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Despre aceste traduceri

Biblia este un cuvânt grecesc la plural, înseamnã cãrþi. Vechiul
Testament este o colecþie de cãrþi, cea mai importantã din câte
au fost. Cãrþi de profeþie ºi de înþelepciune, cãrþi de legislaþie
ºi de ritual, mai ales cãrþi de naraþiuni istorice, câteva poeme
cum multe nu sunt. Cele 39 de scrieri povestesc, de la facerea
lumii, istoria, slava ºi pãtimirile poporului iudeu, istoria care
este, în esenþã, aceea a relaþiei acestui popor cu Dumnezeul pe
care ºi l-a dat. Dar unele, prin gândul, prin drama sau prin poezia
lor, depãºesc orice determinare particularã ºi vorbesc tuturor
oamenilor ºi tuturor timpurilor, dacã nu prin altceva mãcar
prin adâncimea ºi frumuseþea lor. Dintre acestea mi-au fost mai
aproape de suflet cinci cãrþi, douã în versuri, Cartea lui Iov ºi
Cântarea cântãrilor, ºi trei în prozã, Cartea lui Ruth, Cartea
lui Iona ºi Ecleziastul. ªi m-am hotãrât sã le traduc, adãugând
la mai vechile versiuni româneºti ºi pe aceasta. Din via dorinþã
de a-i pune la îndemânã cititorului român de astãzi un text
degrevat de întreg protocolul, inerent, al tradiþiei bisericeºti,
un text de citit, liber, ca mare literaturã. Am vrut de asemenea
sã-i dau o versiune mai apropiatã de sensurile originalului ºi
totodatã de exigenþele cele mai stricte ale artei literare. În aceastã
din urmã încercare resursele limbii româneºti ºi ale tradiþiei
noastre literare nu m-au trãdat niciodatã.
Nefiind, din pãcate, un cunoscãtor al ebraicei, m-am resemnat sã traduc textul grecesc al Septuagintei (secolele III–I î.Cr.),
tradus pentru comunitatea evreiascã din Alexandria care nu
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mai ºtia ebraica, coroborându-l cu traducerile în latinã ale
Sfântului Ieronim din Vulgata (390–405). Dar amândouã aceste
tãlmãciri, deºi fãcute nemijlocit din ebraicã, au destule greºeli,
astfel cã am apelat la îndreptãrile ºi revizuirile adânc înnoitoare
ale Bibliei de la Ierusalim (fãcute pe baza Codexului de la Alep),
a cãrei autoritate este greu de contestat. ªi, de asemenea, la un
numãr de cãrþi în care textul ebraic este discutat în transliterare
ºi explicat literal, lãmurindu-mi astfel unele pasaje mai dificile.
De mare folos în acest sens mi-a fost Beiträge zum griechischen
Job, a lui Joseph Ziegler (Göttingen, 1985), în care aproape
fiecare cuvânt este înfãþiºat în toate versiunile greceºti existente
(Septuaginta, versiunile lui Aquila, Symmachos ºi Theodotion),
prin raport la corespondentul sãu ebraic. Rãmân de asemenea
îndatorat unei cãrþi mai vechi, acum uitatã, apãrutã în Italia
prin ultimii ani ai secolului trecut: conþine traducerea, amplu
comentatã, a ediþiei critice a textului ebraic datoratã lui Baer
(1875), confruntatã cu ediþia, tot criticã, a Bibliei ebraice publicate de Ginsburg, la Londra, în 1894. Preþioasa carte se datoreazã unuia dintre cei mai buni ebraizanþi italieni, Davide Castelli,
ºi þine seamã de enormul travaliu critic exercitat asupra textului
Cãrþii lui Iov de la marea tradiþie europeanã din a doua jumãtate
a secolului al XIX-lea. În felul acesta, ocolit, dar nu cu totul
ilegitim, am izbutit sã desluºesc numeroase pasaje în care traducerile româneºti de pânã acum, tributare unei tradiþii textuale
defectuoase ºi astãzi depãºite, apar obscure sau lipsite de logicã.
ªi în felul acesta eram datori sã împrospãtãm o strãdanie
secularã: cum am putea oare uita cã limba noastrã literarã s-a
constituit mai ales din efortul de a da expresie româneascã textelor
biblice. În special, pe temeiul unor mai vechi încercãri, începând
cu Psaltirea lui Coresi, din 1570, ºi culminând cu traducerea
(din greceºte), în 1688, a Bibliei lui ªerban Cantacuzino, fãcutã
pare-se într-o primã versiune de spãtarul Nicolae Milescu ºi
apoi revizuitã de niºte anonimi, „ai noºtri oameni ai locului
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nu numai pedepsiþi [cu sensul mai vechi de «experþi»] întru a
noastrã limbã, ce ºi limba elineascã având ºtiinþa sã o tãlmãceascã“. Nu cumva ni se cade, mãcar din când în când, ºi mãcar
în parte, sã ne supunem aceleiaºi trude, având la îndemânã o
limbã care, fãrã sã se altereze, a evoluat atât de mult? Pãstrându-ºi
vlaga vechimii, n-a izbutit ea, într-un veac ºi jumãtate, sã nu
fie cu nimic mai prejos decât oricare limbã de mare ºi mult
mai veche culturã?
Dar, în afarã de corectitudine ºi de claritate, grija mea cea
mai mare a fost pentru expresie ºi stil, pentru frazare ºi pentru
dicþiune. Inclusiv faptul, nu lipsit de importanþã, cã, spre deosebire de traducerile uzuale ale Bibliei, am vrut sã disting limpede ce este în prozã de ceea ce este în versuri, folosind pentru
aceasta toate resursele prozodice, remarcabil de bogate, ale limbii
româneºti. Cine citeºte în traducere o operã ilustrã prin valoarea
ei ºi prin îndelungata ei prezenþã în memoria umanitãþii trebuie
sã aibã în faþã un text care sã vorbeascã prin sine limba mãreþiei,
altfel totul este zadarnic. Aplecându-mã asupra acestor vestite
cãrþi ale Vechiului Testament la aceasta am nãzuit cât mi-a stat
în putinþã.
În ce priveºte ordinea în care pot fi citite în acest volum cele
cinci cãrþi biblice, ea este oarecum arbitrarã, oricum nu cronologicã. Iov, Ecleziastul ºi Iona pun, fiecare în felul ei, problema
relaþiei dintre noi ºi mult mai marea putere care ne stãpâneºte.
Cartea lui Ruth e strãinã de orice încleºtare cu Domnul, vine
la noi prin veacuri ca povestea simplã a fericirii pe care ne-o
poate aduce dãruirea frumoasã ºi plenitudinea vieþilor noastre,
sub blânda ºi tãcuta oblãduire a Domnului. În încheiere am
aºezat Cântarea cântãrilor, un ºir de cântece nupþiale care stau
în fruntea poeziei de dragoste a lumii. Oricare ar fi interpretarea
ei teologicã, iudaicã ori creºtinã, dragostea din marea grãdinã
a Cântãrii cântãrilor este numai ºi deplin omeneascã.
PETRU CREÞIA

Notã asupra textului

Cititorul obiºnuit cu tãlmãcirile româneºti mai vechi ale acestor
cinci cãrþi ale Vechiului Testament va fi fãrã îndoialã surprins
de unele diferenþe care apar în prezenta traducere. Deºi nu am nici
cea mai micã pretenþie de a tãgãdui o atât de lungã ºi de nobilã
tradiþie, adânc întipãritã în sufletul credincioºilor ortodocºi de
pretutindeni, m-am simþit totuºi dator sã nu ignor cercetãrile mai
noi asupra textului biblic ºi în special pe cele ale ªcolii de Studii
Biblice din Ierusalim, care au devenit pentru întâia oarã publice
odatã cu publicarea, în 1964, a Bibliei de la Ierusalim (Le Bible
de Jerusalem, Paris, Editions de Cerf, apãrutã în versiunea englezã
standard în 1966). Este vorba de o translaþie cât mai fidelã a
originalului ebraic (sau grec când este cazul), întemeiatã pe cele
mai noi ºi mai adânci cercetãri în materie lingvisticã, criticã textualã, istorie ºi arheologie.
Ar fi excesiv sã discut aici fiecare diferenþã dintre traducerea
oficialã publicatã de Patriarhia Ortodoxã Românã în 1980 (precum ºi pe cele dintre textul ebraic Septuaginta ºi Vulgata). Sunt
însã strict obligat sã semnalez, pentru oamenii bisericii ºi pentru
specialiºti, segmentele de text pe care nu le-am acceptat în prezenta
traducere.
I. În cazul Cãrþii lui Iov am omis în întregime capitolul 28,
Imnul înþelepciunii, ºi capitolele 31–37, Vorbirile lui Elihu, din
motive pe care le-am înfãþiºat în comentariul la Cartea lui Iov. Ele
apar în Biblia de la Ierusalim, ca fiind consacrate de o milenarã
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tradiþie, dar care, pe lângã cã sunt în chip evident interpolãri ale
unor autori ulteriori, altereazã în chip grav echilibrul, foarte calculat, al marelui poem. Am vrut sã înlãtur din traducere tot ceea
ce era admis de motive doctrinare ºi nu de geniul unuia dintre
cei mai mari poeþi ai Vechiului Testament. O altã schimbare pe
care sunt dator s-o semnalez este transferul ultimelor ºase versuri
din capitolul 25, prezentã în tradiþii drept o replicã datã de Iov
lui Bildad, dupã vorbirea lui Zofar. În aceastã parte a textului
tradiþional apar câteva anomalii: rãspunsul dat lui Bildad de cãtre
Iov apare aici, pentru singura datã în tot textul, introdus de douã
formule, a doua apãrând exact dupã cele ºase versuri puse în discuþie mai sus. Apoi, dupã ce vorbeºte Iov, cuvântarea lui Zofar
nu este precedatã de nici o formulã introductivã, astfel cã multã
vreme s-a crezut cã vorbeºte în continuare Iov, contrazicându-se
în mod flagrant. În sfârºit, poate lucrul cel mai important, Poemul
lui Iov este construit cu o strictã simetrie: timp de trei zile vorbirile
se succed în ordinea Elifaz, Bildad, Zofar, fiecãruia rãspunzându-i
de fiecare datã Iov. Alterãrile de text care se vor fi produs au dus
la o structurã aberantã de la normã, ºi anume douã rãspunsuri
date lui Bildad ºi nici unul dat ultimei cuvântãri a lui Zofar, ºi
ea, cum am spus, neintrodusã reglementar.
Nu e rãu sã se ºtie cã stabilirea textului autentic al Cãrþii lui
Iov a stârnit în veacul trecut dispute filologice aproape tot atât
de aprige ºi pãtimaºe ca ºi problema homericã. În special savanþii
germani au desfãºurat o activitate prodigioasã, au emis conjecturi,
au reorganizat textul, ºi-au combãtut reciproc ºi distructiv supoziþiile ºi ipotezele. Faþã de ce s-a întâmplat atunci simpla eliminare
a douã texte evident interpolate trebuie consideratã un gest filologic pe cât de legitim pe atât de moderat.
II-III. În cazul Ecleziastului ºi al Cãrþii lui Iov, în afarã de
notabile deosebiri de amãnunt faþã de traducerile tradiþionale,
am tradus integral textul consacrat.
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IV. Cartea lui Ruth se încheie cu o genealogie a lui David
care stricã tot rostul ºi chiar patosul cãrþii, care este acela cã Boaz
ºi Ruth, în bunãtatea lor, l-au nãscut pe Obed pentru ca el sã continue stirpea lui Elimeleh. Printr-un artificiu tradiþional Elimeleh
ºi Naomi sunt pãrinþii legali ai lui Obed, bunicul lui David, iar
Elimeleh ºi nu Boaz este strãbunicul legal al lui David.
V. Cântarea cântãrilor. Textul tradiþional aºazã la sfârºitul
poemului, fãrã sã semnaleze gravele disparitãþi, niºte apendici adãugaþi de diferite mâini, la diferite date ºi cu un conþinut heteroclit
ºi oricum în bunã parte strãin de conþinutul poemului: aforismul
unui înþelept despre zãdãrnicia de a cumpãra iubire; douã epigrame
scrise ca o criticã adresatã înþelepciunii lumeºti a unui cârmuitor
evreu, probabil Ioan Hircan (135–104 î.e.n.): în prima Ierusalimul
rãspunde cã nu are nevoie de fortificaþiile costisitoare propuse de
„fraþii ei“, saduceii; a doua pare a protesta împotriva faptului cã
ofiþerii lui Hircan (un nou Solomon) preleveazã un comision exagerat
asupra unor taxe pe care nu fac nimic sã le câºtige; un adaos final,
scris de douã mâini diferite, anexat textului Cântãrii cântãrilor,
la datã târzie, datoritã unor vagi ecouri din stilul poemului. Am
omis în traducere aceºti apendici.
De altfel cititorul trebuie sã fie informat cã Biblia ebraicã ºi
traducerile ei în greacã ºi latinã, precum ºi ceea ce au acceptat în
respectivele texte canonice bisericile ortodoxã, catolicã ºi protestantã
diferã prin structura ºi conþinutul lor. Astfel una sau alta dintre
aceste versiuni acceptã sau nu, în întregime sau în parte, ca autentice sau apocrife, cãrþi biblice ca Tobit, Iudith, Esther. Cele douã
Cãrþi ale Macabeilor, Cartea înþelepciunii, Ecleziasticus (care
nu trebuie cu nici un chip confundatã cu Ecleziastul), Cartea lui
Baruh ºi chiar pãrþi importante (capitolul 3, 24–90 ºi capitolele
13–14) din Cartea lui Daniel.
Dumnezeu ºi-a luat libertatea de a inspira în chip diferit diferitele soboare de înþelepþi care au statornicit o versiune sau alta
a Vechiului Testament. Important este cã deciziile lor n-au coincis
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cu suficientã rigoare ºi unanimitate în ce priveºte excluderea
radicalã a unor capodopere ca Ecleziastul ºi Cântarea cântãrilor.
S-a gãsit întotdeauna un subterfugiu doctrinar pentru a le salva,
de dragul frumuseþilor lor. De dragul aceleiaºi frumuseþi am purificat textele din aceastã culegere de toate scoriile aºternute pe ele,
în timp, de zelul pios al câte unui interpolator. Ca filolog am cãutat
sã respect regulile meseriei mele, iar ca scriitor laic am cãutat sã
respect legile, nu mai puþin severe, ale expresiei literare româneºti.
PETRU CREÞIA
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