i de o parte final  rezervat  con-
cluziilor acestui studiu.  

În primul capitol al lucr rii am realizat o succint  prezentare a primelor 
traduceri ale Bibliei în limba român , încercând o situare cât mai adecvat  a 

 
Munteanu 2008: 515), iar în opinia lui E. Con ac textul de la Sankt Petersburg ar fi „prima 
retip rire a Bibliei de la  Blaj” (Con ac 2015: 51). 

5 Singura excep ie în acest sens este reprezentat  de cercetarea Zamfirei Mihail (v. Mihail 
2002: 419-429). 

6 Vezi, în acest sens, i articolele noastre (Olariu 2003: 77-84; Olariu 2014: 259-272). 
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versiunii Bibliei de la 1819 în contextul tradi iei biblice române ti. Un loc 
important în economia lucr rii (sub aspectul document rii i al datelor 
prezentate) îl ocup  reconstituirea istoriei referitoare la editarea Bibliei de la 
Sankt Petersburg. De un real folos în demersul nostru ne-au fost deplas rile 
pentru documentare întreprinse la Biblioteca Academiei Române din Bu-
cure ti, la Biblioteca Na ional  din Chi in u i, mai ales, la Arhiva Sinodului 
Rus din cadrul Arhivei Istorice de Stat a Federa iei Ruse din Sankt Petersburg. 
În acest sens, am consultat un volum important de documente din Arhiva 
Na ional  a Republicii Moldova7 i din Arhiva Istoric  de Stat a Federa iei 
Ruse din Sankt Petersburg8.  

Cu ajutorul acestor importante surse documentare am reu it s  comple-
t m informa iile deja existente la A. Stadni chi (1894), Nicolae Iorga (1918), 

tefan Ciobanu (1992), Paul Mihail i Zamfira Mihail (1993), Boris Buzil  
(1996) i Mircea P curariu (1993). Analiza ansamblului acestor date ne-a 
permis o actualizare a istoriei apari iei i difuz rii Bibliei de la Sankt Pe-
tersburg, precum i evocarea, în paralel, a figurii mitropolitului de origine 
transilv nean  Gavriil B nulescu-Bodoni, care a jucat un rol important în 
p strarea i promovarea valorilor culturale române ti în spa iul dintre Prut i 
Nistru. 

Partea a doua a fost consacrat  studiului lingvistic propriu-zis. Analiza 
lingvistic  de tip comparativ-istoric întreprins  în lucrarea de fa  s-a bazat pe 
numeroase exemple de limb  excerptate din primele c r i ale Vechiului 
Testament din Biblia de la Sankt Petersburg (B 1819): Întîia Cartea a lui 

 
7 La Arhiva Na ional  a Republicii Moldova am consultat urm toarele fonduri: 
a) fondul nr. 1, inv. 1, dosar nr. 170, cu privire la numirea fostului mitropolit al Kievului, 

Gavriil, în func ia de exarh al Moldovei, Valahiei i Basarabiei; b) fondul nr. 205, inv. 1, dosar 
nr. 1024, care con ine raportul privind activitatea tipografiei Eparhiei Chi in ului i Hotinului; 
c) fondul nr. 205, inv. 1, dosar nr. 1628, în care se afl  hot rârea privind deschiderea Filialei 
din Chi in u a Societ ii Biblice Ruse; d) fondul nr. 17, inv. 1, dosar nr. 117, unde se afl  acte 
privind activitatea Societ ii Biblice din Chi in u.   

8 La Arhiva Sinodului Rus din cadrul Arhivei Istorice de Stat a Federa iei Ruse am consultat 
documente din urm toarele fonduri:  a) fondul nr. 796, inv. 94, dosar nr. 47, în care sunt 
cuprinse date cu privire la înfiin area i organizarea Eparhiei Chi in ului i Hotinului din anul 
1813; b) fondul nr. 796, inv. 94, dosarele nr. 694 i nr. 823, ce con in hot rârea privind 
înfiin area tipografiei Eparhiei Chi in ului i Hotinului; c) fondul nr. 808, inv. 1, dosar nr. 50 
a-b i fondul nr. 815, inv. 16, dosar nr. 796, care cuprind acte ce eviden iaz  activitatea 
Societ ii Biblice Ruse i ale filialei acesteia din Basarabia; în cuprinsul acestor fonduri am 
g sit coresponden a dintre mitropolitul Gavriil i pre edintele Societ ii Biblice Ruse, Al. 
Goli ân, privind editarea Bibliei în limba român ; d) fondul nr. 808, inv. 1, dosar nr. 106, în 
care sunt înregistrate informa ii privind organizarea activit ii de r spândire a Bibliei în 
teritoriu.  
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Moisi. Facerea (abreviat, în continuare, Fac.), A doao Cartea a lui Moisi. 
Ie ire (Ie .), A treia Cartea a lui Moisi. Leviticon (Lv.), A patra Cartea a lui 
Moisi. Numerile (Nm.), A cincea Cartea a lui Moisi. A doua lêge (Dt.) i 
Cartea a lui Iisus Navi (IN). În acela i timp, am realizat o analiz  comparativ  
a respectivelor c r i cu cele din manuscrisul 45 (Ms. 45), aflat la Biblioteca 
Filialei Academiei Române din Cluj, manuscrisul 4389 (Ms. 4389), aflat la 
Biblioteca Academiei Române din Bucure ti, Biblia de la Bucure ti (B 1688) 
i Biblia de la Blaj (B 1795). Am considerat ca necesar  studierea fenomenelor 

în conexiunea lor istoric , deoarece aceast  manier  de lucru faciliteaz  
stabilirea filia iilor existente între aceste texte, precum i surprinderea unor 
elemente de evolu ie a limbii literare pe parcursul a aproximativ dou  secole. 

De asemenea, am urm rit în mod special evolu ia limbii române literare 
din perioada în care a ap rut textul de la Sankt Petersburg (este vorba de epoca 
de tranzi ie c tre limba literar  modern , perioad  cuprins  între anii 1780-
1830), prin raportarea permanent  a faptelor lingvistice din acest text, ap rut 
în 1819, la corespondentele lor din Biblia de la Blaj (1795). Una dintre moti-
va iile pentru a întreprinde o compara ie între cele dou  texte a fost dat  de 
dorin a de a stabili gradul de filia ie între acestea, altfel spus, de a vedea în ce 
m sur  Biblia de la Sankt Petersburg este sau nu o copie fidel  a celei de la 
Blaj, a a cum sus in, dup  cum am precizat i în rândurile de mai sus, majo-
ritatea cercet torilor care s-au oprit asupra textelor respective. 

Studiul lingvistic are urm toarea structur :  
1. Fonetic , unde au fost înregistrate i discutate cele mai importante 

particularit i fonetice din domeniul vocalismului i al consonantismului întâl-
nite în Biblia de la Sankt Petersburg, cu referiri la fazele mai vechi din istoria 
limbii române. Acolo unde a fost cazul, am dat i aria de r spândire a 
fenomenelor fonetice, demers pus în practic  fie cu ajutorul atlaselor lingvis-
tice române ti (în special, Atlasul lingvistic român II, serie nou , vol. I-VII, 
Bucure ti, 1956-1972), fie utilizând datele înregistrate în studiul lui I. Ghe ie, 
Baza dialectal  a limbii române literare. Men ion m c  multe dintre fenome-
nele analizate au fost urm rite în evolu ia lor pân  în faza modern  a limbii 
române atât la nivel literar, cât i dialectal.  

2. Morfosintax , sec iune în care au fost analizate p r ile de vorbire, pre-
cum i func iile lor sintactice, acolo unde s-a considerat a fi necesar. Partea de 
sintax  este cel mai bine prezentat  în cazul analizei elementelor rela ionale 
întâlnite în textele cercetate, tiindu-se faptul c  acestea constituie un 
important mijloc (jonc iunea) de realizare a raporturilor sintactice, atât la 
nivelul propozi iei, cât i la cel al frazei. 
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3. Vocabular, sec iune dedicat  analizei lexicului atât din punctul de 
vedere al provenien ei termenilor lua i în discu ie, cât i din cel al dimensiunii 
semantice inerente unit ii de baz  a limbii, care este cuvântul. În prima parte 
a acestui capitol termenii au fost grupa i dup  originea lor: mo teni i din latin , 
împrumuta i din slav , greac , maghiar , german , crea ii interne etc., partea a 
doua a fost rezervat  calcurilor lingvistice rezultate în urma traducerii literale, 
iar în a treia parte am analizat cuvintele cu sensuri vechi i populare/ regionale. 

4. Formarea cuvintelor, sec iune unde am analizat principalele modali-
t i de formare a cuvintelor în textul Bibliei de la Sankt Petersburg.  

Analizele i constat rile teoretice se bazeaz  pe un numeros material 
documentar, prin intermediul c ruia fenomenele analizate sunt raportate fie la 
fazele mai vechi din istoria limbii române, fie la textele din celelalte limbi de 
cultur : greaca veche (Septuaginta), latina popular  (Vulgata), slavona (Biblia 
de la Ostrog i Biblia Elizabetin 9) i ebraica (Biblia Hebraica 
Stuttgartensia10).  

În finalul acestei p r i introductive inem s  preciz m c  punctul de 
plecare al studiului de fa  îl constituie teza de doctorat, sus inut  în anul 2003 
în cadrul Universit ii „Alexandru Ioan Cuza” din Ia i, sub conducerea 
regretatului profesor Vasile Arvinte, un nume de referin  în lingvistica i 
filologia româneasc , personalitate tiin ific  i cultural  care, a a cum am 
men ionat mai sus, a avut un rol important la sfâr itul anilor ’80 ai secolului 
trecut în crearea colii de filologie biblic  la Universitatea ie ean . 

De asemenea, un ajutor substan ial l-am primit din partea doamnei 
cercet tor dr. Eugenia Dima, ale c rei experien e filologice i acribii analitice 
ne-au fost de un real folos în redactarea formei finale a lucr rii de fa .  
 
 
  

 
9 În urma analizei lingvistice întreprinse de noi asupra textului de la 1819 am constat c  

revizorii acestuia au folosit edi ia de la 1762 a Bibliei Elizabetine (Elisavetinskaya Biblia), sau 
una din reedit rile ei ulterioare care circulau în epoca respectiv . 

10 Aceast  versiune a fost editat  de Paul Kahle, dup  manuscrisul Codex Leningradensis,  
în 1977. 




