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2. Obiectivele și sarcinile proiectului 

 

     În Republica Moldova, a rămas în afara atenţiei cercetătorilor filologi un important 

patrimoniu cultural-lingvistic, reprezentat de cărţile cu caracter religios tipărite în Basarabia în 

Tipografia Exarhicească, fondată de mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni. În prezent în 

Republica Moldova există numeroase exemplare de carte din acea perioadă,  identificate şi 

catalogate de către istorici, care au relevat implicarea autorităţilor sinodale ruseşti în publicarea 

lor. Deşi se prevedea ca acestea să fie traduse din limba rusă, textele biblice au fost, de fapt, 

reproduse după ediţiile deja existente în limba română, fie după Bibla de la Bucureşti din 1688, 

fie după Biblia de la Blaj din 1795 sau după alte ediții.  Astfel, în Basarabia aflată sub regimul 

ţarist, s-au perpetuat modelele limbajului bisericesc specifice limbii române, care a căpătat un 

suport solid în această zonă anume datorită textelor româneşti ale Sfintei Scripturi.   

     Pentru a pune în valoare acest patrimoniu, este necesar să se efectueze un studiu filologic 

multilateral al acestor texte, să fie identificate cele mai valoroase lucrări pentru a fi publicate ca 

ediţii critice.  Din această perspectivă, actualul proiect a avut mai multe obiective, printre care 

sunt: 

• Evaluarea situației în ceea ce privește studierea textelor religioase în Republica Moldova; 

• Examinarea cataloagelor şi a altor surse pentru a identifica edițiile în limba română, cu 

tematică religioasă, inițiate de mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni, apărute în perioada 

1814-1918 la Chişinău;  

• Delimitarea şi descrierea lucrărilor care conţin indicaţii cu privire la paternitatea textului 

(preluat, tradus, original); 

• Identificarea ediţiilor cu texte bilingve și a edițiilor de texte din  Sfinta Scriptură apărute 

între anii 1814-1918;   

• Colaţionarea versiunii româneşti a acestor ediții cu versiunile textelor biblice tipărite la 

Bucureşti şi la Blaj; 

• Studierea particularităţilor limbajului religios, utilizat în textele publicate la Chișinău în 

secolul  XIX – începutul secolului XX; 

• Determinarrea variantelor stilistice ale textelor religioase; 

• Transcrierea în limba română cu alfabet latin a unor texte importante, publicate inițial cu 

alfabet chirilic;  

• Pregătirea pentru editare a unor texte religioase reprezentative din sec. XIX – începutul 

secolului XX; Elaborarea unui „Ghid practic de studiere a limbajului religios” pentru 

edițiile de texte cu tematisă religioasă.  

• Studuerea corpusului de Acatiste, publicate la Chișinău la începutul secolului XX.  
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3. Rezultatele științifice ale cercetărilor în cadrul proiectului 

 

1. Evaluarea nivelului de studiere a textului religios în Republica Modova. În Republica 

Moldova cărțile cu tematică religioasă au constituit,  în principal, o tematică a cercetătorilor 

istorici, care, în ultimele două decenii,  s-au ocupat de descrierea fondurilor de carte veche și 

rară, de evaluarea istorică și culturală  a acestui patrimoniu. Problema investigațiilor referitoare 

la particularitățile textelor cu tematică religioasă, la formele de exprimare în limba română, 

practic, nu a fost abordată din punct de vedere strict filologic, astfel că în acest sens putem 

constata un gol – atât în privința cercetărilor, cât și în privința pregătirii unor specialiști calificați 

în acest domeniu.  

Explicația acestei situații stă în faptul că în perioada sovietică tematica religioasă nu putea 

fi abordată, ea fiind practic interzisă. Unele aspecte ale   textului religios au fost examinate de 

către literați, în legătură cu prezentarea unor opere, cum ar fi „Cazania” lui Varlaam sau 

„Psaltirea în versuri” a lui Dosoftei, ca opere din patrimoniul literar.  

Or, limbajul bisericesc utilizat în cărțile de cult, în serviciul divin, în biserică reprezintă o 

formă de existență a limbii, care conservă anumite particularități reprezentative pentru perioada 

când aceste cărți au fost tipărite/ traduse/ scrise. Tematica (relativ) constantă a cărților bisericești 

capătă noi forme și este un tezaur inepuizabil pentru lărgirea orizontului cultural al societății   și 

acest tezaur, în cazul societății noastre, nu este încă valorificat.  

Pentru orice cultură/limbă cea mai inportantă carte din patrimoniul spiritual creștin  este 

Biblia sau Sfânta scriptură (cu Vechiul și Noul Testament) și, practic,  pentru toate limbile 

europene, inclusiv pentru română, rădăcinile limbii literare pornesc de la primele traduceri din 

Sfânta Scriptură.  

Există un repertoriu relativ stabil de texte religioase, ce se pot clasifica în funcție de 

tematica și destinația lor, evidențiindu-se:  

Cărţi liturgice care utilizează textul Sfintei Scripturi:   

Evangheliarul  - cuprinde cea mai mare parte a celor patru evanghelii împărţite în lecţii 

zilnice (pericope) pentru toate zilele anului pascal. Textul sacru este împărţit după cum urmează: 

Ioan în 67 pericope, Matei în 115, Luca în 114 iar Marcu în 71 de pericope.  

Apostolul este partea Noului Testament care cuprinde faptele şi epistolele apostolilor.  

Psaltirea este parte a Vechiului Testament care conţine psalmii (imnurile religioase) 

compuşi de regele David. Psalmii sunt în număr de 150 şi sunt grupaţi în 20 de catisme 

(secțiuni).  

 

Cărţi de învăţătură:  
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Catehismul este este principala carte de învăţătură a unui creştin, care expune principiile 

religiei sub formă de întrebări şi răspunsuri.  

Cazania este o culegere de predici (omilii, didahii). 

Cărţi cu slujbele cotidiene: 

 Liturghierul este o carte liturgică, folosită de preot și diacon, care cuprinde esențialul 

slujbelor săvârșite în biserică. În acest sens, Liturghierul trebuie să conțină întotdeauna măcar 

rânduielile celor trei Sfinte Liturghii și rânduielile obișnuite ale Vecerniei și Utreniei.  

Ceaslovul sau Cartea Orelor, conţine slujbele din Ciclul Zilnic. În acest cadru stabil sunt 

inserate numeroase părţi schimbătoare ale slujbelor. Ceaslovul este cartea de bază a citeţului şi a 

cantorului.  

Mineiul este o carte de cult ce conţine slujbele sfinţilor şi sărbătorilor cu dată fixă pentru 

fiecare zi din lună, de peste anul bisericesc. Sunt deci douăsprezece mineie, pentru cele 

douăsprezece luni ale anului.  

Cărţile folosite în cele trei mari perioade ale anului liturgic:  

Octoihul este cartea care va conduce slujbele din perioada liturgică cea mai lungă din anul 

bisericesc, care durează din lunea de după Duminica Tuturor Sfintilor şi până în Duminica 

Vameşului şi a Fariseului. Se numeşte „octoih”, pentru că este structurată pe opt glasuri.  

Triodul este cartea de cult care cuprinde cântările, citirile şi regulile tipiconale din perioada 

prepascală. Timpul Triodului ţine de la Duminica Vameşului şi Fariseului şi până în Sâmbăta 

Mare (înainte de Paşti), în total 10 săptămâni.  

Penticostarul este cartea liturgică ce cuprinde cântările din cele 8 săptămâni de după 

Înviere, începând cu ziua Paştilor până în Duminica Tuturor Sfinţilor. Numele Penticostarului, de 

la grecescul Pentikostarion πεντηκοσταριον, i se trage tocmai de la perioada de cincizeci de zile 

ale cărei cântări le cuprinde, numită Cincizecime (gr. "penticosti", πεντηκοστή). 

Fiecare ediție a oricărei din aceste cărți va reflecta prin formele de limbaj mai multe 

particularități ce țin de locul publicării, sursele după care s-a făcut traducerea sau adaptarea, 

anumite modificări sau inserții stabilite de editori etc.  

2. Identificarea publicațiilor cu tematică religioasă, inițiate de mitropolitul Gavriil Bănulescu-

Bodoni; aprițiile de carte religioasă în perioada 1814-1918 la Chişinău (conform cataloagelor 

și surselor bibliografice); 

 

În Basarabia, în secolul XIX începe o perioadă în care se pun bazele unei intense activități 

editoriale, prin care cartea bisericească vine să întregească patrimoniul de texte în limba română 

difuzate pe acest teritoriu. În spațiul dintre Prut și Nistru, printre cei care au trudit la propagarea 

valorilor creștine se remarcă într-un mod deosebit distinsa figură a mitropolitului Gavriil 

Bănulescu-Bodoni. Aflându-se în scaunul mitropolitan, Bănulescu-Bodoni întreprinde acțiuni 
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energice pentru a deschide în anul 1814 la Chișinău o Tipografie exarhicească și astfel pune 

bazele temeinice ale unei prodigioase activități de tipărire și răspândire a cărților religioase, 

îngrijindu-se ca acestea să nu lipsească „mai ales preoților care slujesc în limba rumânească”.  

Este cunoscut faptul că multe dintre edițiile apărute la Chișinău au avut ca modele cărțile 

de  

cult publicate la Iași, Râmnic, București, Blaj și în alte centre de cultură, unele texte au fost 

traduse sau adaptate din limba ”slovinească”, dar în multe ediții sunt inserate și texte originale, 

elaborate de mitropolitul Bănulescu-Bodini și de alți editori, texte care reflectă particularitățile 

discursului religios în limba română, anume pe teritoriul dintre Prut și Nistru, la începutul 

secolului XIX.  

Grija de căpetenie a exarhului nou-înființatei eparhii a fost tipărirea cărților necesare 

oficierii slujbelor religioase în biserici, de aceea, „Înștiințîndune că Bisericile întra ceastă 

Oblastie, întraltele, sînt lipsite și de cărțile trebuincioase, neam silit a așăza Tipografie, în 

Mitropolia Eparhii Noastre, ce este în Chișinău” consemna mitropolitul în prefața la Liturghier, 

prima carte necesară preoților, tipărită în Exarhiceasca Tipografie din Chișinău în anul 1815.  

Înființarea  unei tipografii în Eparhia  Basarabiei a fost condiționată de prevedeile stipulate 

în Ucazul Sinodului de la Sankt-Petersburg din 4 mai 1814, dar și de alte acte sinodale, care 

reglementau activitatea editorială, în ucaz menționându-se  în mod expres că: „În tipografia 

Eparhială se vor tipări cărți bisericești și în limba moldovenească, ce vor fi traduse din 

slavonește după aceleași cărți sinodale (art.VII)” și că „Se vor prezenta Sf.Sinod spre a fi 

examinate înainte de a fi date la tipar noile traduceri sau alcătuiri lucrate de persoane 

duhovnicești”.   

3.  Examinarea structurii textelor liturgice, publicate la Chișinău în Tipografia Exarhicească 

(evaluarea unor adăugiri, explicări) 

O problemă mult discutată în legătură cu tipăriturile apărute sub îngrijirea lui Bănulescu-

Bodoni este dacă aceste cărți au fost într-adevăr traduse din slavonește, așa cum cerea ucazul, 

sau au fost reproduse după alte ediții existente în limba română. Cu privire la  Liturghierul tipărit 

în 1815, întrebarea este formulată de cercetătoarea Maria Danilov astfel: „ce este totuși – o 

traducere integrală după edițiile sinodale sau una parțială, cu corectări întreprinse de exarhul 

Gavriil?” . 

În fond, răspunsul este dat chiar de mitropolitul care menționează  în pastorala de la 

începutul cărții ce schimbări au fost făcute – ete vorba de ajustarea unor termeni/secvențe după 

originalul „slavenesc”/ grecesc, precum și de adăugarea Sinaxarului. 

Consultând primele două cărți de cult, apărute la Chișinău în 1815, Liturghierul și 

Molebnicul, se poate constata că deosebirile față de edițiile anterioare în limba română constau  

în faptul că mitropolitul Gavriil a urmat întru totul anume  „așăzarea” Liturghiilor ce se tipăreau 
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în Rusia, adică structura și consecutivitatea părților componente și, nu în ultimul rând, plasarea 

unor mari secvențe conținând elogii la adresa țarului și a familiei imperiale.   

Urmare a deciziilor sinodale,  toate cărțile de cult tipărite în Tipografia Exarhicească 

conțineau, în titlu, ample dedicații țarului Rusiei și întregii sale familii, din a cărui poruncă s-a 

tipărit lucrarea – așa cum se obișnuia în publicațiile sinodale din Rusia.     

Această practică de a-i consemna pe foaia de titlu pe    înalții oblăduitori ai  tipăriturilor, 

precum și de a insera informații despre tipul textului, arătându-se din ce surse a fost preluat, 

tradus ș.a. nu era cu totul nouă, ci reprezenta o tradiție  în editarea cărților liturgice din spațiul 

românesc. (A se vedea binecunoscutul titlu al Cazaniei lui Varlaam: Carte româneascî de 

învăţătură duminicele preste an şi la praznice împărăteşti şi la svănţi mari. Cu zisa şi cu toată 

cheltuiala lui Vasilie voivodul şi domnul Ţără(i) Mol(dovei). Din multe scripturi tălmăcită din 

limba slovenească pre limba româneascî de Varlam Mitropolitul de Ţara Moldovei. În tipariul 

domnesc. În mănăstirea a Trei S(veti)teli în Iaşi. De la H(risto)s 1643, dar și alte titluri care 

conțin numele domnitorilor și ale mitropoliților, ce au contribuit la apariția lucrării).  

Mai nouă în edițiile Tipografiei exarhicești era forma amplă de prezentare amănunțită a 

întregii familii stăpânitoare, așa cum era prescripția pentru edițiile respective din Rusia, iar 

aceste inserții apar pe tot parcursul cărții, acolo unde în textele din aceeași perioadă în limba 

română se plasa doar o paranteză în care era scris cuvântul (cutare), pentru a atenționa preotul că 

aici trebuie invocat numele concret al domnitorului, împăratului, cârmuitorului de la vremea 

respectivă. Ca exemplu poare servi un fragment din Liturghierul tipărit la Sibiu în 1909, deci 

cam în aceeași perioadă cu cel de la Chișinău: Încă ne rugăm pentru Arhiepiscopul nostru 

(cutare) și pentru toți frații noștri întru Hristos. Încă ne rugăm pentru bun credinciosul și 

iubitorul de Hristos Împăratul nostru (cutare), pentru stăpânirea, biruința petrecerea, pacea și 

sănătatea și mântuirea și iertarea păcatelor lui... 

Or, de exemplu, foaia de titlu a primului Liturghier, apărut la Chișinău în Tipografia 

exarhicească, conține un text destul de mare, cules cu caractere mășcate, amplasat pe două pagini  

de carte și care cuprinde informațiile ce dovedesc înalta oblăduire a împăratului Rusiei:   

„Întru slava sfintei, cei de o fiinţă, de viaţă făcătoarei şi nedespărţitei Troiţe, a Tatălui, şi 

a Fiiului, şi a Sfântului Duh. Cu porunca prea blagocestivului, singur stăpânitoriului, marelui 

domnului nostru, împăratului Alexandru Pavlovici a toată Rossiia; în fiinţa soţiei sale a prea 

blagocestivei doamne, împărătesei Elisavetei Alexievnei şi a maicii lui prea blagocestivei 

doamne împărătesei Mariei Feodorovnei; şi în fiinţa bine credinciosului domn, ţesarevici şi a 

marelui cneaz Constantin Pavlovici şi a soţiei sale bine credincioasei doamne, marei cneghine 

Anii Feodorovnei; şi a bine credincioşilor domni, marilor cneaji Nicolae Pavlovici şi Mihail 

Pavlovici; şi a bine credincioasei doamne, marei cneaghine Mariei Pavlovni şi a soţului ei; şi în 

fiinţa bine credincioasei doamne, marei cneaghine Ecaterinei Pavlovni; şi a bine credincioasei 
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doamne, marei cneajne Annei Pavlovni.  

Iară cu blagosloveniia prea sfântului, îndreptătoriului Sinod şi a prea osfinţitului Gavriil 

Exarh Mitropolit Chişinăului şi Hotinului s-au tipărit cartea aceasta, ce se numeşte Liturghie, în 

exarhiceasca tipografie a Basarabiei, ce se află în sfânta Mitropolie a Chişinăului şi a Hotinului 

în Chişinău. La annul de la facerea lumii 7323. Iar de la naşterea cea după trup a lui Dumnezeu 

Cuvântul, 1815, Indictionul 3, în luna lui avgust”.  

În continuare, particularitățile și structura ediției sunt indicate în pastorala scrisă de Gavriil 

Bănulescu-Bodoni – un text amplu, pe 7 pagini, cu explicații ce se referă la diferențele față de 

Liturghierele românești, folosite anterior în acest spațiu. Între altele, se menționează: „iată că 

întâiu cea mai trebuincioasă Bisericilor carte, decare întraceastă Eparhie emeste prea mare 

lipsă, Slujebnicul, care în limba Rumânească să zice Liturghie, cu ajiutoriul lui Dumnezeu o am 

tipărito, ourmând întru toate întocma Tălmăcirei Slavenești și așăzării Liturghiilor cesă 

Tipăresc în Rossia, pe care noi din cele Slavenești îndreptânduo, cât sau putut mai bine, (subl.n. 

–  I.C.), am adaoso cu Sinaxariul celor 12 luni, cu toate prochimenele trebuincioase preste tot 

Anul, și cu alte folositoare învățături spre povățuirea Preoților, care învățături încele mai 

denainte Tipărite Rumânește Liturghii, nusă află”.  

Probabil că exista temerea  că Liturghierul structurat astfel ar fi putut stârni nemulțumirea 

sau neînțelegerea  preoților eparhiei, obișnuiți să oficieze slujbele după vechile cărți de cult, și 

anume din acest motiv exarhul Bănulescu-Bodoni a găsit de cuviință să se adreseze cu pastorala 

sa către întregul cler al regiunii, pentru a explica ce fel de modificări conține Liturghierul, în 

conformitate cu noile cerințe.  Mitropolitul menționează: „Drept aceea de trebuință am socotit a 

arăta aicea de obște la toți, iară mai ales preoților carii slujesc în limba rumânească, că aflând 

întraceastă Liturghie oareși care cuvinte întralt chip tălmăcite, nu precum să află încele mai 

denainte rumânește tipărite Liturghii, sănuse mire de aceasta, nici să socotească afi greșală, ci 

mai vârtos să știe că iaste îndreptare celor mai înainte făcute greșale. Pentru că noi nam socotit 

cu cuviință a ourma greșalelor celeau făcut alți tălmăcitori, ori pentru neștiința limbii, sau 

pentru ne cunoștința tâlcuirii Dumnezeeștii Liturghii, ori siindusă aschimba vechile greșale 

metaxirisite de atâta mulțime de vreme”.  

De asemenea, mitropolitul Bănulescu-Bodoni s-a îngrijit să sublinieze că această carte  

urmează „așăzării Liturghiilor cesă Tipăresc în Rossia”, avându-se în vedere și faptul că în 

respectivele cărți de cult rusești apărea în repetate rânduri textul integral cu numele membrilor 

familiei imperiale. În această primă  ediție a Liturghierului de la Chișinău  împăratul împreună 

cu toată familia sa este invocat în contextul diverselor slujbe de cel puțin 15 ori, înălțându-se 

întru slava sa rugăciuni scrise într-un limbaj foarte expresiv, cu păstrarea celor mai proeminente 

trăsături ale  textelor religioase de elogiere. Drept confirmare pot servi următoarele fragmente: 

„Încă ne rugăm pentru prea blagoslovitul singur stăpânitoriul marele Domnul nostru Împăratul 
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Alexandru Pavlovici a toată Rossia, pentru stăpânirea, biruința, petrecerea, pacea, sănătatea și 

mântuirea Lui și pentru ca Domnul Dumnezeul nostru mai des săi dea sporiu și săi asculte Lui 

întru toate și săl supue supt picioarele lui pre tot vrăjmașul și pizmașul”; „pentru prea 

blagocestivul împăratul nostru..., și pentru toată curtea și ostașii lor, dă lor Doamne vecinica 

împărăție, ca și noi întru liniștea lor viață lină și fără de gâlceavă să viețuim întru toată buna 

credință și curăție”. Este evident că aceste fragmente sunt traduse, or traducătorul, care s-ar 

putea să fie chiar Bănulescu-Bodoni, a dat dovară de multă inspirație și de un rafinat simț al 

limbii române, pe care a folosit-o cu virtuozitate pe parcursul redactării întregului Liturghier. 

Cartea se încheie cu următoarele „Stihuri”: 

Tuturor oamenilor Canonul să cade să fie, 

Căruia ce iasre de trebuință  fieștecare aceia să ție, 

Domnului laudă totdeauna înălțind, 

Ca o zidire pe ziditoriul său în veac înălțând. 

Sfârșit și lui Dumnezeu laudă 

Următoarea carte de strictă necesitate pentru preoți este Molebnicul (denumirea actuală – 

Molitfelnic), tipărit de exarhul Gavriil tot în 1815 și retipărit în 1916. Molebnicul/Molitfelnicul  

(ca și Liturghierul și alte cărți de cult, cum ar fi Psaltirea, Evangheliarul, Apostolul), face parte 

din cărțile liturgice, care utilizează textul Sfintei Scripturi.  

Foaia de titlu a Molebnicului preia cu exactitate textul de slavă din Liturghier: „Întru slava 

sfintei, cei de o fiinţă, de viiaţă făcătoarei şi nedespărţitei Tro(i)ţă, a Tatălui, şi a Fiiului, şi a 

Sfântului D(u)h. Cu porunca prea blagocestivului, singur stăpânitoriului, marelui domnului 

nostru, împăratului Alexandru Pavlovici a toată Rossiia; în fiinţa soţiei sale ș.a.m.d. ... s-au 

tipărit cartea aceasta ce se numeşte Molebnic, adică rânduiala cântărilor de rugăciuni şi a 

paraclisurilor osăbite în exarhiceasca tipografie a Basarabiei, ce să află în sfânta Mitropolie a 

Chişinăului şi Hotinului. În Chişinău. La anul de la facerea lumii 7323, iară de la naşterea cea 

după Trup a lui Dumnezeu Cuvântului 1815, Indictionul 3, în luna lui dechemvrie”. 

După foaia de titlu urmează un text de 2 pagini, intitulat Molebnic, scris de exarhul Gavriil,  

în care acesta argumentează necesitatea  tipăririi unei asemenea cărți: „Adecă rânduiala 

cântărilor de rugăciuni, tălmăcită din cele în slavenească, care să tipărește în Rossia și să 

întrebuințază în pravoslavnicile biserici, s-au tipărit acum întîiu și rumânește în Exarhiceasca 

Tipografie a Eparhiei pentru Bisericile și preoții moldoveni a Eparhiei aceștiia. Care carte 

fiindcă ne povățuiește cum să cuvine a mulțămi prea Milostivului Dumnezeu pentru a lui daruri 

și faceri de bine cătră noi și cu ce rânduială ni se cade a alerga la mila și ajiutoriul lui și a-l 

ruga în nevoile și necazurile noastre”.  

Ediția conține și un cuprins intitulat „Însămnare de ce să află întra cestă sfântă carte” din 

care spicuim câteva denumiri: Cîntare de rugăciune, adecă: Paraclis la întâia zi a Anului nou; 
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Cântarea de rugăciune la începutul învățăturii copiilor; Rânduiala Paraclisului, adecă: a 

cîntării de rugăciune către Domnul Dumnezeul nostru, pentru ÎMPĂRATUL, și pentru norod, 

care să cântă în vreme de oștire asupra vrăjmașilor; Rînduila cîntării de  rugăciune care să 

cîntă în vremea de ne contenite și stricăcioase ploi; Rînduiala blagosloveniei spre călătorie; 

Rînduiala de rugăciune la săparea fântânii  și altele. Este destul de probabil că această structură 

a fost preluată dintr-un Molebnic sinodal, tipărit în limba „slavenească”. 

Ca și Liturghierul, Molebnicul conține numeroase pagini în care este slăvit împăratul și 

toată familia sa, textul integral și lista membrilor familiei rămânând neschimbată, în varianta 

utilizată în Liturghier.  

Molebnicul a servit preoților basarabeni un timp îndelungat, destul de multe exemplare ale 

acestuia ajungând până în prezent. Interesant este faptul că și după 100 de ani de la publicarea 

lui, el era folosit în biserică, iar în secolul XX, în perioada interbelică, atunci când elogierea 

împăratului rus nu mai era de actualitate, unii preoți au schimbat lista, astfel că în locurile 

respective apăreau numele regelui și ale reprezentanțior familiei regale. În unul din exemplarele 

Molebnicului de la Biblioteca Națională a Republicii Moldova toate inscripțiile dedicate 

împăratului rus sunt tăiate cu creionul, iar pe câmpul unei pagini este scris de mână cu creionul, 

cu litere chirilice, ca și întreaga carte, textul de slăvire a regelui, după modelul celui de slăvire a 

țarului: „Ынкы не ругъм пентру преыналтул ши де Христос Юбиторюлъ режеле ностру 

Фердинанд ши соция са режина Марia, пентру бине крединчоший лор фий принчипь ши 

принчипеле Карол, моштениторюл тронулуй, Елисавета, Мария, Николай ши ынкы не 

ругъм пентру преасвiнцытулъ ши де Думнезеу юбиторюл Арх. ностру Никодимъ ши 

пентру тоцi дорицiй ноштрiй”. Această însemnare este făcută în anul 1918 sau 1919, pe 

timpul când Nicodim (Munteanu) era locțiitor de arhiepiscop al Chișinăului și Hotinului.  

Spre deosebire de Liturghier, care se încheie cu Stihuri, Molebnicul inserează pe ultima 

pagină tot o dedicație: ÎMPĂRĂTRȘTII SALE MĂRIRI polihronismosul întru acest chip: 

Preblagocestivului, Singur Stăpînitoriului Marelui Domnului Nostru ÎMPĂRATULUI 

ALEXANDRU PAVLOVICI a toată Rossiia dăi Doamne viață pacinică și cu zile bune, Sănătate, 

mîntuire și întru toate bună sporire, iară asupra vrăjmașilor biruință și surpare șil păzește pre 

DÎNSUL întru mulți ani”. 

Repetarea insistentă în cărțile de cult a textelor de slăvire a împăratului Rusiei și a familiei 

sale ar putea fi interpretată ca o prea mare obediență a exarhului Gavriil Bănulescu-Bodoni față 

de stăpânirea rusă. Pe de altă parte însă, la fondarea Eparhiei prin diverse acte ale Sinodului 

rusesc se prevedea unificarea vieții liturgice din Basarabia și ajustarea ei la regulile Bisericii 

ruse, care prevedeau obligațiile preoților de a pomeni la slujbe familia imperială, iar în cărțile 

liturgice rusești textele de proslăvire apăreau până în secolul XX. Astfel că însuși exarhul Gavriil 

a tradus din limba slavonă în limbile română și greacă formula de pomenire a familiei țarului. 
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Textul tipărit a fost trimis în toate bisericile și mănăstirile din Moldova și Valahia. De asemenea, 

conform unui decret sinodal, se prevedea ca în timpul slujbelor, la ectenii și în alte cazuri 

prevăzute, după ce este pomenit Țarul, Familia imperială și Sfântul Sinod, trebuie pomenit 

Exarhul, apoi mitropolitul eparhial [6, p. 75]. 

Anume aceste aspecte ale „așăzării” cărților liturgice rusești au determinat structura 

tipăriturilor  din Chișinău, apărute „cu blagosloveniia prea sfântului, îndreptătoriului Sinod şi a 

prea osfinţitului Gavriil Exarh Mitropolit Chişinăului şi Hotinului”. 

În ceea ce privește fragmentele de texte evanghelice, inserate în cărțile liturgice, este foarte 

probabil că ele au fost preluate din edițiile deja cunoscute în limba română.  Spre exemplu, în 

Molebnicul din 1815 în „Paraclisul la întîia zi a Anului Nou” se indică „dela Luca  a sfintei 

Evanghelii cetire”, urmând fragmentul respectiv: „În vremia aceea venitau  în Nazaret, unde 

crescusă, și au întrat după obiceaiul Său, în zioa sîmbetei, în sinagoga, și s-au sculat să cetească 

și iau dat Lui cartea Isaiei, prorocului și deschizinduo  au aflat ocul unde era scris: Duhul 

Domnului preste Mine, pentru care mau ouns a bine vesti săracilor mau trimis, a tămădui pre 

cei zdrobiți cu inima, a propovedui robilor slobozire și orbilor vedeare, a slobozi pre cei 

sfărmați întru  oușurare,  a propovedui anul Domnului priimit și închizind cartea, oau dat slugii 

și au șezut și ochii tuturor din sinagoga era privind spre el”.  Acest text redă, cu foarte mici și 

neînsemnate excepții, fragmentul respectiv din Biblia de la Blaj (1795). 

În concluzie putem afirma că textele cărților liturgice, tipărite la Chișinău în 1915, se 

deosebesc atât prin structura lor, cât și prin limbajul și stilul, preluat din cărțile respective tipărite 

în Rusia, iar contribuția  mitropoitului  Gavriil Bănulescu-Bodoni la elaborarea lor este  una 

foarte însemnată și vizează mai multe aspecte. În primul rând, în aceste ediții sunt inserate texte 

originale, redactate de exarhul Gavriil – Pastorala din Liturghier, Introducerea din Molebnic, 

precum și multe fragmente prin care se ajustează formula de pomenire a țarului la tematica 

slujbei respective.  

De asemenea, este de remarcat traducerea multor fragmente din limba slavonă, în special 

denumirile slujbelor din Molebnic și a unor indicații pentru preoți. Ajustările făcute de exarh în 

fragmentele biblice sunt neînsemnate, ele doar pun anumite accente și fac textul mai fluent și 

mai ușor de citit. Pe tot parcursul acestor lucrări este menținut un stil religios înalt și este utilizat 

un limbaj adecvat, de o mare bogăție și expresivitate, care reprezintă o contribuție importantă la 

răspândirea limbii române culte în Basarabia secolului al XIX-lea. 

4. Delimitarea şi descrierea lucrărilor care conţin indicaţii cu privire la paternitatea textului 

(preluat, tradus, original) 

Conform studiilor realizate de istorici, după anexarea Basarabiei la Imperiul Rus în 1812, 

autoritățile ecleziastice au inițiat o activitate intensă de tipărire a cărților religioase în limba 

română, reeditate, traduse sau compilate și care au păstrat diverse caracteristici ale epocii în care 
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au apărut, iar studiul filologic al acestora se află abia la etapa inițială.  Pentru a stabili  repertoriul 

cărților de cult, publicate la Chișinău în secolul XIX, a fost examinat catalogul alcătuit de 

istoricul Igor Cereteu „Carte românească veche și modernă în fonduri din Chișinău”   (Iași 

2011), din care au fost extrase doar titlurile edițiilor apărute la Chișinău. S-a constatat că în 

această perioadă au apărut 78 de publicații, printre care se numără cărți liturgice cu mai multe 

ediții: Liturghie –  anii 1815, 1837, 1859, 1860; Psaltire – anii 1818, 1857, 1907;  Evanghelie – 

anii 1855, 1912 (3 ediții). De asemenea, au avut mai multe ediții Molitvelnicul, Ceasoslovul, 

Cartea de rugăciune, Acatistul Maicii Domnului ș.a. Aceste texte, publicate după formarea în 

1813 a Eparhiei Basarabiei în frunte cu  mitropolitul  Gavriil Bănulescu-Bodoni, aveau anumite 

particularități, ce le deosebeau de edițiile anterioare, în special prin inserția unor informații cu 

privire la înalta oblăduire a împăratului Rusiei, a dedicațiilor elogioase aduse întregii familii 

imperiale ș.a.  

Se știe că una dintre condițiile impuse de Sinodul de la Sankt-Petersburg era ca în 

Tipografia Exarhicească din Chișinău să fie publicate cărți traduse din „limba slavenească”, 

precum și alte interdicții sau indicații în legătură cu activitatea tipografică. Or, după cum arată 

informațiile incluse în foile de titlu, publicațiile de la Chișinău nu erau (și nici nu puteau fi) doar 

texte traduse. Existau câteva tipuri de ediții: 

 a) reeditarea textelor publicate anterior în limba română, de exemplu, Liturghierul, 

Evanghelia, Psaltirea ș.a., pentru care se indica pe foaia de titlu: s-au tipărit cartea aceasta, ce 

se numeşte Liturghie, în exarhiceasca tipografie a Basarabiei  (Liturghie, 1815); Dumnezăiasca 

Scriptură, a legii vechi şi a ceii noao, de pe tălmăcire românească, carea mai întâiu s-au tipărit 

în Transilvanie, iară acum s-au tipărit cu chieltuiala Rossieneştii Soţietăţi a Bibliei, în păzita de 

Dumnezeu, împărăteasca cetate Sanktpeterburg, în anul de la zidirea lumii 7327, iară de la 

întruparea Cuvântului lui Dumnezeu 1819. (Biblia de la Sankt-Petersburg); Împărăteasca, de 

Dumnezeu păzită, cetate Sanktpăterburg, de pe cea din Transilvanie tipărită românească 

tălmăcere. Acum de al doilea s-au tipărit, Noul Testament, cu chieltuiala şi osârdiia Rossieneştii 

Soţietăţi a Bibliei. În anul de la întruparea Cuvântului lui Dumnezeu 1819; S-au tipărit cartea 

aceasta, ce să numeşte Tipicon, după cel ce au ieşit întâi în Iaşi, în duhovniceasca tipografie, 

în păzitul de Dumnezeu oraş Chişinău, a oblastiei Bessarabiei, la anu de la facerea lumii 7365. 

Iară de la naşterea ce după trup a lui Dumnezeu Cuvântul 1857. Iunie 20. Indictul 15. 

Este de menționat că în cărțile liturgice, cum ar fi Liturghierul, Psaltirea, Triodul, 

Apostolul pe tot parcursul secolului XIX s-a menținut indicația „s-au tipărit această carte”, ceea 

ce ar însemna că respectiva lucrare este o reproducere după o ediție românească, nefiind 

implicate aici traduceri sau adaptări din limba slavonă, făcute în timpul publicării.  
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 b) cărți adaptate, completate cu anumite secvențe, care cuprindeau mențiuni de tipul: 

îndreptată întocma după rânduielile ce sînt aşăzate în cărţile sloveneşti şi să întrebuinţază în 

pravoslavnicile bisearici a împărăţiei Rossiei (Rânduiala sfințirii bisericii, 1820; 

Ajustările făcute și motivarea acestora sunt explicate, făcându-se trimitere și la diverse 

surse, de exemplu: Iară cu blagosloveniia prea sfântului, îndreptătoriului Sinod şi a prea 

osfinţitului Gavriil Exarh Mitropolit Chişinăului şi Hotinului. Cartea aceasta ce să numeşte 

Molitvennic, după aşezarea Molitvennicului slovenesc, ce să întrebuinţază în pravoslavnicile 

bisearici a împărăţiei Rossiei, îndreptat şi a doao ne asemănat mai mult decât cel ce au ieşit 

mai nainte în Iaşi. S-au tipărit în exarhiceasca tipografie a Basarabiei, ce se află în sfânta 

Mitropolie a Chişinăului şi a Hotinului, în Chişinău. La anul de la facerea lumii 7328. Iară de la 

naşterea cea după trup a lui Dumnezeu Cuvântul, 1820. Indictul 8. În luna lui avgust. 

c) traduceri propriu-zise „din limba slovenească” sau, mai târziu, din limba rusă, care 

conțin mențiunile respective: s-au tălmăcit pre limba românească de pre cea slovenească 

cărticica aceasta  (Pentru datoriile presviterilor, 1823); s-au tălmăcit moldoveneşte de pre cel 

slovenesc şi s-au tipărit în duhovniceasca tipografie a Bessarabiei, în Chişinău, anul 1823 

(Tipic, 1823); Iară de pre cea slavenească s-au tălmăcit pe limba moldovenească (Instrucția 

Blagocinului, 1827); s-au tălmăcit de pre cea rusască şi s-au tipărit în duhovniceasca tipografie 

a Bessarabiei (Cântare de rugăsiune pentru vreme de epidemie, 1830). S-au tălmăcit pe limba 

românească din cea slavenească şi s-au tipărit în exarhiceasca tipografie din Mitropoliia 

Chişinăului la anul 1816 în luna lui noiemvrie (Urmarea cântării de rugăciune); Scos din cel 

slavenesc şi tipărit în exarhiceasca tipografie a Chişinăului. Anul dela H(risto)s 181. (Catihisis, 

1816); Slujba şi acathistul Acoperemântului Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu. 

Moldoveneşte dres de protoiereul Iustin Ignatovici după cărticica russască din Kiev de la anul 

1890 şi după cărticica moldovenească a Episcopului Romanului Melhisedec de la anul 1887. 

Traduse de el din slavenească după cărticica, tot din Kiev, de la anul 1878. Chişinău. 

Tipografiia Eparhială, 1913. 

O bună parte dintre textele traduse se referă la organizarea vieții bisericești în cadrul 

Imperiului Rus în general, sau conțin texte specifice ale unor slujbe, rugăciuni, acatiste etc., care 

nu circulau în centrele ecleziastice românești. Ca tematică, structură și limbaj, aceste texte, 

tipărite în secolul XIX la Chișinău, conțin numeroase informații și particularități specifice, care 

reflectă perioada în care au fost editate. Marea lor diversitate reclamă și o abordare diferențiată 

în procesul de analiză, pentru a încadra fiecare text într-o categorie concretă. Este important ca 

prin studierea cărților de cult publicate în secolul XIX să se completeze și cercetările de stilistică, 

în general, cu încadrarea stilului religios, în particular, deoarece în spațiul basarabean până în 

prezent s-au făcut doar referințe sumare cu privire la stilul și limbajul religios sau la 

particularitățile generale ale unor texte consacrate, atribuite mai mult literaturii.  
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„Sinodul rusesc, aprobând cererea mitropolitului Gavriil pentru deschiderea tipografiei în 

Chișinău, pune condiție (alin.7), ca traducerea cărților în moldovenește să se facă după cărțile 

bisericești, tipărite în tipografia sinodală de la Moscova” (Ciobanu Șt. Cultura românească în 

Basarabia sub stăpânire rusă. – Chișinău, 1923, p. 58). Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni se 

îngrijește de tipărirea cărților de cult, de traducerea lor din slavonește și de confruntarea textelor 

cu variantele grecești. În cele mai multe cazuri cărțile reproduceau ediții tipărite în Țările 

Românești, cu mici corectări și ajustări ale textului. 

Teoretic, exista o înțelegere, ca toate cărțile tipărite la Chișinău să fie traduse după edițiile 

rusești, publicate de Tipografia Sinodală din Moscova. Însă, dat fiind faptul că în această regiune 

a Imperiului Rus cartea de cult în limba românească avea deja o circulație și o istorie  

considerabilă, multe ediții au reprodus doar, cu unele ajustări, cărțile respective publicate 

anterior în limba română. 

Prof. Mircea Păcuraru face precizarea că „În legătură cu aceste cărţi (editate de 

mitropolitul Bănulescu-Bodoni), trebuie să reţinem două lucruri. Pe de o parte, Gavriil a introdus 

pentru prima dată în ediţiile menţionate anumite slujbe specific ruseşti. De pildă, în Sinaxarul 

Liturghierului din 1815 (reprodus după o ediţie de la Kiev), apar şi câţiva sfinți prăznuiți numai 

la Lavra Pecerska... Iar în extinsa  „Precuvântare” de la Mineiul de obşte din 1819, recomandă 

introducerea sărbătorii Acoperemântul Maicii Domnului, specific rusească, întrucât prin 

rugăciunile ei Moldova de răsărit „s-au izbăvit de jugul agarienilor (turcilor) şi s-au împreunat cu 

cea păzită de Dumnezeu împărăţie a Rosiei”.   

 

5. Identificarea și studierea ediţiilor cu texte bilingve, precum și cu texte ale Sfintei Scripturi 

apărute între anii 1814-1918    

La începutul secolului XIX, când Basarabia a fost anexată la Imperiul Țarist, la Sankt 

Petersburg își începe activitatea Societatea Biblică Rusă, al cărei președinte a fost numit prințul 

Alexandr Nicolaevici Golițîn, instituție care își propunea următoarele: : «Единственный 

предмет Общества есть способствование к приведению в России в большее 

употребление Библии без всяких примечаний и пояснений... Единственное попечение 

Общества обращается на то, чтобы обитателям Российского государства доставлять 

Библии на разных языках за самые умеренные цены». „Unicul obiectiv al Societății este să 

contribuie ca în Rusia să fie folosită cât mai pe larg Biblia, fără niciun fel de note și explicații... 

Singura preocupare a Societății este orientată spre faptul ca locuitorilor statului Rus să li se pună 

la dispoziție Biblia în diferite limbi și la prețurile cele mai moderate”. În această perioadă 

activitatea Societății Biblice Ruse s-a desfășurat cu mare succes: au fost traduse, pregătite pentru 

tipar și publicate cărțile Sfintei Scripturi în 14 limbi noi, au fost tipărite 876 106 exemplare ale 

Bibliei și diverse părți ale ei în 26 de limbi și dialecte. 
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Pentru a tipări Biblia în limba română, Societatea Biblică din Rusă i-a solicitat exarhului 

Gavriil Bănulescu-Bodoni o ediție românească de o cât mai bună calitate, care să poată servi 

drept bază pentru tipografii de la Sankt Petersburg. Materialele pregătite pentru tipar trebuiau, de 

asemenea, verificate și corectate de o față bisericească de la Chișinău, care cunoștea limba 

română. Unele capitole au fost verificate chiar de către mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni, 

însă lucrarea era prea amplă, astfel că la revizuirea și pregătirea ei pentru tipar au participat mai 

multe persoane. 

La solicitarea Comitetului secției Societății Biblice din Petersburg, Bănulescu-Bodoni 

trimite Biblia de la 1688, tipărită la Bucureșt, și Biblia tipărită la Blaj, în Ardeal, în 1795, cu o 

scrisoare în care recomandă Comitetului din Petersburg să folosească Biblia de la Blaj, întrucât 

„traducerea este făcută de pe edițiile celor 70 de interpretatori de răsărit, și este mai clară, și în ea 

se întrebuințează limba cea nouă, mai înțeleasă”.  (Ciobanu Șt., p. 50). Comitetul s-a oprit asupra 

Bibliei de la Blaj, pe care a reprodus-o, după opiniile mai multor autori, cu mici corectări și 

ajustări. Asemenea intervenții erau inerente în perioada când lucrările tipografice se făceau 

manual – culesul, paginarea, tipărirea, astfel încât în orice ediție se strecurau greșeli, care la o 

tipărire ulterioară puteau fi corectate. 

Prin intermediul acestei Societăți biblice, la Sanct-Petersburg apar în limba română două 

ediții ale Evangheliei, în 1817 și 1819 și Biblia în 1819:  

NOUL TESTAMENT A DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS. Tipărit cu cheltuiala 

Rossieneştii însoţiri a Bibliei. În Sanktpeterburg. În tipografia Sfântului Sinod. 1817 let;  

 

NOUL TESTAMENT, adecă aşezământul legii cei noao a Domnului şi Mântuitoriului nostru 

Iisus Hristos. Cu chieltuiala Rossieneştii Soţietăţi a Bibliei. În Sanktpeterburg. În tipografiia lui 

Nic. Grecea. În anul 1819. Avgust 15 zile. 

 

BIBLIIA, ADECĂ DUMNEZEIASCA SCRIPTURĂ, A LEGII VECHI ŞI A CEII NOAO. Cu 

cheltuiala Rossieneştii Soţietăţi a Bibliei. În Sanktpeterburg. În tipografia lui Nic. Grecea. În 

anul 1819, avgust 15 zile. 

 

În prefața acestei ediții se conține următoarea informație: Întru slava sfintei, şi de o fiinţă, 

şi de viiaţă făcătoarei, şi nedespărţitei Troiţii, a Tatălui, şi a Fiiului, şi a Sfântului D(u)h. Din 

porunca prea binelui credincios şi însuşi stăpânitoriului, marelui nostru d(o)mn împărat 

Alexandru Pavlovici a toată Rossie; în fiinţa soţiei sale, prea bine credincioasăi doamnei, 

împărătesii Elisavetei Alixievnii şi a maicii sale, prea bine credincioasăi doamnii, împărătesii 

Mariei Feodorovnei; şi a bine credinciosului d(o)mn, ţesarevici şi marelui cneaz Constantin 

Pavlovici şi a soţiei sale, bine credincioasăi doamni, marei cneaghini Anei Feodorovnei; şi a 



17 

bine credinciosului d(o)mn, marelui cneaz Nicolai Pavlovici şi a soţiei sale, bine credincioasăi 

doamni, marei cnighini Alexandrei Feodorovnei; şi a bine credinciosului d(o)mn şi marelui 

cneaz Alexandru Nicolaevici; şi a bine credinciosului d(o)mn, marelui cneaz Mihail Pavlovici; şi 

a bine credinciosăi doamni, marei cneghini Mariei Pavlovnei şi a soţului ei; şi a bine 

credincioasăi doamni, marei cneghini Anei Pavlovnii şi a soţului ei; şi a bine credinciosăi 

doamni, marei cnejni Mariei Nicolaevnii. Cu blagoslovenie sfântului întreptătoriului a toată 

Rossiei Sinod. 

 Dumnezăiasca Scriptură, a legii vechi şi a ceii noao, de pe tălmăcire românească, 

carea mai întâiu s-au tipărit în Transilvanie, iară acum s-au tipărit cu chieltuiala Rossieneştii 

Soţietăţi a Bibliei, în păzita de Dumnezeu, împărăteasca cetate Sanktpeterburg, în anul de la 

zidirea lumii 7327, iară de la întruparea Cuvântului lui Dumnezeu 1819. Indiction 7. În a 

noaosprezăcilea an al fericitei şi pacinicii stăpâniri al împărăteştii sale măriri.  

Pe baza acelorași variante, la Chișinău se mai publică în secolul XIX trei  ediții ale Psaltirii 

și o ediție a Evangheliei, cărți care completează fondul de literatură religioasă din regiune: 

PSALTIRE. Chişinău, Tipografia Exarhicească, 1818;   

 

EVANGHELIE. Chişinău, Tipografia Duhovnicească, 1855. 

 

PSALTIRE. Chişinău, Tipografia Duhovnicească, 1857. 

 

 PSALTIRE. Chişinău, Tipografia Eparhială, 1907.  

 

Este de menționat că în această perioadă, în afară de publicarea textelor din cuprinsul 

Sfintei Scripturi, la Chișinău se desfășoară o activitate destul de intensă de traducere din limba 

rusă a diferitor cărți de cult, a diverselor slujbe, acatiste, regulamente, lucrări de catehizare ș.a., 

destinate atât slujitorilor bisericii, cât și publicului larg.   

Apare și un nou tip de ediții, mai puțin răspândite – ediții bilingve, numite de specialiști și 

diglote, care conțin, în paralel, același text, în cazul nostru, în română (moldovenească) și rusă. 

Edițiile diglote aveau diverse destinații –pentru catehizare, pentru slujitori, care oficiau slujbele 

și/sau în rusă și română, dar și pentru cititorii obișnuiți.  

Primele cărți de acest fel apar la Chișinău la mijlocul secolului XIX, în tipografia Casei 

Arhierești și sunt prevăzute pentru utilizarea lor în biserică, în timpul diverselor slujbe.  

 

TROPARUL ŞI CONDACUL MAICII DOMNULUI DE LA HÂRBOVĂŢ, CHIŞINĂU, 

Tipografia Casei Arhiereşti, 1862. Tропарь и кондакъ Гербовецкiiа Б(о)жiей М(а)т(е)ри на 

славянскомъ и молдавскомъ языкахъ. Кишиневъ. Въ типографiи архiерейскаго дома. 
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1862 года.  

 

ÎNVĂŢĂTURĂ DIN PRAVILELE SFINŢILOR APOSTOLI, CHIŞINĂU, TIPOGRAFIA 

CASEI ARHIEREŞTI, 1863.  Învăţătură scoasă din pravilele sfinţilor apostoli şi a sfinţilor 

părinţi, carea se dă în scris de la arhiereu preotului celui de nou hirotonisit, ca să o cetească 

adesăori. S-au tălmăcit de pre cea slavenească în limba moldovenească şi s-au tipărit acum, a 

treia oară, în tipografiia Casii Arhiereşti. În Chişinău la anul 1863. În luna lui iunie.Text pe 

două coloane, prima coloană – text în limba rusă, coloana II – text în limba română, caractere 

chirilice. 

 

PENTRU CREDINŢĂ ŞI VIAŢĂ CREŞTINEASCĂ, CHIŞINĂU, TIPOGRAFIA CASEI 

ARHIEREŞTI, 1863. Pentru credinţă şi viiaţă creştinească. V.B. S-au tălmăcit de pe limba 

rossienească pe cea moldovenească şi s-au tipărit cu dezlegarea sfântului îndreptătoriului Sinod 

în tipografiia Casii Arhiereşti în Chişinău. 1863. Pe recto – text românesc, pe verso text rusesc. 

 

În anul 1912 la Chișinău a fost marcat cu mult   fast jubileul de 100 de ani de la alipirea   

Basarabiei la  Imperiul Rus. Cu acest prilej, la Chișinău a fost publicată o Evanghelie bilingvă, în 

limbile rusă și română (cu caractere chirilice), cuprinzând cele 4 evanghelii. Tot atunci, au fost 

tipărite separat Evanghelia de la Matei și Evanghelia de la Ioan:  

 

EVANGHELIE, Chişinău, Tipografia Eparhială, 1912.   

Господа нашего Iисуса Христа Святое Евангелiе отъ Матфея, Марка, Луки и Iоанна на 

русскомъ и молдавскомъ языкахъ. Изданie Кишиневскаго Епархиальнаго Православнаго 

религиозно-просвятительнаго Христо-Рождественскаго Братства въ память 

столътняго юбилея со времени присоединенiя Бессарабiи къ Россiйской Имперiи. 1812. 

5/16. 1912 годы. Кишинев. Епархiальная Типографiя. 1912./Evanghelia Domnului nostru 

Iisus Hristos de la Matei, Marcu, Luca şi Ioan în limbile rusă şi moldovenească. Ediţia 

Frăţimei Naşterii lui Hristos în amintirea jubileului de o sută de ani de la alipirea Basarabiei la 

Imperiul Rus. Anii 1812. 5/16. 1912. Chişinău. Tipografia Eparhială. 1912. 

 

EVANGHELIA DE LA IOAN, Chişinău, Tipografia Eparhială, 1912 

Господа нашего Iисуса Христа Святое Евангелiе отъ Iоанна на русскомъ и 

молдавскомъ языкахъ. Изданie Кишиневскаго Епархиальнаго Православнаго религиозно-

просвятительнаго Христо-Рождественскаго Братства въ память столътняго юбилея 

со времени присоединенiя Бессарабiи къ Россiйской Имперiи. 1812. 5/16. 1912 годы. 

Кишинев. Епархiальная Типографiя. 1912./ Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos de la 
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Ioan în limbile rusă şi moldovenească. Ediţia Frăţimei Naşterii lui Hristos în amintirea 

jubileului de o sută de ani de la alipirea Basarabiei la Imperiul Rus. Anii 1812. 5/16. 1912. 

Chişinău. Tipografia Eparhială. 1912. 

 

EVANGHELIA DE LA MATEI, Chişinău, Tipografia Eparhială, 1912 

Господа нашего Iисуса Христа Святое Евангелiе отъ Матфея на русскомъ и 

молдавскомъ языкахъ. Изданie Кишиневскаго Епархиальнаго Православнаго религиозно-

просвятительнаго Христо-Рождественскаго Братства въ память столътняго юбилея 

со времени присоединенiя Бессарабiи къ Россiйской Имперiи. 1812. 5/16. 1912 годы. 

Кишинев. Епархiальная Типографiя. 1912./ Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos de la 

Matei în limbile rusă şi moldovenească. Ediţia Frăţimei Naşterii lui Hristos în amintirea 

jubileului de o sută de ani de la alipirea Basarabiei la Imperiul Rus. Anii 1812. 5/16. 1912. 

Chişinău. Tipografia Eparhială. 1912. 

 

Tipărit în conformitate cu normele ortografice ale timpului – cu alfabet rusesc și cu alfabet 

chirilic, textul complet al Evangheliei/tetraevangheliarului de la 1912 conține cele mai cunoscute 

și mai reprezentative variante pentru fiecare limbă. Textul în limba rusă este reprodus după  așa-

numita variantă sinodală – cea mai răspândită și mai apreciată de către cititori variantă de 

traducere înlimba rusă. Varianta  în limba română este textul reprodus (cu anumite adaptări) 

după Biblia del la Blaj din 1895. Textul evangheliei se sfârșește lapagina 618, iar paginile 619-

644 cuprind un compartiment în limba rusă intitulat „Указание евангельских чтений на все 

дни года”, care nu este tradus în limba română.  

6. Colaținarea versiunii româneşti a Evangheliei   cu versiunile textelor biblice tipărite la 

Bucureşti şi la Blaj. 

 

Chiar primului text al cărții, „Evanghelia după Matei”,  oferă o serie de exemple 

interesante, care  demonstrează felul în care a fost expus textul românesc în ediția bilingvă de la 

Chișinău. 

Din punct de vedere ortografic, literele alfabetului chirilic sunt utilizate într-un mod mai 

simplificat, redând sunetele mai aproape de rostirea  firească, de exemplu, nu mai apar forme 

diftongate ca  4ste, aceasta fiind înlocuită cu este sau vr4m1 cu vrem1,  au fost adaptate rostirii 

curente formele de tipul nu te team, aceastea, carea, featii ș.a., fiind înlocuite cu nu te teme, 

acestea , care, fetei  etc., ca în exemplele ce urmează 

    CH – Cap.2, 14 ау луат Прункул 

     Blaj – Cap.2, 14. Au luoat Pruncul  

     CH., Cap 2, 9. Ши ѩтъ стѣѡа, каре ѡ възусъ ла ръсърит     
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     Blaj, Cap.2, 9.Și, iată, steaoa, carea o văzusă în răsărit, 

În ediția bilingvă a evangheliarului de la Chișinău  pot fi observate anumite diferențe față 

de textul Bibliei de la Blaj, cum ar fi diverse ajustări lexico-gramaticale. De exemplu, în textul 

de la Chișinău o serie de forme/cuvinte obișnuite în Ardeal sunt înlocuite cu cuvinte și forme 

familiare pentru vorbitorii de română din zona Moldovei. Astfel, pe parcursul întregului text 

cuvântul „muiare”, utilizat în Biblia de la Blaj, precum și în Biblia de la Sankt Petersburg, a fost 

înlocuit cu lexemul „femeie”. Este de menționat că „muiere” în spațiul moldovenesc are și în 

prezent o nuanță peiorativă, pe care probail că  au dorit să o evite editorii evangheliarului de la 

1912. 

CH. –Cap.1, 20. Ши куџетѫнд  ел ачестѣ, ѩтъ îџерул Домнулуй прин вис сау арътат 

луй зикѫнд: Iωсифе, фiюл луй Давид, ну те теме а луа пре Марiѧ, фемеѧ та: къ че сау 

нъскут Î трѫнса дин Духул Сфѫнт есте. 

Blaj – Cap.1, 20. Și, cugetând el aceastea, iată, îngerul Domnului prin vis s-au arătat lui, 

zicând:Iosife, fiiul lui David, nu te teame a lua pre Mariia, muiarea ta, că ce s-au născut într-

însa din Duhul Sfânt easte. 

CH, Cap.5,28. Ѩръ еу зик воуъ, кэ тот чел че съ оуитъ ла фемее ку пофтъ спре дѫнса, 

ѩтъ къ ау курвит ку ѧ îтру инима са. 

Blaj, Cap.5, 28. Iară Eu zic voao că tot cel ce să uită la muiare, ca să o poftească pre ea, iată, 

au curvit cu ea întru inima sa. 

Formele de perfect simplu   (de tipul văzu, trecui), utilizate în mod curent în Ardeal, în 

ediția de la Chișinău sunt înlocuite cu formele de perfect compus, mai familiare vorbitorilor  

locali – se știe că în această zonă nu se folosește în vorbire perfectul simplu. 

CH, Cap. 2, 21. Ши ел скулѫндусъ, ау луат Прункул ши пре Мума Луй ши ау венит î 

пъмѫнтул луй Iсраил 

Blaj, Cap.2, 21. Și el, sculîndu-să, luo Pruncul și pre muma Lui și veni în pămîntul lui Israil 

 

De asemenea, la Chișinău este preferată forma „vra” de la verbul „a vrea”, spre deosebire de 

forma „va”, utilizată în versiunea de la Blaj: 

CH.- Cap.2, 13. Вра Ирωд съ кауте Прункул 

Blaj, Cap.2,13 va Irod să caute pruncul    

O particularitate a  Evangheliei după Matei o reprezintă o serie de note explicative, plasate 

la subsolul paginilor. Este de menționat că în celelalte evanghelii din volum această practică 

textuală nu mai este continuată, ele nu mai conțin nicun fel de explicații sau note. Intervențiile 

paratextuale din prima evanghelie, menite să faciliteze recuperarea sensului sunt de mai multe 

tipuri: unele sunt făcute pentru textul rusesc și sunt preluate în limba română, altele se referă 

doar la varianta românească. 
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În unele cazuri, se fac precizări cu privire la sensul exact al cuvântului, arătându-se cum 

trebuie interpretat acesta, de exemplu: 

Cap. 3, 12 

Лопата* Его в рукѣ Его, и Он очиститъ гумно 

А къруѧ вѫнтурътоаре* есте î мѫна Са, ши ва куръци арїѧ Са 

Blaj: A Căruia vânturătoarea e în mâna Sa și va curăți aria Sa 

*) Которою въют хлеб 

*) Лопата, ку каре вѫнтуръ 

Cap. 16, 25 

Ибо кто хочетъ душу* свою сберечь, тотъ потеряет ее; а кто потеряетъ душу свою ради 

Меня, тот обрѣтетъ ее; 

Къ чел че ва врѣ съ мѫнтуѧскъ суфлетул* съу, пїѧрделва: ѩръ чел че ва пїѧрде 

суфлетул съу пентру Мине, афлалва пре ел. 

Că cel ce va vrea să mântuiască sufletul său piiarde-l-va, iară cel ce va piiarde sufletul său 

pentru Mine afla-l-va pre el. 

*жизнь 

*Вїѧца 

Într-o altă categorie de note  se decodifică sensul unor lexeme necunoscute în limba rusă 

ori se insistă asupra unor sensuri anumite, cf.: 

Cap.5, 22 

кто же скажеть брату своему «рака»,* подлежитъ синедриону 

Ѩръ чине ва зиче фрателуй съу рака,* виноват ва фи Съборулуй 

Blaj: iară cine va zice fratelui său «Raca» (v) vinovat va fi săborului; 

*) пустой человекъ 

*) ωм ку минтѣ дешартъ 

Cap.5, 46 

Не то же ли дѣлають и мытари?* 

Ау ну ши вамешїй* фак ачаста? 

Blaj: Au nu și vameșii fac aceasta? 

*) Сборщики податей  

*) Стрѫнгэторїй бирулуй 

Cap.6, 24 

Не можете служить Богу и маммонѣ* 

Ну путецй луй Думнезеу служи, ши луй мамона*  

Blaj: Nu puteți lui Dumnezeu sluji și mamonii. 

*)Богатству 
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*) Богъціей 

Cap. 21, 9 

осанна*) Сыну Давидову 

ωсанна* Фіюлуй луй Давид 

Blaj: Osana Fiiului lui David 

*Спасение 

*Мѫнтуире 

(NOTĂ: Un inventar mai complet al diferențelor/ajustărilor din textul tipărit  la Chișinău în 

1912 se conține în publicațiile științifice la tema proiectului.)  

Deocamdată nu se știe cine a îngrijit textul Evangheliei după Matei, dar judecând după 

notele și explicațiile pertinente, aceasta era o persoană cu o vastă cultură, care cunoștea bine și 

rigorile activității editoriale. Ar fi interesant să știm de ce nu s-a lucrat în aceeași manieră și 

asupra celorlalte texte incluse în ediția bilingvă de la 1912. 

Evangheliarul de la Chișinău preia întru totul din Biblia de la Blaj și rugăciunea 

Domnească „Tatăl Nostru”, prezentând-o într-o variantă ortografică ceva cmai simplă și mai 

aproape de rostirea obișnuită.  

9. Дрепт ачеѧ, аша съвъ ругацй вой : Татъл ностру, Кареле Ещй î черюрй ! 

Сфинцаскъсе Нумеле Тэу : 

10. Віе îпъръциѧ Та : фие воѧ Та, прекум î черю ши пре пъмѫнт : 

11. Пѫйнѣ ноастръ чѣ де тоате зилеле дънеω ноуъ астъзй : 

12. Ши не ѩртъ  ноуъ дъторiйле ноастре, прекум ши ной ертъм дъторничилωр 

нощрїй : 

13. Ши ну не дуче пре ной î испитъ, чи не избъвеще де чел ръу; къ а Та есте Îпъръціѧ 

ши путерѣ ши мърирѣ î вѣчй. Амин. 

9.  Drept aceaea, așea să vă rugați voi:* «Tatăl nostru Carele ești în ceriuri, sfințască-se numele 

Tău.  

10. Vie împărșțiia Ta, fie voia Ta, precum în ceriu, și pre pămînt.  

11. Pîinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o noao astăzi.  

12. Și ne iartă noao deatoriile noastre, precum și noi iertăm deatornicilor noștri.  

13. Și  nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăveaște de cel rău. Că a Ta easte împrățiia și putearea 

și mărirea, în veaci. Amin !» 

Aceste observații denotă faptul că în textele cu caracter religios publicate la Chișinău nu s-

au făcut schimbări esențiale, ele etalează aceeași frumoasă limbă română ca și publicațiile 

respective din Țară.   

Or, după cum s-a mai remarcat, intențiile de a îmbunătăți exprimarea i-au ghidat pe toți cei 

care s-au aplecat asupra sfintelor scripturi.  



23 

Este de remarcat faptul că  rugăciunea  Domnească  „Tatăl Nostru” are variate versiuni, 

una dintre acestea putând fi depistată tot într-unul  din volumele Bibliotecii de carte religioasă de 

la USM.  Printre cărţile tipărite la Chişinău în sec.XIX se află şi o ediţie incompletă a unui 

liturghier, de fapt, un fragment care începe cu pagina 94 şi are titlul DUMNEZEIASCĂ 

LITURGHIE a Sfîntului Părintelui nostru Ioann Zlatoust. Pe prima pagină (lipită special) se află 

o miniatură, reprezentându-l pe Sfântul Ioan Gură de Aur. Cartea are format mic, 11 pe 16 cm şi 

a fost tipărită  la Chişinău, la mijlocul secolului XIX. Putem afirma acest lucru, deoarece conţine  

tradiţionala rugăciune pentru ţarul Rusiei şi familia lui. Aici rugăciunea este pentru 

Preablagocestivul Sîngur Stăpînitoriul Marele Domnul Nostru ÎMPĂRAT ALEXANDRU 

NICOLAEVICI a toată Rossia şi pentru Soţia Sa, Preablagocestiva Marea Doamnă 

ÎMPĂRĂTEASA MARIA ALEXANDROVNA, urmând toţi ceilalţi membri ai familiei 

imperiale. Este vorba aici despre împăratul Rusiei Alexandru al II-lea, care a domnit între anii 

1856-1881, prin urmare şi cartea respectivă a fost tipărită în această perioadă. (pe prima filă se 

află o inscripţie de mână, făcută cu cerneală violetă în limba română: Preotului Eufimii Leu. 

Donată de protoiereul părinte Macarie Untul în zioa 10 iunie 1918) Exemplarul este incomplet, 

începe la p. 94 şi se termină la pagina 264 

La pagina 144  rugăciunea  Tatăl Nostru este prezentată în următoarea versiune: 

Tatăl nostru, carele eşti în ceriuri, sfinţească-se numele tău, vie împărăţia ta, fie voia ta, 

precum în ceriu şi pre pămănt. Pâinea noastră cea de-a pururea dă nouă astăzi. Şi iartă nouă 

greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pre noi întru ispită, ci ne 

izbăveşte de vicleanul. Că a ta este împărăţia, şi puterea şi Slava, a Tatălui, şi a Fiiului, şi a 

Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 

Numeroasele traduceri și redacții ale textelor biblice reprezintă diverse posibilități de 

exprimare în limba română și, în opinia specialiștilor, „o cercetare lingvistică trebuie să 

urmărească deopotrivă poziţia stilistică a formelor, concurenţa arhaismelor şi a neologismelor, 

derivarea sau specializarea semantică în interiorul lexicului bisericesc, fenomenele sintactice şi 

textuale caracteristice” (Zafiu R.)  

Compararea, colaționarea diferitelor versiuni ale textelor biblice, dar și a altor scrieri cu 

caracter religios, scoate la lumină strădania și grija predecesorilor noștri de a aduce lumii 

Cuvântul lui Dumnezeu într-o formă cât mai convingătoare și într-o exprimare aleasă. 

 

7. Studierea particularităţilor limbajului religios, utilizat în textele publicate la Chișinău în 

secolul  XIX – începutul secolului XX 

 

a) Particularități lexicale: influențe grecești 
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Terminologia ecleziastică română s-a format, având la bază material lingvistic grecesc, 

latin şi slav adaptat sistemului lingvistic românesc. Limba greacă, care „a fost un adstrat pentru 

limba latină vorbită în regiunile dunărene din epoca augustiniană, când se vorbea koine, până la 

sosirea slavilor” [4, p.104], a lăsat amprente în textele religioase. Influența ei asupra lexicului 

românesc s-a manifestat pe o durată lungă de timp, fapt care permite a evidenţia trei etape: 

influenţa greacă veche, influenţa greacă medie (bizantină) și influenţa greacă modernă 

(neogreacă). 

Referindu-ne la textele religioase publicate la tipografia exarhicească din Chișinău în 

secolul al XIX-lea (care oferă informații importante referitoare la limbajul bisericesc), 

menționăm că influența limbii grecești se atestă în mod special la nivel lexical (mai puțin la nivel 

fonetic, gramatical și sintactic). Este suficient să enumerăm câteva titluri de cărți religioase 

tipărite la Chișinău în secolul al XIX-lea (Ceasosolov, Molitvenic, 1820, 1817, Minei de obște, 

1819, Liturghie, 1837, 1882, Psaltire, 1907, Chiriacodromion, 1860) ca să ne convingem de 

influența limbilor slavonă (Ceasoslov, Molitvenic) și greacă (Minei < gr. μήνας „lună”, Liturghie 

< gr. λειτουργία, Psaltire < gr. ψαλμός „cântare, odă; psalm”, Chiriacodromion < gr. Κυριακή 

„ziua Domnului, Duminică” + δρόμος „drum, cale”) asupra terminologiei religioase românești. 

Cuvintele de origine greacă atestate în aceste cărți religioase se pot raporta, din punct de 

vedere semantic, la următoarele categorii noţionale: 

• funcţii, ranguri: clironom (<gr. κληρονόμος), ipodiacon (<gr. υποδιάκονος), episcop (<gr. 

επίσκοπος), patriarh (<gr. πατριάρχης), mitropolit (<gr. μητροπολίτης), apostol (< gr. απόστολος) 

etc.; 

- clironom „moștenitor (al unui bun, al unui drept); succesor, urmaș”, prin clironomie avându-se 

în vedere „moștenirea lui Dumnezeu”, adică omul credincios, creștinul care acceptă, recunoaște 

și crede în jertfa Mântuitorului, supunându-i-se de bună voie, prin credință [1, p. 106]; 

Ex.: ... și a Clironomului lui, Binecredinciosul Domn Țesarevici, marele Cneaz ALEXII 

NICOLAEVICI, cu blagoslovenia Preasfântului Îndreptătoriului Sinod ... (Psaltire, 1907, p. 2); 

- episcop este numit preotul cu un „grad înalt în ierarhia bisericească creştină, imediat inferior 

mitropolitului sau arhiepiscopului” [3, p. 297], având următoarele derivate: episcopie, episcopat, 

episcopal. Iniţial, în societatea greacă, numele de episcop era acordat celor care ocroteau, 

supravegheau ceva atât din domeniul profan, cât şi din cel religios. Astfel, episcopi puteau fi 

numiţi: zeii care ocroteau oamenii, cetăţile, bunurile etc.; persoanele cu funcţii înalte care aveau 

grijă de oameni, de treburile obşteşti; funcţionarii superiori ai statului ş.a. În perioada apariţiei 

creştinismului, episcop era numit Dumnezeu şi avea semnificaţia de „cunoscător a toate”. Ex. : ... 

și a Presfințitului Arcadie, Episcopul Acchermanului, s-au tipărit PSALTIREA aceasta în orașul 

Chișinău, în tipografia eparhială ... (Psaltire, 1907, p. 2); 
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 - patriarh (<gr. πατριάρχης „părintele unei comunități, al unei familii”) este cel mai înalt rang în 

ierarhia Bisericii Ortodoxe, numit și întâiul stătător [1, p. 357]; în „Vechiul Testament” patriarhi 

sunt numiți capii unor mari familii gentilice ebraice, predecesori ai lui Moise, conducători 

ereditari (spirituali și politici) ai poporului evreu [3, p. 647]; prin extensiune semantică, termenul 

se atribuie și bătrânilor venerabili cu numeroși descendenți și/sau persoanelor în vârstă cu foarte 

multă experiență într-un domeniu spiritual [ibidem]. Ex.: Simvolul, adică mărturisirea Credinții 

a celui întru Sfinți părintelui nostru Atanasie, Patriarhul Alexandriei (Psaltire, 1907, p. 3); 

- apostol desemnează persoana aleasă şi trimisă să îndeletnicească o misiune; este denumirea cea 

mai frecvent atribuită persoanei însărcinate cu propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu; astăzi 

cuvântul apostol poate fi folosit atât cu sensul de „nume dat fiecăruia dintre cei 12 discipoli ai lui 

Hristos” [3, p.54], cât şi ca „adept şi propagator înflăcărat al unei idei, al unei doctrine” [ibidem]. 

Substantivul apostol este unul productiv în limba română, contribuind la formarea altor termeni 

religioși: apostolat, apostolic (scaun apostolic), apostolească (Apostolească Biserică), 

apostolește etc. Ex.: Arătare în scurt, despre aceea, cum fieștecărui Pravoslavnic creștin după 

predania veche a sfinților Apostoli, și a sfinților Părinți, spre închipuirea sămnului sfintei Cruci 

pre fața sa... (Psaltire, 1907, p. 10); 

• sărbători: Adormirea Maicii Domnului (< η Κοίμηση της Θεοτόκου); Epifania (< η επιφανεία) 

este una dintre  primele sărbători creștine (alături de Nașterea Domnului și Învierea Domnului), 

datând din primele veacuri ale Bisericii [1, p. 152], referindu-se la arătarea lui Iisus Hristos 

oamenilor, magilor; prin extensiune semantică lexemul epifanie devine un substantiv comun, 

însemnând „revelație a unei realități sacre, mitice” ș.a.;  

• cărți religioase: biblie < gr. βίβλος, evanghelie < gr. ευαγγέλιο „veste bună” (ευ „bun” + 

άγγελος „înger, vestitor”), catastif < gr. κατάστιχο, catisma „versete de psalmi în timpul citirii 

cărora credincioșii stau așezați” < gr. κάθισμα „așezat, șezut”, palie < gr. παλαιά „vechi”, triod < 

gr. τριώδιον (τρεις „trei” + οδή „odă, cântare”) etc.; 

• rugăciuni, versete: ectenie < gr. εκτενής „întins, prelungit”, psalm < gr. ψαλμός, stih < gr. 

στίχος „șir, linie; stih, vers”, sărindar < gr. σαράντα „patruzeci”, sărăcustă, antifon, tropar etc.; 

• obiecte de cult: agheasmatar, candelă, căţuie, chimval, icoană, iconostas, policandru, 

pateriţă, potir, crijmă etc.; atribute sfinte: agheasmă, alifie, anafură, smirnă, tămâie etc.; 

• veşminte bisericeşti: camilafcă, felon, rasă, sacos, schimă, stihar, mitră etc.  

• tipuri de îngeri: arhanghel, heruvim, înger, demon,  serafim, satană  etc.; 

• fiinţe care fac parte/activează în sfera ecleziastică: apostol, mag, martir, martor, sihastru etc.; 

• clădiri, edificii: biserică, enorie, episcopie, chinovie, mănăstire, cimitir etc.; 

• acţiuni, activităţi cu caracter religios: a afurisi, a boteza, a mărturisi, a hirotonisi etc.; 

• cântări care fac parte din cultul religios: apolis, polieieu, stihiră, stihoavnă, tropar ş.a.  

• feluri de mâncare: colivă, plachie etc.; 
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• slujbe, părţi din slujbe: prosomidie, litie, liturghie, panihidă etc.; 

• stari, simţăminte: evlavie, mireasmă, mânie, patimă, pizmă etc.; 

• flora, faună cu semnificaţie divină: chiparos, livan, mirt, nard etc.  

De fapt, asemenea termeni formează un vocabular religios prezent în toate cărţile de cult, care 

este diferit de cel laic [2, p.158]. 

Influența greacă se simte și în cazul numelor proprii, atestând în textele analizate: 

a) antroponime (textele biblice, firește, fac referință la divinitate (teonime), la sfinți și sfinte, 

apostoli etc.): Gheorghe < gr. γεωργός „lucrător al pământului, țăran”: „slăvitului marelui 

mucenic Gheorghie purtătorul de biruință” (Molitvenic, 1820); Olimpiada (derivat al lui Olimpia 

< gr. Ολυμπία (localitate) sau de la verbul λάμπω „a străluci, a lumina”) și Eupraxia / Evpraxia 

< gr. ευπραξία „activitate bună”: „pomenirea sfintelor muieri, Olimpiada și Evpraxia” 

(Molitvenic, 1820); Teodosie < gr. Θεοδόσιος „cel care se dăruie lui Dumnezeu”: „și aducerea 

cinstitelor Moaște a cuviosului părinte Teodosie” (Molitvenic, 1820); Eudochim / Evdochim < gr. 

ευδόκιμος „bună pricepere, succes, reușită”: „Sfântul și Dreptul Evdochim” (Liturghia, 1837); 

Anastasie < gr. ανάσταση „înviere”: „a fericitului Patriarh a marei Antiohii, Anastasie” (Psaltire, 

1907); Vasile < gr. βασιλιάς „rege, conducător” și Grigore < gr. γρήγορος „treaz; rapid, iute”: 

„Veniți, pre Vasilie, Pre Grigorie săi lăudăm” (Psaltire, 1907); 

b) toponime grecești („dela țara Grecească fiind adusă” (Psaltire, 1907, p. 16)): „Monahul dela 

sfântul Munte” (Psaltire, 1907, p. 12, „din Mănăstirea Vatopedului” (Psaltire, 1907, p. 12, „cel 

ce pe urmă au fost mitropolit Τesalonicului” (Psaltire, 1907, p. 16) etc. 

Interesantă este ortografierea cuvintelor, de exemplu, același nume este scris în moduri diferite: 

Ioann (cu accent pe vocala o, dublu n) cel mare gură de aur (Psaltire, 1907, p. 19) și Ioan Gură-

de-aur (cu accent pe vocala a, un singur n) (Psaltire, 1907, p. 493); în unele cuvinte se folosesc 

litere grecești (de ex. Θ), îmbinări de litere (oy pentru a reda sunetul [u]), spirite și accente etc.  

Termenii religioşi de origine greacă, după structură, se împart în următoarele categorii: 

cuvinte simple (canon, cler, călugăr, har, livan, mir, mag, stihar, serafim, stelă, stih etc.), 

cuvinte derivate (ateu, ecleziastic, epitaf, ipodiacon etc.) și cuvinte compuse (arhidiacon, 

arhiepiscop, protodiacon, mitropolie, ortodox etc.).  

Cei mai mulţi termeni religioşi de origine greacă sunt substantive (anafură, apostol, 

arvună, biserică, evlavie, catihet, cler etc.); mai puțin numeroase sunt verbele (a boteza, a 

mărturisi, a pizmui, a hirotonisi etc.) şi un număr relativ mic de termeni religioşi fac parte din 

categoria adjectivului (ateu, creştin, ortodox etc.).  

Unii termeni religioși de origine greacă au pătruns în lexicul românesc direct din limba 

sursă (împrumuturi directe: amvon < gr. άμβων, evlavie < gr. ευλάβεια), alții prin filiera altor 

limbi (împrumuturi indirecte: biserică < lat. basilica< gr. βασιλική, a boteza < lat. baptizare < 

gr. βαπτίζω). Așadar, din punct de vedere etimologic, terminologia ecleziastică românească este, 
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în mare măsură, de origine greacă (greaca veche, greaca bizantină sau neogreacă), trecută deseori 

prin filieră latină sau slavă, în funcţie de împrejurările istorice de dezvoltare a creştinismului.  

b) Particularități sintactice (unele aspecte) 

Limba veche bisericească a fost, multa vreme, identică, în trăsăturile sale generale, cu 

limba oficială din ținuturile românesti și a devenit apoi un model pentru româna literară 

modernă. Fenomenul cultural general de separare progresivă dintre domeniul laic și cel religios a 

condus, începând cu secolul al XVIII-lea, spre o variantă a limbii literare, varianta bisericească, 

complementară celei laice. În această ordine de idei, cercetarea unor tipărituri executate într-un 

spațiu românesc rupt de la teritoriile neamului, poate oferi date prețioase ce ar caracteriza limba 

utilizată în această epocă în oficierea slujbei religioase pe meleagurile Basarabiei. 

Anexarea la Rusia, în 1812, a regiunii dintre Nistru și Prut, conform tratatului ruso-turc 

de la București, a influențat viața politică și socială din Basarabia în perioada imediat următoare 

și a avut ca rezultat o serie de mutații în plan social-politic, dar și cultural, care nu puteau rămâne 

fără urmări și la nivel lingvistic. Aceste urmări pot fi remarcate și în cazul textelor religioase 

redactate în epoca respectivă. Este evident că până la 1812, bisericile din Moldova de Est își 

procurau cărțile de slujbă necesare din centre editoriale românești, mai ales de la Iași și Târgu-

Neamț, după anexare însă achiziționarea lor devenea din ce în ce mai anevoioasă. Lipsa cărților 

de slujbă bisericească, necesitatea de a comunica poporului basarabean hotărârile noii stăpâniri, 

precum și nevoia de a avea cărți începătoare de învățătură sunt cauzele care au motivat 

înființarea unei tipografii proprii, care să soluționeze aceste probleme. În anul 1814, la solicitarea 

argumentată a mitropolitului G. Bănulescu-Bodoni, Sinodul din Petersburg a aprobat deschiderea 

„tipografiei exarhicești din Basarabia”, căreia, bineînțeles, i s-au impus și un șir de restricții, 

stipulate în Ucazul Sinodal, trimis mitropolitului: cărțile de slujbă urmau să fie tipărite în 

slavonește, după edițiile sinodale de la Moscova, dar și în „moldovenește”, traduse numaidecât 

după aceleași ediții slavone, ca să poată fi pe înțelesul băștinașilor. In realitate insă, în prima 

jumătate a sec. al XIX-lea toate cărţile bisericeşti apărute la Chişinău sunt, de fapt, retipăriri ale 

ediţiilor de la Iaşi, Neamţ, Buzău, Buda, Blaj sau Râmnic, cărora, pentru necesităţile de 

respectare a „literei” legii, li se punea pe foaia de titlu un adaos că ar fi fost „traduse din 

slavoneşte”, ceea ce era, în unele cazuri, adevărat, deoarece fuseseră transpuse din această limbă 

încă în ediţia originală. Dar ele purtau girul lingvistic al limbii române literare folosite şi în 

celelalte provincii romaneşti. Și alți cercetători susțin ideea în cauză: cărţile tipărite aici erau 

copii ale unor exemplare româneşti şi mult mai rar erau traduceri ale unor ediţii ruseşti, apărute 

la Moscova sau Petersburg. 

Tipografia exarhicească din Chișinău a funcționat până în 1883, când, prin hotărârea 

Sfântului Sinod rus, este închisă, reușind totuși să publice numeroase titluri de carte religioasă, 
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printre care, în 1861, și Antologhion-ul, ce reproduce, după unele opinii, o ediție din Moldova de 

peste Prut, chiar dacă indicațiile Sinodului rus fuseseră altele. 

Document de limbă scrisă din acest spațiu românesc izolat, Antologhion-ul de la 1861 

constituie – prin particularitățile fenomenelor de limbă de ordin fonetic, gramatical și prin fondul 

lexical conținut – un material interesant pentru cercetarea filologică. Vom încerca să ne 

argumentăm afirmația printr-o prezentare a unor particularități ale structurilor sintactice din 

Antologhion-ul amintit supra, în privința cărora se impun câteva observații privind specificul lor 

în raport cu limba literarră a epocii și cu faptele din alte texte de acest tip. 

Este bine știut că traducătorii textelor sacre (din ebraică, greacă sau slavonă), fiind 

obligați să respecte și litera, și duhul originalului, se aflau într-o situație cu totul ingrată. 

Traducând noțiuni și concepte care aparțineau unor spații, epoci și tradiții culturale complet 

diferite, ei se confruntau atât cu problema găsirii corespondențelor perfecte, cât și cu cea a 

identificării echivalentelor corecte în limba țintă, având grijă să le formuleze într-un limbaj 

accesibil cititorului. Fără să aibă cunoștințele moderne de traductologie, autorii traducerilor 

biblice recurg la diferite tipuri de echivalențe, cunoscute astăzi: exacte, inexacte, parțiale, cu 

termeni multipli, non-echivalențe .Și aceasta din cauza că, așa cum afirmă unii cercetători, limba 

română din acea epocă era „o limbă încă prea tânără, încă nedesăvârșită, și nu în sensul în care 

orice limbă, ca orice organism viu, evoluează și se degradează, ci în sensul de încă nenăscută, 

niciodată ajunsă la un „ideal” de normă”.  

Sintaxa Antologhion-ului oferă numeroase exemple ce pot fi încadrate în categoria unor 

fapte de limbă arhaică, pe care limba română literară actuală nu le mai păstrează, dar care se mai 

regăsesc în limbajul religios contemporan. Ne vom opri, în primul rând, asupra acelor fenomene 

care atrag atenția printr-o frecvență sporită. 

Printre acestea se remarcă, în primul rând, numărul considerabil de construcții în care 

predicatul verbal sau verbul copulativ al predicatului nominal este elidat, fenomen specific 

literaturii române vechi. Spre exemplu: Pogorâtu-s-au în iad slava Ta și multă veselia ta [a 

fost]: supt tine vor aștearne gunoaie și acoperământul tău viermi [a fost] (p.120); Dumnezeu în 

mijlocul ei [stă] și nu se va clăti (p.294); Domnul puterilor cu noi [este], sprijinitorul nostru, 

Dumnezeul lui Iakov (p.294); Acesta Dumnezeul nostru [este] și nu se va adaoge altul spre 

dânsul (p.299); că din tine va ieși mie căpetenie, ca să fie domn întru Israel: și ieșirea lui din 

început [este], din zilele veacului (p.314). Absența verbului copulativ, precum și eliziunea 

predicatului verbal, semnalate, de altfel, și în limbajul bisericesc actual se explică, la fel ca și alte 

fenomene de tip arhaic, prin fidelitatea traducerilor religioase făcute din slavonă, care „se 

caracteriza, între altele, și prin elipsa copulei”, fenomen specific, de altfel, și limbilor slave 

moderne.  
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Este de observat și prezența unor structuri de predicat verbal compus, alcătuite, de cele 

mai multe ori, după tiparele care s-au păstrat ulterior: ...în sfânta Biserică ai iubit a te sălășlui 

(p.149); Pentru aceasta vrând a o lăuda pre Dânsa (p.151); a te ruga... nu înceta (p.207); au 

sârguit a să închina lui Hristos cu daruri (p.266); să ne sârguim a-l întâmpina pre acesta 

(p.272), alteori – într-un mod ceva mai deosebit: nu tăcea a striga (p.202); cu apele duhovnicești 

veselii a-i umplea nu înceta (p.167) ș.a. Remarcabil e că acest semiauxiliar – a înceta – se mai 

construiește, în textul vizat, cu gerunziul: Și acum, prea fericite Nicolae, nu înceta rugându-te 

lui Hristos Dumnezeu (p.199); Pentru aceasta rugându-te nu înceta (p.201); Maică Fecioară, să 

nu încetezi rugând pre Domnul ca să ne izbăvească pre noi (p.92); ...pre acesta ca pre un 

Dumnezeu pururea pentru noi rugându-l nu înceta (p.173). Este posibil ca asemenea construcție 

să fie rezultatul unei influențe a altor structuri perifrastice constituite din verbul a fi și un 

gerunziu, prezente masiv în textele religioase anterioare celui discutat aici, despre care se crede 

că „au fost preluate din textele religioase slavonești, ai căror traducători le imitaseră din 

grecește”. Numărul atestărilor acestor construcții perifrastice sunt în continuă creștere pe 

parcursul secolelor al XVII-lea și al XVIII-lea și cad în desuetudine în secolul al XIX, în limba 

literară, persistând, după cum observăm, în textele religioase, care întotdeauna au avut un 

caracter mai conservator în raport cu alte stiluri. 

Un fenomen datorat tot influențelor textului de origine străină este prezența gerunziilor 

adnominale, care, în opinia unor cercetători, sunt niște calchieri după limba greacă, rezultate în 

urma traducerii anumitor participii grecești, care ar fi trebuit echivalate prin propoziții atributive 

(mergând = care merge). Spre exemplu: și să vedem pre Fecioara cu simțirile ceale sufletești 

mergând să nască în peșteră pre Domnul tuturor și Dumnezeul nostru (p.284-285) [pre Fecioara 

... mergând să nască = pre Fecioara ... care mergea să nască]. 

Trebuie semnalată și frecvența sporită a elementului predicativ suplimentar: și întru ani 

Cel fără de ani să veade prunc (p.266); și să se arate prunc cu scutece înfășat (p.267); Hristos 

Cel ce vine izbăvire (p.270); Domn pre Tine știindu-te ceriurile (p.270); pre carele l-au pus 

moștenitoriu tuturor (p.295); și Dumnezeu om s-au făcut (p.275) ș.a. 

Printre fenomenele care au urmat o altă evoluție în istoria limbii române se înscrie și 

recțiunea unor verbe din textul Antologhion-ului, între care regimul prepozițional deosebit de cel 

din limba română literară actuală, conservat însă în textul contemporan de rugăciune : ... cătră 

tine caz, preacurată, îndură-ți spre mine mila ta (p.117); să se milostivească spre noi (p.73), ... 

ca să se milostivească spre smeritul mieu suflet (p.73); în ce chip doreaște cerbul de izvoarele 

apelor, așa doreaște sufletul mieu cătră Tine, Hristoase Dumnezeule (p.161); Dorind de cruce, 

ucenice al lui Hristos (p.169); Pentru aceasta mă închin, Fiiule, milostivirii Tale ceii multe și 

măririi ceii negrăite, care ai arătat spre mine (p.265); Fericit bărbatul care nădăjduiaște spre 

dânsul (p.311) etc. 



30 

Unele verbe (locuțiuni / expresii verbale, perifraze), care, în limba actuală, se construiesc 

prepozițional, cunosc în textul analizat un regim datival, fenomen de asemenea atestat în textul 

contemporan de rugăciune [15, p.14]: Vieții îngerești să râvnim (p.131); ... ca păcatelor murind, 

să viețuim dreptății (p.160);  Slavei s-au învrednicit de la Hristos Dumnezeu de unde ai fost 

podoaba cuvioșilor și cetățean pustiei dupre vrednicie lăudat (p.192); Strălucit ca fulgerul spre 

lumină păgânilor ai ieșit (p.172); ... ca să ne învrednicească iertării de greșeale (p.195); ... raiul 

ai deschis, Mântuitoriule, tâlhariului celui ce cu credință au venit la Tine, și desfătării s-au 

învrednicit mărturisindu-să Ție (p.57); Deci pre cei ce nădăjduiesc întru Tine, învredniceaște-i 

Dumnezeeștei slave (p.62); Ce voiu răsplăti Domnului pentru toate care au dat mie (p.87); Și 

mireazmei Mirului miei să ne împărtășim (p.110); Tu și talantul cel dat ție l-ai înmulțit și celor 

ce au venit după tine nu le-ai pizmuit (p.201); Prin gând s-au învățat Daniil iubitoriule de 

oameni tainelor tale (p.225); și ție să viețuim, Stăpânului nostru și făcătoriului de bine (p.308); 

Și așa urmând poruncilor Tale... (p.308); Veniți să ne bucurăm Domnului (p.312); și eu 

desfătării raiului mă împărtășesc (p.312) ș.a. 

Dativul are, de foarte multe ori, valoare posesivă, pronumele posesiv sau personal fiind 

reluat uneori printr-un adjectiv posesiv: ...ca pre un lăcuitoriu și păzitoriu cetății aceștia (p.66); 

Te-ai arătat lăcaș luminii ceii neapropiate și Dumnezeiești (p.135); Liman văduvelor și Părinte 

săracilor, agiutoriu celor din necaz, prea ales, celor ce plâng mângâiare, păstoriu și 

povățuitoriu tuturor celor ce rătăcesc... (p.208). 

Complementul direct animat se construiește, de regulă, cu prepoziția pe / pre, conform 

unei norme fixate demult în limba literară, și fără prepoziție în cazul complementului direct 

inanimat: vine acum ... împăratul păcii, Fecioară, să sfărâme pre vrăjmașii ca un puternic și să 

împace viața noastră cea de războiu împresurată (p.275); pre cela ce cu Cuvântul de fapta cea 

necuvântătoare ne-au dezlegat pre noi pământeanii (p.285). Destul de numeroase însă sunt 

construcțiile cu funcție de complement direct, exprimate prin forme pronominale personale 

accentuate și neaccentuate, care se succedă, generând structuri de tip pleonastic: păstorii cu 

îngerii vor să-L slăvească pre El (p.265); Cum Te va încăpea peștera pre Tine? (p.266); Mai 

nainte te-au văzut pre tine munte oarecând Daniil prorocul (p.273); Pre Tine Te laud, Împărate 

cel înfășat cu scutece (p.275); din stăpânia celui strein izbăvindu-ne pre noi cei supuși 

stricăciunii (p.290); Fiiule prea dulce, cum Te voiu hrăni pre Tine Cela ce dai hrană tuturor; 

cum Te voiu ținea pre Tine Cela ce ții toate cu voia; cum Te voiu înfășa pre Tine, Cel ce 

înfășuri tot pământul cu neguri? (p.291). 

Atributul acordat antepus are, de cele mai multe ori forma nearticulată, numele 

determinat fiind definit: Lăudăm mare și înfricoșată taina ta (p.167); ... ca să dobândim 

Dumnezeiască strălucirea Fiului Tău (p.175); ... nu trece amară suspinarea mea (p.176). 
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Au fost atestate numeroase structuri în care cazurile genitiv-dativ sunt articulate la toți 

constituenții grupului nominal. Se știe că, în limba română, encliza articolului definit, care și-a 

păstrat mai bine decât numele flexiunea cazuală, a suplinit pierderea desinențelor cazuale latine 

și a consolidat, în acest fel, tiparul latin, caracterizat prin postpunerea mărcilor de caz. Așadar, 

dubla articulare a grupului nominal (la nume și la adjectivul antepus sau postpus) se corelează cu 

funcția articolului enclitic de marcă a cazului genitiv-dativ. De exemplu: Binecredinciosului și 

Blagoslovitului și de Hristos iubitoriului sângur Stăpânitoriului  Marelui Domnului nostru de 

Dumnezeu încununatului și prea înălțatului Alexandru Nicolaevici, împăratului și a toată 

Rossia sângur Stăpânitoriului... (p.305). 

O construcție veche, frecvent remarcată în scrisul românesc din secolul al XVII-lea – al 

XVIII-lea prezentă în textul analizat, dar menținută și în limbajul religios actual , este apoziția 

acordată: ...întreită cântare lui Dumnezeu îndreptătoriului cu buze de văpaie cântați (p.121); 

Cetatea lui Dumnezeu împăratului tuturor (p.43); carii s-au închinat Ție, Împăratului și 

Dumnezeu (p.268); lui Hristos împăratului tuturor celui ce s-au născut daruri aduc, aur și 

smirnă și tămâie (p.287-288). 

Sunt atestate și cazuri de exprimare a atributului genitival postpus unui nume definit 

însoțit de articolul a. Spre exemplu: ... și slujitorilor ai Cuvântului să dezlegați pre toți de 

legăturile a multe greșeale (p.174); Omule a lui Dumnezeu și credincioasă slugă și ispravnice 

al tainelor Lui (p.201). 

Sintaxa Antologhion-ului, ca, de altfel, și a altor texte religioase, se caracterizează și 

printr-o topică aparte, fidelă normelor limbii române literare vechi. Printre particularitățile 

acesteia remarcăm: 

a) antepunerea atributelor acordate (iar uneori și neacordate): ... ca să laud slăvita și 

purtătoarea de lumină și fericită pomenirea ta cu cântări (p.87); 

b) postpunerea adverbului foarte față de verbul-regent: Iară și văzind Steaua, s-au 

bucurat cu bucurie mare foarte (p.304); Atuncea Irod văzind că s-au batjocorit de Maghi, s-au 

mâniat foarte (p.307); 

c) ordinea dislocată a cuvintelor, calchiată după modelul grecesc: Al tainelor lui 

Dumnezeu celor negrăite și Dumnezeiești văzind în Fecioară darul arătat și plinit cu adevărat 

mă bucur (p.151); Ale Strămoșilor astăzi credincioșii săvârșind poruncile (p.229); Ale 

prorocilor celor de Dumnezeu grăitori cuvintele acum s-au plinit (p.275) ș.a 

Succintele observații asupra structurilor sintactice găsite și realizate în scopul respectării 

cât mai fidele a originalului textului religios, reprezentat aici prin Antologhion-ul tipărit la 

Chișinău, ilustrează clar efortul autorilor de a reda cât mai exact posibil construcțiile inerente 

unui text de acest tip. Evoluția ulterioară a stilului religios a demonstrat viabilitatea sau 

efemeritatea modeleleor propuse de vechii traducători ai textului sacru. 
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c) Aspecte ale topicii 

În general, specialiștii au remarcat, în repetate rânduri, că limbajul de cult este una din 

cele mai conservatoare variante ale limbajului religios, de aceea poate fi considerat „un caz de 

diacronie în starea actuală a limbii române” [4, p.75]. În această ordine de idei, E. Coșeriu opina 

că „într-o limbă literară, într-o limbă de cultură, de cultură scrisă, chiar și diacronia reală poate fi 

sincronică, adică poate fi prezentă în orice moment, fiindcă aceste texte mai vechi se cunosc și 

pot fi reluate nu umai ca texte, ci și ca funcțiuni elementare, adică pentru acele limbi există un fel 

de coprezență a diacroniei în sincronie”. 

Textele acestor traduceri, în general, reprezintă mostre elocvente – cu trăsăturile specifice 

inerente stilurilor căror aparțin – ale limbii române în două momente cronologice definitorii: la 

începutul „rusificării” ei și la etapa când se pot vedea niște rezultate ale acestei „operații”. Starea 

lucrurilor de la începutul acestei perioade este foarte sugestiv caracterizată de cercetătoarea L. 

Colesnic-Codreanca, care,  referindu-se la traducerea și redactarea în limba română a primei 

„Constituții” a Basarabiei, menționează că „în general, actele oficiale erau traduse în cancelariile 

de la Chișinău de către funcționarii țariști, consilieri ai guvernatorului Basarabiei, care cunoșteau 

limba română”, de aceea nu ne putem aștepta la „traduceri de calitate” în acest domeniu. Cât 

privește traducerile textelor propriu-zis religioase, situația poate fi mai bună, în sensul că 

traducătorii puteau oricând recurge la textele similare, redactate și publicate dincolo de Prut, 

chiar dacă accesibilitatea lor devenea din ce în ce mai anevoioasă. Oricum, trebuie să  remarcăm 

că, în ciuda vicisitudinilor și dificultăților întâmpinate, limba română a reușit să reziste 

presiunilor politice și culturale din partea celor care o dominau, așa încât chiar și o traducere ca 

cea a Slujbei și Acatistului cuviosului Serafim din Sarov  se caracterizează prin respectarea unor 

norme gramaticale și lexicale specifice limbajului religios românesc din epoca respectivă și 

printr-un grad de corespundere acestor norme mult mai înalt, în comparație cu starea faptelor de 

limbă atestate în Instrucția blagocinului. 

Chiar dacă lexicul este mai sensibil la influențe și mai flexibil în adaptarea la noile 

condiții, am optat, în prezentul demers, pentru o analiză a reflexelor limbii ruse, limbii în care au 

fost redactate textele servind drept originale pentru traducere, asupra topicii diferitor părți de 

propoziții în produsul acestei traduceri. Este aproape axiomatic că, în procesul traducerii, 

influența modului de construire a enunțului din textul original este una dintre cele mai puternice 

și mai „perfide”, întrucât este mai dificil de sesizat, în special dacă e vorba de un traducător mai 

puțin format. De aceea urmărirea acestui fenomen în traducerile menționate ni s-a părut 

interesantă și provocatoare. 

Precizăm de la început că, în linii mari, ordinea cuvintelor în structurile sintactice din 

textele analizate se conformează normelor în vigoare în epoca în care au fost redactate acestea, 
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iar noi vom semnala cazurile de abatere de la aceste norme. În această ordine de idei, putem 

releva un șir de fenomene care deviază de la normele existente. 

1. Topica atributului acordat, în limba română, este, după cum se știe, prototipic 

postnominală, chiar dacă se admit și abateri, ea fiind determinată, mai ales de tipul adjectivului 

care-l exprimă: adjectivele relaționale sunt utilizate doar postnominal, iar adjectivele calificative 

pot accepta și poziția prenominală, fără a antrena modificări semantice, ele înregistrând, de cele 

mai multe ori, conotații stilistice. În acest sens, nu putem să nu dăm dreptate și cercetătorilor care 

consideră că antepunerea atributului față de determinat „nu se datorește exclusiv unei imitări 

servile a originalului, ci și unor factori de ordin semantic și stilistic, relevând atitudinea creatoare 

a traducătorului”. În cazul textelor analizate aici, atestăm masiv atât adjective calificative, cât și 

relaționale, în funcția atributului acordat, antepuse cuvântului determinat. Asemenea situație se 

datorează totuși amintitei imitări servile a originalului rusesc, unde poziția prenominală a 

atributului acordat este una normativă, ceea ce se poate demonstra și prin compararea lor cu 

textul original, ca în exemplele:  

a) atribute exprimate prin adjective calificative: alegerea s-au făcut după cuviincioasă 

orânduială [2, p.13] {избрание происходило настоящим порядком};  să mântuiască din nevoi 

pre cei ce cu credință săvârșesc cinstită pomenirea ta [3, p.4] {от бед избавити верою 

творящия честную память твою}; proslăvind preacinstită pomenirea ta [3, p.8] 

{прославляюще пречестную память твою}; Merge-vor drept nimeritoare săgețile fulgerilor și 

ca dintr-un arc bine încordat al norilor la țintă vor lovi [3, p.11] {Пойдут праволучныя стрелы 

молниины и, яко благокрутая лука облаков на намерение полетят} ș.a.  

b) atribute exprimate prin adjective relaționale:  blagocinul să privegheze ca bisearica 

să se zidească și cu toată bisericeasca cuviință să se întrebuințeaze întocma după grammata 

Arhierească [2, p.6] {вам благочинному наблюдать, дабы храм строен был и всяким 

церковным благолепием украшаем в сходственность Архиерейской грамматы}; cetindu-le 

lor din nou tipăritele cuvinte [2, p.9] {прочитывая им на литургии новоизданныя 

проповеди}. 

Referitor la atributele exprimate prin adjective relaționale, specialiștii menționează că, 

spre deosebire de limba actuală, unde ele au topica fixă postnominală, „în limba veche, topica 

adjectivelor relaționale nu este rigidă, însă, chiar din primele texte românești, se constată 

preferința acestor adjective pentru poziția postnominală”. 

с) atribute exprimate printr-un lanț format din adjectiv calificativ + adjectiv relațional + 

alte determinări: vor avea deosăbită Arhierească cătră dânșii bună voire [2, p.18] 

{обнадеживаются Архиерейским к ним особливым благоволением}; ... și altele tipărite și 

folositoare duhovnicești cărți [2, p.4] {и другия изданные и полезныя духовныя книги}; să 
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se facă legiuite și vrednice de credință zapise [2, p.8] {и делать законныя и достоверныя 

обыски}. 

Tot în poziție prenominală sunt plasate și construcțiile participiale în funcție atributivă, 

fapt ce constituie o deviere atât de la normele epocii, cât și de la evoluția lor ulterioară, însă este 

în deplină concordanță cu situația existentă în limbile slave în general și cea atestată în textele 

supuse traducerii. Spre exemplu: să cerceteze cu orânduială, după dată de la Dicastérie 

povățuire în adevăr [2, p.14] {и тебе следовать порядочно, по данному от консистории 

наставлению, по сущей справедливости}; Încredințatele în privighearea ta, blagocinule, 

bisearici să le cercetezi măcar de doao ori pe an [2, p.16] {Порученные смотрению твоему 

церкви объездить по крайней мере дважды в год}; de aceea eu, împlinind această 

încredințată mie datorie cu cuviincioasă silință, [2, p.38] {почему я, исполняя сие 

порученное мне звание с подобающим рачением}; și cu pilda vieții voastre povățuiți ceale 

încredințate purtării voastre de grijă suflete [2, p.39-40] {наставляйте врученныя попечению 

вашему души}; și să trimată iscălite cu mâinile lor jalobe, care să fie și de blagocinul 

încredințate [2, p.12] {и заручныя, тобою благочинным засвидетельствованныя, прошения 

присылали}. 

Totuși, faptul că asemenea poziționări nu au fost înregistrate în textul Slujbei și 

Acatistului ne dă temeiul să presupunem că ele au avut un caracter tranzitoriu și, în mare parte, 

pot fi considerate mai degrabă  mostre ale „abilităților” traducătorului Instrucției..., decât 

caracteristici specifice limbii române din epoca de referință. 

O trăsătură specifică și foarte răspândită a topicii atestate în textele analizate este plasarea 

finală a verbului-predicat, fenomen caracteristic în general pentru unele limbi clasice – latina și 

slavona, preluat și în textele rusești vizate aici, care ar fi putut influența și maniera de traducere a 

lor. Iată câteva exemple: a) Toți slujitorii bisearicii fără de știrea blagocinului întru altele ceale 

cu depărtare popoare, adecă mai mult de cinsprezeace vârste, adecă trii ceasuri, să nu să 

depărteze, și aceea pe scurtă vreame [2, p.11] {Всем священно и церковнослужителям без 

ведома твоего в другие отдаленныя, например, более пятнадцати верст, приходы, и то на 

краткое время, не отлучаться}; b) iară într-altele epárhii fără de blagoslovenia Arhierească și 

fără de pașpórturi de la Dicastérie sau de la pravlenia duhovnicească pre nimene sângur prin 

sâne blagocinul să nu-l sloboadă [2, p.11] {а в другие епархии без благословения 

Архиерейского и без пашпортов от консистории, или духовных правлений никого собою 

не отпускать}; c) că acela ca un învățător bun întru tăria credinții și a faptelor bune s-au 

arătat, învățând cu învățăturle cele de Dumnezeu însuflate [3, p.13] {Той бо, яко наставник 

добрый в твердости веры и добродетели явися, Богодухновенными учении}; d) și acolo 

dupre dreptate cu cunună prea strălucită te-ai încununat [3, p.20] {и тамо праведно 

пресветлым венцем венчался еси]. 
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Modelului slavon / rusesc se datorează și construirea predicatului nominal cu numele 

predicativ antepus sau elipsa verbului copulativ: Foarte de cuviință și de folos iaste, ca 

fieștecare bisearică să aibă oareșcare cărți care slujesc spre învățătura preoților și creștinilor 

[2, p.4] {Весьма прилично и полезно каждой церкви иметь некоторыя к наставлению 

священников и христиан служащия книги}; Drepții în veaci vor fi vii și întru Domnul plata 

lor, și purtarea de grijă pentru dânșii de la Cel prea înalt [3, p.11] {Праведницы во веки 

живут и в Господе мзда их, и попечение их у Вышняго} . 

Fenomenul dislocării părților constitutive ale unei unități gramaticale este prezent în 

limba română veche, el manifestându-se chiar în cadrul structurilor morfologice, între verbul 

auxiliar și verbul lexical, însă el „apare, cu frecvență din ce în ce mai redusă, până la sfârșitul 

epocii moderne, nemaifiind înregistrat în secolul al XIX-lea” .  În textele despre care discutăm 

aici, se atestă, destul de frecvent, dislocarea elementelor constitutive ale predicatelor compuse 

sau a altor structuri în care este solicitată asocierea celor două lexeme verbale conexe. Spre 

exemplu:  

a) Blagocinul are puteare de la Preaosfințitul Arhiereu pe preoți, diaconi și pre țercovnici să-i 

canonisească întru acest chip [2, p.17] {Благочинный имеет от Преосвященного Архиерея 

власть священников, диаконов и церковников штрафовать следующим образом}; b) iară 

deaca spre a alege pre preot peste o lună, iară pre diaconi și țercovnici peste doao luni nu vor 

înceape, [2, p.12] {А естьми к избранию священника чрез месяц, а диаконов и церковников 

чрез два месяца не приступят,}; c) Datoriu iaste blagocinul a căuta [2, p.9] {надлежит 

смотреть}; d) Diaconii și cliricii sunt datori pre preotul său, ca pre un proestós al bisearicii, 

să-l cinstească și să-l asculte și cu nimica pre el nici cu cuvântul, nici cu fapta să nu-l 

scârbească [2, p.10] {Диаконы и причетники должны своего священника, яко настоятеля 

церкве, почитать и повиноваться, и ничем его ни словом, ни делом не оскорблять}; e) Căci 

aceasta cuviosului Serafim început slavei se face, căreia părtași și pe noi ne fă cu rugăciunile 

tale, fericite [3, p.4] {Cия бо преподобному Серафиму начало славы полагает, еяже 

общники и нас сотвори твоими молитвами, блаженне}; f) pre care a vede cu apostolii te-ai 

învrednicit [3, p.22] {юже видети со апостолы сподобился еси}; g) Părutu-s-au întru ochii 

celor nepricepuți a muri [3, p.10] {Нетщевани быша во очесех бeзумных умрети}. 

Și în clasa complementelor se înregistrează devieri de la normele de construire a 

enunțurilor în limba română, bazate, în general, pe ordinea Subiect – Predicat – Obiect direct – 

Obiect indirect, determinanții circumstanțiali bucurându-se de o libertate mai mare în alegerea 

poziției. Abaterea de la schema arătată este cauzată, în mare parte, de poziționarea finală a 

predicatului, ceea ce face ca determinările complementare să-și deplaseze locul, devansând 

predicatul. Drept rezultat, atestăm: 
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a) complemente directe antepuse: ... ca preoții, diaconii și cliricii catihisul totdeauna 

să-l știe de rost  {чтоб священники, диаконы и причетники катихизис всегда наизусть 

помнили}; Preotul pre diaconul și pre clirici să nu-i obijduiască, și veniturile lor să nu le 

oprească, și cu mâna a-i bate pre ei să nu îndrăznească  {Cвященнику диакона и причетников 

не обижать, и доходов у них не удерживать, и рукою их бить не дерзать}; ... și nici o 

cheltuială fără de știrea preotului, iară ceale mai mari și fără unirea poporenilor să nu facă  {и 

никаких расходов без ведома священника, а в больших, и без согласия прихожан, не 

чинили}; Pentru cei văduvi slujitori celor sfinte să privegheze blagocinul ca feațe fămeiești 

ceale cu prepus pre lângă sâne să nu ție nici supt un chip  {О вдовых священнослужителях 

наблюдать, дабы зазорных женских лиц при себе не держали ни под каким видом}; pre 

unul ca acela negreșit să-l trimată la pravlenie duhovnicească sau la Dicastérie  {такового 

должен представить в духовное правление или консисторию неотменно}; Pre slujitorii 

bisearicești ce vor fi fără loc să nu-i îngăduie blagocinul să împlinească slujbele  {Праздных 

священно и церковнослужителей до исправления треб не допускать}; cu curăția minții și a 

inimii dragostea lui Hristos ți-ai agonisit  {чистотою ума и сердца любовь Христову стяжал 

еси}; iară cu inima cea umilită dragostea lui Hristos agonisindu-ți  {умиленным же сердцем 

любовь Христову стяжав}; Stâlp neclătit, cuvioase, te-ai arătat celor ce se roagă ție, și 

adăpostire tuturor celor ce aleargă la lăcașul din Sarov  {Явися еси, преподобие, молящимся 

тебе столп непоколебим и прибежище всем притекающим во обитель Саровскую}; că 

dosedirile și înjosirile le-ai răbdat bucurându-te; loviri și rane de la oamenii cei răi ai luat, 

pentru care te-ai și rugat, cuvioase  {досады бо и безчестия претерпел еси, радуяся, 

ударения и раны от злых человек приял еси, о них же и молился еси, преподобие}; 

b) Complemente indirecte antepuse: iară nu cu toți fără socoteală să umble și să 

împrietenească  {а не со всяким безразборно обходиться и дружиться}; Pentru cei văduvi 

slujitori celor sfinte să privegheze blagocinul ca feațe fămeiești ceale cu prepus pre lângă sâne 

să nu ție nici supt un chip {О вдовых священнослужителях наблюдать, дабы зазорных 

женских лиц при себе не держали ни под каким видом|; cu cântări de laude să încununăm 

pre îngerul cel pământesc  {похвальными песньми венчаим земнаго Ангела}; Și de umilință 

și bucurie multe suflete a celor scârbiți le-ai umplut  {и умиления и радости многи скорбящия 

душею исполнял еси}; că cu dreapta sa va acoperi pre ei și cu brațul său îi va apăra  {зане 

десницею покрыет я и мышцею защитит их}; locașul Sárovului cu tine se laudă  {обитель 

Саровская тобою хвалится}; 

c) Complemente de agent antepuse: Deacă de cătră Preaosfințitul Arhiereu sau de 

cătră Dicastérie, sau de cătră duhovniceasca pravlenie să va scrie, ...  {Естьми от 

Преосвященнаго Архиерея или от консистории, или от духовнаго правления тебе 
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предписано будет…}; iară deacă cu ceva de dânsul să vor obijdui, apoi să se jăluiască ție, 

blagocinule  {а естьми б чем от него были обижены, жаловались бы тебе, благочинному}; 

d) Complement direct + alte complemente antepuse: Tu pentru dragostea cătră 

Hristos toate cele frumoase ale lumii lăsându-le și în pustia Sárovului sălășluindu-te, nicicum 

nu te-ai înfricoșat de năpădirile vrăjmașilor celor nevăzuți  {Ты любве ради Христовы вся 

красная мира оставив и в пустыню Саровскую вселився, никакоже устрашился еси 

невидимых враг борения}. 

Determinanții circumstanțiali, după cum se știe, au o libertate mai mare în structura 

enunțului – atât în limba veche, cât și în cea contemporană, iar cazurile de poziționare înaintea 

cuvântului determinat, atestate în textele vizate și sesizate ca devieri de la configurația obișnuită, 

sunt condiționate, de multe ori, de poziția finală a predicatului. Oricum, iată câteva exemple de 

antepunere a complementelor circumstanțiale de mod: a)... și nici o cheltuială fără de știrea 

preotului, iară ceale mai mari și fără unirea poporenilor să nu facă  {и никаких расходов без 

ведома священника, а в больших, и без согласия прихожан, не чинили}; b) iară fără slujbă 

a trăi să nu îngăduie blagocinul {а праздно жить не допускать}; c) iară mai vârtos cu 

deosăbită luare aminte să caute ca să nu se îmbete, la cârcimă să nu umble,  {а наипаче с 

крайним вниманием смотреть, чтоб не пьянствовали, в питейные домы не ходили}; d) la 

nimenea cu obrăznicie să nu umble  {ни к кому нахально не ходить}; e) și cătră el cu căldură 

să strigăm [3, p.3] {и к нему тепле возопим}; f) Astăzi, credincioșii, duhovnicește prăznuind în 

ziua cea vestită a cuviosului părinte  {Днесь, вернии, духовно торжествующе в нарочитом 

празднике преподобнаго отца}; g) fără de a te mai întoarce înapoi ai urmat lui Hristos 

{невозвратно Христу последовал еси}; i) A celor ce cu credință și cu dragoste aleargă la 

Tine și cu frică te cântă, auzi-le glasul cel de rugăciune, Stăpână  {С верою и любовию 

притекающих к Тебе и со страхом поющих Тя молитвенный глас услыши, Владычица}. 

Secvențele de text cu fenomenele semnalate supra nu reprezintă „partea leului” din 

traducerile  pe care le-am parcurs. În majoritatea cazurilor, limba utilizată de traducător este în 

consonanță cu standardul limbii române din acea epocă, fiind doar afectat de abaterile și 

devierile generate de influența din partea originalului. Dovadă sunt pasajele în care sintaxa 

textului rusesc (original) este abandonată și substituită prin structuri specifice limbii române, ca 

în exemplul: și pentru aceea datoria blagocinului este ca și însuși el, și prin preoți să îndemne 

pre poporeni ca să cumpere aseaminea cărți, măcar deși nu într-o vreme, și să le treacă în 

izvodul lucrurilor bisearicii  {Cf.: и потому благочиннаго должность, и чрез самаго себя, и 

чрез священников, прихожанам увещательно предлагать, дабы таковыя книги, хотя не в 

одно время, были куплены и церковными были записаны}. Cu toate acestea, izolarea tot mai 

insistentă de limba română de dincolo de Prut, care, în această perioadă, trecea printr-un proces 

de unificare și de modernizare a normelor sale literare, conduce la conturarea, în spațiul pruto-
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nistrean ocupat, a unui idiom împestrițat cu numeroase vocabule și structuri străine caracterului 

firesc al acestei limbi, care vor persista și vor constitui, încă mult timp, un subiect de aprigi 

discuții filologice. 

Determinarrea variantelor stilistice ale textelor religioase. Textele religioase reprezintă o 

parte importantă a culturii noastre spirituale, prin ele au pătruns în mase învățătura creștină și 

valorile perene ale umanității. De la primele tipărituri în limba română și până astăzi, cartea 

religioasă a constituit o sursă de lumină pentru toate generațiile care s-au aplecat asupra ei. 

Respectiv, studiul textului religios a antrenat specialiști din cele mai diverse domenii ale 

științelor - teologia, filozofia, istoria, filologia ș.a. Pentru limba și literatura română  limbajul 

bisericesc constituie „o variantă funcțională paralelă și echivalentă cu ceea ce am putea numi 

limbajul laic... Varianta literară religioasă reflectă dimensiunea spirituală a culturii noastre”.  

Cărțile bisericești, datorită importanței lor pentru cultul religios și a răspândirii masive, au 

fost tipărite de-a lungul secolelor în repetate rânduri, iar fiecare ediție veche ajunsă până la noi 

prezintă, de regulă, o piesă de patrimoniu, care, în afară de informația concretă la tema 

respectivă,  conservă și fapte de limbă specifice anumitor perioade, urme ale diverselor influențe 

și contacte cu alte limbi și culturi. Astfel, textele religioase au constituit subiecte ale multor 

exegeze de înaltă ținută academică și culturală.  

Au existat însă și perioade mai puțin prielnice pentru această tematică, din motive 

ideologico-politice. În spațiul basarabean, de exemplu, în perioada sovietică tematica religioasă 

era interzisă, complet tabuizată, astfel că s-a format cu timpul un imens vid în ceea ce privește 

investigațiile în domeniul tematicii creștine, în general, și în domeniul studiului filologic al 

textelor de acest fel, în particular.  În Republica Moldova textele religioase rămân încă, până în 

prezent, la periferia cercetărilor științifice, iar despre particularitățile stilistice și de limbaj, 

practic, nu se discută. Niciun autor de aici nu amintește despre existența unui stil/limbaj/text 

religios, acestea lipsind chiar și din cele mai recente studii cu privire la stil. Despre anumite texte 

cu tematică religioasă s-a scris foarte puțin și,  în mod tradițional, doar în cadrul tematicii care 

ține de literatura română veche, deoarece texte precum Cazania lui Varlaam sau Psaltirea în 

versuri de Dosoftei puteau fi abordate (bineînțeles de pe poziții ideologice de partid) chiar și în 

perioada sovietică. Această arie de cercetare, lărgită și înnoită,  se menține și în prezent , iar ca o 

realizare mai proeminentă în acest domeniu putem remarca publicarea în 1991 la Chișinău a 

operelor mitropolitului Varlaam, ediție unică, deocamdată, în spațiul românesc, și care a permis 

pentru toată lumea  accesul la textul celebrei „Cazanii”. 

În ultima perioadă, în Republica Moldova cărțile religioase se bucură de o atenție sporită 

din partea istoricilor, care documentează și scot în evidență valoarea de patrimoniu a lucrărilor 

aflate în diverse colecții, examinează circumstanțele în care au fost 

editate/difuzate/răspândite/valorificate cărțile de cult, rolul unor personalități istorice în 
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amenajarea vieții religioase în spațiul dintre Prut și Nistru, inclusiv prin deschiderea de 

tipografii, biblioteci, instituții de învățământ. 

Or, textele religioase reprezintă o mare diversitate structurală și funcțională, iar pentru 

investigațiile filologice este de o importanță primordială  clasificarea acestor texte și delimitarea 

anumitor categorii/substiluri în baza unor trăsături definitorii, lucru destul de anevoios, după cum 

arată ultimele cercetări. Stilistica studiază faptele de limbă, specifice unor anumite tipuri, 

tematici, situații de comunicare, având în vizorul său fenomenele de limbă cu cea mai mare 

pondere și cu cea mai mare eficiență în cazurile respective și scoțând în evidență  particularitățile 

concrete și fenomenele caracteristice de expresivitate. Majoritatea   studiilor de stilistică sunt 

făcute în baza  textelor reprezentative pentru toate domeniile vieții – artă, cultură, știință, 

educație, mass-media, drept, economie, politică ș.a., deoarece fiecare domeniu a dezvoltat un 

limbaj și o mare varietate de texte cu elemente specifice sferei în care sunt folosite.  

De cele mai multe ori, textele sunt incluse în unul dintre stilurile funcționale tradiționale – 

beletristic, științific, administrativ-juridic, publicistic, la care diverși autori adaugă și altele – 

stilul colocvial, stilul epistolar, stilul oratoric, stilul religios etc. Această repartizare/identificare 

a stilurilor creează o anumită ordine în multitudinea de texte, dar, după cât se pare, totdeauna se 

mai găsește loc pentru schimbare, cu atât mai mult cu cât unele stiluri sau texte din diferite stiluri 

au și particularități comune. Astfel că „mai puţin întemeiată şi nu foarte productivă pare astăzi 

ideea unei clasificări omogene, în care stilurile funcţionale să apară ca unităţi de acelaşi rang, net 

separabile: complexitatea fenomenelor stilistice, dependenţa lor de factori culturali şi sociali se 

opune reducţionismului bazat pe opoziţii binare şi ierarhizării rigide”. Chiar dacă nu se pot face 

delimitări absolute, stilurile se identifică prin particularități specifice de limbaj, dar și prin 

delimitarea unor substiluri, cu texte, tematici, limbaje mai mult sau mai puțin uniforme. 

În ceea ce privește denumirea stilului/limbajului, cercetătorii au mai multe păreri, 

propunându-se denumiri ca stil religios, limbaj religios, limbaj bisericesc, stil ecleziastic, limbaj 

sacerdotal ș.a., precum și „limba cărților bisericești”, „limba textelor religioase”,  „limba 

bisericii”, „limbaj teologic”. Fiecare dintre denumirile enumerate are un suport logic, deoarece 

reflectă particularități caracteristice unuia și aceluiași obiect de studiu. Toate aceste denumiri-

caracterizări se referă, în fond, la  textele cu tematică religioasă: acestea sunt foarte diferite atât 

ca stil, cât și ca structură, iar în baza unor particularități lingvistice proeminente pentru fiecare 

scriere, se pot încadra în diverse stiluri, pentru că pot acoperi practic orice domeniu – științific, 

administrativ-juridic, beletristic, publicistic.   În acest sens, Gh. Chivu consideră că „scrisul 

religios, realitate diversă și complexă, ce acoperă și ilustrează domenii multiple, de la creația 

literară până la exegeza științifică de aleasă ținută, de la textul de tip tehnic și administrativ până 

la publicistică, este, în mod indiscutabil, o componentă structurală definitorie a culturii 

românești” 
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Spre deosebire de alte tipuri de scrieri, o mare parte dintre textele cu tematică religioasă, 

ce formează baza culturii spirituale, se perpetuează pe parcursul secolelor, acestea fiind reluate și 

retipărite în permanență, pentru că sunt indispensabile  cultului religios.  Este important de 

menționat că pentru creștinism au o valoare primordială  cărțile bisericești, ca parte componentă 

a spiritualității creștine, a slujbelor religioase și a tradițiilor ecleziastice. Cea mai importantă 

carte bisericească  este Biblia sau Sfânta Scriptură, care a generat o serie de alte cărți, bazate pe 

extrase din Biblie -  Evanghelia (sau Evangheliarul), Apostolul, Psaltirea. Anume acestora li se 

atribuie limbajul biblic/bisericesc de bază, care poate fi identificat și în multe alte lucrări, texte, 

cărți cu tematică religioasă. 

O altă categorie de cărți bisericești, indispensabile creștinismului, o constituie textele 

liturgice,   cu caracer imnologic, în conformitate cu care se desfășoară cultul divin public, 

slujbele în biserici și alte activități,  ritualuri, ceremonii religioase. Acestea sunt Liturghierul, 

Mineiul, Ceaslovul sau Orologiul, Molitvelnicul sau Evloghiul, Octoihul, Triodul, Penticostarul, 

Tipicul, cărți nelipsite în biserici. Multiple texte cu tematică religioasă se regăsesc sub formă de 

omilii/predici, acatiste, pastorale, rugăciuni, vieție sfinților, învățături ș.a.   

Studiile științifice referitoare la cultul creștin se referă la domenii teologice concrete ca 

liturgica, morala, dogmatica, omiletica, istoria religiilor și la alte aspecte ale vieții bisericești. 

Nu în ultimul rând, tematica religioasă este prezentată în lucrări cu caracter publicistic – 

reviste, ziare, portaluri media ș.a., ce reflectă evenimente și activități din domeniul religios, 

expuse în formele tradiționale ale genului – reportaj, interviu, articol, cronică, masă rotundă ș.a.  

Includerea tuturor acestor tipuri de texte  într-un singur stil pare anevoioasă și poate  

artificială în anumite cazuri, dată fiind marea diversitate tematică și structurală pe care o acoperă. 

Or, liantul esențial al acestor scrieri este, pe de o parte, domeniul lor tematic religios, iar pe de 

altă parte, sunt elementele stilistice specifice, reflectate în lexic, morfosintaxă, prozodie, topică, 

iar toate acestea sunt argumente reprezentative și suficiente pentru constituirea unui stil aparte – 

stilul religios, care ar trebui să completeze lista tradițională a stilurilor funcționale ale limbii 

române.  

Autorii care studiază anumite texte religioase concrete adoptă de multe ori denumirea de 

limbaj religios, cu specificarea domeniului din care face parte textul respectiv. În acest sens, este 

elocventă următoarea sinteză, prezentată de Ana Maria Bărbuleanu (Tereche): „În funcţie de 

ramurile religiei căreia îi este destinat, se disting următoarele varietăţi interne ale limbajului 

religios: 

- Limbajul biblic - cel mai vechi şi cel mai conservator; 

- Limbajul liturgic - apropiat în privinţa caracterului refractar la inovaţii de cel biblic; 

- Limbajul tehnic religios - comparabil cu limbajele socio-profesionale specifice variantelor laice 

ale limbii române literare; 
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- Limbajul omiletic - mai liber decât celelalte două variante şi care permite o evidentă 

personalizare a mesajului; 

- Limbajul dogmatic sau teologic - priveşte expunerea şi fundamentarea teoretică a izvoarelor şi 

a dogmelor religioase. 

Dintre toate acestea, dominant este limbajul biblic, datorită faptului că el reprezintă 

nucleul obiectului de referinţă confirmată şi de tradiţie în cultura românească”.  

În repertoriul cărților religioase publicate la Chișinău în secolul XIX se regăsesc texte ce 

etalează toate varietățile limbajului religios, or, în funcție de categorie, de „paternitatea” 

fiecăruia, particularitățile lexico-gramaticale sunt diferite. Datorită faptului că multe din ele au 

fost traduse sau „așezate” după modelele slave, se poate observa o mare fluctuație și diversitate 

terminologică, în special în lucrările cu caracter prescriptiv administrativ, cum ar fi Tipicul 

(1823) sau Instrucția blagocinului (1827), dar și texte panegirice, cum ar fi  Slujba prea 

cuvioşilor părinţilor noştri  întocma cu Apostolii Metodie şi Chiril, (1865); Acatistul Preasfintei 

stăpânei noastre Născătoarei de Dumnezeu bucuria tuturor scârbiţilor (1909). Împrumuturile, 

unele structuri sintactice și particularități de topică etc. sunt rezultate ale  procesului de 

traducere, al transferului lingvistic, ce constă în preluarea de către un idiom scris a unor structuri 

proprii altui idiom. În funcție de tipul textului, de structura acestuia, el reprezintă o componentă 

a discursului religios, studiat pe larg de mai mulți autori. Aceste publicaii din secolul XIX 

reprezintă o etapă de dezvoltare a limbajului și a stilului religios în procesul său de devenire, în 

special în spațiul basarabean, și oferă un bogat material pentru investigațiile filologice și 

teologice, consacrate evoluției discursului religios. 

 

8. Studierea corpusului de Acatiste, publicate la Chișinău la începutul secolului XX.  

Pentru viaţa spirituală de la Chişinău, secolul XIX debutează cu un eveniment de mare 

anvergură – înfiinţarea de către mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni a „Tipografiei 

Eexarhiceşti”, prin ale cărei tipărituri se consolidează şi se amplifică activitatea bisericilor din 

întreaga provincie. Pe parcursul a peste 100 de ani, începând cu publicaţiile din „Tipografia 

Exarhicească” şi continuând cu cele din „Tipografia Duhovnicească” şi „Tipografia Eparhială”, 

la Chişinău au văzut lumina tiparului numeroase cărţi de cult, unele în mai multe ediţii, destinate 

activităţii bisericilor, preoţilor, clerului. Conform studiilor din ultimul timp, în perioada 1815-

1915 au fost publicate 54 de ediţii de carte religioasă (Cereteu, 2016, pp. 451-453) 

 Despre publicațiile de la Chișinău, este interesantă o precizare făcută de prof. Mircea 

Păcurariu, care afirmă următoarele: „În legătură cu aceste cărţi (editate de mitropolitul 

Bănulescu-Bodoni , trebuie să reţinem două lucruri. Pe de o parte, Gavriil a introdus pentru 

prima dată în ediţiile menţionate anumite slujbe specific ruseşti. De pildă, în Sinaxarul 

Liturghierului din 1815 (reprodus după o ediţie de la Kiev), apar şi câţiva sfinţi prăznuiţi numai 
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la Lavra Pecerska. Iar în extinsa „Precuvântare” de la Mineiul de obşte din 1819, recomandă 

introducerea sărbătorii Acoperemântul Maicii Domnului, specific rusească, întrucât prin 

rugăciunile ei Moldova de răsărit „s-au izbăvit de jugul agarienilor (turcilor) şi s-au împreunat cu 

cea păzită de Dumnezeu împărăţie a Rosiei” (Păcurariu, 2013, p. 62). 

După anul 1900, printre tipăriturile cu tematică religioasă de la Chişinău se înregistrează 

un nou tip de texte – este vorba de un şir de Acatiste, multe traduse din limba rusă, graţie faptului 

că aceste cărţi au căpătat, în perioada respectivă, o mare frecvenţă şi popularitate în mediul 

bisericesc din Rusia. Dacă pe parcursul secolului XIX în tipografiile din Chişinău nu s-a tipărit 

nici un Acatist, din 1909 până în 1918 apar la Chișinău următoarele ediții de acatiste: [A se 

vedea: 2] 

Acatistul Preasfintei stăpânei noastre Născătoarei de Dumnezeu bucuria tuturor 

scârbiţilor. S-au tipărit din nou de pe cărticica tălmăcită din limba rusască pe cea 

moldovenească de arhimandritul Nathanail şi tipărită în Chişinău, în Tipografia Casei Arhiereşti 

la anul 1909. Chişinău. Tipografia Eparhială. 1909. 

 

Slujba şi acatistul celui dintre sfinţi părintelui nostru Theodosie Arhiepiscopul de la 

Cernigov, noul făcătoriu de minuni, tălmăcite de pe limba slovenească de prot(oiereul) Iustin 

Ignatovici de pe cartea tipărită în Moscva în tipografiia sinodală la anul 1901. Chişinău. 

Tipografiia Eparhială. 1909. 

 

Slujba şi acatistul cuviosului şi de Dumnezeu purtătoriului părintelui nostru Serafim 

făcătoriul de minuni din Sarov. Luna lui ianuarie în 2 zile şi iulie în 19 zile. Chişinău. 

Tipografiia Eparhială. 1910.   

 

Acatistul sfintei întocma cu Apostolii Mariei Magdalinei. S-au tălmăcit moldoveneşte de pe 

cărticica tipărită la anul 1901 în Moscva, în tipografiia sinodală (scoaterea a treia), de protoiereul 

Iustin Ignatovici. Chişinău. Tipografiia Eparhială. 1911. 

 

Slujba şi acathistul Acoperemântului Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu. Moldoveneşte 

dres de protoiereul Iustin Ignatovici după cărticica russască din Kiev de la anul 1890 şi după 

cărticica moldovenească a Episcopului Romanului Melhisedec de la anul 1887. Traduse de el din 

slavenească după cărticica, tot din Kiev, de la anul 1878. Chişinău. Tipografiia Eparhială. 1913. 

Acatistul Sfântului marelui mucenic  și tămăduitorului Panteleimon. Tipărirea Frațimii 

Provoslavnice a Nașterii lui Hristos din Chișinău. Chișinău. Tipografia eparhială. 1913. 
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Acatistul preasfintei şi de viiaţă făcătoarei Treimi. Tipărirea pravoslavnicei Frăţimi a Naşterii 

lui Hristos din Chişinău. Епархиальная Типография, 1915. 

 

Acathistul sfântului Mare-Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. Chişinău. Tipografia 

Eparhială. Strada Haralampievskaia Nr. 42. 1918. 

 

În cultul creștin Acatistul sau Imnul Acatist se bucură de o mare popularitate; acesta 

reprezintă o slujbă liturgică, prin care se face apel la divinitatea supremă sau la anumiți sfinți, 

cerându-se  intervenția acestora pentru a-i ajuta pe credincioși.    

Acatistele sunt rugăciuni de laudă și de cerere, prin intermediul lor  se creează o imaginară 

punte de legătură, de contact cu divinitatea și se propagă ideile și învățătura creștină. „Acatistele 

prezintă un caracter liturgic, constituindu-se ca rugăciune, un caracter laudativ, prin evocarea 

faptelor creștinești din viața unui sfânt, un caracter educativ, întrucât transmit învățături de 

credință și un caracter argumentativ, prin îndemnul la imitarea aspectelor pozitive prezentate, 

dar și prin utilizarea acestora ca argumente de autoritate în predici”.  

Se consideră că primele texte imnografice de acest tip sunt cele închinate Preasfintei 

Născătoare de Dumnezeu, în primul rând, Acatistul Bunei Vestiri „Bucură-te, Mireasă, pururea 

Fecioară!”, alcătuit în perioada dintre secolele V-VII. Ulterior, acesta a servit drept prototip și 

model pentru  creații imnologice cu aceeași structură, închunate Domnului Isus Hristos, Maicii 

Domnului, sărbătorilor și faptelor sale, precum și unor sfinți sau evenimente religioase . 

În sens propriu, cuvântul akathistos înseamnă  „ne șezând”, adică „a sta în picioare“, ceea 

ce indică faptul că cei care ascultau acest imn nu stăteau în genunchi ori pe scaun, ci în picioare.  

Textul Imnului Acatist are o formă fixă, acesta fiind  alcătuit din 24 de strofe; încă în 

primele creații de acest gen, fiecare strofă începea cu una dintre literele alfabetului grecesc, ce 

formau un acrostih – de la „alfa” la „omega”. Acatistul  se compunea din  12 (inițial) sau 13 

condace și 12 icosuri. Condacele (numerotate de la 1 la 13) sunt texte scurte, care prezintă 

subiectul concret – un eveniment creștin sau fapte ale sfinților proslăviți (primul condac mai este 

numit și „cuculion”, din gr. κουκούλιον – „glugă, acoperiș”, deoarece informația „acoperă” tot 

textul ulterior). Fiecare condac se termină cu formula „Aliluia”  („Lăidați pe Domnul”) și este 

urmat de icosul cu același număr. Strofa numită icos conține 12 (iar în unele cazuri 8 sau 9) 

adresări către divinitatea căreia îi este consacrat imnul – acestea sunt așa-numitele hairetisme  

(de la gr. χαϊρε - "bucură-te!"), formule  specifice de preaslăvire, care încep cu exclamația 

„Bbucură-te!” În esență, condacul reprezintă tema, pe când icosul este  dezvoltarea acesteia, 

astfel că icosul se citește doar după condac, iar ultimul, al treisprezecelea condac se citește de 

trei ori. În textul acatistului se regăsesc anumite informații despre evenimentul proslăvit, despre 

viața sau faptele sfântului căruia îi este consacrat.  
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În prezent Acatistele sunt creații imnologice de o intensă circulație, constituind un gen 

aparte de texte bisericești,  create în diferite perioade de diferiți autori și elogiind personalități și 

fapte mai mult sau mai puțin cunoscute.   

Se poate constata că repertoriul tematic al Acatistelor se diversifică permanent. Unele 

texte, cum ar fi Acatistele Preasfintei Fecioare au o istorie de secole, au fost traduse în multe 

limbi și s-au bucurat de o mare popularitate în rândul credincioșilor. De asemenea, au fost create 

acatiste originale în mai multe limbi – în engleză, franceză, română, sârbă, bulgară, poloneză, 

slovacă, cehă, rusă, ucraineană și georgiană. Cercetătorii estimează că numărul de acatiste  

originale este de peste 1600 .  

Numărul de texte de acest gen crește nu doar datorită elaborării de noi acatiste, ci și 

datorită modificării celor vechi, care sunt revizuite, recompuse, completate etc. Astfel, în diferite 

perioade unul și același acatist va arăta diferit, deoarece editorii, traducătorii, diortositorii 

încearcă să le adapteze după varii modele, să le completeze,  pentru ca ele să corespundă unor 

anumite cerințe. Bineînțeles că pe parcursul timpului se schimbă și mijloacele de exprimare, 

evoluează limbajul, se observă transformări de ordin lexico-gramatical, se schimbă ortografia. Pe 

de altă parte, textul acatistului este mai „mobil” în sensul utilizării mijloacelor de expresivitate și 

nu este atât de dependent de textul-sursă, cum sunt, de exemplu, textele biblice.   

O analiză lingvistică a textelor din diferite perioade permite constatarea schimbărilor care 

au loc, dar și a perenității unor anumite fenomene delimbă, inclusiv a arhaismelor. Un material 

prețios în acest sens ne oferă acatistele publicate la Chișinău la începutul secolului XX. 

 

9. Transcrierea în limba română cu alfabet latin a unor texte publicate cu alfabet chirilic.  

În spațiul de limbă română scrierea cu alfabet chirilic are rădăcini seculare. Slavona a fost 

timp îndelungat limba în care se scriau documentele oficiale în cancelariile domnești, precum și 

limba cărților de cult. Primele tipărituri cu caracter religios în  spațiul românesc au apărut în 

secolul al XVI-lea în imba slavonă – „Liturghierul” lui Macarie în 1508, „Evangheliarul” din 

1512, iar în cea de- doua jumătate a secolului al XVI-lea se tipăresc primele cărți de cult în limba 

română, cu alfabet chirilic, în tipografia eruditului diacon Coresi din Brașov. În 1570, Coresi 

tipărește pentru prima dată în limba română „Psaltirea” și „Liturghierul”.  

Pe parcursul următoarelor secole s-a dezvoltat o activitate intensă de tipărire a cărţilor 

religioase, folosindu-se în acest scop  alfabetul chirilic.   

Trecerea la alfabetul latin a avut loc oficial în 1860, după unirea Principatelor române – în 

Muntenia și Transilvania în 1860, iar în Moldova în 1862, printr-un ordin dat de ministrul 

instrucțiunii V.A Urechia. Biserica Ortodoxă Română a adoptat hotărârea de a trece la alfabetul 

latin în 1881, dar practica de tipărire a cărților de cult cu alfabetul slavon s-a menținut sporadic 

până în secolul al XX-lea.  
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Cercetătorii menționează că „utilizarea grafiei latine în România nu a influenţat activitatea 

tipografică din Basarabia. După alipirea Basarabiei la Imperiul Rus în 1812, limba oficială la 

Chişinău devine limba rusă. În anul 1833 limba română a fost exclusă din circuitul oficial, dar a 

continuat să fie utilizată în activităţile eparhiale”.   

În spațiul basarabean alfabetul chirilic s-a folosit până în secolul XX, iar tipărirea cărților 

de cult în perioada țaristă a fost destul de intensă, aceasta fiind una dintre preocupările de frunte 

ale mitropolitului Gavriil Bămulescu-Bodoni. Pe parcursul a circa 100 de ani, în acest spațiu s-a 

editat un număr imens de cărți bisericești, care, în virtutea mai multor împrejurări, în perioada 

sovietică nu au fost studiate la nivelul cuvenit. Cercetările întreprinse în ultimul timp, s-au 

orientat spre catalogarea acestui patrimoniu , spre anumite aspecte istorice și într-o oarecare 

măsură spre aspectul filologic.     

În prezent patrimoniul de carte religioasă  se află în atenția specialiștilor din diferite 

domenii – teologi, lingviști, literați, istorici, bibliografi, informaticieni ș.a., urmărindu-se, de 

fiecare data, anumite obiective, pentru care este pus la punct instrumentarul necesar cel mai 

adecvat. Pentru conservarea acestui patrimoniu este necesară și publicarea unor vechi tipărituri, 

pentru a le pune în circuitul științific și pentru a asigura accesul unui număr cât mai mare de 

cititori la aceste texte. 

Este evident că orice document, inscripție, carte scrise sau tipărite în limba română cu 

alfabet slavon  reprezintă o mostră de exprimare, o etapă de dezvoltare a culturii scrisului în 

Țările Române. Scrierea evoluează, se stabilesc cu timpul anumite reguli ortografice, aplicate tot 

mai consecvent. Astfel că o carte tipărită în limba română cu alfabet chirilic în secolul al XVIII-

lea se deosebește de o tipăritură apărută la începutul secolului al XX-lea.  

Pentru cultura românească, cărți precum „Cazania” lui Varlaam sau „Biblia” de la 1688, 

dar și multe alte cărți religioase reprezintă adevărate monumente de cultură, iar pentru 

valorificarea lor cât mai amplă este necesară transcrierea lor cu alfabet latin și examinarea 

minuțioasă tuturor particularităților grafice/ortografice.  

Modalitățile de transcriere pot fi diferite – în funcție de situație și scopurile urmărite. 

Astfel, se menționează că „Chestiunea transcrierii textelor româneşti scrise cu alfabet chirilic nu 

are o soluţie unitară, unanim acceptată de către cercetătorii români sau de către româniştii şi 

romaniştii neromâni. În general, cei din urmă îndeamnă aproape categoric către transliteraţie, ca 

fiind soluţia ideală. Dotaţi cu o altă perspectivă, poate mai adecvată şi de mai mare fineţe, dar şi 

avînd în vedere mult mai multe funcţiuni pentru un produs al transcrierii, cercetătorii români sînt 

de acord că soluţia cea mai potrivită pentru redarea unor astfel de texte este transcrierea fonetică 

interpretativă”. 

În procesul editării volumelor din seria „Monumenta Linguae Dacoromanorum” „Biblia”  

1868 la Iași, s-au stabilit regulile amănunțite  de transcriere, optându-se anume pentru 
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transcrierea interpretative. Astfel, coordonatorul ediției, profesorul E.Munteanu menionează:„ 

Transcrierea în alfabet latin şi în grafie actuală a textului Bibliei de la Bucureşti (1688) este, 

aşadar, potrivit cerinţelor filologiei româneşti moderne, una de tip interpretativ. Prin t r a n s c r i 

e r e   f o n e t i c ă       i n t e r p r e t a t i v ă înţelegem, potrivit principiilor larg acceptate ale 

paleografiei chirilice  româneşti, echivalarea constantă şi sistematică a slovelor chirilice prin 

corespondentele lor din alfaberul latin actual. Această operaţie este departe de a fi mecanică, din 

cauze multiple, între care cele mai importante sînt următoarele: existenţa în alfabetul chirilic a 

unor slove cu valori fonetice diferite, pe de o parte, şi a mai multor slove cu valoare fonetică 

identică, pe de altă parte; inexistenţa unei codificări ortografice explicite în epoca veche a 

culturii româneşti; numeroasele inconsecvenţe datorate scriptorilor sau tipografilor etc.  

Textele religioase, tipărite în secolele trecute cu alfabet chirilic, prezintă interes nu doar 

pentru cercetători, dar și pentru un public mai larg, de aceea transcrierea lor cât mai clară și mai 

aproape de forma originală poate facilita lectura și înțelegerea lor. Mostrele de texte publicate la 

Chișinău în secolul al XIX-lea – începutul secolului XX demonstrează evoluția scrisului și a 

tiparului în această zonă, dar și evoluția limbii române în perioada respectivă.  

În cadrul proiectului au fost transcrise cu caractere latine, păstrându-se anumite 

particularități ale originalului, cum ar fi scriptio continua,  următoarele texte: 

- Evanghelia după Matei   (cu text paralel în română și rusă), Tipografia Eparhială, 1912 

- Acatistul Preasfintei stăpânei noastre Născătoarei de Dumnezeu Bucuria tuturor 

scârbiţilor. Tipografia Eparhială, 1909 

- Slujba şi acatistul cuviosului şi de Dumnezeu purtătoriului părintelui nostru Serafim 

făcătoriul de minuni din Sarov, Tipografiia Eparhială, 1910 

- Slujba şi acathistul Acoperemântului Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, 

Tipografiia Eparhială, 1913 

- Acatistul Sfântului marelui mucenic  și tămăduitorului Panteleimon. Chișinău. 

Tipografia Eparhială. 1913 

- Instrucţia blagocinului bisearicilor, mai gios însemnate, Tipografia duhovnicească, 

1827 

 

MOSTRE:  

INSTRUCȚIIA b l a g o c i n u l u i Bisearicilor mai gios însemnate (*) 

a. (1) 

Blagocinul este față aleasă după voința și socotința Arhiereului din preoții cei vrednici, 

carii cu mintea și cu faptele bune întrec pre alții, spre a priveghea pentru buna orânduială și 

ispravă în bisearica lui Dumnezeu, iară mai ales între slujitorii eii, preoții, diaconii, și cliricii, 

spre folosul creștinilor și spre slava lui Dumnezeu.  
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v. (2) PENTRU BISEARICI 

Și întru aceea datoria ta o blagocinule este, ca cudeadinsul să priveghezi, ca să fie și la 

bisearicile încredințate ocârmuirii tale toată buna orânduială, potrivită cu pravilele sfinților 

părinți și cu așezările bisericești; iară lucruri ourâte, scandalisitoare și cu desidemonii  ca sănu 

fie, tare să păzești. 

(*) Izvod bisearicilor să alăturează pe lângă acestă instrucție  

g. (3) 

Să priveghiezi, ca antiminsul să nufie învechit, spart, nici pătat; iară deacă ounul ca acesta 

să va afla oundeva, să răportuești. 

d. (4) 

Ca îmbrăcămintea și cămașa pe pristol și pre jertvelnic să nu fie foarte veache, sau rumptă, 

sau din foarte proastă materie, așa sfîntului loc necuviincioasă, adecă: de creașin sau depânză 

boită; iară deacă oundeva ceva din ceale zise săva afla, să aduci aminte poporenilor, și cu sfătuire 

săi îndemni, ca să pue sâlință pentru mai bună podoabă a bisearicii:  iară dacă ei nu vor băga 

însamă, să răportuești. 

 

Evanghelia după Matei 

 

ГЛАВА 12. 

Въ то  время  проходилъ Iисусъ въ 

субботу засѣянными полями; ученики же Его 

взалкали и начали срывать колосья и ѣсть. 

2. Фарисеи, увидѣвши это, сказали Ему: 

вотъ, ученики Твои дѣлаютъ, чего не должно 

дѣлать въ субботу. 

3. Онъ же сказалъ имъ: развѣ вы не 

читали, что сдѣлалъДавидъ, когда взалкалъ 

самъ и бывшiе съ нимъ? 

4. как онъ вошелъ в дом Божій и ѣлъ 

хлѣбы предложенія, которыхъ не должно 

было ѣсть ни ему, ни бывшимъ съ нимъ, а 

только однимъ священникамъ? 

 

5. Или не читали ли вы въ законѣ, что въ 

суб- 

 CAP.12 

1. În vremea aceea mersau Iisus sâmbăta 

prin sămănături: iară ucenicii lui flămânzise și 

au început a zmulge spice, și mânca. 

2. Iară fariseii văzind au zis lui, iată 

ucenicii Tăi fac, ce nu este slobod a face 

sâmbăta. 

 

3. Iară El leau zis lor: au nați cetit, ce au 

făcut David, când au flămânzit însuși și cei ce 

era cu dânsul? 

 

4. Cum au întrat în casa lui Dumnezeu și 

au mâncat pâinele punerii înainte, care nu era 

lui slobod săle mănânce, nici celor ce era cu 

el, fără numai singuri preoților? 

5. Sau nați cetit în lege, că sâmbăta preoții 

în  
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10. Pregătirea pentru editare a unor texte reprezentative din sec. XIX. Elaborarea unui „Ghid 

practic de studiere a limbajului religios” pentru edițiile de texte cu tematisă religioasă. 

 

În secolul XIX la Chișinău au văzut lumina tiparului o serie de texte destinate clerului și 

care aveau menirea de a organiza viața bisericească – diverse regulamente, decizii, instrucțiuni 

etc., emise de autoritățile bisericești și de Sfântul Sinod de la Sankt Petersburg. Acestea erau 

traduse în limba română/moldovenească din limba rusă, după originalele publicate în Rusia.  

Spre deosebire de limbajul biblic, supus unor rigori și tradiții mai drastice, în aceste texte cu 

tematică religioasă libertatea de exprimare este mai mare,  iar repertoriul lingvistic este mai 

variat și reflectă în mare măsură starea limbii la momentul când textul respectiv a fost 

elaborat/tradus. Ca mostră de limbaj este interesantă lucrarea „Instrucția blagocinului”, care a 

fost pregătită pentru publicare și cuprinde o Introducere, textul transcris cu alfabet român, 

fotocopiile tuturor paginilor.  

Scurt istoric 

„Instrucția blagocinului”, apărută la Chișinău în anul 1827, reprezintă o varietate 

tehnico-administrativă a limbajului religios de la acea vreme. Titlul complet al lucrării este 

„Instrucția blagocinului bisearicilor mai gios însemnate”, iar pe ultima filă este plasată 

indicația despre anul și locul apariției: „Sau tipărit la Preasfântul Sinod la anul =a∫Ŧc. Iară de pre 

cea Slavenească sau tălmăcit pe limba Moldovenească și sau tipărit în Duhovniceasca Tipografie 

a Bessarabiii în Chișinău, la anul 1827”.  

Textul-sursă în limba rusă este intitulat:  „Инструкция благочинным иереям, или 

Протоиереям. Первым тиснением в Московской Типографии. Печатана 1775 года.” 

(http://www.stsl.ru/lib/platon6/ii.php). Acesta a fost utilizat un timp îndelungat  de administrația 

bisericească, fiind ulterior tradus de către Gavriil Bănulescu-Bodoni, pentru a fi utilizat de clerul 

basarabean. Este de remarcat faptul că A.Mateevici, un secol mai târziu, într-un articol despre 

Bănulescu-Bodoni, publicat în 1913 în revista „Luminătorul”, scria că mitropolitul „pentru 

privegherea de mai aproape a preoțimii..., au orânduit blagocini, ce era să fie de ajutor foștilor 

protopopi, și spre povățuirea lor au tălmăcit din rusește în moldovenește „Instrucția (povața) 

blagocinilor”, fără a preciza dacă aceasta a fost publicată sau nu”. 

Traducerea realizată la Chișinău urmează întocmai structura originalului  „slavinesc” din 

1775,  iar textul pe „limba   moldovenească” etalează mai multe particularități de exprimare și de 

grafie /ortografie ale epocii. Lucrarea este tipărită cu alfabetul chirilic, folosit pentru scrierea în 

limba română din secolul al XVI-lea până în secolul al XIX-lea.  Trecerea oficială la alfabetul 

latin  a avut loc în 1860, la un an după Unirea Principatelor, când s-a mai folosit un alfabet de 

tranziție (cu litere latine și cu litere slavone), iar cărțile bisericești s-au tipărit cu alfabet chirilic 

până la începutul secolului XX.  

http://www.stsl.ru/lib/platon6/ii.php
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Denumirea lucrării trebuie explicată în termeni actuali: „instrucție” este în acest caz un 

termen preluat din limba rusă (инструкция), unde are semnificația: „instrucțiune, instrucțiuni s.f. 

(mai ales la pl.) – indicație, lămurire dată cuiva spre a ști cum să procedeze pentru aducerea la 

îndeplinire a unui anumit lucru, pentru aplicarea unor legi, regulamente, dispoziții”. Mai este 

necesar să amintim că „instrucție” în româna actuală are semnificații mai largi, și anume: 1. 

Ansamblu de cunoștințe, priceperi și deprinderi, predate cuiva sau căpătate de cineva, prin care 

se urmărește însușirea unei culturi generale și a unei specializări profesionale; învățătură; 

învățământ; instrucțiune. 2. Pregătire a ostașilor în vederea însușirii teoriei și practicii militare. 3. 

(Jur.) Activitate de cercetare a cauzelor penale. ◊ Judecător de instrucție = (în unele țări) 

magistrat însărcinat cu cercetarea cauzelor penale.  

Termenul „blagocin” este, de asemenea, un împrumut din limbajul bisericesc rus și 

reprezintă denumirea unei funcții administrative, pe care o deține o persoană însărcinată cu 

administrarea mai multor biserici dintr-o circumscripție (blagocinie). În prezent pentru blagocin 

se utilizează denumirea protopop, iar pentru blagocinie – termenul protopopiat. În prezent, 

Biserica Ortodoxă din Moldova utilizează ambii termeni. 

Realizarea tehnică. Ghid cu elemente de paleografie 

Cartea este tipărită cu alfabetul chirilic/slavon, care conținea un număr mai mare de 

slove/litere, decât alfabetul latin, având, în anumite cazuri,  și câte două sau trei litere pentru unul 

și același sunet.  

Literele alfabetului chirilic au următoarele corespondente fonetice în limba română: 

a-a,  b-b, v-v,  g-g, d-d, e-e, j-j, z-z, i-i, ï-i, й-i,  c-c/k, l-l, m-m, n-n, o-o, p-p, r-r, s-s, t-t, u-u, 8-

u, f-f, h-h,  w-o, ţ-ț, k-ce, þ-ge, ş-ș, º-șt, ă-ă, `-î, →-îm/în,  1-ea/e, 6-iu, 4-ia, '-ia, 7-î, x-cs, š-ps, 

ǿ-t/ft ÿ-i, 0(semnul moale, fără valoare fonetică). De asemenea, în scrierea cu alfabet slavon se 

utilizează semnul   ∫  numit titla, care se plasează deasupra cuvintelor prescurtate, din  care sunt 

omise anumite litere. În textul „Instrucției” se marchează cu titlă cuvântul Dumnezeu, scris 

Dm∫nezeu, Hristos, scris Hs∫0,  sfînt, sfinți, scrise sf∫nt, sf∫iţi. De asemenea, titla apare deasupra 

literelor care indică cifre. În slavonă cifrele și numerele sunt redate printr-o serie de 

litere/îmbinări de litere, care au o valoare numerică definită.  

Unitățile: a-1 v-2 g-3  d-4  e-5 z-6 Q-7 i-8 ǿ-9 y-10 

Zecile:  „c-20 l-30  m-40  n-50  x-60  o-70 p-80  k -90 

Sutele:  r-100  s-200  t-300  ÿ-400  f-500  h-600  š-700  w-800  '-900 

Pentru a forma numerele compuse de la 11 la 19, se scrie mai întâi  litera ce indică unitatea, iar 

alături se plasează litera y cu valoarea numerică 10, de exemplu, numărul dy∂ (12) este format 

din cifrele 2 și 10, după modelul slavon два+на+десять doi+spre+zece , păstrat, ca denumire, 

până în prezent. Numerele de la 20 în sus se formează plasându-se pe primnul loc litera ce indică 

zecile, apoi cea care arată unitățile: c∫e -25 m∫ǿ -49; în aceeași ordine se scru numerele cu sute: 
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sute, zeci, unități – š∫pg   = 783.  Pentru a indica miile, se folosesc literele ce indică unități, dar 

acestea au în stânga un semn specific =, astfel numerele capătă configurații concrete –   =aÿnǿ 

=1459,  =ešdy= 5714.   

Pentru prezenta ediție, textul a fost transcris cu alfabetul românesc actual, păstrându-se 

toate particularitățile orografiei din original (în afară de semnul moale 0 de la sfârșitul 

cuvintelor), inclusiv variantele de scriere împreună ori separat ale aceleiași forme, (de ex.,  „sănu 

să îmbete; să nui obijduiască; să nu ceaie”), precum și diversele variante de scriere ale aceluiași 

cuvânt (de exemplu, „să ceară” și „să ceaie”). Consoanele nazale -n- și -m- precedate de î,  în 

textul original  se redau printr-un singur semn grafic →, pentru a cărui transcriere s-au folosit, 

respectiv, îmbinările de litere îm, în. 

Structură și conținut 

Textul „Instrucției” este împărțit în capitole mici, numerotate cu litere/cifre slavone: a(1), 

b(2), g(3) ș.a.m.d., în total 66 de capitole, distribuite în câteva compartimente, și anume: 

„Pentru bisearici” (capitolele 2-15), „Pentru preoții, diaconii și slujitorii bisearicești”,  

(capitolele 16-46), „Pentru poporeni” (capitolele 47-53), „Pentru putearea și pronomiile (gr. 

pronomie – privilegiu) Blagocinului” (capitolele 54-66) și, la sfârșit un mic compartiment cu 

titlul „Învățătură înscurt, cesă ceteaște de blagocinul la cercetarea bisearicilor”. 

 În primul compartiment se explică cine este blagocinul:  

Blagokinul0 este fa]ă al1să după voin]a şi socotin]a Arhïereului, din0 prewţïi kei vredniki, carïi 

cu mint1 [i cu faptele bune →trec0 pre al]ïi, spre a privegïé pentru buna wr7nduélă [i ispravă → 

bis1rica lui DÆmnezeu, 4ră mai ales0 →tre slujitorïi eïi, prew]ïi, dïaconïi, [i clirikïi spre 

folosul0 creºinilwr0, [i spre slava lui DÆmnezeu. 

„Blagocinul este față aleasă după voința și socotința Arhiereului din preoții cei vrednici, carii 

cu mintea și cu faptele bune întrec pre alții, spre a priveghea pentru buna orânduială și ispravă 

în biserica lui Dumnezau, iară mai ales între slujitorii eii, preoții, diaconii și cliricii, spre folosul 

creștinilor și spre slava lui Dumnezeu”.  

Dat fiind faptul că informația se referă la viața reală, la relațiile bisericii cu societatea, la 

poziția și îndatoririle clerului, anumite forme de exprimare ce țin de  lexic, precum și o serie de 

structuri sintactice prezintă o etapă a constituirii stilului administrativ religios în acest spațiu de 

limbă română. 

Lucrarea reprezintă  o traducere din limba rusă și, datorită tematicii sale, conservă un 

mare număr de termeni din domeniul ecleziastic, care se referă la funcționarea parohiilor, la 

dotarea acestora, la bunul mers al rânduielilor bisericești. Ca document cu character prescriptiv, 

„Instrucția…” conține multe exemple de situații de viață, arătând cum trebuie să fie 

comportamentul blagocinului, al clericilor, al enoriașilor  în diverse împrejurări. Un loc 

important în lucrare îl ocupă prezentarea acelor îndatoriri ale blagocinului, care țin de 
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supravegherea aspectelor sociale, dar mai ales morale și etice ale vieții creștine. Se propagă 

principalele precepte ale conduitei și moralei creștine, în special cele de care trebuie să se 

conducă slujitorii bisericii - evlavie, cucernicie, pietate, smerenie.  

Beția, ca viciu social condamnabil este una dintre temele compartimentui intitulat 

„Pentru preoții, diaconii și slujitorii bisericești”, în care se atrage atenția  asupra conduitei 

clericilor: „Cudeadinsul să priveghiiaze blagocinul, ca preoții, diaconii și cliricii, iară mai ales 

preoții să  viețuiască cinstit, să fie întru toate temelnici, să se poarte întocma după cinul lor, 

smerit și cu dragostea, și datoriile lor săle împlinească cu bună orânduială; iară mai vârtos cu 

de osăbită luare aminte să caute, casă nusă îmbeate, la cârcim să nu oumble, și să petreacă 

viiața cu trezvie, precum să cade slujitorelui sfântului oltariu și păstoriului creștinesc. Iară deva 

vedea blagocinul pre cineva adease ori îmbătândusă, în beție făcând lucruri necuvioase, sau 

împlinind trebile bisearicești nefiind treazv, pentru ounul ca acesta fără a tăinui ceva să 

răportuiască”.  

Iubirea de arginți – unul din cele 7 păcate capitale – este la fel de inadmisibilă, iar 

„Instrucția...” prevede în acest sens: „Să se poruncească preoților, diaconilor și cliricilor ca să 

nu fie iubitori de argint și obraznici; ci să fie mulțumiți cu venitul ce să cuvine lor; și pentru 

aceia nici pentru o slujbă plată dela poporeni să nu ceae, și tocmală să nu facă, ci să fie 

mulțămiți cu ceaia ce să dă lor de bună voe.”  

Respectarea rangului social și a bunei-cuviințe trebuie să reprezinte un mod de viață al 

clericilor, acestea fiind controlate de blagocin: „Aseamenea să le poruncească, ca nefiind  

chiemați în ospeație la nimenea cu obrăznicie să nu oumble, afară de aceia când vor fi chiemați, 

și vor ști, că acea casă ounde sînt chiemai, este cinstită; și să aibă prietenie cu cei aseamenea 

loruși preoții, cu diaconii și cu cliricii; așijderea cu cei de bun neam pomeșcici și cu cinstiți 

neguțitori și tîrgoveți, iară nu cu toți fără socoteală să oumble și să împrietinească: căci mai 

ales preoții fiind cinstiți cu cinul sfințit, sînt datori asă purta pre sine cu deosăbire, și cu aceaia 

și pre alții săi tragă spre ai cinsti pre dînșii”. În instrucțiune este stipulată nu doar conduita, dar 

și ținuta decentă a slujitorilor bisericii: „Să priveghiezi, ca preoții, diaconii și țercovnicii să 

oumble negreșit în strae și încălțăminte potrivite cinului bisearicesc, adecă preoții și diaconii în 

rease și ciobote: iară țercovnicii încuviincioase strae lungi și tot cu ciobote, mai ales în 

bisearică și ori ounde la împlinirea tebilor”. 

Supravegherea comportamentului în societate, intervenția în cazurile de încălcare a 

regulilor morale și sociale este, de asmenea, o obligație a clerului:  „Deva auzi blagocinul că în 

popor să fac oareși care fapte de rușine, prăzi, gâlcevi și bătălii, învitături, asupriri și 

înșălăciuni, beții și altele aseamenea călcări de leage, datoriu iaste și întaină și în bisearică ai 

mustra, a sfătui, a îndrepta, îngrozindui cu judecata lui Dumnezeu pre cei ce petrec întru așa 

feliu de nelegiuiri și nusă pocăesc: și pentru o așa povățuire și preotului blagocinul săi 
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poruncească, ca el pre ounii ca aceia și cu canonisirile duhovnicești săse sâlească ai îndrepta, 

ferindusă să nu cază supt răspunsul lui Dumnezeu celui strașnic giudecătoriu”. 

Taina cununiei – aspecte sociale și etice. Familia a fost totdeauna în vizorul bisericii, 

care a vegheat și veghează acest fundament al societății. „Instrucția blagocinului” reflectă 

realitățile dintr-o perioadă când acest segment al vieții sociale se afla preponderent în grija 

autorităților bisericești, acestea având de spus ultimul cuvânt în legătură cu căsătoriile. Regulile 

trebuiau respectate cu sfințenie și acestea se refereau la cele mai diverse situații, când se poate și 

când nu se poate încheia o căsătorie. În limbajul arhaic al începutului secolului al XIX sunt 

formulate o serie de reguli, care astăzi se regăsesc deja în legislație sau reprezintă anumite 

cutume sociale. A se vedea textul:  „iară nunta cea cu îndoială iaste, dacă sînt rudenie sau 

cuscrii de aproape; deacă mirele sau mireasa sînt tineri de ani sau foarte bătrîni sau o față din 

trînșii este foarte tânără, iară alta bătrînă; dacă o față din cei ce să însoțesc este sîlită către 

aceasta de cineva, deacă fiii fără voia părinților să căsătoresc, deacă să însoțesc cînd este viu 

bărbatul sau cînd este vie muiarea, adecă cînd bărbatul sau muiarea sînt duși oundeva sau fugiți 

sau nusă știe ounde să află; deacă cei ce să însoțesc nu sînt din poporul preotului carele vra săi 

cunune, deacă cei ce voiesc să secunune sînt stricați la minte și alte aseamenea întîmplări; 

ounele ca aceaste nunți blagocinul nici supt un chip să nu deae voe preoților ca săle cunune, ci 

săi oprească de acununa și să raportuiască pentru aceia și să așteapte hotărîrea” (cap.23).  Să 

caute blagocinul ca înainte de cununie săse facă în bisearică de trei ori publicație, arătând cine 

să însoțește și de nu știe cineva vreo împiedicare și să se facă legiuite și vrednice de credință 

zapise; iară cununia săse cetească în biserică zioa, în ființa diaconului și a țercovnicilor 

negreșit” (cap.24). 

„Instrucția blagocinului” publicată la Chișinău în anul 1927 demonstrează rolul și 

importanța bisericii în viața socială a timpului, modul în care clerul se implica în promovarea 

valorilor etice și morale. Tot odată, lucrarea reprezintă o mostră de limbaj administrativ și 

bisericesc, iar forma ei demonstrează eforturile de unificare și de stabilire a unor reguli 

ortografice pentru tipăriturile cu alfabetul chirilic din acea perioadă. 

Aspecte lexico-gramaticale  

Dat fiind faptul că „Instrucția blagocinului” este o traducere, în textul dat pot fi depistate 

rezultatele mai multor procedee, folosite de traducători în mod tradițional și care se manifestă în 

anumite perioade mai mult sau maipuțin pregnant. Este vorba, în primul rând, de particularitățile  

care indică legătura cu originalul – împrumuturi, calchieri, topica specifică textului-sursă. Din 

acestea fac parte: 

- împrumuturi din greacă:  

Cercetătorii consideră că „împrumuturile grecești sunt reprezentate masiv în limba română 

din această epocă, inclusiv în textele religioase, de aceea utilizarea lor pentru exprimarea unor 
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noțiuni din mediul ecleziastic, desemnate în textul original prin corespondentele lor rusești, este 

firească și explicabilă. Spre exemplu, lexemul pronomie, cu originea în ngr. προνόμιον 

„privilegiu”, este folosit pentru transpunerea rus. преимущество: „Pentru puterea și pronomiile 

blagocinului”; termenul protie, din ngr. πρόταια „întâietate” redă rus. председание: „Blagocinul 

are protie înaintea tuturor preoților”; proestos „preot cu cel mai înalt rang în ierarhia preoților 

unei biserici”, originar din ngr. προεστώς „înaintestătător”, este folosit pentru rus. настоятель: 

„ca pre un proestos al bisearicii”; desidemonie, descendent din ngr. δεισιδαιμονία „superstiție”, 

- pentru rus. суеверство: „că undeva în popor să face vreo desidemonie”. Cuvântul scandelă 

„zarvă, tărăboi”, din ngr. σκάνδαλον „scandal”, este folosit pentru rus. соблазн: „pe preoții și 

diaconii, care să vor dovedi în mare scandeli și vinovății, să-i oprească ca ei să nu slujască sau 

trebile bisearicești să nu le săvârșască”. Lexemul în cauză a servit drept bază pentru derivarea 

progresivă a verbului a scandalisi, apoi, din acesta, a adjectivului scandelisitor, utilizat pentru 

traducerea resp. cоблазнительный: „iară lucruri urâte, scandelisitoare și cu desidemonii să nu 

fie, tare să păzești” .  

- împrumuturi din slavă/rusă:  

Numeroasele împrumuturi din limba rusă sunt reprezentative pentru textele religioase 

traduse în secolele XVIII – XIX. Se remarcă, în special, o serie de lexeme caracteristice stilului 

administrativ,cumar fi: isprăvire (realizare) „cuviinciosul număr de cărți acelor trebuincioase 

pentru isprăvirea (oficierea) slujbei lui D(u)mnezeu” - к исправлению службы Божией; să 

răportuiască (să raporteze) „pentru ounele ca aceaste bisearici cu lămurită arătare fără de 

zăbavă să răportuiască.”; gramată (ordin, document) „întocma după gramăta Arhierească”; 

jalobă (cerere) „să răportuiască împreună cu jalobă dela poporeni, pentru ca să deae voe de 

asă sfi(n)nți bisearica cea din nou zidită”; treazv, trezvie (treaz, nebăut) „împlinind trebile 

bisearicești nefiind treazv” „să petreacă viiața cu trezvie”;  prejdeosveașcenna (vecernia) „să 

săvârșască liturghiia prejdeosveașcenna”; bogoslovia (teologie) „cartea ce să numeaște 

bogoslovia și catihisisul”; să ștrăfuiască (să amendeze) „Preotul pre diaconul și pre cliricii  

poate săi ștrăfuiască întru acest chip”  să aibă prietenie cu cei aseamenea loruși preoții, cu 

diaconii și cu cliricii; pomeșcici (moșieri) „așijderea cu cei de bun neam pomeșcici și cu cinstiți 

neguțitori și tîrgoveți, iară nu cu toți fără socoteală să oumble și să împrietinească”; poucenie 

(povață)  „blagocinul să îndatoreaște, ca pouceniia de preoție săo cetească însuși”; să 

predstavlească (să prezinte)  „deacă vor voi să predstavlisască și să aștepte loruși îndestulare”; 

pravlenie ( cârmuire): „pre unul ca acesta negreșit să-l trimată la pravlenie duhovnicească sau 

la Dicasterie”; povestcă (citație): „pentru trimiterea povestcilor”; prisudstvie (aici: instituție): 

„Blagocinul are scaun în prisudstvie nu numai la duhovniceasca pravlenie, dar și la 

consistorie”; particulearnic (particular) „prin particulearnice scrisori”. 

-  aspecte ale topicii:  
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Este frecvent utilizat modelul rus/bizantin, când determinativul se află în prepoziție față de 

cuvântul determinat, adică adjectivul este pus înaintea substantivului, iar adverbul înaintea 

verbului, și nu invers, cum se atestă în mod obișnuit în limba română:  „din foarte proastă 

materie” из весьма низкой материи; „cu sfătuire săi îndemni” увещательно их склонять; „și 

dacă vre oun lucru va lipsi, pre poporeni pentru facerea lui săi îndeamne și să ceară”; „iară 

dacă oundeva oare care din arătatele cărți nu să vor afla”; Foarte de cuviință și de folos este, 

ca fiește carea bisearică să aibă oareși care cărți”; „și altele tipărite și folositoare duhovnicești 

cărți”; „ca bisearica săse zidească și cu toată bisericeasca cuviință săse în frumsețeaze; 

„Cudeadinsul să priveghiiaze”. 

Textul „Instrucției”, elaborat la începutul secolului XIX, conservă numeroase arhaisme 

lexicale și gramaticale, termeni specifici, care ilustrează aspectul limbii române, utilizate în 

scrierile cu caracter religios ale timpului. Printre acestea se remarcă:  

- arhaisme lexicale:  

osârdie (râvnă, zel) „ca ei din ousârdie cătră sfânta bisearică să facă vasele de argint”; 

cudeadinsul (special) „datoria ta o blagocinule este, ca cudeadinsul să priveghezi”;  să păzești 

(să ai grijă) „tare să păzești”; să priveghiezi (să supraveghezi) „Să priveghiezi, ca antiminsul să 

nufie învechit”; cuviincios (potrivit) „rucavițile și brâile să fie făcute  din cuviincioasă materie” 

„vas cuviincios de argint”; să cauți (să supraveghezi) „mai vârtos  să cauți  la înnoirea 

catapeteasmei”; săpate (sculptate) „icoane săpate”; mai vârtos (mai mult) „iară mai vârtos cu 

de osăbită luare aminte să caute, casă nusă îmbeate; zăticnire (piedică) ca să nu să întîmple 

trebilor vreo zăticnire. 

- arhaisme morfologice:  

rumptă „să nu fie foarte veache, sau rumptă”; creștal, steclă „de argint, sau de creștal, 

sau de steclă”; ount de lemn „adecă ountul delemn întru oun văsișor”; trebuiaște, fiește care 

(trebuie, fiecare) „Trebuiaște ne apărat înfiește care bisearică să fie cuviinciosul număr de 

cărți”; să ceai (să ceri) „apoi să ceai  dela poporeni”, și pentru aceasta să ceae voie”; fiește 

care, oareși care (fiecare, oricare) „fiește carea bisearică să aibă oareși care cărți care slujesc 

spre învățătură preoților și creștinilor”; vreoareșcarea (vreo anumită) „iară deacă din 

vreoareșcarea pricină, îndelungată vreame va sta lucrul”;  mormânturile (mormintele) 

„mormânturile să se sape după cum să va pute mai adânc”; să împarță (să împartă) „să 

oprească venitul și săl împarță cliricilor celor buni sau săracilor”; împrotiva (împotriva)  

„împrotiva pravilelor sfinților părinți”; fămeaile (femeile) bărbații și fămeaile dragostea și 

credința păziți. 

- forme ale pronumelor:  

ceii (celei - fem. sing) „supt îngrijire ceii ne trecute pedeapsă”; carii (care – pentru masc. 

plural) „iară carii din preoți și diaconi au învățat la școli, aceia și dela sîne să vorbească”; 
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loruși (lor – refl. masc pl.) „să aștepte loruși îndestulare” , „să aibă prietenie cu cei aseamenea 

loruși preoții”. 

„Instrucția blagocinului”, fiind o lucrare prevăzută pentru un destinatar specific, 

specializat, conține și un bogat arsenal terminologic, vizând mai multe grupuri tematice, care 

reprezintă:  terminologia ierarhiei bisericești: arhiereu, blagocin, ţercovnic, cin, slujitor, 

diacon, staroste, preot, protopresbiter, arhipăstor, proestos, cliric, creștin ş.a.;  obiecte de cult 

pristol, jertvelnic, potir, zveazdă, foarfecile, bureatele, pomazalnicul, catapeteasmă, 

cădealniță, sfeșnic, analog,  chivot ş.a.; veşminte preoțești: stihar, rucaviţă, epitrahil, 

veșmintărie, brâu, felon, precum și mulți alți termeni utilizați în activitatea practică slujitorilor 

bisericii.  

O trăsătură caracteristică a textului administrativ, prin care se stipulează anumite reguli, 

este utilizarea modului conjunctiv cu sens imperativ, acest model fiind cel mai frecvent utilizat în 

textul „Instrucției”. În expunerea regulilor de conduită pentru clerici, a prevederilor 

regulamentare, verbele sunt preponderent la modul conjunctiv:  „Preotul pre diaconul și pre 

clirici să nui obijduiască și veniturile lor sănule oprească; și cu mîna ai bate pre ei sănu 

îndreznească; iară deacă întru ceva să vor arăta ei fără ispravă, sau fără de orînduială, sau ne 

ascultători lui, să arăte blagocinului sau Preaosfinției sale”. 

Textul intitulat „Instrucția blagocinului bisearicilor mai gios însemnate”, elaborat și 

publicat cu peste 190 de ani în urmă, surprinde prin marea diversitate a formelor de exprimare, 

printre care se regăsesc toate elementele de stil religios arhaic, multe aspecte  de mult pierdute, 

care merită să fie analizate și recuperate acum, deoarece anume ele dau acea nuanță stilistică 

irepetabilă, specifică vechilor scrieri în limba română. La fel de importante  sunt valorile morale, 

pe care le propagă această scriere, care demonstrează perenitatea conceptelor credinței ortodoxe. 

Lucrarea a fost publicată în 2019 cu titlul:  

Instrucția Blagocinului. Editie de text. Studiu introductiv  și transcriereaa textului cu alfabet 

român IRAIDA CONDREA, dr.hab.,prof.univ. Glosar și transcrierea textului cu alfabet chirilic  

CLAUDIA CEMÂRTAN , dr.,conf.univ. Chișinău, 2019, 140 p. (7,0 c.a.). ISBN 978-9975-87-

474-8 

Cuprins; 

Introducere 

I. Scurt istoric 

II. Sursele și specificul lucrării 

III. Realizarea tehnică, elemente de paleografie 

IV. Structura și conținutul textului 

V. Particularități de exprimare la nivel lexical și gramatical 

Textul parallel, transcris cu litere chirilice și cu litere latine 
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Fotocopii ale originalului lucrării 

Glosar 

 

Corpusul de Acatiste, transcrise,  comentate și pregătite pentru editare, este alcătuit din 

următoarele texte:  

- Acatistul Preasfintei stăpânei noastre Născătoarei de Dumnezeu bucuria tuturor 

scârbiţilor. Tipografia Eparhială, 1909 

- Acatistul cuviosului și de Dumnezeu purtătoriului părintelui nostru Serafim, făcătoriul de 

minuni din Sarov. Tipografia Eparhială, 1910 

- Slujba şi acathistul Acoperemântului Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, Tipografiia 

Eparhială, 1913 

- Acatistul Sfântului marelui mucenic  și tămăduitorului Panteleimon. Chișinău. Tipografia 

Eparhială. 1913 

Pentru acest corpus a fost elaborat un Glosar de termeni, precum și o Introducere, care cuprinde 

atât informații despre acest gen de texte, cât și scurte expuneri ale istoriilor evocate în fiecare 

acatist.  
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4. Rezumat  

Proiectul Studiul filologic al textelor religioase în limba română, publicate la Chişinău 

în secolul al XIX-lea” a avut drept scop punerea în valoare a patrumoniului de carte religioasă, 

tipărită la Chișinău, deoarece până acum acest segment al publicațiilor în limba română nu a 

constituit un obiect de studiu pentru specialiștii filologi din Republica Moldova.  

În acest scop, au fost examinate de visu o serie de lucrări publicate la Chișinău în sec. XIX, 

pentru a stabili tipurile de texte cu amprentă locală, adică texte elaborate, traduse, adaptate sau 

compilate de către diverși autori basarabeni și publicate în tipografiile de la Chișinău. 

Determinarea paternității textelor este importantă din mai multe motive, dar, în primul rând, 

pentru că oferă posibilitatea de a cunoaște răspândirea și cuantumul cărților religioase care au 

circulat în Basarabia în sec. XIX, proveniența acestor ediții și, implicit, impactul acestor lucrări 

asupra formării și statornicirii limbajului bisericesc în basarabia secolului al XIX-lea.  

În cadrul investigațiilor s-a constatat că pe parcursul unui secol la Chișinău s-au  publicat 

mai multe tipuri de texte religioase: reproduse, adaptate, traduse din limba rusă, alcătuite/scrise 

de diverse persoane, fiecare tip având particularitățile sale de limbă. Astfel că, pentru toate 

etapele de desfășurare a proiectului,  ca obiectiv general, de bază a fost analiza mostrelor de 

limbaj, a modului de utilizare a termenilor și a structurilor tradiționale, specifice fiecărui tip de 

text în parte și limbajului religios, în general. S-a preconizat, de asemenea, începutul studierii 

particularităților ortografice ale edițiilor de texte, tipărite la Chișinău în secolul al XIX-lea. În 

cadrul studiilor a fost prevăzută, de asemenea, depistarea și clasificarea inserțiilor 

paratextuale locale în edițiile cărților liturgice, examinarea și descrierea mai multor mostre de 

prefață, introducere, pastorală, sinaxar etc., pentru a completa informațiile despre stilul religios, 

ca parte componentă a diasistemului stilistic al limbii române.  

Este cunoscut că, odată cu instaurarea regimului țarist, în Basarabia pătrund mai multe 

texte religioase rusești, impuse de Sinodul de la Sankt-Petersburg, și mute dintre acestea sunt 

traduse în limba română de către autori autohtoni (începând cu mitropolitul Gavriil Bănulescu-

Bodoni), care încearcă să adapteze limbajul textelor la necesitățile cititorilor și să-l facă cât mai 

înțeles pentru populația locală. În felul acesta, textele traduse conservă anumite mostre specifice 

actului de traducere și adaptare, cum ar fi: adoptarea împrumuturilor (în special termeni din 

limba rusă), utilizarea sporadică a lexicului regional, calchierea unor structuri, forme ale topicii 

originalului ș.a.  

Anume acest material este original și face diferența în comparație cu textele religioase de 

aceeași natură, publicate în Principatele Române în aceeași perioadă, oferind posibilitatea de a 

stabili anumite particularități ale limbii române vorbite în sec. XIX pe teritoriul dintre Prut și 

Nistru. 
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Cele mai importante/reprezentative texte religioase, publicate la Chișinău în secolul XIX-

înc. Sec. XX, care au fost examinate în cadrul proiectului și în baza cărora au fost elaborate 

studii, articole, glosare, recenzii au fost:  

- Liturghier, Tipografia Exarhicească, 1815 

- Molebnic, Tipografia Exarhicească, 1815, 1816 

- Tipic, Tipografia Duhovnicească, 1823 

- Instrucția Blagocinului, Tipografia Duhovnicească, 1827 

- Antologhion,  Tipografia Exarhicească, 1861 

- Triodion, Tipografia Duhovnicească, 1862 

- Psaltire, Tipografia Eparhială, 1907 

- Acatistul Preasfintei stăpânei noastre Născătoarei de Dumnezeu bucuria tuturor scârbiţilor, 

Tipografia Eparhială, 1909 

- Slujba şi acatistul cuviosului şi de Dumnezeu purtătoriului părintelui nostru Serafim făcătoriul 

de minuni din Sarov, Tipografiia Eparhială, 1910 

- Evanghelie, Tipografia Eparhială, 1912 

- Slujba şi acathistul Acoperemântului Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, Tipografiia 

Eparhială, 1913. 

Rezultatele cercetărilor au fost expuse în 50 de publicații (studii, articole, note de curs), 

precum și la peste 20 de conferințe ătiințifice naționale și internaționale din Republica Moldova, 

România, Ucraina. 
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5. Concluzii 

Pentru specialiștii filologi sunt importante informațiile cu privire la lexicul, sintaxa, topica, 

stilul  textelor din secolul XIX, care au fost expuse de către membrii proiectului în publicațiile 

realizate, în cadrul unor întruniri științifice, dar și în cadrul cursurilor de istoria limbii, de 

gramatică ș.a., pe care aceștia le predau la Facultatea de Litere. Mostrelele acumulate în cadrul 

investigațiilor – fotocopii, texte transcrise, texte paralele, glosare lexico-terminologice ș.a., dar și 

o bogată bibliografie la tematica legată de textul religios constituie un bun suport în activitățile 

cu studenții, pentru elaborarea unor teme pentru tezele de an și de licență. 

Pe de altă parte, trebuie să subliniem importanța majoră a unei activități importante din 

cadrul proiectului – cea de transcriere a textelor, cu scopul ca acestea să fie publicate/difuzate, 

pentru a fi puse la îndemâna cât mai multor utilizatori. În felul acesta, se contribuie la dicitizarea 

patrimoniului nostru cultural și spiritual, la plasarea lui în spațiul informațional. 

Practica de studiere a textelor religioase este în Republica Moldova abia la o etapă inițială, 

iar studiile  filologice  ale unor importante lucrări de patrimoniu, cum ar fi, de exemplu, 

„Cazania lui Varlam” își așteaptă încă autorii. Prin cercetările întreprinse, executorii din cadrul 

proiectului Studiul filologic al textelor religioase în limba română, publicate la Chişinău în 

secolul  XIX – începutul secolului XX” au contribuit la revitalizarea unui segment important al 

patrimoniului nostru cultural și la multiplicarea bunelor practici în domeniul cercetărilor 

filologice actuale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

6. Participarea în programe și proiecte internaţionale (ORIZONT 2020, SCOPES, JOP, 

IRSIS, NATO etc.), inclusiv propunerile prezentate/câștigate în cadrul concursurilor 

naționale și internaționale cu tangență la tematica cercetării proiectului realizat 

- 

 

7. Lista publicațiilor științifice ce țin de rezultatele obținute în cadrul proiectului 

 

1. CONDREA, I. Contribuția mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni la propagarea cărții 

de cult în secolul XIX. În: Valori moral-spirituale ale educației In memoriam Mihail 

Terentii, dr.hab., prof.univ.Materialele Simpozionului Ppedagogic Internațional 2-3 

aprilie 2015. Ch.: IȘE, .2015, pp. 116-118.    ISBN 978-9975-48-069-7 

2. CONDREA, I. „Liturghierul” publicat în 1815 la Chișinău: aspecte generale. În: 

Probleme actuale de lingvistică. Materiale ale simpozionului științific cu participare 

internațională, Chișinău, 15-16 mai 2015. In memoriam acad. Nicolae Corlăteanu. 100 de 

ani de la naștere. – Ch.:CEP USM, 2015. – pp. 213-219.  ISBN 978-9975-71-662-8. 

3. CONDREA, I. Tezaur spiritual  la biserica „Sfântul Gheorghe” din Cojușna. În: 

Educație și viață spirituală în Basarabia. Tradiții și perspective. Conferință științifică cu 

participare internațională, 1-3 octombrie, 2015.  Volum consacrat aniversării a 135-a de la 

târnosirea Bisericii „Întâmpinarea Domnului” din incinta USM. Ch.: CEP USM, 2015, 

pp. 344-354. 

4. CONDREA, I. Pelerinajul-excursie: sarcini și metodologie. În: Educația din perspectiva 

valorilor: idei, concepte, modele. Tom 5: Summa Theologiae. Materiale ale conferinței 

internaționale EDUCAȚIA DIN PERSPECTIVA VALORILOR. Ediția a VI-a. Chișinău, 

10-11 octombrie 2014. – Cluj-Napoca: Editura EIKON, 2015, p. 15-19. 

5. MOȘIN, O. Masteratele creștine întru revigorarea învățământului teologic și religios. În: 

Valori moral-spirituale ale educației In memoriam Mihail Terentii, dr.hab., 

prof.univ.Materialele Simpozionului Ppedagogic Internațional 2-3 aprilie 2015. Ch.: IȘE, 

2015, pp. 235-239.    ISBN 978-9975-48-069-7 

6. MOȘIN, O. Rugăciunile particulare: abordări semantice și psihologice legate de vârstă. 

În: Probleme actuale de lingvistică. Materiale ale simpozionului științific cu participare 

internațională, Chișinău, 15-16 mai 2015. In memoriam acad. Nicolae Corlăteanu. 100 de 

ani de la naștere. – Ch.:CEP USM, 2015. – pp. 229-232.  ISBN 978-9975-71-662-8. 

7. MOȘIN, O.; CERETEU, I. Colecția de carte veche din biblioteca bisericii cu hramul 

„Sf.Gheorghe” din satul Cojușna. În: Educație și viață spirituală în Basarabia. Tradiții și 

perspective. Conferință științifică cu participare internațională, 1-3 octombrie, 2015.  
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Volum consacrat aniversării a 135-a de la târnosirea Bisericii „Întâmpinarea Domnului” 

din incinta USM. Ch.: CEP USM, 2015, pp. 344-354. 

8. MOȘIN O.; CEREȘ I. Biserica „Sf. Gheorghe” din satul Cojușna la popas aniversar. În: 

Educație și viață spirituală în Basarabia. Tradiții și perspective. Conferință științifică cu 

participare internațională, 1-3 octombrie, 2015.  Volum consacrat aniversării a 135-a de la 

târnosirea Bisericii „Întâmpinarea Domnului” din incinta USM. Ch.: CEP USM, 2015, 

pp. 327-343. 

9. BUTUC, M. Aspecte ale semnificației și structurii lingvistice a „Kecragarion”-ului din 

Basarabia (1812-1918). În: Educație și viață spirituală în Basarabia. Tradiții și 

perspective. Conferință științifică cu participare internațională, 1-3 octombrie, 2015.  

Volum consacrat aniversării a 135-a de la târnosirea Bisericii „Întâmpinarea Domnului” 

din incinta USM. Ch.: CEP USM, 2015, pp. 379-388. 

10. OGLINDĂ, E. Aspecte lingvistice ale limbajului religios. În: Educație și viață spirituală 

în Basarabia. Tradiții și perspective. Conferință științifică cu participare internațională, 1-

3 octombrie, 2015.  Volum consacrat aniversării a 135-a de la târnosirea Bisericii 

„Întâmpinarea Domnului” din incinta USM. Ch.: CEP USM, 2015, pp. 389-397. 

11. MANOLII, A.  Forme de prezentare a tematicii religioase în ,,Букоавнэ молдовиняскэ” 

din 1909 de arhim. Gurie Grosu. În:  Conferința ştiinţifică naţională cu participare 

internaţională Integrare prin cercetare şi inovare, 10 noiembrie 2015. Ch.:, CEP USM, 

2015, pp. 117-119. 

12. CONDREA, I. Structura primelor cărți religioase în limba română, tipărite în Tipografia 

exarhicească din Chișinău. În: AKADEMOS, 2016, nr 1, p. 142-146 ISSN 1857-0461 

13. CONDREA, I. Structuri cu  funcție apelativă în textul Triodului. În: cercetări actuale de 

lingvistică română. In memoriam I.Dumeniuc – 80 de ani de la naștere. Materialele 

conferinței cu participare internațională, 12 mai 2016. Chișinău: CEP USM, 2016, p. 56-

62. 

14. CONDREA, I.  O abordare stilistică a textului religios.  În: Studia Universitatis 

Moldaviae, Seria „Științe umanistice”, 2016, Nr 2, p. 3-7. ISSN 1811-2668. 

15. CONDREA, I. Psaltirea publicată la Chișinău în 1907. În: Receptarea Sfintei Scripturi:  

între filologie, hermeneutică și traductologie. Lucrările Simpozionului Internaional 

„Explorări în tradiția biblică românească și europeană”, IV. Iași, 8-10 mai 2014. Iași: 

Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2016, p.47-54. ISSN 2285-55-80 

16. MANOLII, A. Elemente grecești atestate în textele religioase publicate la Chișinău în 

secolul al XIX-lea // Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională 

Integrare prin cercetare şi inovare, 28-29 septembbrie 2016, rezumate ale comunicărilor. 

Ştiinţe umanistice. Chișinău 2016. –  P. 63-67. 
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17. CEMÂRTAN, C. Limba textelor religioase publicate la Tipografia Exarhicească din 

Chișinău: particularități sintactice. Studia Universitatis Moldaviae, Seria „Științe 

umanistice”, 2016, Nr 2, p. 12-16. ISSN 1811-2668. 

18. CEMARTAN, C. Particularităţi morfosintactice ale verbului în textul religios din 

secolul al XIX-lea, în:  Simpozion Interuniversitar Probleme de Lingvistică, Literatură 

Română şi Glotodidactică, Chişinău, 2016, p.41-47 

19. CEMARTAN, C. Calcuri semantice în textul Antologhion-ului editat în secolul al XIX-

lea la Chişinău, în: ІІ Дунайські наукові читання: духовно-творча константа 

морального розвитку особистості: Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції, присвяченої 60-річчю педагогічного факультету Ізмаїльського 

державного гуманітарного університету (23 вересня 2016 р.). – Ізмаїл: РВВ ІДГУ; 

«СМІЛ», 2016. - 212 с., p.148-150. 

20. CEMÂRTAN, C. „Instrucția Blagocinului” – monument de limbă română din Basarabia 

secolului al XIX-lea. În: Norma limbii literare între tradiție și inovație. Materialele 
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Anexa nr. 3 

 

Fișa de prezentare a rezultatelor proiectului de cercetare   

 

I. Sumarul activităţilor proiectului realizate  

 Activităţi planificate Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute 

în cadrul proiectului (150  de cuvinte)  

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

  

Evaluarea situației în ceea ce privește 

studierea textelor religioase în 

Republica Moldova; 

 

Examinarea cataloagelor şi a altor 

surse pentru a identifica edițiile în 

limba română, cu tematică religioasă, 

inițiate de mitropolitul Gavriil 

Bănulescu-Bodoni, apărute în 

perioada 1814-1918 la Chişinău;  

 

Delimitarea şi descrierea lucrărilor 

care conţin indicaţii cu privire la 

paternitatea textului (preluat, tradus, 

original); 

 

Identificarea ediţiilor cu texte 

bilingve și a edițiilor de texte din  

Sfinta Scriptură apărute între anii 

1814-1918;   

 

Colaţionarea versiunii româneşti a 

acestor ediții cu versiunile textelor 

biblice tipărite la Bucureşti şi la Blaj; 

 

Studierea particularităţilor limbajului 

religios, utilizat în textele publicate la 

Chișinău în secolul  XIX – începutul 

 

În cadrul investigațiilor s-a constatat 

că pe parcursul unui secol la Chișinău s-au  

publicat mai multe tipuri de texte religioase: 

reproduse, adaptate, traduse din limba rusă, 

alcătuite/scrise de diverse persoane, fiecare 

tip având particularitățile sale de limbă. Ca 

obiectiv general, de bază a fost analiza 

mostrelor de limbaj, a modului de utilizare 

a termenilor și a structurilor tradiționale, 

specifice fiecărui tip de text.   

S-au constatat mai multe aspecte  ce 

țin de utilizarea diverselor tipuri de arhaisme 

(fonetice, lexicale), s-au stabilit numeroase 

particularități ca rezultat al actului de 

traducere.  

A fost acumulat un bogat material 

faptic – texte/fotocopii, glosare, texte 

transcrise/digitizate, precum și o bogată 

bibliografie, toate acestea fiind un suport 

temeinic în predarea unor discipline 

filologice.  

S-a publicat volumul: 

Instrucția Blagocinului. Editie de text. 

Studiu introductiv și transcrierea textului cu 

alfabet român IRAIDA CONDREA; Glosar 

și transcrierea textului cu alfabet chirilic 

CLAUDIA CEMÂRTAN. Chișinău, 2019, 

140 p. (7,0 c.a.). ISBN 978-9975-87-474-8 
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7. 

 

 

8. 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

secolului XX; 

 

Determinarrea variantelor stilistice 

ale textelor religioase; 

 

Transcrierea în limba română cu 

alfabet latin a unor texte importante, 

publicate inițial cu alfabet chirilic;  

 

Pregătirea pentru editare a unor texte 

religioase reprezentative din sec. XIX 

– începutul secolului XX; Elaborarea 

unui „Gid practic de studiere a 

limbajului religios”. 

 

Studuerea corpusului de Acatiste, 

publicate la Chișinău la începutul 

secolului XX.  

 

 

II. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute (până la 200 de cuvinte). 

Pentru specialiștii filologi sunt importante informațiile cu privire la lexicul, sintaxa, 

topica, stilul  textelor din secolul XIX, care au fost expuse de către membrii proiectului în 

publicațiile realizate, în cadrul unor întruniri științifice, dar și în cadrul cursurilor de istoria 

limbii, de gramatică ș.a., pe care aceștia le predau la Facultatea de Litere. Mostrelele 

acumulate în cadrul investigațiilor – fotocopii, texte transcrise, texte paralele, glosare 

lexico-terminologice ș.a., dar și o bogată bibliografie la tematica legată de textul religios 

constituie un bun suport în activitățile cu studenții, pentru elaborarea unor teme pentru 

tezele de an și de licență. 

Pe de altă parte, trebuie să subliniem importanța majoră a unei activități importante 

din cadrul proiectului – cea de transcriere a textelor, cu scopul ca acestea să fie 

publicate/difuzate, pentru a fi puse la îndemâna cât mai multor utilizatori. În felul acesta, se 

contribuie la dicitizarea patrimoniului nostru cultural și spiritual, la plasarea lui în spațiul 

informațional. 

Lucrările elaborate în cadrul proiectului se bazează pe materiale originale, pe texte de 

patrimoniu, care, în felul acesta, au fost aduse în atenția specialiștilor și a publicului larg, 
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car au început să fie  publicate cu mențiunea „Restituiri”. 

III. Volumul total al finanţării 

Finanţarea planificată  (mii lei) 

405, 1 mii lei 

Executată (mii lei) 

405, 1 mii lei 

IV. Volumul cofinanţării (mii lei) 

V. Lista colaborărilor iniţiate în cadrul  proiectului: 

VI. Lista evenimentelor organizate / la care s-a participat în cadrul proiectului: 

103,4 mii lei 

- Centrul de Studii biblico-filologice „Monumenta Linguae Dacoroma-norum” (MLD) 

de la Universitatea „Al.I.Cuza” din Iaşi 

- Institutul de Filologie al AȘM 

- Institutul de Istorie al AȘM 

- Institutul de Științe ale Educației 

- Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava 

- Universitatea „Iury Fedcovici”, Cernăuți, Ucraina 

- Universutatea din Ismail, Ucraina 

- Revista „Limba română”, Chișinău 

- Muzeul Literaturii Române „M.Kogălniceanu, Chișinău 

– Simpozionului Ppedagogic Internațional Valori moral-spirituale ale educației In 

memoriam Mihail Terentii, dr.hab., prof.univ. 2-3 aprilie 2015. Chișinău, Institutul 

de Științe ale Educației 

– Simpozionul științific cu participare internațională In memoriam acad. Nicolae 

Corlăteanu. 100 de ani de la naștere. Chișinău 15-16 mai 2015 

– Conferința internațională EDUCAȚIA DIN PERSPECTIVA VALORILOR. Ediția a 

IV-a. Chișinău, 10-11 octombrie 2014 

– Conferința științifică cu participare internațională, consacrată aniversării a 135-a de 

la târnosirea Bisericii „Întâmpinarea Domnului” din incinta USM. 1-3 octombrie, 

2015 

– Conferința ştiinţifică naţională cu participare internaţională Integrare prin cercetare 

şi inovare, 10 noiembrie 2015 

– Conferința cu participare internațională In memoriam I.Dumeniuc – 80 de ani de la 

naștere, 12 mai 2016 

– Simpozionului Internaional „Explorări în tradiția biblică românească și europeană”, 

V. Iași, 8-10 mai 2015 

– Colocviul internaţional de ştiinţe ale limbajului „Eugeniu Coşeriu” – „Normă – 

sistem – uz: codimensionare actuală (Suceava,  2015) 
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VII. Lista de mobilităţi efectuate în cadrul proiectelor: 

 

VIII. Informaţii despre infrastructura utilizată în realizarea proiectului 

– Colocviul științific Internațional Cărți românești de învățătură, Iași, noiembrie, 

2016 

– Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională Integrare prin cercetare 

şi inovare, 28-29 septembbrie 2016 

– Simpozion Interuniversitar Probleme de Lingvistică, Literatură Română şi 

Glotodidactică, Chişinău, 2016 

– Mіжнароднa науково-практичнa конференція, присвяченої 60-річчю 

педагогічного факультету Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету (23 вересня 2016 р.)  

– Conferința internațională EDUCAȚIA DIN PERSPECTIVA VALORILOR. Ediția a 

VI-a. Chișinău, 10-11 octombrie 2016 

– Norma limbii literare între tradiție și inovație. Simpozion științific cu participare 

internațională. Chișinău, 19 mai 2017 

– Integrare prin cercetare și inovare. Conferința științifică națională cu participare 

internațională, 9-10 noiembrie 2017 

– Simpozionului Internaional „Explorări în tradiția biblică românească și 

europeană”, VI. Iași, 16 mai 2017 

– Simpozionul ştiinţific internaţional „Evenimente şi personalităţi marcante ale vieţii 

spirituale din spaţiul pruto-nistrean şi vecinătăţile lui din sec. XIX-XX”: Chişinău, 

Republica Moldova, 24-25 noiembrie 2017 

– 16th International Symposium on Science, Theology and Arts ISSTA 2017, May, 8-

9, Alba Iulia 

– Colocviul internaţional de ştiinţe ale limbajului „Eugeniu Coşeriu” – „Normă – 

sistem – uz: codimensionare actuală (Chișinău, 13-14 octombrie  2017) 

– Simpozionul ştiinţific internaţional. Anatol Ciobanu – omul Cetăţii Limba Română. 

In memoriam: 85 de ani de la naştere Chişinău,17 mai 2019 

– Simpozionului Internaional „Explorări în tradiția biblică românească și 

europeană”,  Iași,  mai 2019 

– Conferința științifică „Profesorul și savantul Irina Condrea – prezență remarcabilă 

în nediul academic și cultural din Republica Moldova”, Chișinău, 25  octombrie 

2019) 

- 

- 
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IX. Dificultăți/ impedimente apărute  pe parcursul realizării  proiectului  

 

X. Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi etc.) 

 

 

Director proiectului       CONDREA Iraida, dr. hab., prof. univ.           __________________ 
                                  (nume, prenume, grad, titlu ştiinţific)                         (semnătura) 

 

 

Secretar științific          COJOCARU Ludmila, dr. conf. univ.            __________ 
                                                      (nume, prenume, grad, titlu ştiinţific)                            (semnătura)                

- 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Bibliotecile  științifice, profesorii și studenții 

filologi, istorici, teologi. 


