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Abstract: This paper analyzes the most frequent relief form words from the lexical 
semantic and morphological points of view. These terms appear in Romanian religious 
texts from the 16th-18th and 20th centuries. We are trying to reveal their linguistic 
particularities, origin and translators’ preferences. Words were classified taking into 
consideration their meanings and origins. 
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1. Introducere 

În paginile care urmează propunem o analiză lexico-semantică, morfologică şi 
etimologică a câtorva elemente semnificative aparţinând terminologiei formelor de 
relief întâlnite în textele religioase româneşti din secolele al XVI-lea – al XVII-lea şi 
al XX-lea, în scopul de a evidenţia atât frecvenţa şi particularităţile acestora, cât şi 
preferinţele traducătorilor pentru unele sau altele dintre lexemele pe care le avem în 
vedere. Corpusul pe baza căruia am analizat cuvintele reuneşte contexte extrase din 
Codicele Voroneţean, Palia de la Orăştie, Psaltirea Scheiană, Psaltirea Hurmuzachi, Psaltirea 
lui Coresi, cea a lui Dosoftei, Noul Testament (1648), Tetraevanghelul lui Coresi, Biblia 
(ediţiile integrale din 1688 – reeditată în 1988 –, 1938). Pe baza citatelor comparate 
am identificat sensurile numelor comune folosite în textele din cele trei secole, 
trăsăturile morfosintactice, stilistice şi prezenţa acestor cuvinte în unităţi fraze-
ologice.  

2. Clasificarea termenilor 

Terminologia formelor de relief poate fi clasificată în: a) elemente terestre: câmp, 
câmpie, colină, deal, înălţime, munte; b) elemente de vegetaţie: codru, măgură, pădure; c) 
elemente acvatice: apă, lac, mare, pârâu, râu. Clasificarea propusă se bazează pe 
trăsătura comună a componentelor fiecărui subcâmp. Astfel, cuvintele de sub a) au 
ca termen generic ‘înălţime’, cele de sub b) ‘relief înalt împădurit’, iar cele de sub c) 

                                             
* Relief terminology in the Romanian Biblical Texts 



Mihaela Marin 

152 

‘apă’. În cazul lui c) distingem două subclase de lexeme, lac, mare, baltă (caracterizate 
prin semul comun ‘apă stătătoare’) şi pârâu, râu (având semul comun ‘apă curgă-
toare’).  

3. Semantismul elementelor lexicale 

a) Elementele terestre sunt grupate în jurul conceptului de ‘înălţime’. În sens deno-
tativ, termenul desemnează formele de relief de diferite altitudini (deal, munte, colină), 
iar, în cel conotativ, trimite la Dumnezeu şi la ideea de spiritualitate în general. 

Înălţime desemnează: 1. ‘Distanţă de la nivelul pământului (sau de la un nivel 
orizontal) până la un punct situat deasupra lui; altitudine, cotă’: Ps. 102:11: B1688 
„După înălţimea ceriului de la pământ au întărit Domnul mila Lui”. Cf. PS „Că după 
înaltul ceriului de pămăntu, învrătoşe Domnul meserearea Sa”; PH „Ce că e după 
înraltul ceriului de la pământ întărit-au Domnul mila Sa”; COR. PS. „Că după înaltul 
ceriului de pământ învrătoşă Domnul milostea Sa”; DOS. PS. „Pre cât stă ceriul 
departe,/ De pământ de să desparte,/ Pre-atâta ş-au pusu-ş Domnul Mila Sa”; B1938, 
B1988 „Cât este departe cerul de pământ, atâta e de mare mila Lui”. 2. ‘Zid 
despărţitor’: 1Mac. 12:36: B1688 „Să înalţe înălţime mare în mijlocul margenii şi al 
cetăţii”. Cf. B1938 „Să zidească un zid înalt între cetate şi oraş”; B1988 „Să înalţe zid 
mare între cetăţuie şi oraş”. 3. ‘Loc înalt; vârf, culme’: Ier. 30:18: B1688 „Şi va zidi 
cetate pre înălţimea ei”; B1938 „Cetatea va fi rezidită pe muntele ei”; B1988 „Cetatea 
va fi zidită iar pe dealul său”. 4. ‘Dumnezeu; Sfânta Treime’: Marc. 11:10: B1688 
„Osanna Întru înălţime!”; TETR. „Osana, întru nalt!”; NT „Osanna, întru înălţie!”; 
B1938, B1988 „Osana întru cei de sus!”. 5. ‘Duhul Sfânt’: Is. 32:15: B1688 „Va veni 
preste noi Duh de la înălţime”; B1938, B1988 „Se va turna nouă din Duhul cel de sus”. 
6. ‘Templul lui Dumnezeu’: 1Paral. 29:4: B1688 „Aur [...] am dat la Casa 
Dumnezăului mieu la înălţime”; B1938 „Aur [...] dăruiesc templului Domnului”; 
B1988 „Dau [...] aur [...] templului Dumnezeului meu”. 7. ‘Cer, văzduh’: Is. 38:14: 
B1688 „Ochii miei căutând la înălţimea ceriului”; B1938 „Ochii mei [...] căutând în 
sus”; B1988 „Ochii mei [...] uitându-se în sus”; Is. 40:26: B1688 „Căutaţi la înălţime cu 
ochii voştri”; B1938, B1988 „Ridicaţi ochii în sus”; Ecles. 51:25: B1688 „Mânile 
meale le-am întinsu cătră înălţime”; B1938 „Întins-am mâinile mele către cer”; B1988 
„Mâinile mele le-am întins spre înălţime”. 8. ‘Dumnezeu Mântuitorul la vreme de 
ispită’: Ps. 143:7: B1688 „Trimite mâna Ta dentru înălţime, [...] şi mă mântuiaşte”. 
Cf. PS „Tremete măna Ta de sus [...] şi izbăveaşte-me”; PH „Tremite mânra ta de 
sus [...] şi me izbăveaşte”; COR. PS. „Tremeate mâna Ta de sus, şi izbăveaşte-mă”; 
DOS. PS. „De deasupra să-ţ slobozăşti mâna [...] să mă scoţ, Doamne, din tot toiul/ 
Şi de ape ce vin cu pohoiul”; B1938 „Întinde mâna ta din înălţimea cerului [...] 
scapă-mă [...] din mâna celor streini” (B1988 străinilor). 9. (Fig.) ‘Slava lui Dumnezeu’: 
Ecles. 43:1: B1688 „Înălţarea înălţimei [...] vedearea ceriului”; B1938 „Străvezia tărie a 
cerului este!”; B1988 „Mărirea înălţimii este curăţia cerului”. 10. (Fig.) ‘Sfârşitul vieţii 
omului’: Is. 38:10: B1688 „Întru înălţimea zilelor meale mearge-voiu în porţile 
iadului”; B1938 „În miezul vieţii mele, trebue să mă pogor la porţile împărăţiei celor 
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morţi”; B1988 „Mă duc la amiaza zilelor mele, la porţile locuinţei morţilor”. 11. (În 
opoziţie cu adâncare, iad, Şeol ) ‘Rai’: Is. 7:11: B1688 „Semn de la Domnul 
Dumnezeul tâu: întru adâncare, au întru înălţime”; B1938 „Semn de la Domnul 
Dumnezeul Tău [...] în adâncimile Şeolului, sau [...] întru înălţime!”; B1988 „Semn de 
la Domnul Dumnezeul tău, în adâncurile iadului sau în înălţimile cele de sus”. 12. 
(Fig.) ‘Mândrie’: Is. 2:17: B1688 „Se va smeri înălţimea oamenilor”; B1938 „Fala 
(B1988 mândria) omului va fi pogorâtă”. 

Sinonimele contextuale ale substantivului înălţime sunt: înalt (înralt), departe (sens 
1); zid (sens 2); munte, deal (sens 3); nalt, înălţie (sens 4); (Duhul cel de) sus (sens 5); sus, 
înalt (sens 7); sus, deasupra (sens 8); slavă, tărie (sens 9); miez, amiază (sens 10); înălţime 
(sens 11); fală, mândrie (sens 12). Folosit în sens pozitiv, lexemul înălţime desemnează 
conceptele de ‘(slavă a lui) Dumnezeu’; ‘Cer’; ‘templul Domnului’, ‘Rai’, iar în sens 
negativ are înţelesul ‘mândrie pierzătoare de suflet’.  

Câmp are înţelesurile: ‘Porţiune de câmpie mărginită de două văi principale; spec. 
teren cultivat; totalitatea ogoarelor din preajma unei aşezări umane’: Fac. 3:18: B1688 
„Vei (PO veri) mânca iarba câmpului”; B1938 „Să mănânci buruienile câmpului”; 
B1988 „Te vei hrăni cu iarba câmpului”. 

Termenul câmp apare în toate versiunile textului biblic. 
Câmpie înseamnă ‘şes, câmp’: Ps. 77:48: DOS. PS. „În Tanéos, în [...] câmpie”; 

PO „La câmpii Taneoseei”; COR. PS., B1688 „În câmpul lui Taneos(u)”; B1938 „În 
câmpia Ţoanului (B1988 lui Taneos)”; 1 Mac. 3:40: B1688 „Aproape de Emmaus, la 
pământul câmpiei”; B1938 „În şes, lângă Emaus”; B1988 „Aproape de Emaus în 
câmpie”.  

Echivalentele de traducere ale substantivului câmpie sunt câmp şi şes. 
Deal este utilizat cu sensurile: 1. ‘Formă de relief cu o altitudine de 200-800 m’: 

3Reg. 14:24: B1688 „Şi-ş clădiră [...] stâlpi şi desişuri preste tot dealul înalt”; B1938 
„Şi-au zidit jertfelnice pe înălţimi şi stâlpi cu pisanii idoleşti pe orice colină mai 
înaltă”; B1988 „Şi-au făcut înălţimi, idoli şi Astarte, pe orice deal înalt”; Luc. 3:5: 
TETR. „Măgurile pleca-se-vor”; NT „Măgura să va aşăza”; B1688 „Toată [...] măgura 
să va smeri”; B1938 „Orice deal se va pogorî (B1988: se va pleca)”. (Fig.) Ps. 113:4: 
PS „Codrii (PH munţii) giucară ca berbecii, şi munţii (PH dealurile) ca mieii oilor”; 
COR. PS. „Codrii au jucat ca berbecii şi munţii ca mieii oilor”; DOS. PS. „Măgurile c-
areţii săltară şi munţii ca mieii să giucară”; B1688 „Săltară (B1988: au săltat ) [...] 
dealurile ca mieii oilor”; B1938 „Au săltat ca berbecii, [...] dealurile ca mioarele!”. 2. 
‘Altar pentru jertfele idolilor clădit pe un deal’: Ps. 78:58: B1688 „Şi-L urgisiră pre 
Dânsul în dealurile lor şi cu ceale cioplite ale lor mâniară pre El”; PS „Măniară Elu în 
munţii Săi, şi întru bolovani săi înteritară (PH, COR. PS. întărâtară) El(u)”; DOS. PS. 
„Mâniind pre Domnul cu movile,/ Cu idoli ciopliţ”; B1938 „Îl aţâţară cu închi-
năciunea lor pe culmi înalte, şi cu idolii lor”; B1988 „L-au mâniat pe El cu înălţimile 
lor şi cu idolii lor”. 

Deal apare frecvent în textele religioase, iar sinonimele sale contextuale sunt: 
colină, măgură, munte (sens 1); munte, movilă, culme, înălţime (sens 2). În româna veche, 
numele comune din seria amintită erau sinonime contextuale, ca urmare a sensului 
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lor mai general ‘înălţime’. Acesta era sensul lor etimologic în textele biblice. 
Observăm că, în traducerile religioase din secolele al XVI-lea şi al XVII-lea, munte, 
deal, măgură, codru au un conţinut semantic mai complex decât cel actual, întrucât 
sunt folosite cu sensuri ieşite din uz (în prezent). Această particularitate permite 
fiecăruia dintre termeni să fie folosit ca sinonim parţial al celorlalte. 

Munte reprezintă noţiunile: 1. ‘Formă de relief cu o înălţime de peste 800 de 
metri’: 1Mac. 4:37: B1688 „Să suiră în muntele Sionul”; B1938 „S-au suit pe muntele 
(1988: în muntele) Sionului”; Mat. 8:1: TETR., NT „Pogorându-Să (B1688: pogorându-
Se) El den munte”; B1938 „Pogorându-se din munte”; B1988 „Coborându-se El din 
munte”. 2. ‘Loc înalt şi izolat’: Marc. 6:46: TETR., NT, B1688 „Mearse în munte, să Să 
roage”; B1938, B1988 „S-a dus în munte ca să se roage”. Fapte 7:30: COR. L. „Întru 
pustiia codrul Sinaiei”; NT „În pustiia (B1688 în pustiiul ) muntelui Sinaii”; B1938 „În 
deşertul (B1988: în pustiul ) Muntelui Sinai”. 

Sinonimul contextual al lexemului munte (folosit în unele versiuni la singular, iar 
în altele la plural) este numele comun codru. Cuvântul apare atât singur, cât şi în 
sintagmele Muntele Sion(ului) şi Muntele Sinai(i). În aceleaşi unităţi lexicale cele două 
toponime determină atât termenul latinesc moştenit, munte, cât şi pe cel autohton, 
codru, cu care se află în concurenţă în textele vechi. Remarcăm sinonimia munte – 
codru, în baza semului comun ‘loc înalt împădurit’. 
 

b) Elemente de vegetaţie 
Codru exprimă următoarele înţelesuri: 1. ‘Pădure (deasă)’: Deut. 19:5: B1688 

„Va întra [...] la codru să adune leamne”. Cf. B1938 „Va intra (B1988 se va duce) în 
pădure [...] ca să taie lemne”. 2. ‘Munte’: Ps. 14:1: PS, COR. PS. „Doamne [...] în codrul 
sfănt al Tău?”; PH „Doamne [...] în cel svântu dealu al Tău?”; DOS. PS. „Doamne 
[...] în măgura cea deasă?”; B1688, B1988 „Doamne, [...] în muntele cel sfânt al Tău?” 
(B1938 „în sfânt muntele Tău?”). 3. ‘Colină’: Is. 40:12: B1688 „Cine au pus [...] codrii 
cu cumpăna?”. Cf. B1938 „Cine a cântărit […] colinele (B1988 văile) cu balanţa 
(B1988: „cu cântarul”)?”. 4. ‘Loc înalt’, ‘culme’: Ier. 14:6: B1688, B1988 „Măgarii 
sălbateci stătură pren codri”. Cf. B1938 „Asinii sălbatici stau pe culmi pleşuve (B1988 
în locuri înalte)”. 5. ‘Ridicătură de pământ’: Iez. 6:3: B1688 „Zice Adonai Domnul [...] 
codrilor”; B1938 „Rosteşte (B1988 grăieşte) Domnul Dumnezeu [...] luncilor (B1988 
şesurilor)”. 

Adriana Ionescu (1985, p. 67) arată că în româna comună sensul primar al lui 
codru era ‘pădure situată pe o înălţime’, principalul argument invocat de cercetătoare 
în scopul susţinerii ipotezei sale fiind folosirea termenului pădure ca denumire 
generală a acestui tip de vegetaţie „indiferent de locul pe care se situa”. Hasdeu 
(1972, p. 244-246) este de părere că termenul de substrat codru era întrebuinţat cu 
semnificaţia ‘pădure’ în Dacia Traiană şi cu aceea de ‘munte; munte păduros’ în 
Istria. Al. Rosetti (1967, p. 77) explică relaţia pădure – munte nu ca pe un calc după 
slavă, ci ca urmare a unei evoluţii paralele în română şi slavă. Sinonimia parţială 
dintre codru şi pădure este, în opinia Adrianei Ionescu (1985, p. 67), o probă a originii 
diferite a acestor două nume comune.  
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În versetele biblice comparate de noi, codru pune în evidenţă semantismul 
remarcat de lingviştii citaţi. Codru este întrebuinţat de Coresi, în traducerea psalmilor, 
cu sensul ‘munte’. În B1688 acest nume comun apare cu înţelesurile ‘pădure’, ‘loc 
înalt’, ‘deal, colină’, ‘şes’, dar el nu figurează nici în B1938, B1988. În acestea din 
urmă sunt folosite doar echivalentele contextuale ale lui codru. Sinonimele sale 
parţiale sunt: pădure (sensul 1); munte, deal, măgură (sensul 2); colină, vale (sensul 3); 
sinonimul unic culme şi perifraza loc înalt (sensul 4); luncă, şes (sensul 5). Codru este 
utilizat în accepţiuni învechite şi populare, iar echivalentele sale aparţin aceluiaşi 
registru stilistic. El este astăzi rar folosit, în locul său fiind preferat pădure. 

Măgură este înregistrat cu următoarele sensuri: 1. (Fig.) ‘Înaltul cerului’: Is. 
14:14: B1688 „În măgură naltă”. Cf. B1938 „Pe înaltul norilor”; B1988 „Deasupra 
norilor”. 2. ‘Păşune la munte’: Luc. 8:32: B1688 „Porci mulţi păscând în măgură”; 
B1938, B1988 „Porci, care păşteau pe munte”. 3. ‘Deal, colină’: Ier. 50:6: B1688 
„[Oi] den măgură preste munte au mers”. Cf. B1938 „[Oi] mergeau din munte în 
colină”; B1988 [Oile] „rătăcit-au ele din deal în munte”. 4. ‘Movilă din piatră’: Fac. 
32:46: B1688 „Adunară pietri şi făcură movilă”; B1938 „Adunară pietre şi clădiră o 
măgură”; B1988 „Au adunat pietre şi au făcut o movilă”. 5. ‘Munte împădurit’: Ag. 
1:8-9: B1688 „Suiţi-vă pre măgură şi tăiaţi leamne”. Cf. B1938, B1988 „Suiţi-vă în 
munte şi aduceţi lemne”. Ps. 2:13: COR. PS. „Spre [Sion] măgură”; DOS. PS. „Muntele 
Sionul”; PH „Sion, codrulu svântulu a Lui”; PS „A Sionului mâgurâ sfăntâ a lui”; 
B1688 „Sion, muntele cel sfânt al Lui”; B1938 „Sion, sfânt muntele meu!”; B1988 
„Sion, muntele cel sfânt al Lui”. 

Măgură este un cuvânt românesc foarte vechi, considerat ca derivat de la radi-
calul indo-european mag- cu sufixul traco-dac -urë (prezent în alţi termeni autohtoni: 
purure, strugure), dar nu este un împrumut din albaneză. Cuvântul aparţine voca-
bularului pasiv al limbii noastre, în locul lui fiind utilizaţi alţi temeni cu semantism 
apropiat de al său; este vorba despre substantivele codru şi munte. Prin comparaţie cu 
măgură, codru – termen de asemenea învechit – este mai des folosit în limba 
contemporană, unde are în special sensul ‘pădure deasă’. „Apariţia sensului ‘pădure’ 
se datorează sinonimiei lui măgură cu codru şi munte, frecventă în româna veche. 
Datorită acestei sinonimii care funcţiona la început numai pentru situaţiile în care 
codru = munte, măgură (prin atracţie sinonimică) a devenit sinonim şi cu codru ‘pădure’. 
Se pare că acest sens a fost destul de frecvent, de vreme ce el este atestat în româna 
contemporană” (Ionescu 1985, p. 122). Tot Adriana Ionescu (ibid.) explică sensurile 
‘deal’ şi ‘munte’ ale lui măgură ca dezvoltări ulterioare de sensul primar al acestuia 
‘ridicătură, teren înălţat’, pe baza semului ‘înălţime’. Echivalentele contextuale ale 
termenului învechit măgură sunt: munte (sensul 1); pădure, munte (sensul 3); colină, deal 
(sensul 4); codru, deal, munte (sensul 5); grămadă, movilă (sensul 6); munte (sensul 7) şi 
perifrazele: înaltul norilor, deasupra norilor (sensul 2). 

Pădure exprimă accepţiunile: 1. ‘Teren acoperit de copaci; vegetaţia (formată 
din copaci, muşchi, ciuperci, ierburi etc.) şi animalele aflate aici’: Is. 10:18: B1688, 
B1938 „Fala (B1988 strălucirea) pădurii lui [...] va fi nimicită”. 2. ‘Deal mare sau 
munte (împădurit)’: Iis. Nav. 17:16: B1688 „Suie-te la pădure”; B1938 „Urcă-te în 
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ţinutul păduros”; B1988 „Duceţi-vă în păduri”. 3. (Fig.) ‘Templu păgân’: Deut. 7:6: 
B1688 „Pădurile (B1938 aşerele; B1988 dumbrăvile) lor să le tăiaţi şi ceale cioplite ale 
bozilor lor (B1938 chipurile turnate) să le ardeţi (B1988 idolii dumnezeilor lor să-i ardeţi)”. 
4. (Fig.) ‘Împărăţia lui Dumnezeu; (spec.) Muntele Sion’: Ps. 77:59: COR. PS. 
„Pădurea sfinţiei (PS: sfinţiiei) Sale [...] ce feace dereapta Lui”; DOS. PS. „Măgura 
svântă, de direapta lui agonisită”; B1688 „Muntele sfinţiei Lui, [...] carele au câştigat 
direapta Lui”; B1938 „Muntele agonisit de dreapta Sa”; B1988 „Muntele pe care l-a 
dobândit dreapta Lui”. 

Lexemul pădure are ca sinonime unice apelativele munte (sensurile 2, 3); aşeră, 
dumbravă, măgură (sensul 3) şi perifrazele ţinut păduros (sens 2), hotarul sfântului ţinut, 
hotarul sfinţeniei Lui (sens 3). Semul comun, ‘loc înalt’, stă la baza seriei sinonimice 
menţionate. Echivalenţa contextuală a numelor comune enumerate se datorează 
folosirii lor cu sensuri frecvente în româna veche, dar rare sau ieşite din uz în 
limbajul actual. 

 
c) Elementele acvatice 
Baltă are accepţiunile: 1. ‘Apă stătoare permanentă împreună cu vegetaţia şi 

fauna specifice’; ‘zonă inundabilă cu locuri în care stagnează apa’: Iez. 47:11: B1688 
„Malurile lui [...] spre sare să deaderă”; B1938 „Bălţile (B1988: lacurile) lui [...] vor 
rămâne pentru sare”. 2. ‘Groapă cu apă sau cu mocirlă; apă (de ploaie) dintr-o 
groapă’. Ieş. 8:1: PO „Tinde (B1688, B1938, B1988 Întinde) [...] toiagul [...] pre bălţi 
(B1688 pre moceriţe; B1938 peste heleştae). 

Sinonimele contextuale ale lexemului baltă sunt: mal, lac (sens 1); moceriţă, heleşteu 
(sens 2).  

Semantismul complex al substantivului baltă rezultă din faptul că în limba veche 
termenul includea mai multe accepţiuni decât în cea contemporană; unele dintre ele 
aparţin astăzi registrului învechit, iar altele au ieşit din uz. 

Pârâu are următoarele sensuri: 1. ‘Râu’: Ps. 92:4: PS „Rădicară (PH rrădicară; 
COR. PS. rădicară-se; B1688 ridicară; B1938, B1988 ridicat-au) riurele (PH rriurile; COR. 
PS. răurele; B1938, B1988 râurile) Doamne, [...] glasurele (COR. PS. glasurele; B1688, 
B1938, B1988 glasurile) sale (B1938, B1988 lor)”; DOS. PS. „Părauăle tare strigă”. 2. 
‘Apă’: Iis. Nav. 16:8: B1688 „La mare la pârâul Cana”. Cf. B1938 „În lunca pârăului 
Cana”; B1988 „Către râuleţul Cana”. 3. ‘Viroagă’: Ioan 18:1: B1688 „Iisus ieşi 
împreună cu ucenicii Lui decinde de pârâul Chedrilor”; B1938 „Ieşit-a Iisus cu 
ucenicii lui dincolo de viroaga Chedronului”; B1988 „Iisus a ieşit cu ucenicii Lui 
dincolo de pârâul Cedrilor”.4. ‘Apă curgătoare’: Fac. 32:24: PO, B1688 „Trecu 
pârâul”. Cf. B1938 „A trecut dincolo de râu”; B1988 „A trecut râul”. 5. ‘Izvor’: Ps. 
109:7: DOS. PS. „Apă de pre părău va bea cale”. Cf. PS „Dân izvoru în cale bea”; 
PH „Den vale în cale bea-va”; COR. PS. „De izvor în cale bea”; B1688 „Den pârâu pe 
cale va bea”; B1938 „Din pârâul din cale el bea apă”; B1988 „Din pârâu pe cale va 
bea”. 

Pârâu era iniţial denumirea generică a oricărui curs de apă, indiferent de dimen-
siunile acestuia. Sensul ‘râu’, pe care-l avea pârâu în româna veche, este o evoluţie 
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ulterioară explicabilă (Ionescu 1985, 146) prin asemănările formale şi semantice 
dintre cei doi termeni (râu şi pârâu), care i-au determinat pe vorbitori să îi confunde. 
Sinonimele sale sunt: râu (sensul 1); râuleţ (sensul 2); viroagă (sensul 3); apă, râu, vale 
(sensul 4); izvor (sensul 5). Relaţia de sinonimie dintre pârâu şi echivalentele sale 
contextuale a fost posibilă pe baza semantismului primar foarte cuprinzător al 
termenului de substrat care reprezenta atât denumirea generică a oricărui curs de 
apă, cât şi denumirea pentru traiectoria parcursă de aceasta. Cuvântul autohton 
apare cu forma veche de plural, pârauă, care are ca echivalente (înv.) râure (la COR. 
PS.) şi râuri (B1938, B1988).  

Gr. Brâncuş (1983, p. 161-168) şi Adriana Ionescu (1985, p. 163) remarcă lipsa 
unui sinonim total al lui pârâu şi arată faptul că între el şi râu există „un raport ca de 
la general la particular rezultat din specializarea semantică pastorală a termenului” 
(Brâncuş 1983, p. 168), în sensul că râu „acoperă o suprafaţă semantică mai mare”, 
iar pârâu „i se subordonează ca specie a genului, se include în sfera semantică a 
termenului latin” (ibid.). Acesta este un argument important pentru care pârâu aparţine 
vocabularului activ al limbii române.  

Lac are sensul ‘întindere (mare) de apă stătătoare, aflată într-o depresiune’: Is. 
36:16: B1688 „Veţi bea apă den lacul vostru”; B1938 „Fiecare să bea apă din fântâna 
sa”; B1988 „Fiecare va bea apă din puţul său”. 

Lac are în exemplele de faţă înţelesul ‘fântână, puţ’; ultimele cuvinte reprezintă 
echivalentele contextuale ale lui lac. Am observat în secţiunea anterioară faptul că lac 
desemnează o întindere de apă stătătoare, iar în cazul de faţă sunt exprimate 
conceptele de ‘apă stătătoare’ şi ‘construcţie destinată stocării apei în vederea consu-
mului acesteia’. Lac reprezintă aici termenul generic al seriei, iar puţ şi fântână sunt 
sinonimele sale parţiale. Acestea din urmă se referă numai la construcţie + apa din 
interiorul acesteia, pe când lac denumeşte orice fel de apă stătătoare. 

Râu denumeşte o ‘apă curgătoare (permanentă) formată din unirea mai multor 
pârâuri, care se varsă într-un fluviu, într-un alt râu, într-un lac, într-o mare’: Is. 50:2: 
B1688 „Voiu pune râurile pustie”; B1938 „Fluviile le prefac în pustiu”; B1988 
„Râurile le prefac în pustiu”. 

Substantivul comun râu este echivalentul parţial al lui fluviu. Sinonimia celor două 
nume comune se datorează semului comun ‘apă curgătoare’. În urma concurenţei 
dintre cele două elemente lexicale, primul s-a specializat în limba contemporană cu 
sensul ‘apă curgătoare formată din mai multe pârâuri, care se varsă într-un fluviu’, 
iar cel de-al doilea denumeşte doar ‘cursuri de apă care se varsă în mare’. Se pare, 
totuşi, că în limba veche râu avea şi sensul fluviu. 

Mare reprezintă: 1. ‘Denumirea generică a unei întinderi vaste de apă stătătoare, 
adâncă şi sărată, de pe suprafaţa pământului, unită cu oceanul printr-o strâmtoare’: 
Is. 50:2: B1688 „Pustii-voiu marea”; B1938 „Zvântez marea”; B1988 „Usuc marea”. 
Ier. 48:32: „Viţele tale trecură marea!”; B1938 „Viţele tale se întindeau dincolo de 
mare”; B1988 „Ramurile tale s-au întins peste mare”. 2. ‘Componentă a templului 
iudaic din Vechiul Testament’: Ier. 52:15: B1688 „Marea cea de aramă cea den Casa 
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Domnului”; B1938 „Marea de aramă din templul Domnului”; B1988 „Marea de 
aramă care se afla în templul Domnului”. 

Lexemul mare nu are sinonime în exemplele citate. Cuvântul figurează şi în 
sintagma marea de aramă, care apare în contextele selectate din cele trei versiuni ale 
Bibliei. 

4. Particularităţile morfo-sintactice ale termenilor 

Cuvintele studiate sunt folosite cu formele învechite şi moderne de sigular şi plural: 
ex.: pârâu pl. pârâuri, (înv.) pârauă; râu pl. râuri, (înv.) râure. Lexemele codru, măgură, 
munte îndeplinesc rolul de complemente circumstanţiale de loc pe lângă verbele a 
merge, a se duce, a se urca, de care se leagă prin prepoziţiile la, în, pe. De ex.: „S-a suit în 
munte”/ „S-a urcat în munte”/ „S-a dus în (sau la) munte”. Sunt frecvente, în 
textele vechi, construcţiile a se duce, a se urca, a veni, a se sui în (la) munte, al căror sens 
este ‘a se retrage într-un loc înalt’.  

5. Originea termenilor câmpului lexical al reliefului 

Din perspectiva originii, inventarul lexical studiat în articolul de faţă reuneşte 
cuvinte: a) moştenite din latină: câmp, câmpie, lac, mare, munte, râu; b) provenite din 
substratul traco-dac: baltă, codru, măgură, pădure, pârâu; c) împrumuturi din slavă: deal; 
d) derivate de la baze latineşti: înălţime.  

6. Echivalentele de traducere 

Florica Dimitrescu (1995, p. 34) vorbeşte despre două tipuri de sinonimie în textele 
religioase: simplă (între doi termeni sau „binoame sinonimice”) şi complexă (între mai 
mulţi termeni cu acelaşi referent). În contextele comparate de noi apar:  

1) „binoame sinonimice” formate din: a) sinonime unice: înălţime, zid; râu, râuleţ; 
viroagă, izvor; vale, înălţime; tărie, slavă; colină, deal; râu, fluviu; pădure, munte; munte, codru; 
codru, pădure; măgură, munte; măgură, movilă; râu, pârâu; pârâu, viroagă; b) sinonim unic + 
perifrastic: pădure, ţinut păduros; înaltul norilor, deasupra norilor; (Duh de la) înălţime; (duhul 
cel de) sus; 

2) serii cu trei termeni compuse din: a) sinonime unice: înalt, departe, înălţime; 
înălţime, munte, deal; baltă, lac, mal; nalt, înălţime; înălţime, sus, înalt; codru, deal, munte; 
grămadă, movilă, codru; câmpie, câmp, şes; sus, înălţime, deasupra; înălţime, miez, amiază; lac, 
fântână, puţ; înălţime, fală, mândrie; codru, colină, vale; codru, luncă, şes; măgură, munte, deal; 
măgură, munte, codru; pădure, aşeră, dumbravă; baltă, moceriţă, heleşteu; izvor, vale, părău; b) 
sinonime unice + perifrastice: codru, culme, loc înalt; măgură, înaltul norilor, deasupra 
norilor; pădure, ţinut păduros, munte; 

3) serii cu patru termeni alcătuite din: a) sinonime unice: baltă, lac, moceriţă, 
heleşteu; deal, colină, măgură, munte; munte, movilă, deal, culme, înălţime; codru, deal, măgură, 
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munte; b) sinonime unice + perifrastice: măgură, munte, hotarul sfântului ţinut, hotarul 
sfinţeniei Lui. 

Cu excepţia lui mare, care nu are echivalente contextuale, celelalte elemente 
lexicale au un număr redus de sinonime parţiale. Predomină seriile cu două şi cu trei 
componente (unice şi perifrastice). 

Sinonimia reflectă, în opinia Floricăi Dimitrescu (1995, p. 37), dorinţa traducă-
torului de a găsi nu numai corespondentul cel mai potrivit, cel mai expresiv şi cu cea 
mai mare frecvenţă în limba noastră, ci şi strădania sa de a evidenţia toate nuanţele 
originalului. Existenţa acestei relaţii semantice în textele vechi se datorează, după 
părerea autoarei citate, faptului că la transpunerea în română a scrierilor sacre au 
lucrat simultan mai mulţi traducători şi tipografi (roluri nedelimitate strict în 
perioada veche) şi că fiecare dintre aceşti cărturari a făcut apel la elementele lexicale 
cele mai uzitate în regiunea din care provenea el. Dimitrescu (1995, p. 52) face 
următoarele consideraţii:  
 

Importanţa celor două categorii de sinonime nu este dată de cantitatea lor, ci de 
momentul istoric de început de dezvoltare a limbii române literare, [...] deoarece se 
poate observa că, cu cât lanţul sinonimic este mai extins, cu atât posibilităţile de 
înlocuire ale fiecărui termen cu toţi ceilalţi sunt mai rare. În general, se poate stabili o 
relaţie de inversă proporţionalitate între lungimea lanţului sinonimic şi posibilităţile 
de substituţie pentru că sferele semantice ale sinonimelor se intersectează numai pe o 
suprafaţă redusă, fiecare termen aducând semnificaţii noi pe plan funcţional-stilistic. 
În acest fel, operaţia de comutare, specifică pentru identificarea sinonimelor, poate 
atrage modificarea valorii semantice a enunţului. 

 
Din perspectiva originii, echivalentele sunt: a) moştenite din latină: apă, înalt, sus, 

şes, vale; b) de provenienţă autohtonă: baltă, codru, măgură; c) împrumuturi: dumbravă, 
izvor, moceriţă, movilă (de origine slavă); hotar (de origine maghiară); c) neologisme: 
colină, fluviu. 

Din punct de vedere etimologic, seriile sinonimice menţionate anterior au urmă-
toarea componenţă: 1) der. + sl. (2); lat. + der. (2); sl. + sl.; fr. + sl.; fr. + lat.; lat. + 
substr. (4); substr. + substr. (2); substr. + sl. (2); lat. + comp. + der.; der. + lat. + 
sl.; 2 substr. + lat.; lat. + 2 der. (3); 2 lat. + der.; substr. + lat. + sl. (5); 2 sl. + 
substr.; 3 lat. + der.; substr. + lat. + fr.; 2 substr. + n. pr. 

Observăm că preponderenţa cantitativă o au numele comune autohtone, cele 
moştenite din latină şi cele de origine slavă. Folosirea împrumuturilor demonstrează 
preocuparea celor care au tălmăcit textele religioase pentru înnoirea permanentă a 
limbii române şi pentru dezvoltarea vocabularului acesteia.  

Lipsa regionalismelor este justificată de strădania traducătorilor de a folosi doar 
termenii cu o circulaţie generală în limba noastră. Florica Dimitrescu (1995, p. 52) 
arată importanţa studierii sinonimiei în context întrucât acesta din urmă evidenţiază 
„valorile cognitive şi afective” ale fiecărui cuvânt în parte. Tot de aici se observă 
dacă echivalentele româneşti redau fidel originalul sau dacă ele sunt expresia 
cunoştinţelor lingvistice, a culturii cărturarilor, a zonei de provenienţă şi a dorinţei 
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acestora de a transpune scrierile sacre într-un mod cât mai expresiv şi de a evita 
repetiţiile. Aici s-ar putea adăuga şi influenţa unui eventual „revizor” sau tipograf, 
fapt care nu explică întru totul varietatea traducerii. 

7. Prezenţa în frazeologie a elementelor lexicale denumind tipurile de relief 

Dintre lexemele cercetate, numele comun înălţime figurează ca element component 
al locuţiunii verbale a pune la înălţime = ‘a ridica, a înălţa, a mări’: Iov 5:11: B1688 
„Pre Cela ce face pre cei smeriţi la înălţime”; B1938 „Ca să pună întru înălţime pe 
cei smeriţi”; B1988 „El înalţă pe cei smeriţi”. 

8. Concluzii 

Terminologia formelor de relief în textele religioase din secolele al XVI-lea – al 
XVII-lea şi al XX-lea este considerabilă din punct de vedere cantitativ. Din raţiuni 
de spaţiu am selectat cele mai reprezentative lexeme, pe care le-am grupat în trei 
categorii: a) elemente terestre şi cosmice (semul comun – ‘înălţime’); b) elemente de 
vegetaţie (semul comun – ‘suprafaţă înaltă acoperită de copaci’); c) elemente acva-
tice (semul comun – ‘apă’).  

Citatele selectate din versiunile româneşte ale textelor biblice au demonstrat 
semantismul complex al termenilor cu ajutorul cărora se exprimă ideea de înălţime. 
Terminologia analizată aparţine registrului literar al limbii noastre şi are un caracter 
general, nu numai ca urmare a utilizării sale în lucrările religioase vechi şi moderne 
la care am făcut referire, ci şi a prezenţei acesteia în vocabularul vorbitorilor din 
toate provinciile româneşti.  
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