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NOTĂ ASUPRA EDIŢIEI

1. Generalităţi
Prin prezentul volum continuăm publicarea seriei Monumenta
linguae Dacoromanorum. Biblia 1688 (MLD), iniţiată în anul
1986, în cadrul unui proiect ştiinţific realizat în colaborare
de Universităţile „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi „Albert
Ludwig” din Freiburg, Germania. Structura iniţială a seriei
a fost păstrată. Nota asupra ediţiei conţine normele aplicate
în transcrierea interpretativă a celor trei texte pe care le
edităm împreună (Biblia de la 1688, Ms. 45 şi Ms. 4389) şi
va fi tipărită în fiecare dintre volumele seriei MLD. Am
păstrat, de asemenea, principiul transcrierii interpretative a
textelor chirilice vechi, adoptat de iniţiatorii proiectului.
Transcrierea în alfabet latin şi în grafie actuală a celor trei
vechi versiuni biblice pe care le edităm în paralel, Biblia de
la Bucureşti (1688), aşa-numita versiune „Milescu revizuiă”
(Ms. 45) şi aşa-numita versiune „Daniil Panoneanul” (Ms.
4389), este, aşadar, potrivit cerinţelor filologiei româneşti
moderne, una de tip interpretativ. Prin t r a n s c r i e r e
c r i 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. 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.
Cititorul nespecialist trebuie să ştie că diferenţa între o
t r a n s c r i e r e f i l o l o g i c ă ş t i i n ţ i f i c ă şi
alte tipuri de transcriere este fundamentală. Atitudinea
ştiinţifică ne obligă la un respect absolut faţă de
a u t e n t i c i t a t e a l i n g v i s t i c ă a textului, ceea
ce implică deopotrivă excluderea oricărei modernizări sau
actualizări a formei cuvintelor, dar şi a oricărei arhaizări
artificiale a acesteia. Un factor deloc neglijabil care trebuie
luat în calcul constă în opţiunile personale sau în
preferinţele scriptorilor ori ale tipografilor. Soluţiile pentru
care am optat în rezolvarea acestor dificultăţi sînt indicate
detaliat şi exemplificate în paragrafele următoare.
Am respectat, în linii mari, normele de transcriere
practicate în volumele anterioare ale seriei MLD, pe care
le-am sistematizat, adăugîndu-le o serie de noi reguli de
transcriere menite să amelioreze imaginea grafică a unor

contexte fonetice şi, implicit, să faciliteze o lectură mai
fluentă cititorului obişnuit. Înainte de a prezenta în detaliu
aceste norme, comune pentru toate cele trei versiuni pe
care le edităm, vom menţiona particularităţile paleografice
principale ale celor două manuscrise, Ms. 45 şi Ms. 4389.
Întocmit, după cum se ştie, de Dumitru din Cîmpulung
pentru mitropolitul Teodosie Rudeanu al Ţării Româneşti,
textul Ms. 45, aflat astăzi la Biblioteca Filialei din Cluj a
Academiei Române, este scris pe hîrtie albă de foarte bună
calitate, pe două coloane bine delimitate şi simetrice. Grafia
reflectă semiunciala chirilică curentă în secolul al XVII-lea,
cu puţine prescurtări dar cu destul de multe slove
suprascrise. Scrisul este regulat şi simetric, emanînd
impresia de eleganţă şi siguranţă. Transparenţa hîrtiei face
ca, adesea, „negativul” scrierii de pe contrapagină să fie
vizibil, fără să îngreuneze însă lectura. Cerneala de bază
este neagră. Se mai foloseşte cerneală roşie, la scrierea
titlurilor, a numerelor capitolelor şi versetelor, precum şi a
vrahiilor şi a altor semne convenţionale folosite pentru a
marca intervenţii în text sau alte notiţe marginale.
În finalul Cuvîntului înainte cătră cititori din Ms. 45 se
oferă anumite indicaţii de lectură, inclusiv explicaţii cu
privire la unele semne speciale folosite de scriptor. În
transcrierea interpretativă a textului, urmînd aceste
indicaţii, am procedat astfel:
a) Punctul (.) sau virgula (,) scrise în textul original cu
culoare roşie, care marchează sfîrşitul unui verset, au fost
interpretate ca atare şi notate cu punct, respectiv virgulă,
potrivit „logicii interne” a frazei şi normelor actuale de
punctuaţie.
b) Semiparantezele pătrate ⎣ ⎦, desemnate în prefaţa
menţionată cu denumirea lor grecească, diameson, au fost
reţinute ca atare în transcriere, fără nici o menţiune în
notele filologice. Aceste semiparanteze încadrează în text
unele cuvinte, sintagme sau propoziţii care nu se regăsesc
în toate izvoadele folosite de traducători şi considerate de
aceea facultative („şi cu acêlea poate fi, şi fără de acêlea
poate fi, tot să înţelêge vorba”).
c) Parantezele pătrate [ ] din textul original au fost
reţinute ca atare în textul transcrierii. Ele încadrează, după cum
ni se spune în acelaşi Cuvîntu înainte cătră cititori, cuvinte,
sintagme sau propoziţii care se află doar în Septuaginta de la
Londra (1653), izvor secundar folosit de revizori.
d) Semnele ˇ ˇ ˇ ˇ (vrahii), marcate cu roşu deasupra
unui cuvînt sau a unei sintagme în interiorul textului şi
repetate pe margine, indică, de regulă, opţiuni de traducere
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diferite sau variante lexicale, reţinute de traducător sau de
revizor din izvoarele avute la îndemînă. Alteori, acelaşi
semn marchează o omisiune de traducător sau de copist. În
nota filologică am folosit formule adecvate de definire a
acestor inserţii.
e) Semnele √ sau Ô scrise cu roşu, inserate de regulă la
începutul unui verset, marchează locul de inserţie al unei
trimiteri biblice. Aceste trimiteri biblice au fost transcrise
ca atare, în forma prescurtată din text, uşor de recunoscut
şi de completat de către cititorul modern avizat. Cînd
referinţele biblice au fost date în original în limba slavonă,
am completat în paranteze pătrate titlul referinţei
respective, aşa cum apare el în Biblia slavonă de la Ostrog
(1581), însoţit, în paranteze, de prescurtarea titlului
respectiv din lista titlurilor biblice ale ediţiei noastre. De
asemenea, au fost completate între paranteze pătrate
slovele lipsă din sintagmele, expresiile sau propoziţiile în
limba slavonă, dîndu-se şi traducerea acestora.
f) O mînă desenată marginal cu roşu atenţionează asupra
unei trimiteri textuale la persoana lui Iisus Hristos. Am
menţionat explicit acest fapt în secţiunea de note filologice.
Cît priveşte Ms. 4389, textul biblic este prezentat pe
două coloane, cu un scris regulat şi relativ curat, în grafia
chirilică semicursivă specifică şi ea jumătăţii secolului al
XVII-lea. Este folosită o cerneală neagră-cafenie în textul
de bază şi o cerneală roşie la scrierea titlurilor cărţilor
biblice, a numărului capitolelor, a literei ornamentale cu care
începe un capitol, precum şi, rareori, la scrierea unor
indicaţii marginale mai speciale. Scriptorul pare să fi fost
aceeaşi persoană cu autorul traducerii sau al unei revizuiri,
după cum deducem din numeroasele inscripţii marginale,
scrise de aceeaşi mînă şi redactate în cunoştinţă de cauză.
Ca şi în cazul Ms. 45, am transcris integral toate aceste
notaţii marginale, dîndu-le în note de subsol şi
descriindu-le într-o manieră cît mai explicită.
La fel ca în cazul Ms. 45, trimiterile biblice marginale
din Ms. 4389, marcate în text, de regulă, printr-o linie
oblică flancată de două puncte, au fost transcrise ca atare,
în forma prescurtată din text, uşor de recunoscut şi de
completat de cititorul modern avizat. Cînd referinţele
biblice au fost date în original în limba slavonă, am
completat în paranteze pătrate titlul referinţei respective,
aşa cum apare el în versiunea slavonă de la Ostrog (1581),
însoţit, în paranteze, de prescurtarea corespunzătoare din
lista titlurilor biblice ale ediţiei noastre. Au fost de
asemenea completate în paranteze pătrate slovele lipsă din
sintagmele, expresiile sau propoziţiile în limba slavonă,
dîndu-se şi traducerea acestora.

2. Notele filologice
Notele cu caracter filologic, pe care le-am tipărit separat, în
capitolul Note filologice şi textuale, potrivit structurii
tradiţionale a seriei noastre, au un caracter textual strict,
referindu-se, pe lîngă transcrierea tuturor inserţiilor
marginale menţionate mai sus, şi la alte aspecte precum:
semnalarea greşelilor evidente sau probabile ale scripto-

rului, corectate în textul transcris; omisiuni, ştersături sau
autocorecturi ale scribului; inversări de sintagme sau de
secvenţe frastice, marcate de regulă în text cu cifre, lecţiuni
nesigure sau probabile, grafii neobişnuite sau rare etc.
Aceste inserţii marginale reprezintă indicii foarte preţioase
despre complexitatea procesului de traducere sau de
revizuire în care anonimii noştri predecesori din secolul al
XVII-lea se lăsau angrenaţi. Definirea nuanţată a semnificaţiilor şi funcţiilor textuale ale acestor glose marginale
este o sarcină filologică dificilă, implicînd urmărirea atentă
a versiunilor de bază, Septuaginta de la Frankfurt pentru Ms.
45 şi Biblia de la Ostrog pentru Ms. 4389, în paralel cu
versiunile auxiliare (slavonă, respectiv latinească). Rezolvarea
integrală şi sistematică a acestei sarcini am amînat-o pentru
mai tîrziu, şi anume pentru momentul cînd vom edita
integral şi autonom cele două versiuni manuscrise
menţionate. Deocamdată, pentru a rămîne în cadrele schemei
„clasice” a seriei Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia
1688, aşa cum ne-am propus, ne-am mulţumit să le
transcriem cu scrupulozitate, încercînd şi o scurtă calificare
a lor (explicaţie, corectură, adăugire etc.).

3. Problema lui î/â
Am continuat să scriem cu î şi sînt din raţiuni de
consecvenţă cu ansamblul seriei MLD.

4. Paginaţia
Ca în volumele anterioare din seria Monumenta linguae
Dacoromanorum, paginaţia de referinţă în editarea Bibliei de la
Bucureşti (1688) o respectă pe cea originală. Întrucît
paginaţia chirilică originală este consecventă şi nu pune
probleme, am preluat-o ca atare, transcriind valorile cifrice
ale slovelor chirilice în echivalentele lor „arabe”,
numerotînd şi coloanele. Cît priveşte cele două manuscrise,
am respectat, de asemenea, paginaţia originală notată,
potrivit tradiţiei, cu literele chirilice corespunzătoare,
renunţînd la paginaţia mecanică modernă.

5. Problema secvenţelor în slavonă
Cuvintele, sintagmele, propoziţiile sau frazele în slavonă,
prezente în special în notaţiile sau glosele marginale din
manuscrise, au fost transliterate ca atare (completîndu-se în
paranteze pătrate slovele lipsă) şi traduse în secţiunea de
note filologice.

6. Prescurtările
Prescurtările obişnuite ale scrisului chirilic au fost completate
tacit. Se prescurtează, de regulă, substantive, adjective sau
verbe cu mare frecvenţă în texte. Absenţa unei slove sau a
unui grup de slove este marcată de obicei cu semnul
prescurtării ( * ), plasat deasupra cuvîntului. Cele mai
frecvente prescurtări sînt de următoarele tipuri: b* l s^ vì =
blagoslovi (B 1688, 289), sfn* ñ ¨l¨i = sfîntului (B 1688, 307),
D} v d = David (Ms. 45, 499, 857 et passim; B 1688, 288 et
passim), D} q ¨ = Dumnedzău (Ms. 45, passim), dm* n zß¨ =

NOTĂ ASUPRA EDIŢIEI

Dumnezău (B 1688, 310), dm* n zß’ ¨ l7 = Dumnezăul (B 1688,
297), dm* n ê = Doamne (B 1688, 307), dx* l ´ = Duhul (B
1688, 317) sau Dxª ¨ l ^ = Duhul (Ms. 45, 751, 901 et passim),
m} l ß = milă (Ms. 45, 500, 507, 742, 834 et passim), m* l s ^ ñiv
= milostiv (Ms. 45, 505), m* l s ^ ñi’ v^ = milostiv (Ms. 45, 511) sau
m* l s^ ñi’ v ¨ l ^ = milostivul (Ms. 45, 511, 517), m* l Áê s ^ k´ =
miluiesc (Ms. 45, 507), m} l Á … = milui (Ms. 45, 509, 512 et
passim), m* l Áåwê = miluiêşte (Ms. 45, 507, 508, 511 passim),
m* l s ^ ñê’ n ïå = milosteniia (Ms. 512 et passim), m* l s ^ ñivíñ7 =
milostivit (B 1688, 334), m* l s ^ ñê’ n ï … = milostenii (Ms. 45, 727),
ÛÊ ê r s ^ l* m = Ierusalim (Ms. 45, 728, 731, 832 et passim), m* l Ái ñ
= miluit (Ms. 45, 733, 734), nêml s ^ ñi’ v i = nemilostivi (Ms.
45, 501), sfn* ñ ¨l¨i = sfîntului (B 1688, 307), Dom* n lÁ î Ã =
Domnului (Ms. 4389 et passim), Dv* d ß = David (Ms. 4389,
passim), çÊ p * r a ñ ^ = împărat (Ms. 4389, passim), pr o ^ r* k 7 = proroc
(Ms. 4389, passim).

7. Suprascrierile
În cele două manuscrise, slovele suprascrise sînt destul de
frecvente. Suprascrierea este marcată inconsecvent prin
semnul suprascrierii (titla: ^); de multe ori, slovele suprascrise
nu sînt marcate de titlă. Slove aflate în această poziţie pot fi
toate consoanele, cu o frecvenţă relativ mai mare grafemele
l , n , r , s şi ç . Foarte frecvent este suprascrisă semivocala i
în poziţie finală, de regulă cu funcţie de desinenţă. În acest
scop se foloseşte un semn special, o scurtă linie orizontală,
semicurbă, cu un punct la mijloc (aproximativ: … , vezi mai
jos, § 21, la slova ï ). Dintre vocale, o şi ∑ apar mai des în
poziţie suprascrisă: pra x^ = prah (Ms. 45, 445), pr™ Ω ^ ma =
preajma (Ms. 45, 446), ê ¨ ^ = eu (Ms. 45, 446), çn^ ñr¨ = întru
(Ms. 45, 447), vo r m¥ n^ ka@ = vor mînca (Ms. 45, 499),
dß z lêgß∆ r ilê k¨vi n^ ñêlo r = dăzlegările cuvintelor (Ms. 45,
499), D¨ m nêqß ¨ = Dumnedzău (Ms. 45, 500), nßdß Ω ^ d¨å’ w ê
= nădăjduiêşte (Ms. 45, 500), pr o ^ roçícß = prorociţă (Ms. 45,
534), aÊ ¨ aÊ ¨ qi ñ = au audzit (Ms. 45, 552), a ¨ fßk¨ ñ = au făcut
(Ms. 45, 553), vo r lß ¨ dà = vor lăuda (Ms. 45, 554), Ïê sˆ vi sˆ =
Thesvis (Ms. 45, 727), a¯ r ara ® ^ = Ararath (Ms. 45, 728),
vå ç ^ nikß = vêcinică (Ms. 45, 728), vå’ ç ï … = vêcii (Ms. 45,
735), r´ n ^ d¨å’ l ê … = rînduiêlei (Ms. 45, 741), fr´ m så’ c ê l… =
…
frîmsêţele (Ms. 45, 745), sß d¨çê m = să-i ducem (Ms. 45, 836),
¨ ∞ ‚ il∑ r = uşilor (Ms. 45, 838), mêsal∑ ® ^ = Mesaloth (Ms. 45,
845), r´ n ^ d¨ = rîndu (Ms. 45, 845).
Uneori sînt suprascrise cîte două slove, în succesiune
directă sau separat, la acelaşi nivel sau „în trepte”: ni çi ^ =
nici (Ms. 45, 445), nßdß Ω ^ d¨ê s ^ k´ = nădăjduiesc (Ms. 45, 446),
n^
p^
m^ l^
ç fi sêr´s´ = înfipseră-să (Ms. 45, 447), Do n¨ = Domnul
ñ
(Ms. 45, 447), aÊ ¨ qi nd = audzind (Ms. 45, 499), k¨v´ n =
cuvînt (Ms. 45, 499), çn ^ ñra c ^ = întraţi (Ms. 45, 531), mo rñ =
mort (Ms. 45, 539), pßm´ nñ = pămînt (Ms. 45, 551), sñåpê nê
= stêpene (Ms. 45, 554), sßrî nd = …sărind (Ms. 45, 728),
k¨rß nd… = curînd (Ms. 45, 738), cß r = ţări (Ms.
45, 836),
d
Ωî’ d ∑ v l∑ r = jidovilor (Ms. 45, 845), lêpßd´ n = lepădînd
(Ms. 45, 851) sau, mai rar, chiar în grupuri de
cîte trei:
n^
c^i
c … rdê
k´ ña = cîntaţi (Ms. 45, 447), prê@ n êk¨ra pïå = pre
necuraţi piêrde (Ms. 45, 499), vå rdê = vêrde (Ms. 45, 539), ¨ ndê
= unde (Ms. 45, 539), rß s ^ p¨ ndê = răspunde (Ms. 45, 556), ¨ ndê
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= unde (Ms. 45, 740), sfî n ^ cî nd¨ = sfinţindu (Ms. 45, 746), ¨ n
= unde (Ms. 45, 841).
Ca soluţie tehnică de transcriere, am ales „coborîrea” în
rînd a slovelor respective, fără nici o indicaţie.
În textul tipărit al Bibliei de la 1688, slovele suprascrise
sînt frecvente, în general la capăt de rînd. Suprascrierea este
marcată prin semnul suprascrierii (titla: ^ ) consecvent în
cazul consoanelor l , n , r , s , ® , ç , c , ‚ şi al vocalei o . În
celelalte situaţii, suprascrierea nu este marcată întotdeauna:
dê n^ ñõ ü = dentîiu (B 1688, 289), ml s^ ñivíñ7 = milostivit (B
1688, 334), rßma ‚^ = rămaşi (B 1688, 292), rß z ^ bóü =
războiu (B 688, 292), númßr¨ l ^ = numărul (B 1688, 292) a l ^ =
al (B 1688, 296), na®a n ^ = Nathan (B 1688, 296), ñß ¨ ^ = tău
(B 1688, 312), di n ^ ci = dinţi (B 1688, 314), no i ^ = noi (B
1688, 316), l¨a ñ = luat (B 1688, 318).
Uneori sînt suprascrise cîte două slove, în acelaşi cuvînt:
vê ® ^ s¨ r ^ = Vethsur (B 1688, 289), pr o ^ roçi n ^ d´ = prorocind (B
1688, 319).
Şi în acest caz am optat pentru transcrierea la rînd a
slovelor respective, fără nici o indicaţie specială.

8. Scrierea cu majusculă
Potrivit regulilor ortografice actuale, teonimele şi numele
asimilate acestora au fost scrise cu majusculă: Dumnezeu,
Domnul, Atotputernicul, Atotţiitoriul etc. Nu am folosit scrierea
cu majusculă a pronumelor teofore, pentru a nu crea dificultăţi
majore în procesul prelucrării automate a textelor.

9. Numerotarea versetelor
Numărul versetelor a rămas cel din original, care reproduce
numerotarea Septuagintei de la Frankfurt (1597). Nu sînt
greşeli de numerotare, de aceea nu a fost necesară
intervenţia noastră în textul Bibliei de la Bucureşti (1688).
Numerotarea versetelor din manuscrise a fost păstrată ca
atare, atunci cînd ea coincide cu aceea din textul-reper
reprezentat de Biblia de la 1688. Cînd apar diferenţe,
numărul versetului din manuscrise a fost scris între
paranteze drepte, [ ], iar textul a fost aliniat potrivit
versetului corespunzător din textul tipărit la 1688, cu
adoptarea numerotării de acolo. Varianta actualizată a
traducerii Septuagintei, tipărită pe coloana a cincea, urmează
întocmai numerotarea versetelor din Biblia de la 1688,
confruntată cu izvorul grecesc principal, Septuaginta de la
Frankfurt (1597).

10. Accentul, spiritele
Problema accentului este una importantă şi delicată,
ignorată complet pînă acum de filologii români, cu
consecinţe regretabile. Atît în textul tipărit, cît şi în
manuscrise, accentele sînt notate cu mare frecvenţă, deşi
nu în mod consecvent: cel ascuţit (á) pe vocale din
interiorul cuvîntului, cel grav (à ) pe vocale finale sau pe
cuvinte monosilabice. Am reţinut accentuarea, folosind, în
mod convenţional, un singur accent, cel ascuţit, în
următoarele cazuri:
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1) atunci cînd accentarea marcată a cuvîntului românesc
obişnuit este diferită de cea din româna standard actuală:
aÈ k olo‘ = acoló (B 1688, 287, 302, Ms. 45, 448) sau aÊ k ∑l∑@
= acoló (Ms. 45, 501, 505, 731, 732, 737, 888), davíd7 =
Davíd (B 1688, 296), saúl´ = Saúl (B 1688, 297), solomón7
= Solomón (B 1688, 297), ñø’ m 7 p ênê = tî́mpene (B 1688, 304),
Ωi∆ d ov¥ = jídovi (Ms. 45, 455), pêli’ c a = pielíţa (Ms. 45,
749), dê n ^ k∑lå‘ = dencoleá (Ms. 45, 842), ña’ l a n ^ ji = tálanzi
(Ms. 45, 854), î s ^ ñorï’ ê = istoríe (Ms. 45, 905);
2) întotdeauna la numele proprii, atunci cînd accentul
este marcat în textul chirilic original: aÈ d ám´ = Adám (B
1688, 287), kaïnán´ = Cainán (B 1688, 287), dodanín´ =
Dodanín (B 1688, 287), êÈ v ê’ r ´ = Evér (B 1688, 287), falê’ k ´
= Faléc (B 1688, 287), Liván¨l¨ i ^ = Livánului (Ms. 45, 454),
Korè = Coré (Ms. 45, 459), Ûo r ^ da’ n ¨l¨ iÃ = Iordánului (Ms.
45, 459), Vi r ^ savê‘ ê = Virsavée (Ms. 45, 463), IÊ s aï ’ a = Isaía
(Ms. 45, 529), OÊ z ï ’ a = Ozía (Ms. 45, 534), Mana s ^ sì =
Manassí (Ms. 45, 536), îÊ ∑ na’ ® a n ^ = Ionáthan (Ms. 45, 731),
nav¨x∑d∑n∑’ s ∑ r = Navuhodonósor (Ms. 45, 736), êÊ ® ï∑pï’ ê’ …
= Ethiopíei (Ms. 45, 737), vê®∑r∑‘ = Vethoró (Ms. 45, 738),
îÊ a rê’ ® = Iaréth (Ms. 45, 738), ÛÊ ¨ dî’ ® ´ = Iudíth (Ms. 45, 744),
dimiñrï ’ ê = Dimitríe (Ms. 45, 847), î˛ o ’ p 7 p a = Ióppa (Ms.
45, 850), Lîsï ’ a = Lisía (Ms. 45, 878), Nîka’ n ∑ r = Nicánor
(Ms. 45, 880);
3) la cuvintele neologice, în raport cu norma epocii
(grecisme, slavonisme, latinisme, ebraisme): aÈ l imó®´ =
alimóth (B 1688, 298), aÈ m as7 s êní®7 = amasseníth (B 1688,
298), î˛ ê sêfím7 = iesefím (B 1688, 305), zak7 x ò = zachó (B
1688, 307), xïêrê’ ® i = hieréthi (B 1688, 300), fêlê’ ® i =
feléthi (B 1688, 300), zak7 x ílor7 = zakhílor (B 1688, 306),
xo®arê’ ® 7 = hotaréth (B 1688, 310), fasê’ k 7 = faséc (B 1688,
328), masána = masána (B 1688, 332), ê¯ l êfánd7 = elefánd (B
1688, 314), nßsi’ l ïê = năsílie (Ms. 45, 863), ñî’ r a n ^ = tíran
’
(Ms. 45, 869), pê n ^ diko sˆ ñî’ = pendicostí (Ms. 45, 876), ñr¨ fê
= trúfe (Ms. 45, 885). În rarele situaţii în care astfel de
cuvinte nu sînt accentuate în textul tipărit, au fost
transcrise ca atare: sofêr7 = sofer (B 1688, 298);
4) atunci cînd diferenţiază forme flexionare omografe
de prezent, respectiv perfect simplu sau viitor la verb, ori
între forme verbale şi alte părţi de vorbire: aÈ d ¨nß@ = adunắ
(B 1688, 298), s¨rpß@ = surpắ (B 1688, 301), prêocïå@ =
preoţiiá (B 1688, 303), ñ¨ r b¨rß’ s ß = turburắ-să (Ms. 45,
445), aÊ d ´ n ^ kß@ = adîncắ (Ms. 45, 446), sß’ b ¨k¨rß’ = să bucurắ
(Ms. 45, 449), sßr¨ñß‘ = sărutắ (Ms. 45, 503), s¨rpß‘ =
surpắ (Ms. 45, 512), çn ^ prê ¡ü’ r ß = împregiúră (Ms. 45, 517),
g¨ s ^ ñß@ = gustắ (Ms. 45, 519), sk¨ñ¨rß@ = scuturắ (Ms. 45,
537), sñrigß@ = strigắ (Ms. 45, 539), sßa¨q¥‘ = să audzí
(Ms. 45, 539), r¡ ß dikß@ = rădicắ (Ms. 45, 831), çn ^ ñ´ m pînß@
= întîmpinắ (Ms. 45, 850), mî ‚ ^ kß@ = mişcắ (Ms. 45, 887),
sß’ m ¨ñß@ = să mutắ (Ms. 45, 894).
Tradiţia ortografică chirilică românească a reţinut folosirea
spiritelor ( Ê şi ’), grafeme cu valoare fonetic-distinctivă în
scrierea grecească dar fără valoare fonetică în chirilica
poporelor slave, ca şi în cea românească. În Biblia de la
Bucureşti (1688) este marcat numai spiritul lin ( Ê) pe vocalele
iniţiale, singur sau însoţit de accentul ascuţit ( µ ), acolo

unde este cazul: aµ¨ = au (B 1688, 287), aµ ¨ r¨ = auru (B
1688, 306), êµ l = el (B 1688, 305), uÊ n ™ ’ lñêlê = unêltele (B
1688, 306).
Întrucît sînt păstrate în virtutea tradiţiei şi nu au nici o
funcţie fonologică, spiritele au fost ignorate în procesul de
transcriere.

11. Inconsecvenţe grafice
Am păstrat inconsecvenţele grafice de tipul aÊ v igê’ a =
Avighéa/ aÊ v igê’ æ = Avighéia (ambele în B 1688, 288,
coloana a doua).

12. Scriptio continua şi folosirea cratimei
Prezentă mai ales în Ms. 45 şi mai puţin în Ms. 4389 şi
Biblia de la 1688, ne-separarea cuvintelor (scriptio continua),
obişnuită în scrierea medievală şi chiar în unele incunabule
din perioada Renaşterii, nu pune în general probleme de
transcriere. Potrivit habitudinilor larg răspîndite la scriptorii
din secolele al XVI-lea – al XVII-lea, marcarea graniţelor
dintre cuvinte este arbitrară, cuvintele mai scurte, inclusiv
formele atone ale pronumelor personale sau auxiliarele
verbale la formele compuse, fiind scrise „legat” de celelalte.
În toate cazurile, am aplicat regulile ortografiei româneşti
actuale, folosind cratima ori de cîte ori a fost cazul:
qikßnd¨sß = dzicîndu-să (Ms. 45, 791), sa¨zidi∆ ñ = s-au
zidit (Ms. 45, 792), aÊ ¨ dañuoprêå@ = au datu-o pre ea (Ms.
45, 792), pomêni∆ v a = pomeni-va (Ms. 45, 793), çÈ ñ óar7 ç êñê
= întoarce-te (B 1688, 298), grê‚íñam7 = greşit-am (B 1688,
312). Cuvintele compuse de tipul verbului binecuvînta
(sßl7 b ínê k¨vin7 ñ ™’ z ê = să-l binecuvintêze, în B 1688, 300)
ori al substantivelor fărădelege (fßrß dè l™’ ¡ê = fărădelêge, B
1688, 317) sau untdelemn (u µ n 7 ñ ´ dê lê’ m 7 n ¨l¨i =
untdelemnului, în B 1688, 306) au fost transcrise după
regulile actuale. Dar, în situaţiile în care sudura elementelor
componente nu s-a finalizat, am transcris despărţit:
u µ n 7 ñ ¨l7 dè lê’ m 7 n ¨l7 = untul de lemnul (B 1688, 309).

13. Consoane geminate
În general, consoanele geminate apar în tipăritura de la
1688 mai cu seamă în redarea, după textul Septuagintei, a
numelor proprii ori a unor xenisme (ebraisme menţinute ca
atare în traducerea grecească). Pentru a indica opţiunea
„etimologizantă” a scriptorului, am păstrat în transcriere, în
aceste cazuri, grafia din original: aÊ m al7 l í®i = Amallíthi (B
1688, 304), aÈ m as7 s êní®7 = amasseníth (B 1688, 298),
ma ñ ®ánïå = Matthániia (B 1688, 298), mê l ^ lí®i = Mellíthi
(B 1688, 298), ⁄˛ s saxár´ = Issahár (B 1688, 305),
xê ñ ñê’ i lor´ = hetteilor (B 1688, 309).

14. Punctuaţia
Pentru facilitarea unei lecturi corecte, am întrebuinţat semnele
de punctuaţie curente (, . : ; ? ! – ), în conformitate cu regulile
punctuaţiei actuale. Folosirea acestor semne de punctuaţie
urmează „logica internă” a discursului originar, aşa cum se
configurează aceasta în originalul grecesc primar,
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Septuaginta de la Frankfurt (1597), confruntat cu textul critic
modern din ediţia Rahlfs a Septuagintei. Cazuri mai speciale:
a) linia de pauză (–) a fost folosită pentru a marca
absenţa unui verb copulativ subînţeles în originalul grecesc;
b) ghilimelele („ ”, « » şi ‘ ’), inexistente în original, au
fost folosite potrivit regulilor actuale de marcare a
vorbirii directe şi a vorbirii indirecte libere. Ordinea
citatului în citat a fost următoarea: Şi grăi Domnul cătră
Gád, cel ce vedea, lui Davíd, zicînd: „Pasă şi grăiêşte cătră
Davíd zicînd: «Aşa zice Domnul: ‘Trei eu voiu rădica preste
tine. Alêge ţie una dentru iale şi-ţi voiu face ţie’»” (B 1688, 302).
c) parantezele rotunde ( ) au fost menţinute ca atare în
transcrierea Bibliei de la 1688. Ele încadrează, ca şi în
Ms. 45, cuvinte, sintagme sau propoziţii care se află
doar în Septuaginta de la Londra (1597).

15. Alineatele
În Biblia de la Bucureşti (1688) nu se folosesc alineate. Cu
excepţia titlurilor cărţilor şi ale capitolelor, scrise centrat, pe
rînd nou, versetele, numerotate marginal, sînt scrise în
continuare. Începutul versetului este marcat prin majusculă,
iar finalul prin punct. Între versete este lăsat, consecvent,
un blanc tipografic suficient de mare încît să permită
identificarea versetelor. Am optat, la fel ca în volumele
anterioare ale seriei, pentru alinierea de la capăt de rînd a
versetelor Bibliei de la 1688, cu numerotarea din original,
păstrată ca reper şi pentru cele două vechi variante de
traducere rămase în manuscris. Observăm, încă o dată, că,
în mod firesc, între Ms. 45 şi Biblia de la 1688 sînt puţine
diferenţe în numerotarea versetelor, în vreme ce, în cazul
Ms. 4389, diferenţele, numeroase, sînt date de respectarea,
de către traducător, a organizării versetelor din Biblia de la
Ostrog (1581), de care s-a slujit şi sub acest aspect.

16. Greşelile de copist sau de tipar
Greşelile tipografice ori cele de transcriere ale scriptorilor
din Ms. 45 şi Ms. 4389 au fost corectate în texul transcris,
specificîndu-se acest lucru în notele filologice finale.

17. Versiunea modernă
Versiunea modernă originală a textului biblic („coloana a
cincea“ în schema redacţională a seriei) a fost concepută de
iniţiatori ca un instrument auxiliar pentru înţelegerea
vechilor versiuni româneşti editate. Autorii traducerii au
fost rugaţi să ia ca bază textele originale de la 1688, în
comparaţie cu originalele lor (FRANKF., OSTROG şi
VULG.). Textul traducerii noastre este redactat în limba
română literară actuală, în limitele stilului biblic tradiţional,
adică fără inovaţii terminologice neologice, dar cu
renunţarea la arhaisme anacronice.

18. Comentariile
La fel ca versiunea modernă, Comentariile sînt destinate unei
mai bune înţelegeri a textelor biblice româneşti, se
adresează cititorului român instruit şi vizează mai ales:
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a) aspecte traductologice impuse de compararea textelor
româneşti primare (B 1688, Ms. 45, Ms. 4389) cu
originalele cunoscute; s-a urmărit evidenţierea eventualelor
greşeli de traducere sau a pasajelor neclare (loca oscura);
b) aspecte traductologice impuse de compararea celor
trei texte de bază (B 1688, Ms. 45, Ms. 4389) între ele şi
cu principalele versiuni româneşti succesive (MICU,
FILOTEI, ŞAGUNA, BIBL. 1874, BIBL. 1911, BIBL. 1914,
BIBL. 1921, CORN., RADU-GAL., ANANIA); s-a urmărit
evidenţierea eventualelor greşeli de traducere, a unor
opţiuni aberante, a orientării spre izvoare diferite, a unor
evoluţii semantice interesante;
c) succinte informaţii şi explicaţii cu caracter enciclopedic,
cu privire la realia biblica (rituri, instituţii, veşminte, unelte,
plante, animale, tehnică civilă şi militară etc.);
d) succinte explicaţii ale unor concepte sau cuvinte rare
din textele de bază, nemaiînţelese de cititorul de astăzi;
e) referinţe la literatura antică, orientală sau clasică,
precum şi la literatura patristică;
f) explicaţii privitoare la onomastica biblică (antroponimie,
teonimie, toponimie, hidronimie etc.).

19. Indicele de cuvinte şi forme
Indicele de cuvinte şi forme al volumului cuprinde toate
elementele lexicale care apar în textul tipărit la 1688 al cărţii
Iov, împreună cu formele pe care acestea le au în context.
Întrucît onomastica biblică specială (numele proprii) va
face obiectul unui indice general final al ediţiei noastre, au
fost incluse în Indice, dintre numele proprii, doar teonimele.
Potrivit structurii practicate şi în volumele anterioare ale
seriei, fiecare intrare cuprinde, în primul paragraf: forma-titlu
a cuvîntului, precizarea primei atestări, descrierea morfologică,
echivalarea în limbile germană şi franceză a sensului sau a
sensurilor pe care le are cuvîntul în contextul biblic,
numărul de ocurenţe. Următoarele paragrafe conţin formele
cuvîntului, organizate după criteriul alfabetic, urmate de
analiza morfologică şi de ocurenţele fiecărei forme, în
ordinea apariţiei, precizîndu-se capitolul şi versetul
(exemplu: 13, 9;). În partea finală a fiecărei intrări am
semnalat formele care fac parte din îmbinări stabile
(locuţiuni, expresii), notînd cu asterisc fiecare utilizare de
acest tip (exemplu: 9, 2*; 19, 4*; 36, 3*; etc.).
Pentru stabilirea formei-titlu, a fost luată ca reper forma
literară actuală a cuvîntului, după Dicţionarul limbii române,
redactat sub egida Academiei Române. Aceasta
subsumează toate variantele grafice şi fonetice ale
lexemului: ex. drept – dirept, fier – hier, întîmpiná –
întimpina, timpina etc. Accentuarea s-a făcut conform
normelor literare actuale, rămînînd marcat accentul şi pe
formele care prezintă o accentuare diferită de cea actuală.
Acolo unde accentul nu a putut fi stabilit, forma-titlu a fost
lăsată neaccentuată. Nu am dublat accentul pe litera ê, care,
prin convenţia stabilită în ediţia noastră, redă întotdeauna
un e deschis accentuat.
La precizarea primei atestări, ne-am raportat la
Dicţionarul limbii române al Academiei Române, seria veche şi
seria nouă, comparat cu Micul dicţionar academic (MDA),
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volumele I-IV, Bucureşti, 2001-2003 şi cu ediţia a treia a
dicţionarului bilingv al lui H. Tiktin, Rumänisch-deutsches
Wörterbuch, volumele I-III, Wiesbaden – Cluj-Napoca,
2000-2005, verificînd exactitatea formelor şi surselor şi
indicînd, ori de cîte ori a fost cazul, atestarea cuvintelor
prin antroponime sau toponime corespunzătoare, inclusiv
derivate: ex. cuptór : (1501 SUCIU / în top. Kuptor); cureá :
(1533 DRHB/ în top. Curăluşa); de2 (prep.) : (1504 DLRV/
în top. Vai-de-ei); feciór : (c. 1348 DLRV/ în antr. Marco
Fecior). În cazul surselor care nu au indici de cuvinte şi
forme (nume comune şi proprii), s-a indicat pagina:
alergătór : (1608-1613 VARLAAM, L. 287), fericí : (1563
CORESI, PRAXIU 324), fericít : (1581 CORESI, EV. 20);
nepovestít : (1683 DOS. PAR. III 72v). Au fost reţinute ca
prime atestări şi acele variante cu valori morfologice
diferite faţă de cuvintele din Biblia de la 1688: îngheţát :
(1581 CORESI, EV. 364 (vb.)) : adj. : „gefroren” : „glacé” :
(1x). Alfabetizarea cuvintelor-titlu prefixate s-a făcut după
principiul Dicţionarului limbii române, precizându-se însă
atestarea formei specifice textului Bibliei de la 1688: ex.
învinuí : (vinuí: 1581 CORESI, EV. 274) : v. IV :
„beschuldigen” : „inculper, accuser, incriminer” : (1x);
cúrge : (curre: înc. sec. XVI Ps. H.) : v. III : „fließen” :
„couler, bondir” : (4x). Au fost, de asemenea, utilizate
ediţiile: Dictionarium Valachico-Latinum. Primul dicţionar al
limbii române [c. 1650]. Studiu introductiv, ediţie, indici şi
glosar de Gh. Chivu, Bucureşti, Editura Academiei
Române, 2008; Psaltirea Hurmuzachi, vol. I–II. Studiu
filologic, studiu lingvistic şi ediţie de Ion Gheţie şi Mirela
Teodorescu, indice de cuvinte de Rovena Şenchi, Editura
Academiei Române, Bucureşti, 2005, precum şi alte lucrări
filologice şi volume de documente recent tipărite. În acest
sens, bibliografia a fost actualizată, eliminându-se unele
ediţii vechi, modificându-se, unde situaţia a impus-o, şi
siglele. Pentru stabilirea perioadei de atestare a unor texte
din secolul al XVI-lea ne-am raportat la monografia Originile
scrisului în limba română, Ion Gheţie, Al. Mareş (autori), Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1985.
În privinţa numelor de popoare, comunităţi etnice sau
triburi biblice, am optat pentru considerarea acestora ca
nume comune şi am stabilit forma-titlu în funcţie de
izvoarele lexicografice utilizate sau, acolo unde a fost cazul,
de Biblia ortodoxă sinodală contemporană, ca reper pentru
formele aflate în uzul literar actual ale respectivelor etnonime.
Pentru stabilirea şi echivalarea sensurilor cuvîntului în
limbile germană şi franceză am făcut apel la mai multe
variante de traducere ale Bibliei în limbile germană şi
franceză. Sensurile sau formele speciale, nelexicalizate în
cele două limbi, au fost echivalate prin scurte definiţii: ex.
nemestecát : (1559-1560 BRATU) : adj. : „ungekaut” :
„qui n’est pas mâché” : (1x), covîrşí : (1608-1613
VARLAAM, L. 229) : v. IV : „weiterkommen, überschreiten” :
„aller au delà, franchir” : (4x) sau cobúz : (1632 EUSTR.
PRAV.) : s. n. : „Musikinstrument” : „instrument de
musique” : (3x). În cazul cuvintelor cu mai multe sensuri
în text, acestea au fost echivalate şi diferenţiate prin
numerotare: drept : (1437 DERS / în top. Dereptul) :
adj./s. : „1. gerade, 2. recht, richtig, 3. rechts, 4. Recht, 5.

Gerechter” : „1. droit, 2. juste(-ment), 3. à droite, 4. droit,
5. juste” : (40x).
Avînd în vedere faptul că textul biblic de la 1688
prezintă, în chip firesc, variante şi forme vechi sau rare, au
fost făcute corelaţiile lexicografice necesare pentru
majoritatea formelor diferite ale cuvintelor-titlu (variante
lexicale şi fonetice, forme paradigmatice neregulate etc.).
Nu au fost stabilite intrări de sine stătătoare pentru
instrumentele gramaticale, pe care le-am considerat împreună
cu forma paradigmatică din care fac parte (este cazul
conjuncţiei să, ca marcă a modului conjunctiv, al articolului,
al pronumelui reflexiv, ca marcă a diatezei reflexive, al
verbelor auxiliare). O excepţie o constituie articolul hotărît
masculin lui, care a fost tratat separat, cu atît mai mult cu
cît el însoţeşte de foarte multe ori, în textele publicate aici,
nume proprii, care nu sînt cuprinse în indicele nostru.
O formă primară a indicelui a fost realizată semiautomat,
ca şi în cazul volumului al VII-lea al seriei Monumenta linguae
Dacoromanorum, cu ajutorul unui program de adnotare şi a
unei interfeţe de verificare/ validare a corectitudinii
analizelor, realizate de Vlad Sebastian Patraş, colaborator al
Centrului de Studii Biblico-Filologice „Monumenta linguae
Dacoromanorum”.
Indicele cărţii Iov a fost corectat de Ana-Maria Gînsac,
Maria Moruz, Sabina Rotenştein şi Mădălina Ungureanu şi
revizuit de Sabina Rotenştein, cu colaborarea prof. univ.
Mircea Ciubotaru; consultanţi ştiinţifici pentru indice: prof.
univ. Eugen Munteanu, cercetător principal I Gabriela Haja şi
prof. univ. Elsa Lüder-Miron, pentru revizia echivalărilor
lexemelor în limbile germană şi franceză.

20. Prezentarea textelor şi structura ediţiei
Potrivit proiectului iniţial al seriei, continuăm să prezentăm
textele editate pe coloane, după cum urmează:
a) coloana I: textul chirilic original al Bibliei de la 1688,
în facsimil;
b) coloana a II-a: transcrierea interpretativă a textului
Bibliei de la 1688;
c) coloana a III-a: transcrierea interpretativă a textului
versiunii „Milescu revizuită” (Ms. 45);
d) coloana a IV-a: transcrierea interpretativă a textului
versiunii „Daniil-Andrean Panoneanul” (Ms. 4389);
e) coloana a V-a: versiunea modernă realizată de autorii
ediţiei (vide supra, § 17).

21. Inventarul grafemelor şi valorile lor fonetice
Setul de litere folosit la tipărirea Bibliei de la Bucureşti (1688)
este cel întrebuinţat în genere în tipăriturile munteneşti din
epocă. Este o scriere chirilică de tipar clară, lizibilă, regulată,
relativ măruntă. Majusculele obişnuite au înălţimea de 3 mm,
iar minusculele de 1,7 mm. Titlurile interioare sînt tipărite
cu majuscule normale, iar colofonul cu minuscule cu
dimensiunea de 3 mm. Oglinda paginii este de 300 x 180
mm, iar textul este cules pe două coloane, fiecare coloană
avînd dimensiunile 300 x 85 mm. Primul cuvînt din fiecare

NOTĂ ASUPRA EDIŢIEI

capitol începe cu o literă majusculă ornamentală, înscrisă
într-o casetă cu dimensiunile 25 x 14 mm.
Alfabetul chirilic folosit în toate cele trei texte pe care le
edităm în paralel este cel obişnuit, aşa cum a fost el folosit
în tipăriturile şi manuscrisele româneşti din a doua jumătate
a secolului al XVII-lea. Valorile fonetice ale grafemelor sînt
relativ stabile, cu particularităţile care vor fi specificate în
continuare.
Inventarul grafematic al textelor de faţă este format din
următoarele slove: A /a , B /b , V /v , G /g , D /d , Î /ê , ˇ /Ω ,
Q /q , Z (J )/z (j ), I /i , Û /⁄ , ?/ï , K /k , L /l , M /m , N /n ,
O /o , P /p , R /r , S /s T /ñ /ñ , Á /¨ , U /u , F /f , X /x ,
∏ /π , „ /∑ , C /c , Í /‚ , W /w , Ç /ç , ¿ /ß , ` /´ ,
‡/¥ , ‰ /™ , Ø /ø , Ü /ü , Æ /æ , Å /å , ° /• , Ï /® , Ù /≈ ,
º / ¡, ç , Ú / û / √ .
Reluăm mai jos aceste slove şi le prezentăm
monografic, împreună cu valorile lor fonetice contextuale,
redate în ortografia românească actuală şi potrivit
opţiunilor ediţiei noastre:

A/a (az)
Notează în mod exclusiv vocala a, în orice poziţie: aÈ d ám´
= Adám (B 1688, 287), aÈ d ¨nß@ = adunắ (B 1688, 298),
m
ç pßráñ¨l = împăratul (Ms. 45, 283), aÊ ç ê’ l a = acela (Ms.
45, 512), da’ r ¨r¥ = daruri (Ms. 45, 513), k¨ra ñ = curat (Ms.
45, 530), vàaÊ b áñê = va abate (Ms. 45, 536), aÊ l ßk¨ i ^ = a
lăcui (Ms. 45, 555), fáçê c ^ i = faceţi (Ms. 45, 556), sß‘ k êma‘ =
să chema (Ms. 45, 833), pa’ ç ê = pace (Ms. 45, 859), aµ r mêl∑ r
= armelor (Ms. 45, 871).

B/b (buche)
Notează în mod exclusiv consoana b, în orice poziţie:

b¨k¨r⁄’ ê = bucurie (B 1688, 297), bßr7 b áñ´ = bărbat (B 1688,
298), rób¨l¨i = robului (B 1688, 299), bßñrß n ^ = bătrîn
’
(Ms. 45, 282), ñ¨ r ^ b¨rß’ s ß = turburắ-să (Ms. 45, 445), b¨ nß
= bună (Ms. 45, 499), sß’ b ¨k¨rß’ = să bucurắ (Ms. 45, 449),
bi’ n ê = bine (Ms. 45, 500), li m bß = limbă (Ms. 45, 502),
aÊ b a’ ñ ßsß = abată-să (Ms. 45, 504), bß r ba’ ñ = bărbat (Ms.
45, 506), bágß = bagă (Ms. 45, 530), aÊ b å = a bea (Ms. 45,
543), bßla ¨ r¨ l ^ = bălaurul (Ms. 45, 545), zßbálß = zăbală
(Ms. 45, 553), bir¨i n ^ cß = biruinţă (Ms. 45, 831), li m bi =
limbi (Ms. 45, 831), p∑doa’ b a = podoaba (Ms. 45, 832),
∑Ê b rßz¨i ñ = obrăzuit (Ms. 45, 833).
V / v (vede)
Notează în mod exclusiv consoana v, în orice poziţie: Vála
= Vála (B 1688, 288), aµ ¨ vêníñ7 = au venit (B 1688, 288),
k¨võ’ n ñ¨l´ = cuvîntul (B 1688, 299), ⁄Ê ∑ a’ v 7 = Ioáv (B 1688,
296), Liván¨l¨ i ^ = Livánului (Ms. 45, 454), Ωídov¥ = jídovi
(Ms. 45, 455), Vi r˜ savê‘ ê = Virsavée (Ms. 45, 463),
lêga∆ v açinêva@ = lega-va cineva (Ms. 45, 502), vi∆ n ∑ = vino
’ = învăţătura (Ms. 45, 511),
(Ms. 45, 503), çn ^ vßcßñ¨ ra
poñri’ v a = potriva (Ms. 45, 511), çn ^ vê’ c ¨ñê = înveţu-te (Ms.
45, 513), v∑r∑vi c … = voroviţi (Ms. 45, 514), k¨v´nñ¨l¨ …
= cuvîntului (Ms. 45, 516), vï’ ê = vie (Ms. 45, 545), vr™’ m å =
vrêmea (Ms. 45, 553), púnêv∑ i ^ = pune-voi (Ms. 45, 558), v∑’ å
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= voia (Ms. 45, 570), Ωî’ d ∑ v = jídov (Ms. 45, 833),
’ = scîrnăviia (Ms. 45, 841), v∑’ ê = voie (Ms. 45,
sk´ r nßvï å
z
841), i v∑’ d ¨ l ^ = izvodul (Ms. 45, 852).

G/g (glagoli)
Această slovă are următoarele valori:
1. Notează consoana g, atunci cînd este urmată de o
consoană sau de o vocală nepalatală: grê‚íñam7 = greşit-am
(B 1688, 312), pogorõ‘ = pogorî (B 1688, 318), ñoæ g ^ =
toiag (B 1688, 296), aÊ a Ê l êrgà = a alerga (Ms. 45, 283),
sa¨pogorõ ñ ˜ = s-au pogorît (Ms. 45, 283), v∑ r r¡ ¨ ga’ = vor
ruga (Ms. 45, 499), grßå’ w ê = grăiêşte (Ms. 45, 500),
sß‘ b } l go s ^ l∑vß s ^ k´ = să blagoslovăsc (Ms. 45, 501),
çi n ^ gßño˘ a ’ r ™ = cingătoarea (Ms. 4389, 723), sñriga’ r ™ =
strigarea (Ms. 4389, 724/2), grßi ñ ^ = grăit (Ms. 4389, 725),
gro˘ a ’ p õ = groapă (Ms. 4389, 728).
2. Notează consoanele palatale corespunzătoare
grafemelor actuale ghe şi ghi, atunci cînd este urmată de ê ,
i , ⁄ , ï , √ , ™ , ü , å , æ sau ö . Exemple: aµ ¨ Ω¨n7 g ïáñ7 ´ = au
junghiat (B 1688, 327, 328), gïêr7 g êsê’ ¨ = Ghiergheséu (B 1688,
287), ÎÊ g √’ p êñ¨l¨iÂ = Eghípetului (B 1688, 297), êÈ g √p7 ñ ™’ n 7
= eghiptean (B 1688, 288), uµ n 7 g üri = unghiuri (B 1688, 314),
aÊ ¨ Ω¨ n ^ gæ ñ ^ = au junghiat (Ms. 45, 283), sñ´ n ^ gå = stînghea
(Ms. 45, 461), ¨ n ^ gü = unghiu (Ms. 45, 503), privêgi nd =
priveghind (Ms. 45, 504), gi n ^ dê i ^ = ghindei (Ms. 45, 531),
sß s ^ Ω¨ n ^ gê = să să junghe (Ms. 45, 539), nêginíca = neghiniţa
(Ms. 45, 547), ragi s ^ = Raghis (Ms. 45, 729), gî∑@ ç i l… =
ghiocile (Ms. 45, 734), gêsê m = Ghesem (Ms. 45, 737),
gê r gêsê’ i … = ghergheseii (Ms. 45, 740), prîvêgå@ = priveghea
’ = Gorghíia (Ms. 45, 877),
(Ms. 45, 853), g∑ r gï å
î…
ÎÊ g û’ p êñ√l√ = Eghípetului (Ms. 4389, 726), ΩÁ n ^ gê rî ^ =
jungheri (Ms. 4389, 727).

D/d (dobro)
Notează în mod exclusiv consoana d, în orice poziţie:
davíd7 = Davíd (B 1688, 296), dm* n zß¨ = Dumnezău (B
1688, 310), dodanín´ = Dodanín (B 1688, 287), fúd´ =
Fúd (B 1688, 287); d∑ m n¨ l ^ = Domnul (Ms. 45, 283),
qikßn d¨ = dzicîndu (Ms. 45, 285), nßdß Ω ^ d¨ê s^ k´ =
nădăjduiesc (Ms. 45, 446), ad´ n ^ kß = adîncă (Ms. 45, 446),
Ωi’ d ov¥ = jídovi (Ms. 45, 455), Ûo r ^ da’ n ¨l¨ i˜ = Iordánului
(Ms. 45, 459), drê p ^ ña’ ñ ê = dreptate (Ms. 45, 499),
krêdi n ^ ç∑a’ s ß = credincioasă (Ms. 45, 507), nßdê Ω ^ d™ =
nădejdea (Ms. 45, 513), vàa r dê = va arde (Ms. 45, 557),
nßr∑’ d ¨ l ^ = nărodul (Ms. 45, 564), dßpß r ñañß = dăpărtată
(Ms. 45, 568), pê r si’ d a = Persída (Ms. 45, 736), êÊ ‚ i nd =
ieşind (Ms. 45, 737), aÈ r ´ nd = arînd (Ms. 45, 856), r¡ ∑ ’ d ¨ l ^ =
rodul (Ms. 45, 856), dê‘ p rê¡ ¡ ü r = depregiur (Ms. 45, 877),
Ω¨dêkßñ∑ r = judecător (Ms. 45, 877).

Î/ê (iest)
Această slovă are următoarele valori:
1. Notează vocala e la început, la mijloc şi la final de
silabă: êÈ g √p7 ñ ™’ n 7 = eghiptean (B 1688, 288), aÈ l 7 ñ rê’ i l™ = al
treilea (B 1688, 289), mana®isárïêiÂ = Manathisáriei (B 1688,
289), fêçórïiÂ = feciorii (B 1688, 287), dê uÈ ’ n 7 d ê = de unde
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(B 1688, 287); qi’ s ê = dzise (Ms. 45, 287), cï ê’ = ţie (Ms. 45,
287), niwñê = nişte (Ms. 45, 445), ‚êz¨ñ = şezut (Ms. 45,
445), çn ^ fi p ^ sêr´s´ = înfipseră-să (Ms. 45, 447), Korê‘ = Coré
(Ms. 45, 459), va’ s êlê = vasele (Ms. 45, 833), lê’ f î = lefi (Ms.
45, 848), nêmî k ^ = nemic (Ms. 45, 885), dirê p ^ ñ = dirept (Ms.
4389, 723), sporê’ s k = sporesc (Ms. 4389, 723), aÊ l ê noa s ñrê
= ale noastre (Ms. 4389, 723), dê dÁr™’ r ê = de durêre (Ms.
4389, 723).
De asemenea, ê notează vocala e la iniţiala de nume
proprii străine: êÈ v ê’ r ´ = Evér (B 1688, 287), ê˛ l 7 d ád´ =
Eldád (B 1688, 288), ÎÊ l êa’ z a r = Eleázar (Ms. 45, 833),
Îfra f ^ ®¨l¨ … = Efrafthului (Ms. 45, 835), ÎÊ f ^ pa’ ñ ∑ r = Efpátor
(Ms. 45, 861), Î k ^ vaña’ n a‘ = Ecvatáná (Ms. 45, 871), êÊ f ra Ï ^
= Efrath (Ms. 4389, 723/2).
2. Notează diftongul ie la început de silabă sau cînd
formează singur o silabă: ê˛ ‚ i’ ñ = ieşit (B 1688, 289),
lßk¨ê’ s k¨ = lăcuiescu (B 1688, 290), rßzbo’ a ê = războaie (B
1688, 302), súê = suie (B 1688, 334), sfßñ¨ê s ^ k¨ = sfătuiescu
(Ms. 45, 283), pa’ ê l êÃ = paiele (Ms. 45, 287), rßzb∑’ a êlo r =
războaielor (Ms. 45, 288), pêrírê = pierire (Ms. 45, 391), v∑’ ê
= voie (Ms. 45, 530), vàêÊ ‚ ì = va ieşi (Ms. 45, 531), m¨ê’ r i
= muieri (Ms. 45, 532), pl∑’ a ê = ploaie (Ms. 45, 532),
nßdßΩd¨ê s ^ k´ = nădăjduiesc (Ms. 45, 733), êÈ ‚ ï å‘ = ieşiia (Ms.
45, 734), m¨ê’ r ⁄lo r = muierilor (Ms. 45, 832), vo m ê r ña = vom
ierta (Ms. 45, 862), ∑È b îç™’ ê = obicêie (Ms. 45, 864), ñßm´’ ê
= tămîie (Ms. 45, 887), êÊ ‚ ì = ieşi (Ms. 4389, 734).
Decizia pe care am luat-o, de a transcrie în aceste
situaţii sistematic prin ie, conform regulii ortografice
actuale, se justifică şi prin prezenţa multor situaţii în care
diftongul respectiv este notat ca atare, prin grupul de slove
ïê , ca în contextele: pïêr7 d úñ7 = pierdut (B 1688, 313),
pïêr7 z õ’ n∫ d´ = pierzînd (B 1688, 302), pïê’ ñ rilê = pietrile (B
1688, 314), pïêñril êÃ = pietrile (Ms. 45, 362), pïê r d¨ ñ ^ =
pierdut (Ms. 45, 367), pï’ ê r ^ = pier (Ms. 45, 500),
sßva‘ çn ^ pïêdêka‘ = să va împiedeca (Ms. 45, 500, 516),
n^
r
ç pïêdêkßñ¨’ r a = împiedecătura (Ms. 45, 505), fïê = fier
(Ms. 45, 516), sa ¨ çn ^ pïêdêka ñ = s-au împiedecat (Ms. 45, 518),
r ^
’
n¨ sêv∑
çpïêdêka = nu se vor împiedeca (Ms. 45, 595),
r n^
fïê bî ñê = fierbinte (Ms. 45, 728), aÊ ¨ pïê’ r d¨ ñ = au pierdut
(Ms. 45, 732), pïê’ ñ r¥ = pietri (Ms. 45, 736, 741),
la ¨ pïê r d¨ ñ = l-au pierdut (Ms. 45, 737), fïêr¨ l ^ = fierul (Ms.
45, 740).
Am considerat alternanţele grafice de tipul kê / kïê ca
reflectînd o incertitudine în rostire şi, de aceea, le-am
menţinut ca atare în transcriere: kïê’ d r¨ = chiedru (B 1688,
309) vs. kêdr¨ = chedru (B 1688, 302), kïêma’ ñ = chiemat (B
1688, 295) vs. kêmáñ = chemat (B 1688, 297), sß‘ k ïê l ^ ñ¨å‘ =
să chieltuia (Ms. 45, 368), dar kê l ^ ñ¨ i ^ sß = cheltui-să (Ms. 45,
549), ñêvê i ^ kêmà = te vei chema (Ms. 45, 530), a˛ ¨ kêma ñ = au
chemat (Ms. 45, 543), kêma c… = chemaţi (Ms. 45, 887),
kïêmß r… = chiemări (Ms. 45, 887).
Ca o concesie făcută ortografiei româneşti actuale,
motivată estetic, am exceptat de la această regulă de
transcriere formele flexionare ale verbului a fi (êÊ r à = era,
êÊ w i = eşti, ê‘ = e) şi ale pronumelor personale (êµ ¨ = eu, êµ l 7
= el şi êµ i = ei).

3. Uneori, în poziţie mediană accentuată, ê notează, în B
1688, diftongul ea: prê’ Ω ma = preajma (B 1688, 290).

ˇ/Ω (juvete)
Notează în mod exclusiv consoana j, în orice poziţie:
aÈ Ω ¨ñora‘ = ajutorá (B 1688, 326), Ω¨dêkß’ c ilê = judecăţile
(B 1688, 299), Ωõr7 ñ ß’ v > n ik¨l7 = jîrtăvnicul (B 1688, 291),
prê’ Ω ma = preajma (B 1688, 290), a’ ¨ Ω¨n7 g æñ7 ´ = au
junghiat (B 1688, 328), aÊ ¨ Ω¨ n ^ gæ ñ˜ = au junghiat (Ms. 45,
283), primê’ Ω dïå = primejdiia (Ms. 45, 283),
Ωi r ñß v nik¨l¨ i = jirtăvnicului (Ms. 45, 285), nßdß Ω ^ d¨ê s ^ k´
= nădăjduiesc (Ms. 45, 446), pr™ Ω ^ ma = preajma (Ms. 45, 446,
736), Ωìdov¥ = jídovi (Ms. 45, 455), 457), Ω¨dêka’ ñ a =
judecata (Ms. 45, 499), Ωê c ^ = jeţ (Ms. 45, 504), nßd™Ωdê =
nădêjde (Ms. 45, 507), Ωi r ñvêl∑ r = jirtvelor (Ms. 45, 530),
Ω¨dêkßñ∑ r = judecător (Ms. 45, 531), mi Ω ^ l∑k¨ l ^ = mijlocul
(Ms. 45, 532, 741), Ωáx¨ l ^ = jahul (Ms. 45, 532), a' Ω ¨ñ∑ r…
= ajutori (Ms. 45, 738), vrß Ω ^ ma ‚ ^ = vrăjmaş (Ms. 45, 855),
Ω¨dêka’ ñ ß = judecată (Ms. 45, 871), nê‘ n ßdß Ω ^ ˆ d¨i nd =
nenădăjduind (Ms. 45, 872), Ωa’ l ê = jale (Ms. 45, 882).

Q/q (dzialo)
În B 1688 slova dzialo apare doar cu valoare cifrică: Kap qª
= Cap 6 (B 1688, 291); la fel şi în Ms. 4389. În Ms. 45, q
notează, în orice poziţie, africata dz, specifică limbii scrise
din zona nordică în perioada veche a românei literare:
sß‘ v a çn kßlqì = să va încăldzi (Ms. 45, 282), D¨ m nêqß’ ¨ l =
Dumnedzăul (Ms. 45, 283), aÊ ¨ q¨ l = audzul (Ms. 45, 285),
qísê = dzise (Ms. 45, 445), qúa = dzua (Ms. 45, 445),
çndrêpñ™’ q ß = îndrepteadză (Ms. 45, 446), qi’ ç ê = dzice
(Ms. 45, 499), aÊ ¨ q¥ = audzi (Ms. 45, 501), bl´ nˆ q´ñ∑’ r ü lˆ
= blîndzîtoriul (Ms. 45, 507), qúa = dzua (Ms. 45, 531),
qik´ nd = dzicînd (Ms. 45, 545), a˛ ¨ qíñê = audzite (Ms. 45,
560), fr¨ n ^ qêlê = frundzele (Ms. 45, 571), namïazßq¥ =
namiazădzi (Ms. 45, 586), qi’ l ê l… = dzilele (Ms. 45, 727),
bî’ n êk¨v´ n ^ ñ™qß = binecuvînteadză (Ms. 45, 730), D¨ m nêqß ¨
= Dumnedzău (Ms. 45, 735), kßqù = cădzu (Ms. 45, 831),
qå s ^ ñr … = dzêstre (Ms. 45, 860), qi ‚ ^ = dzişi (Ms. 45, 878),
n^
sˆ
ç ñrî ñ™’ q êsê‘ = întristêdze-se (Ms. 45, 881).

Z/z (zemle)
Acestă slovă notează în mod exclusiv consoana z, în orice
poziţie: zílêlê = zilele (B 1688, 287), aÈ z úva = Azúva (B
1688, 288), oÈ b ra’ z êli = obrazeli (B 1688, 296), vê i pßzì =
vei păzi (Ms. 45, 284), páza = paza (Ms. 45, 284), sa ¨ ^ zidi ñ ^
= s-au zidit (Ms. 45, 287), ‚êz¨ñ = şezut (Ms. 45, 445),
vàsl∑bozì = va slobozi (Ms. 45, 550), mïázßn∑’ a p7 ñ ê =
miazănoapte (Ms. 45, 562), i z b´ n ^ dírê = izbîndire (Ms. 45,
573), záma = zama (Ms. 45, 571), pra’ z niçê = praznice (Ms.
45, 728), sß@ p ßzê s ^ k´ = să păzesc (Ms. 45, 729),
n^
’ = spuza
ç drßznå’ w ê = îndrăznêşte (Ms. 45, 732), sp¨ za
z
m
(Ms. 45, 732), ê˛ drîlo = Ezdrilom (Ms. 45, 736), vßz¨‘ =
văzu (Ms. 45, 739), zßl∑ g ^ = zălog (Ms. 45, 831), prß’ z î l ^ =
prăzile (Ms. 45, 832), sßlê‘ p ßza s ^ kß = să le păzască (Ms. 45,
862), zßçå‘ = zăcea (Ms. 45, 863).
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I/i (ije)

poziţie, şi semivocala i: ⁄È a rê’ d ´ = Iaréd (B 1688, 287),
⁄È ê sêfím7 = iesefím (B 1688, 305), ÛÊ ê r s ^ lm = Ierusalim (Ms. 45,
364), ÛÊ ∑ safa ñ = Iosafat (Ms. 45, 374), ÛÊ o r˜ dàn¨l¨ i˜ =
Iordánului (Ms. 45, 459), ÛÊ ê rovoa m = Ierovoam (Ms. 45, 468).

Această slovă are următoarele valori fonetice:
1. Notează vocala i, în orice poziţie: i µ n imß = inimă (B
1688, 307), i µ n imilê = inimile (B 1688, 306), zílêlê = zilele
(B 1688, 287), ‚ì = şi (B 1688, 287), i z ^ bßv™’ w ê = izbăvêşte
(Ms. 45, 283), k¨vi n ^ ñê = cuvinte (Ms. 45, 499), iµ n ima =
inima (Ms. 45, 499), priçå’ p êrå = pricêperea (Ms. 45, 499),
pr¨ n ^ çilo r = pruncilor (Ms. 45, 499), kßrßri l… = cărările
(Ms. 45, 500), çê’ r üri l… = ceriurile (Ms. 45, 500),
çi n ^ sñ™’ w ê∑ = cinstêşte-o (Ms. 45, 501), çinêva’ = cineva
(Ms. 45, 502), iµ n imi l ^ = inimile (Ms. 45, 503), lßci’ m å =
…
’
= lucrurile (Ms. 45, 504),
lăţimea (Ms. 45, 503), l¨ kr¨ril
r
v∑ fol∑si‘ = vor folosi (Ms. 45, 504), fßrßmi n ^ ñê = fără
minte (Ms. 45, 507), n¨Ê m i n ^ ñê = nu minte (Ms. 45, 507),
bi’ n ê = bine (Ms. 45, 509), fêriçi c… = fericiţi (Ms. 45, 511),
ni’ k ßü’ r ¥ = nicăiuri (Ms. 45, 513), nå’ m ¨ril … = neamurile
(Ms. 45, 727), dê n ^ ñr¨mi’ n ê = dentru mine (Ms. 45, 729),
qi’ s ê = dzise (Ms. 45, 729), kopi’ l ê = copile (Ms. 45, 729),
ñi’ g ri s ^ = Tígris (Ms. 45, 731), pßri’ n ^ c¥ = părinţi (Ms. 45,
733), sfi n ^ cï … = sfinţii (Ms. 45, 733), qi’ s ê = dzise (Ms. 45,
733), prê‘ v ê s ^ ñiñ∑’ ’ r ï … = pre vestitorii (Ms. 45, 737),
a ¨ aÊ k opêri ñ = au acoperit (Ms. 45, 739), fïi … = fiii (Ms. 45,
740), pßri nÃ cil∑ r = părinţilor (Ms. 4389, 733), po r ^ ni cî ^ =
porniţi (Ms. 4389, 733), fßrßdêlê’ ¡üír™ = fărădelegiuirea
(Ms. 4389, 733), v∑’wri = voştri (Ms. 4389, 735).
2. Notează semivocala i la final de silabă: máika =
maica (B 1688, 309) şi pe i asilabic: kß’ ç i = căci (B 1688,
289), l¨ i’ = lui (B 1688, 315), ñóci = toţi (B 1688, 309),
ko ci = coţi (Ms. 45, 363), niç^i = nici (Ms. 45, 445), k´n^ñaci^ =
cîntaţi (Ms. 45, 447).
3. Prevăzută cu semnul scurtimii ( ˘ ), marchează,
nesistematic, semivocala i, în poziţie finală, după vocală:
dmª n ¨l¨i˘ = Domnului (B 1688, 288), l¨ i˘’ = lui (B 1688,
287), sfn* ñ ¨l¨iÂ = sfîntului (B 1688, 309) vavûlónÁlÁiÂ =
Vavilónului (Ms. 4389, 735).
Am renunţat la notarea în transcriere a alternanţei
consoană dură/ consoană moale, la sfîrşitul unor cuvinte,
în grafii ca xêrÁvi m $ , transcris heruvimi (Ms. 45, 363).
Considerăm că avem de a face în acest caz cu o simplă
alternanţă grafică, fără funcţie distinctivă, rezultat aleatoriu
al dorinţei de economie a spaţiului din partea scriptorului.
Exemple: sêrafi m = serafimi (Ms. 45, 533), æÊ r ß ‚ ^ = iarăşi
(Ms. 45, 535, 728), n¨ m v∑ r rß s p¨ ndê = nu-mi vor răspunde (Ms.
45, 556), slúgß m êµ w i = slugă-mi eşti (Ms. 45, 559),
m
m
m
ç aÊ d ¨çå = îmi aduceam (Ms. 45, 728), aÊ r ¡ a ’ ñ ß = arată-mi
(Ms. 45, 731), aÊ l ê ‚ ^ = aleşi (Ms. 45, 733), sß m d™‘ m ï’ ê = să-mi
dea mie (Ms. 45, 733), ‚î m va f… = şi-mi va fi (Ms. 45, 747),
aÈ ç ê’ l a ‚ ^ = acelaşi (Ms. 45, 886), ñrßg´ n ^ d¨ ‚ ^ = trăgîndu-şi
(Ms. 45, 888).

Û/⁄
Această slovă are următoarele valori:
1. Notează, de obicei în poziţie iniţială, cu preponderenţă
în numele proprii şi în cuvinte neologice, vocala i: ⁄µ l a = Íla
(B 1688, 288), ⁄È z maíl´ = Izmaíl (B 1688, 287), ⁄È s raíl> =
Israíl (B 1688, 309); notează, de asemenea, în aceeaşi

2. Notează, uneori, în poziţie mediană, accentuată sau
neaccentuată, vocala i (pentru valoarea accentuată fiind
folosită, în B 1688, mai ales slova í , vezi mai sus): fî’ ü l ^ =
fiiul (B 1688, 300), sar¨î’ ê i = Saruíei (B 1688, 288),
ca’ r înî l… = ţarinile (Ms. 45, 728), qî’ s êrß = dziseră (Ms. 45,
729), sßsñî’ n ^ gß = să stingă (Ms. 45, 730), kopî’ l ¨ l ^ = copilul
(Ms. 45, 733), prê‘ ñ î’ n ê = pre tine (Ms. 45, 735), aÊ ¨ prî n ^ s´
= au prins (Ms. 45, 737), çîrê’ z i l… = cirezile (Ms. 45, 738),
biså’ r îçi l… = bisêricile (Ms. 45, 738), qî’ s ê = dzise (Ms. 45,
739), a˛ ¨ pêrî ñ $ = au pierit (Ms. 45, 740), çî’ n ê = cine (Ms. 45,
740), rßdßçî’ n a = rădăcina (Ms. 45, 741), rß s ^ plßñîrê =
răsplătire (Ms. 45, 742), ‚î‘ ê ˛ ‚ î‘ = şi ieşí (Ms. 45, 745),
sa ¨ mîra ñ ^ = s-au mirat (Ms. 45, 745), sfî n ^ cî nd¨ = sfinţindu
(Ms. 45, 746), bî’ n êk¨v´ n ^ ña’ r ß = binecuvîntară (Ms. 45, 750),
sñßp´nî’ r ß = stăpîniră (Ms. 45, 750), sñrîga’ r ß = strigară
(Ms. 45, 750), çê l ^ çîsß‘ s pa’ r ïê = cel ci să sparie (Ms. 45, 751),
sfî n ^ ñêl∑ r ^ = sfintelor (Ms. 45, 751).
3. Notează, uneori, în Ms. 4389, pe i asilabic final:
bßrbacî^ = bărbaţi (Ms. 4389, 748), v∑î^ = voi (Ms. 4389, 749).
/ï
Prezentă în textele editate de noi doar ca minusculă, această
slovă are următoarele valori:
1. Notează vocala i, apărînd doar înaintea altei vocale:
fïül7 = fiiul (B 1688, 289), wïi = ştii (B 1688, 300), slú ¡ïi
= slugii (B 1688, 300), aÊ v ¨cïê = avuţie (B 1688, 314), cï ê’ =
’ =
ţie (B 1688, 307, Ms. 45, 284 şi 501), kßlßñorï å
’
călătoriia (Ms. 45, 499), skrï ê = scrie (Ms. 45, 503), aÊ v ¨cï ê’ =
avuţie (Ms. 45, 505), b¨k¨rï ê’ = bucurie (Ms. 45, 505 şi 848),
wïi nd = ştiind (Ms. 45, 513), vàskrï ê’ = va scrie (Ms. 45, 558),
’ = pustiiu (Ms. 45,
vêsêlïê i ^ = veseliei (Ms. 45, 561), p¨ s ^ ñï ü
o^
571), pr roçïå = prorociia (Ms. 45, 723), gß n ^ dïåm =
gîndiiam (Ms. 45, 733), v∑ l ^ nîçï ê’ = volnicie (Ms. 45, 886),
’
vêsêlïê = veselie (Ms. 45, 887), fï arßlê
= fiarăle (Ms. 45, 888),
sa’ b ïê = sabie (Ms. 4389, 749), robïê = robie (Ms. 4389, 750).
2. Notează semivocala i: aÈ m ïázßzi = amiazăzi (B 1688,
294), mïê’ i Â = miei (B 1688, 307), mïê’ ¨ = mieu (B 1688, 307),
mïázßnoáp7 ñ ê = miazănoapte (Ms. 45, 287 şi 747), vïa’ c ß =
viaţă (Ms. 45, 501), namïazßq¥ = namiazădzi (Ms. 45, 586),
mïê¨ = mieu (Ms. 45, 728).
3. Semnul … (i suprascris), plasat foarte frecvent la
sfîrşitul unui cuvînt, notează semivocala i, vocala i, sau
vocala e. Am optat de fiecare dată pentru valoarea impusă
de contextul fonetic. În caz de dubiu, am privilegiat
rostirea literară
actuală: vê …a˛propïå‘ = vei apropiia (Ms. 45,
…
…
s^
ïå
499), sßprï ma kß = să priimască
… (Ms. 45, 499), kßlßñor …
= călătoriia (Ms. 45, 499), aÊ l c ï = …alţii (Ms. 45, 501), nêw ï nd
p^
= neştiind
… (Ms. 45, 503), drê ñßcï = dreptăţii
… (Ms. 45, 506),
mê’ w êr ï = meşterii …(Ms. 45, 507), prïå’ ñ ên ï = priêtenii
(Ms.
…
45, 507), pßr i ^ nc ï = părinţii …(Ms. 45, 509), sßc fï’ ê = să-ţi
fie (Ms.… 45, 516), ml s ^ ñê’ n ï = milostenii
(Ms. 45, 727),
…
r
n^
bß ba’ c ï = bărbaţii (Ms. 45, 729), sfi cï = sfinţii (Ms. 45,
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733), prê‘ v ê sÃ ñiñ∑’ r ï = pre
… vestitorii (Ms. 45, 737), çêñß’ c ï
= cetăţii (Ms. 45, 742), ∑µ k ï = ochii (Ms. 45, 742).

K/k (caco)
Această slovă are următoarele valori:
1. Notează în mod exclusiv consoana c, în orice poziţie:
kßñrß = cătră (B 1688, 295, Ms. 45, 501), zikõ’ n 7 d ´ =
zicînd (B 1688, 295), aÈ k oló = acoló (B 1688, 287), aÊ d ´ n ^ kß’
= adîncă’ (Ms. 45, 446), nßdß Ω ^ d¨ê s ^ k´ = nădăjduiesc (Ms. 45,
446), k´ n ^ ña ci ^ = cîntaţi (Ms. 45, 447), aÊ k olò = acoló (Ms.
45, 448), Korè = Coré (Ms. 45, 459), k¨v´n nñ = cuvînt (Ms.
45, 499), k¨ra ñ = curat (Ms. 45, 503), ka’ l å = calea (Ms. 45,
¨
’
=
513), a˛ ñ ∑ k ma = atocma (Ms. 45, 515), fßk¨ ñ¨sa
făcutu-s-au (Ms. 45, 519), ka r ñå = cartea (Ms. 45, 859),
kß l ^ ßri’ m ™ = călărimea (Ms. 45, 859), ñr™ b ^ ni k ^ = trêbnic
(Ms. 45, 876), sßva‘çn^k¨n¨na = să va încununa (Ms. 45, 886).
Pentru a evita confuzia cu consoanele palatale
corespondente (che, chi), în transcriere, am redat slova k
prin k (consoana velară surdă), în situaţia în care această
slovă, în cuvinte preluate ca atare din originalul grecesc,
apare urmată de xê / xí , ca în exemplele: vók7 x ê = Vókhe
(B 1688, 391), zak7 x i’ l or> = zakhílor (B 1688, 306).
2. Notează consoanele palatale che şi chi, atunci cînd este
urmată de ê , i , ⁄ , ï , ™ , ü , å sau æ : kïê’ d r¨ = chiedru (B
1688, 309), kïêma’ ñ = chiemat (B 1688, 295), kip7 = chip (B
1688, 298), a∞ ¨ kêmá ñ^ = au chemat (Ms. 45, 446), ¨' r å’ k å =
urêchea (Ms. 45, 499), ∑µ k i … = ochii (Ms. 45, 501),
n
…
p^
ç kêzß‚¨ = închezăşui (Ms. 45, 502), ki = chip (Ms. 45,
503), sßkæ’ m ß = să cheamă (Ms. 45, 512), kêra sñ =
… cherast
(Ms. 45, 514), çn kægß = încheagă (Ms. 45, 516), ∑’ k ï = ochii
(Ms. 45, 833), kêma’ r ê = chemare (Ms. 45, 870), çn ^ pßrêkå’ r ê
= împărechêre (Ms. 45, 871), ki∑ ñ = chiot (Ms. 45, 881).

L/l (liude)
Notează în mod exclusiv consoana lichidă l, în orice
’
= numele (B
poziţie: lê’ m 7 n ¨l = lemnul (B 1688, 312), n¨ mêlê
1688, 312), gálbêni = galbeni (B 1688, 307), fî’ ü l˜ = fiiul (B
1688, 300), glás¨ l = glasul (Ms. 45, 284), lßk¨i m = lăcuim
(Ms. 45, 287), Do m ^ n¨ l ^ = Domnul (Ms. 45, 447), aÊ k olò =
i^
acoló (Ms.
… 45, 448), Liván¨l¨ = Livánului (Ms. 45, 454),
parim ï lê = parimiile (Ms. 45, 499), D∑ m n¨l¨ … = Domnului
…
(Ms. 45, 500), k¨v´ n ^ ñ¨ l ^ = cuvîntul (Ms. 45, 501), kß lê =
căile (Ms. 45, 502), çål … = cêle (Ms. 45, 503), ka’ r êl … =
carele (Ms. 45, 504), dß s ^ ñ¨ l ^ = dăstul (Ms. 45, 834),
lî m bîl∑ r = limbilor (Ms. 45, 886), l∑’ k ¨ l ^ = locul (Ms. 45,
886), pa’ ñ imil∑ r = patimilor (Ms. 45, 893).

M/m (mislete)
Notează în mod exclusiv consoana m, în orice poziţie:
máika = maica (B 1688, 309), númêlê = numele (B 1688,
312), ⁄È ê sêfím7 = iesefím (B 1688, 305), çm pßráñ¨ l =
împăratul (Ms. 45, 283), ma i ka = maica (Ms. 45, 283),
pr™ Ω ^ ma = preajma (Ms. 45, 446), Do m ^ n¨ l ^ = Domnul …(Ms.
45, 447), m´êsñrï’ ê = măiestrie (Ms. 45, 499), m´ n ^ ñ¨ rê =
mîntuire (Ms. 45, 505), m¨ l ^ ñß = multă (Ms. 45, 508),
r¡ ß m´’ n ê = rămîne (Ms. 45, 508), ml s ^ ñi’ v ¨ l ^ = milostivul (Ms.

45, 511), iµ m ima = inima (Ms. 45, 516), fili s ^ ñïi m =
Filistiim (Ms. 45, 835), mi n ^ ñê = minte (Ms. 45, 893),
Ω¨mßña’ ñ ê = jumătate (Ms. 45, 895), m∑’ a r ñê = moarte
(Ms. 45, 903).

N/n (naş)
Notează în mod exclusiv consoana n, în orice poziţie:
nál7 ñ ê = nalte (B 1688, 317), iÈ ’ n imß = inimă (B 1688, 307),
aÈ m o’ n > = Amón (B 1688, 320), ni çi ^ = nici (Ms. 45, 445),
nßdß Ω ^ d¨ê s ^ k´ = nădăjduiesc (Ms. 45, 446), çÊdrêpñ™’ q ß =
îndrepteadză (Ms. 45, 446), çn ^ ñr¨ = întru (Ms. 45, 447),
Do m ^ n¨ l ^ = Domnul (Ms. 45, 447), k´ n ^ ña ci ^ = cîntaţi (Ms. 45,
447), çn ^ fi p ^ sêr´s´ = înfipseră-să (Ms. 45, 447), ml s ^ ñê’ n ï … =
milostenii (Ms. 45, 727), prê‘ m i’ n ê = pre mine (Ms. 45, 728),
næ’ m ¨ l ^ = neamul (Ms. 45, 731), a˛ ñ ¨ n ^ çå = atuncea (Ms. 45,
733), bi’ n ê = bine (Ms. 45, 735), xa ñ man¨ l ^ = hatmanul (Ms.
45, 737), nî’ m ê = nime (Ms. 45, 836), î˛ ˛ ∑ ana’ ® a nˆ = Ioanáthan
(Ms. 45, 839), sf´ n ^ ñß = sfîntă (Ms. 45, 903), pl´ n ^ s¨ =
plînsu (Ms. 45, 904).

O/o (on)
Această slovă are următoarele valori:
1. Notează vocala şi semivocala o, în orice poziţie:
ê˛ z vók> = Ezvóc (B 1688, 287), oÈ r 7 g ánêlê = organele (B 1688,
322), cïiñóarêi = ţiitoarei (B 1688, 287), ñóañê = toate (B
1688, 290), nóa p ^ ñ™ = noaptea (B 1688, 294), moá r ñê =
moarte (Ms. 45, 287), kßlßñorï’ å = călătoriia (Ms. 45, 499),
kopila’ ‚ ¨ l ^ = copilaşul (Ms. 45, 499), ñoa’ ñ ß = toată
… (Ms.
45, 501), ñoæ g ^ = toiag (Ms. 45, 505), vapovßcÁ = va
povăţui (Ms. 45, 505), b l ^ gosl∑vê’ n ïå = blagosloveniia (Ms. 45,
506), si m ciñoa’ r ê = simţitoare (Ms. 45, 507), r¡ o a’ d a = roada
(Ms. 45, 511), skoa’ ñ ê =… scoate (Ms. 45, 513), pog∑r´@ =
pogorî’ (Ms. 45, 729), vêc çn ^ ñoa’ r çê = veţi întoarce (Ms. 45,
731), akol∑’ = acoló (Ms. 45, 737), ko r ñ¨ l ^ = cortul (Ms. 45,
748), v´ r ñoa’ s ß = vîrtoasă (Ms. 45, 749), mi Ω lokÁl =
mijlocul (Ms. 4389, 754), ñoañø = toată (Ms. 4389, 754).
2. Notează, uneori, în poziţie mediană accentuată, diftongul
oa, scris, de regulă, ∑á, ca în exemplele: çÊnóp7ñ™ = în noaptea
(B 1688, 299), ñóñß = toată (B 1688, 311), dobiñóçê =
dobitoace (Ms. 45, 376), koróna = coroana (Ms. 45, 378).

P/p (pocoi)
Notează exclusiv consoana p, în orice poziţie: pogorõ ‘ =
pogorî’ (B 1688, 296), plín7 = plin (B 1688, 296), aÈ p ús´ =
apus (B 1688, 296), pßmß n ñ¨ l = pămîntul (Ms. 45, 284),
pra x ^ = prah (Ms. 45, 445), pr™ Ω ^ ma = preajma (Ms. 45, 446),
n^
n^
ç prê¨nß = împreună (Ms. 45, 727), pê ñr¨kß@ = pentru că
(Ms. 45, 729), på ’ w ê = pêşte (Ms. 45, 731), pa’ s ß = pasă (Ms.
45, 735), prê s ^ ñê = preste (Ms. 45, 736), p¨ñ™’ r å = putêrea
(Ms. 45, 741), lêpßda’ ñ ê = lepădate (Ms. 45, 849),
pßka’ ñ ê = păcate (Ms.
45, 869), pßñîmi m = pătimim (Ms. 45,
r…
869), aÈ p lêkßñ¨ = aplecături (Ms. 45, 904).

R/r (rîţă)
Notează exclusiv consoana r, în orice poziţie: r¨vín´ =
Ruvín (B 1688, 290), prê = pre (B 1688, 288), pßrín7 c ilor>
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vówri = părinţilor voştri (B 1688, 296), pra x ^ = prah (Ms. 45,
445), pr™ Ω ^ ma = preajma (Ms. 45, 446), çn ^ ñr¨ = întru (Ms.
45, 447), …çn ^ fi p ^ sêr´s´ = înfipseră-să (Ms. 45, 447),
Ûo r ^ dàn¨l¨ i = Iordánului (Ms. 45, 459), prê@ m i∆ n ê = pre mine
(Ms. 45, 504), ka’ r êl … = carele (Ms. 45, 736), vo …aÈ k opêr … =
voi acoperi (Ms. 45, 737), mß@ g ¨rï … = măgurii (Ms. 45, 739),
drêpñ = drept (Ms. 45, 745), ñra’ ü l ^ = traiul (Ms. 45, 748),
…
s¨ ‚¨ri l… = suişurile (Ms. 45, 749), a¨ ∞ r = aur (Ms. 45, 849),
sñra’ Ω ê = straje (Ms. 45, 849), rß ∑ ña’ ñ ™ = răotatea (Ms.
45, 869), aÊ r d™‘ = ardea (Ms. 45, 904).
S/s (slovo)
Notează exclusiv consoana s, în orice poziţie: sa¨ = s-au (B
1688, 296), sïkríül´ = sicriiul (B 1688, 296), prêsñê =
preste (B 1688, 299), pús> = pus (B 1688, 299), sß n ¡ê = sînge
(Ms. 45, 284), ñ¨ r ^ b¨rß’ s ß = turburắ-să (Ms. 45, 445),
nßdß Ω ^ d¨ê s ^ k´ = nădăjduiesc (Ms. 45, 446), çn^ fi p^ sêr´s´ =
înfipseră-să (Ms. 45, 447), sñ´ n ^ gå = stînghea (Ms. 45, 461),
Vi r ^ savèê = Virsavée (Ms. 45, 463), çî n ^ sñê = cinste (Ms. 45,
737), sßæµ s ß = să iasă (Ms. 45, 739), p¨ r çå’ s êrß = purcêseră
(Ms. 45, 741), fr¨m∑a’ s ß = frumoasă (Ms. 45, 743), sprê‘ =
spre (Ms. 45, 745), ka’ s a = casa (Ms. 45, 747), povê s ^ ñî’ r ß =
povestiră (Ms. 45, 849), gla s ^ = glas (Ms. 45, 869), sa’ ñ ê =
sate (Ms. 45, 869), v´ r ñ∑ s ^ = vîrtos (Ms. 45, 870), kßñrß =
cătră (Ms. 45, 282), rßsßri ñ = răsărit (Ms. 45, 282),
ñ¨ r ^ b¨rß’ s ß = turburắ-să (Ms. 45, 445).

T/t/ñ (tverdu)
Notează exclusiv consoana t, în orice poziţie: ñóñ7 = tot (B
1688, 302), kßñrß = cătră (B 1688, 302), ê˛ g √pêñ¨l¨ i =
Eghipetului (B 1688, 311), kßñrß = cătră (Ms. 45, 282),
rßsßri ñ = răsărit (Ms. 45, 282), ñ¨ r ^ b¨rß’ s ß = turburắ-să
(Ms. 45, 445), k´ n ^ ña ci ^ = cîntaţi (Ms. 45, 447), çn ^ ñr¨ =
întru (Ms. 45, 447), sñ´ n ^ gå = stînghea (Ms. 45, 461),
aÈ ¨ fßk¨ ñ = au făcut (Ms. 45, 736), v´rñ¨’ ñ ™ = vîrtutea (Ms.
45, 739), drêpñ = drept (Ms. 45, 745), ñr¨’ p ¨l¨ … = trupului
(Ms. 45, 747), ñoa’ ñ ß = toată (Ms. 45, 749), aÊ ¨ klßdi ñ =
au clădit (Ms. 45, 751), sß r bßñoa’ r ê = sărbătoare (Ms. 45,
876), s´ m bßña = sîmbăta (Ms. 45, 877), a ¨ k¨v´ n ^ ña ñ = au
cuvîntat (Ms. 45, 878), ñî’ r an¨ l ^ = tíranul (Ms. 45, 896).

¨/¨ (ucu)
Această slovă are următoarele valori:
1. Notează, frecvent, vocala u, în orice poziţie, de obicei
’
în interiorul şi la sfîrşitul cuvîntului: l¨ kr¨ri
= lucruri (B
ñ
1688, 304), aÊ ¨ m¨rí = au murit (B 1688, 303), n¨ ’ = nu (B
1688, 317), dar şi la început de cuvînt, în Ms. 45: æ ¨ ¨ç> i s ^ =
i-au ucis (Ms. 45, 284), sß l ^ ¨ n gß = să-l ungă (Ms. 45, 283),
¨sßbïå‘ = usăbiia (Ms. 45, 504), fÁ ¡¥ nd ^ = fugind (Ms. 4389,
754), Áçídê = ucide (Ms. 4389, 758).
2. Notează vocala u final: kõ’ n d¨ = cîndu (B 1688, 314),
zikõ’ n 7 d ¨ = zicîndu (B 1688, 314), lßk¨ê’ s k¨ = lăcuiescu (B
1688, 290), êÊ r a‘ ñ ßmßi n d¨ = era tămîindu (Ms. 45, 286),
aÊ Ω ¨ns ¨ = ajunsu (Ms. 45, 382), d∑ r ^ m¨ = dormu (Ms. 45,
501), drêp ñ ^ ¨ = dreptu (Ms. 45, 506), sñr´ m b¨ = strîmbu
(Ms. 45, 506), k¨ ’¡êñ¨ = cugetu (Ms. 45, 507), k¨v´ n ñ¨ =
cuvîntu (Ms. 45, 510), ∑ m¨ = omu (Ms. 45, 512), k¨ … b¨ =
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cuibu (Ms. 45, 516), k´ m p¨ = cîmpu (Ms. 45, 516), çê’ r k¨ =
cercu (Ms. 45, 728), zmarag d¨ = zmaragdu (Ms. 45, 735),
Îµ g ip7 ñ ¨ = Éghiptu (Ms. 45, 740), çn ^ ñ∑rs ¨ = întorsu (Ms.
45, 741), sß r g¨i nd¨ = sîrguindu (Ms. 45, 745), fa’ p 7 ñ ¨ =
faptu (Ms. 45, 746), sfî n ^ cî nd¨ = sfinţindu (Ms. 45, 746),
ko r ñ¨ = cortu (Ms. 45, 748), mê r g¨ = mergu (Ms. 45, 750),
p¨ñê’ r i l… = puterile (Ms. 45, 850), sa ¨ dêpß r ña ñ = s-au
depărtat (Ms. 45, 850), ki p ^ = chip (Ms. 45, 852), k¨ p ño’ r ü l ^
= cuptoriul (Ms. 45, 905).
3. Notează semivocala u: grø’ ¨ = grîu (B 1688, 294),
ñß Á = tău (Ms. 4389, 754), rÁ‚inañÁs™ Á = ruşinatu-se-au
(Ms. 4389, 755).

U/u (u)
Notează vocala u, de obicei la început de cuvînt: u µ n 7 d ê =
unde (B 1688, 287), u µ n 7 ñ ´ dê lê’ m 7 n ¨l¨i = untdelemnului (B
1688, 306), îÊ u ’ d ïi˘ = Iúdii (B 1688, 290), ∑ r… u ndê ^ = oriunde
’ = urgiia (Ms. 45, 508), uÊ Ê r ™’ k å =
(Ms. 45, 506), uÊ r ¡ï å
urêchea (Ms. 45, 511), uÊ r ïå’ ‚ ïl∑ r = uriêşilor (Ms. 45, 512),
u n gül = (Ms. 4389, 758).

F/f (fertă)
Notează în mod exclusiv consoana f, în orice poziţie:

fêçórïi˘ = feciorii (B 1688, 287), fáña = fata (B 1688, 288),
sáf> = Sáf (B 1688, 289), fr¨m∑’ a sß = frumoasă (Ms. 45,
283), fêriçi ñ Ã = fericit (Ms. 45, 445), çn ^ fi p ^ sêr´s´ =
’
= fiiule (Ms. 45, 500),
înfipseră-să (Ms. 45, 447), fï ülê
…
mßfßk¨ = mă făcui (Ms. 45, 500), fiç∑’ r ¥ = ficiori (Ms.
45, 503), aÊ ¨ fßk¨ ñ = au făcut (Ms. 45, 736), fa’ c a = faţa
(Ms. 45, 742), s¨ f ^ lêñ¨ lˆ = sufletul (Ms. 45, 743), frßcï’ å =
frăţiia (Ms. 45, 852), sêfï’ l a = Sefíla (Ms. 45, 853), fî’ l i p ^ =
Fílip (Ms. 45, 870), Ωa f ^ = jaf (Ms. 45, 895).
X/x (her)
Notează în mod exclusiv consoana h, în orice poziţie: xïê’ r ´
= hier (B 1688, 301), xïêrêsñr¨i‘ = hierestrui (B 1688, 301),
zak7 x ílor7 = zakhílor (B 1688, 306), x∑ñár¨ l = hotarul
(Ms. 45, 283), mo x or´ ñ = mohorît (Ms. 45, 362), pra x ^ =
prah (Ms. 45, 445), va@ ∑ Ê d i x n¥ = va odihni (Ms. 45, 499),
la n ^ c¨ x = lanţuh (Ms. 45, 499), xßrßzê s ^ k´ = hărăzesc,
xa’ r ¨r¥ = haruri (Ms. 45, 501), x∑ña’ r ¨ l ^ = hotarul (Ms. 45,
508), xoñßr¡ a ’ w ê = hotăraşte (Ms. 45, 510), pßxa’ rß …= păhară
(Ms. 45, 514), x´ r b¨ l ^ = hîrbul (Ms. 45, 516), p¨x∑ ï∑ a’ s ß =
puhoioasă (Ms. 45, 517), xa l ˜ d êå s ˜ k ø = haldeiască (Ms. 45,
xa…r = har (Ms. 45, 728), d{ x ¨ l ^ = duhul (Ms. 45, 729),
672),
…
xa nêl = hainele (Ms. 45, 730), dra x mß = drahmă (Ms. 45,
(Ms. 45, 731), aÊ x ïa’ x a r = Ahiáhar (Ms.
731), xïå’ r ™ = hiêrea
…
45, 734), x¨’ d icil = hudiţile (Ms. 45, 735), la¨xrßni ñ =
l-au hrănit (Ms. 45, 736), nav¨x∑d∑n∑’ s ∑ r = Navuhodonósor
(Ms. 45, 736), xa ñ man¨ l ^ = hatmanul (Ms. 45, …737),
=
xa l ^ dêil∑ r = haldeilor (Ms. …45, 739), xßñmßnï ê’
hătmăniei (Ms. 45, 739), ∑di x n ê = odihnei (Ms. 45, 744).

∏/π (psi)
Această slovă notează în mod exclusiv grupul consonantic
ps, în orice poziţie: liπi’ = lipsi (B 1688, 311) r¨πê = rupse
(B 1688, 332, Ms. 45, 381), na ¨ liπi ñ = n-au lipsit (Ms. 45,
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363), liπa’ s ^ kß = lipsască (Ms. 45, 500), sß‘ r Á m ^ πêrß = să
rumpseră (Ms. 45, 500), liπin c… = lipsiţi (Ms. 45, 504),
li’ π ß = lipsă (Ms. 45, 505), liπå’ w ê = lipsêşte (Ms. 45,
(Ms.
508), liπi ñ = lipsit (Ms. 45, 517), koáπêlê = coapsele
…
45, 674), koa’ π ß = coapsă (Ms. 45, 744), nêlîπî c = nelipsiţi
(Ms. 45, 852), sa m πakî = Sampsachi (Ms. 45, 858),
prokoπa’ l ß = procopsală (Ms. 45, 870).
Sporadic, grupul consonantic ps este transpus şi prin ps ,
precum: r¨psê’ = rupse (B 1688, 322).

„/∑ (ot)
Această slovă are următoarele valori:
1. Notează de regulă vocala o, în orice poziţie: ∑È k ól´ =
ocol (B 1688, 295), ∑ µ m ¨l7 = omul (B 1688, 295), l∑’ r ´ = lor
(B 1688, 295), nêxá∑ = Neháo (B 1688, 333), ∑a˛ d ¨’ s êrß =
o aduseră (Ms. 45, 283), d∑ r ^ m¥ = dormi (Ms. 45, 501),
vaa˛ d a’ ∑ ¡ ê = va adaoge (Ms. 45, 504), D∑mn¨ l = Domnul
(Ms. 45, 510), a˛ p ∑ … = apoi (Ms. 45, 511), sß‘ n ¨dv∑rå s ^ kß
= să nu dvorească (Ms. 45, 513), va‘ ∑ di x n¥ = va odihni (Ms.
45, 517), mî Ω l∑k¨ l ^ = mijlocul (Ms. 45, 853), sß l ^ d∑molæ s ^ kß
= să-l domolească (Ms. 45, 869), ∑˛ b ´ r ‚⁄ n ^ d¨sß = obîrşindu-să
(Ms. 45, 886), a˛ p ro’ w il∑r = a proştilor (Ms. 45, 895),
zbïêra’ v ∑ rÃ = zbiera-vor (Ms. 4389, 758), ñÁñÁr∑ r Ã = tuturor
(Ms. 4389, 758).
2. Notează semivocala o în diftongul oa: ∑È á mênïiÂ =
oamenii (B 1688, 315).
3. Asemenea lui o cu accent, şi ∑ accentuat notează
frecvent diftongul oa: r¡ ∑ ’ d êlê = roadele (Ms. 45, 506),
k¨vï∑’ s ê = cuvioase (Ms. 45, 508), krêdi n ^ ç∑’ s ê = credincioase
(Ms. 45, 509), k¨n∑’ w ê = cunoaşte (Ms. 45, 514), k∑’ ’ ñ êlê =
coatele (Ms. 45, 519).
4. O utilizare specială a acestei slove, care tinde să
capete în text funcţia unei veritabile norme ortografice, este
notarea secvenţei fonetice corespunzătoare diftongilor ua şi
uă din ortoepia românească actuală. Cu o consecvenţă
ridicată, ∑ apare în formele flexionare ale cuvintelor
precum substantivul ziuă/ ziua, verbul plouă, numeralele
două, nouă, forma verbală luă etc. Întrucît nu avem nici o
dovadă că diftonigii uă şi ua ca atare existau şi erau rostiţi
întocmai cum îi rostim astăzi, am transcris peste tot, în
aceste cazuri, pe ∑ prin o. Dintre sutele de recurenţe cu
grafie identică, reproducem cîteva: do’ a ∑ = doao (Ms. 45,
287), a˛ m ß n do’ a ∑ = amîndoao (Ms. 45, 287), no’ a ∑ = noao
(Ms. 45, 287), d∑∆ a ∑ = doao (Ms. 45, 362, 501), n∑’ a ∑ =
noao (Ms. 45, 499), aÊ m ´ n ^ d∑’ a ∑ = amîndoao (Ms. 45, 511).
Potrivit aceluiaşi raţionament, am transcris slova ∑ prin
o şi în formele flexionare ale verbului a lua, în secvenţe în care
ortografia actuală recomandă notarea vocalei ă: ‚ì l¨∑‘ @ =
şi luo (B 1688, 288), l¨∑ño’ r ilê = luotorile (B 1688, 311).

C/c (ţi)
Acest grafem chirilic notează în mod exclusiv consoana ţ,
în orice poziţie: cî’ ê = ţie (B 1688, 302), fáca = faţa (B
1688, 302), vicê’ ï i˘ = viţeii (B 1688, 302), cï’ ê = ţie (Ms. 45,
283), sß@ s imêcïå@ = să simeţiia (Ms. 45, 283), k´ n ^ ña ci ^ =
(Ms. 45,
cîntaţi (Ms. 45, 447), çn ^ cêlê p ^ çü’ n ™ = înţelepciunea
…
499), si m ci’ r ™ = simţirea (Ms. 45, 499), a l ^ c ï = alţii (Ms. 45,

…

501), krêdi n ^ cß = credinţă (Ms. 45, 506), b¨nßñßc =
bunătăţi (Ms. 45, 510), Ω¨dê’ c ¨ l ^ = judeţul (Ms. 45, 511),
p∑vr c¥ = porţi (Ms. 45, 513), çnˆ vßcßñ¨’ r a = învăţătura
(Ms. 45, 514), skopi ci˜ = scopiţi (Ms. 45, 672), prê’ ∑ cilo r =
preoţilor (Ms. 45, 728), ca’ r a = ţara (Ms. 45, 728), fa’ c a =
faţa (Ms. 45, 729), sk¨la ci vß = sculaţi-vă (Ms. 45, 732),
a lˆ bå’ c êl … = albêţele (Ms. 45, 734), çm pßrßcï a’ = împărăţia
(Ms. 45, 735), ño c˜ = toţi (Ms. 45, 735), ñrîmic´ nd =
trimiţînd (Ms. 45, 743), sa¨ çn fr´ m sêca ñ = s-au înfrîmseţat
(Ms. 45, 745), aÊ ñ oñcïiñórü l ^ = Atotţiitoriul (Ms. 4389,
758).

Í/‚ (şa)
Acest grafem notează în mod exclusiv consoana ş, în orice
poziţie: ‚ì = şi (B 1688, 287), ‚ßz¨‘ = şăzu’ (B 1688, 301),
’ k ói = muşcoi (B 1688, 314),
a˛ ‚ a‘ = aşa (B 1688, 301), m¨ ‚7
’
Á ‚a = uşa (Ms. 45, 64), va‚êd™@ = va şedea (Ms. 45, 283),
‚i@ = şi (Ms. 45, 283), ‚êz¨ñ = şezut (Ms.
… 45, 445),
kopila’ ‚ ¨ lˆ = copilaşul
(Ms.
45,
499),
‚¨vßi
ñê = şuvăite
…
(Ms. 45, 500), ¨ µ ‚i l = uşile (Ms. 45, 501), aÊ m êÊ ‚ i ñ =… am
ieşit (Ms. 45, 503), aÊ ‚ a = aşa (Ms. 45, 504), ‚î’ p oñi l =
şipotile (Ms. 45, 504), ‚ov´å’ w ê = şovăiêşte (Ms.
… 45, 507),
dê‚ê r ^ ña ñ ˜ = deşertat (Ms. 45, 586), lßka’ ‚ ¨l¨ = lăcaşului
(Ms. 45,… 727), sa ¨ nê‘ a Ê ‚ êza ñ = s-au neaşezat (Ms. 45, 728),
aÊ ç ™’ å ‚ = acêeaşi
(Ms. 45, 729), s´ nˆ ßñ∑ ‚Ó = sănătoşi (Ms.
…
45, 731), æµ r ß ‚ = iarăşi… (Ms. 45, 735), dß‚ê r ci = dăşerţi
(Ms. 45, 737), lßka’ ‚ êl = lăcaşele (Ms. 45, 738), n¨‘ ‘ v a‘ ê Ê ‚ i‘
’ = cenuşe (Ms. 45, 744),
= nu va ieşi (Ms. 45, 739), çên¨ ‚ê
nd
‚êz´ = şezînd (Ms. 45, 745), dß‚kîi nd = dăşchiind (Ms.
45, 749).

W/w (ştea)
Această slovă notează, în mod frecvent, grupul consonantic
şt, în orice poziţie: wïi = ştii (B 1688, 300), aÊ ç ê’ w ™ = aceştia
(B 1688, 287); ná ¨ wi¨ ñ = n-au ştiut (Ms. 45, 283), êµ w i =
eşti (Ms. 45, 284), niwê = nişte (Ms. 45, 445),
povê s ^ ñ™’ w êmi = povêsteşte-mi
(Ms. 45, 526), wi ¨ = ştiu (Ms.
r
r…
’
45, 834), …mêwê ‚¨ g¨ = meşterşuguri (Ms. 45, 854),
’
fï êwêka’
r ê l = fieştecarele (Ms. 45, 856), n∑’ w ri = noştri (Ms.
45, 858).

Ç/ç (cerfu)
Această slovă chirilică notează, în mod exclusiv, consoana
africată č, în orice poziţie, şi anume:
1. cînd aceasta este urmată de e: çêñáñ™ = cetatea (B
1688, 298), zíçê = zice (B 1688, 323), sß@ ç å’ r çê = să cêrce
(Ms. 45, 282), fßçå m = făceam (Ms. 45, 727), çå l… = cêle
(Ms. 45, 728), aÊ ç ê s ^ ña = acesta (Ms. 45, 730), bê r bå’ ç ê =
berbêce (Ms. 45, 732), çê’ l ¨ … = celui (Ms. 45, 734), fa’ ç êv∑ …
= face-voi (Ms. 45, 834), por´ n ^ çê l ª = porîncele (Ms. 45, 834),
çê r çêñ´ n ^ d¨ … = cercetîndu-i (Ms. 45, 835), çêña’ ñ ê = cetate
(Ms. 45, 870);
2. cînd aceasta este urmată de i: çÈ ç íns´ = încins (B
1688, 298), ma’ i çïi = maicii (B 1688, 323), ni çi ^ = nici (Ms.
45, 445), çî n ^ çîqê ç… = cincidzeci (Ms. 45, 728), çîrê’ z i l… =
cirezile (Ms. 45, 738), pr¨ n ^ çï … = pruncii (Ms. 45, 739),
rßdßçî’na = rădăcina (Ms. 45, 741), çî’nê = cine (Ms. 45, 743),
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sß‘ z g´ r çî’ r ß = să zgîrciră (Ms. 45, 835), p∑r´ n ^ çî ñ = porîncit
(Ms. 45, 836), l¨çïås∑’ a rê l… = luciia soarele (Ms. 45, 841);
3. cînd aceasta este urmată de altă vocală (a, o, u) sau de
un diftong (iu). În aceste cazuri, am aplicat regula din
ortografia modernă, transcriind prin ce sau ci, conform
normelor actuale: aÊ ç ásña = aceasta (B 1688, 323/1),
fêçóri = feciori (B 1688, 324), çn cêlê p ç¨∆ n ê = înţelepciune (B
1688, 307), çµ c êlêpçü∆ n ™ = înţelepciunea (B 1688, 313),
aÊ ç a’ s ^ ña = aceasta (Ms. 45, 283), ç˛ n cêlê p ç¨∆ n ™ = înţelepciunea
(Ms. 45, 284), krêdî n ^ ç∑ s ^ = credincios (Ms. 45, 730),
ç∑pli’ ñ ê = cioplite (Ms. 45, 736), ç˛ n ^ cêlê p ^ çü’ n å =
înţelepciunea (Ms. 45, 746), pîç∑a’ r êl … = picioarele (Ms. 45,
749), fîç∑a’ r êl … = ficioarele (Ms. 45, 751), sßnê‘ ç ∑ k ^ nî m =
să ne ciocnim (Ms. 45, 849), r¡ ¨ gßçü’ n ê = rugăciune (Ms. 45,
851), pa’ ç å = pacea (Ms. 45, 853), krêdî n ^ ç∑ s ^ = credincios
(Ms. 45, 870), fêçóril∑ r ^ = feciorilor (Ms. 4389, 728).

¿/ß (ior)
Această slovă chirilică are următoarele valori fonetice:
1. Notează, cu un grad înalt de consecvenţă în B 1688,
mai puţin consecvent în Ms. 45 şi Ms. 4389, vocala ă, în
interiorul sau la finalul cuvîntului: æ µ ñ ß = iată (B 1688,
294), aÊ d êvß’ r ¨l7 = adevărul (B 1688, 296), ç˛ pßrañ¨l7 =
împăratul (B 1688, 312), çm pßra’ ñ ¨ l = împăratul (Ms. 45,
282), fr¨moa’ s ß = frumoasă (Ms. 45, 283), ñ¨ r ^ b¨rß’ s ß =
turburắ-să (Ms. 45, 445), aÊ d ´ n ^ kß@ = adîncắ (Ms. 45, 446),
çndrêpñ™’ q ß = îndrepteadză (Ms. 45, 446), aÊ d êvßra’ ñ ß =
adevărată (Ms. 45, 499), çn ^ drßpniçi nd = îndrăpnicind (Ms.
45, 505), drêpñß c… lê = dreptăţile (Ms. 45, 729), qî’ s êrß =
dziseră (Ms. 45, 729), çn ^ prê ¨ nß = împreună (Ms. 45, 731),
sßnßña’ ñ ê = sănătate (Ms. 45, 733), pßri n ^ ñêl … = părintele
(Ms. 45, 735), kßñrß = cătră (Ms. 45, 736), vß … lê = văile
(Ms. 45, 737), lßkÁê s ^ k´ = lăcuiesc (Ms. 45, 738),
x∑ña‘ r ßl … = hotarăle (Ms. 45, 738), a˛ ¨ fßk¨ ñ = au făcut
(Ms. 45, 739), sßñßbßr´@ = să tăbărî (Ms. 45, 741),
sßrßdika’ r ß = să rădicară (Ms. 45, 741), rß s ^ plßñîrê =
răsplătire (Ms. 45, 742), ñoa’ ñ ß = toată (Ms. 45, 745),
sñßp´nî’ r ß = stăpîniră (Ms. 45, 750), gßñi’ c i˘ = gătiţi (Ms.
4389, 758).
2. În cazurile în care norma literară actuală reclamă
acest lucru, am transcris slova ß prin î, ca în exemplele:
pß’ n ß = pînă (B 1688, 290), kßn7 ñ ø’ r ilor7 = cîntărilor (B
1688, 299), vßr7 ñ úñê = vîrtute (B 1688, 305), ñrßmbica ci
= trîmbiţaţi (Ms. 45, 283), kßñê = cîte (Ms. 45, 284),
k¨vß n ñ¨ l = cuvîntul (Ms. 45, 285), pß’ n ß = pînă (Ms. 45,
285), mßnï’ ê i = mîniei (Ms. 45, 545), pßmß n ^ ñ¨ l ^ = pămîntul
(Ms. 45, 737), pß s ^ kß n ^ d¨sß = păscîndu-să (Ms. 45, 873),
mß x nî ñ = mîhnit (Ms. 45, 886), mßnï’ å = mîniia (Ms. 45,
890). Transcriind slova ß prin î în asemenea cazuri, am
privilegiat imaginea grafică actuală a cuvîntului, conştienţi
fiind de realitatea fonematică a opoziţiei „slabe” între ă şi î
din sistemul fonologic românesc, ca şi de rostirile populare
cu ă în diferite zone dialectale daco-româneşti.
3. Ca o reminiscenţă a ortografiei slavone, ß apare la
sfîrşitul unor nume proprii masculine, precum: ÛÊ i * l ß =
Israil (Ms. 4389, 742), dv* d ß = David (Ms. 4389, 742).
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4. La sfîrşit de cuvînt, ior apare uneori fără valoare fonetică:

Do’mnulß = Domnul, v™’kß = veac (Ms. 45, Ms. 4389, passim).
`/´ (ier)
Acest semn, preluat din ortografia slavonă şi păstrat prin
tradiţie de ortografia chirilică românească veche, este lipsit,
de cele mai multe ori, de valoare fonematică. Apare notat şi
în finalul consonantic al cuvintelor, uneori şi în final de
silabă, ca semn suprascris (´ ): A¯ z 7 m ó®´ = Azmóth (B 1688,
296), gád´ = Gád (B 1688, 296), dv* d ´ = David (B 1688,
296), fêçór¨l´ = feciorul (B 1688, 296), lór´ = lor (B 1688,
328), sa ¨ çn ^ ño r s ´ = s-au întors (Ms. 45, 361), nßdß Ω ^ d¨ê s ^ k´
= nădăjduiesc (Ms. 45, 446), xßrßzê s ^ k ´ = hărăzesc (Ms. 45,
501), sñr´ m b ´ = strîmb (Ms. 45, 503), üÊ b ß s ^ k ´ = iubăsc (Ms.
45, 504, 517), grê‚ê s ^ k ´ = greşesc (Ms. 45, 507), a s ^ k¨ n ^ s ´ =
ascuns (Ms. 45, 512), aÊ d ´ n ^ k ´ = adînc (Ms. 45, 513), grßê s ^ k ´
= grăiesc (Ms. 45, 514), lê m n ´ = lemn (Ms. 45, 515), lßk¨ê s ^ k ´
= lăcuiesc (Ms. 45, 736), aÊ ¨ prî n ^ s ´ = au prins (Ms. 45, 737),
aÊ ¨ çn ^ ñi n ^ s ´ = au întins (Ms. 45, 739). Cu această funcţie
„ornamentală” de marcare a sfîrşitului de silabă sau de
cuvînt, ierul apare marcat şi prin semnul ( 7 ) aşezat
deasupra unei consoane, de obicei la finalul unui cuvînt:
m¥nçúnilor7 = minciunilor (B 1688, 328), f™’ l ül7 = fêliul (B
1688, 290), prib™’ ¡ilor7 = pribêgilor (B 1688, 290),
povßciñórül7 = povăţitoriul (B 1688, 297).
Mai rar, ´ poate avea, totuşi, în textele noastre,
următoarele valori fonetice:
1. Notează vocala ă: çn ^ fi p ^ sêr´s´ = înfipseră-să (Ms. 45,
447), k¨ çn ^ s´ = cu însă (Ms. 45, 509), ‚ov´å∆ w ê = şovăiêşte
(Ms. 45, 509), p´ r c¥ = părţi (Ms. 45, 509), ñr´ s ^ nêñê =
trăsnete (Ms. 45, 874), aÈ m ßr´çü’ n ê = amărăciune (Ms. 45, 886).
2. Notează pe i asilabic final, ca în exemplele: aµ l 7 c ´ =
alţi (B 1688, 313), rßníc´ = răniţi (B 1688, 291), ñóc´ =
toţi (B 1688, 297).
3. Notează, frecvent în Ms. 45, vocala î, ca în exemplele:
kasß@ ñ ´m´êq´ = ca să tămîiedzi (Ms. 45, 362), qik´n d ^ =
dzicînd (Ms. 45, 362), sñ´ n ^ d = stînd (Ms. 45, 363), ñßm´∆ ê
= tămîie (Ms. 45, 371), aÊ d ´ n ^ kß’ = adîncắ (Ms. 45, 446),
k´ n ^ ña ci ^ = cîntaţi (Ms. 45, 447), r´ n ^ d¨i ñ = rînduit (Ms. 45,
(Ms. 45, 506), k¨v´ n ñ¨ = cuvîntu
504), sñr´ m b¨ = strîmbu
…
(Ms. 45, 510), v∑ pog∑r´@ = voi pogorî (Ms. 45, 729),
sßm´nïê = să mînie (Ms. 45, 737), p´’ n ß = pînă (Ms. 45,
737), ñrîmic´ nd = trimiţînd (Ms. 45, 743), sa¨ çn fr´ m sêca ñ
= s-au înfrîmseţat (Ms. 45, 745), nê‘ çn ^ prê¨' n ´ n ^ d¨nê =
neîmpreunîndu-ne (Ms. 45, 747), v´ r ñoa’ s ß = vîrtoasă (Ms. 45,
749), m´’ n a = mîna (Ms. 45, 749), sß‘ s pßm´ n ^ ña’ r ß = să
spămîntară (Ms. 45, 750), k´’ ñ ê = cîte (Ms. 45, 751),
v´ r ñ¨’ ñ ê = vîrtute (Ms. 45, 885), m´nêka ñ = mînecat (Ms.
45, 887).

Y/y (ieri)
Folosit în Biblia de la 1688 şi în cele două manuscrise cu o
frecvenţă foarte redusă, acest semn apare cu următoarele
valori fonetice:
1. Notează vocala i sau pe i asilabic, precum în
exemplele: m¥nçúnilor7 = minciunilor (B 1688, 328), ‚¥ =
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şi (Ms. 4389, passim), dárÁr¥ (Ms. 45, 362), Ωi’ d ov¥ =
jídovi (Ms. 45, 455), va‘ ∑ Ê d ixn¥ = va odihni (Ms. 45, 499),
…
ç‚¥ = înşii (Ms. 45, 499), drê’ p 7 c ¥ = drepţi (Ms. 45, 500),
nå’ ñ êq¥ = nêtedzi (Ms. 45, 500), xa’ r ¨r¥ = haruri (Ms. 45,
501), sßn¨¯ ¯ m ê r ¡¥ = să nu mergi (Ms. 45, 501),
kß r b¨’ n ¥aÊ p r n ^ ‚¥ = cărbuni aprinşi (Ms. 45, 502),
’ = legături
d∑ r miñê‘ z ¥ = dormitezi (Ms. 45, 502), lêgßñ¨ r¥
(Ms. 45, 503), va‘ a Ê k opêr¥‘ = va acoperi (Ms. 45, 505),
n^
p^
n^
l^
ç cêlê c¥ = înţelepţi (Ms. 45, 507), sßva‘ ç m¨ c¥ = să va
înmulţi (Ms. 45, 507), ma’ r ¥ = mari (Ms. 45, 508), aÊ d ∑ m n¥‘
= a domni (Ms. 45, 511), p∑vr c¥ = porţi (Ms. 45, 513),
sß‘ r ß s ^ p¨ n ^ q¥ = să răspundzi (Ms. 45, 513), m¨ lˆ c¥ = mulţi
(Ms. 45, 517), sß‘ a ¨q¥’ = să audzí (Ms. 45, 729), n∑’ w r¥ =
noştri (Ms. 45, 740), pêdê s ^ ñr¥ = pedestri (Ms. 45, 741), q¥
= dzi (Ms. 45, 749), ‚¥ = şi (Ms. 4389, 753).
2. Notează uneori vocala î, ca în exemplele: sß‘
mßn¥ nˆ k´ = să mănîncă (Ms. 45, 728), ziky nd ^ = zicînd (Ms.
4389, 753), pory n ç nd ^ = porîncind (Ms. 4389, 753).

‰/™ (iati)
Această slovă are, în ordinea frecvenţei, următoarele valori
fonetice:
1. Notează, de regulă, diftongul ea, în orice poziţie:
çÈ n ñßr™’ s kß = întărească (B 1688, 314), kál™ = calea (B
1688, 311), m™‘ = mea (B 1688, 311), çÈ n nai n ñ™ = înaintea
(Ms. 45, 282), va‚êd™@ = va şedea (Ms. 45, 283), lå’ ¡™ =
lêgea (Ms. 45, 284), nóap7 ñ ™ = noaptea (Ms. 45, 361),
n^
ç˛ cêlêpç¨n™ = înţelepciunea (Ms. 45, 503), pr™ = prea (Ms.
45, 505), l¨kr™’ z ß = lucrează (Ms. 45, 506), n¨va‘ a Ê v ™‘ = nu
va avea (Ms. 45, 506), vi n ^ dêka’ r ™ = vindecarea (Ms. 45, 508),
n^ i^
ç˛ na nñ™ = înaintea (Ms. 45, 511), aÊ s å’ m ên™ = asêmenea
(Ms. 45, 515), viñ™’ q ¨ l ^ = viteadzul (Ms. 45, 517), va‘ ‚ êd™‘
= va şedea (Ms. 45, 519), mi n ^ ñ™ = mintea (Ms. 45, 518),
fïå’ r bêr™ = fiêrberea (Ms. 45, 731), m¨å’ r ™ = muiêrea (Ms.
45, 733), sß‘ i z b´ n ^ d™ s ^ kß = să izbîndească (Ms. 45, 737),
ñrêkßñoa’ r ™ = trecătoarea (Ms. 45, 739), n™ Á = ne-au (Ms.
4389, 753), kÁ r ñ™ = curtea (Ms. 4389, 753).
2. Notează, cu un grad înalt de frecvenţă şi consecvenţă,
un e deschis şi accentuat (pe care l-am transcris prin ê),
atunci cînd în silaba următoare apar vocala e sau diftongul
ea: vi®l™’ ê m´ = Vitlêem (B 1688, 289), m™’ l ê = mêle (B
1688, 289), sokoñ™’ l êlê = socotêlele (B 1688, 290), p¨ñ™rê
= putêre (Ms. 45, 287), zid™wê = zidêşte (Ms. 45, 287),
l™∆ m nê (Ms. 45, 362), vr™’ m ê = vrême (Ms. 45, 499), aÊ ç ™’ å =
acêea (Ms. 45, 503), ∑ s ^ ñên™’ w ê = ostenêşte (Ms. 45, 509),
n^
kˆ
n^
ç ñ¨n™rê = întunêrec (Ms. 45, 511), n¨g´ d™’ w ê = nu
gîndêşte (Ms. 45, 517), vêd™’ r å = vedêrea (Ms. 45, 523),
por´ n ^ ç™’ w ê = porîncêşte (Ms. 45, 729), va‘ ñ r™’ ç ê = va trêce
(Ms. 45, 743), ç™’ l å = cêlea (Ms. 45, 747), d¨r™’ r å =
durêrea (Ms. 45, 886), aÊ ç ™ s ^ ñå = acêstea (Ms. 45, 751),
f™’ ñ êlê = fêtele (Ms. 4389, 753/2).
3. Notează, rar, un e deschis şi accentuat (pe care l-am
transcris prin ê), indiferent de vocala silabei următoare:
f™’ l ül7 = fêliul (B 1688, 290), prib™’ ¡ilor7 = pribêgilor (B
1688, 290), f™’ l ü = fêliu (Ms. 45, passim), kßd™ l ^ nîci l… =
cădêlniţile (Ms. 45, 832), b™ci˘ = bêţi (Ms. 4389, 743).

Ø/ø (ius)
Acest semn are, în ordinea frecvenţei, următoarele valori
fonetice:
1. Notează vocala î în interiorul şi la finalul cuvîntului:
dø’ n 7 s ¨l´ = dînsul (B 1688, 295), sø’ n > ñ ´ = sînt (B 1688,
300), pogorø‘ = pogorî (B 1688, 312), aÊ m porø n çi ñ = am
porîncit (Ms. 45, 283), pogorø cÃ i pogorîţi (Ms. 45, 283), l¨õ n^ d
= luînd (Ms. 45, 385, 503, 732, 741, 750, 836).
2. Foarte rar, notează vocala ă: l¨ø@ = luă (Ms. 45, 287,
832 şi 835), n∑õ r = noăr (Ms. 45, 364), do˘ a ’ r ø = doară (Ms.
4389, 744), sfßñÁírø = sfătuiră (Ms. 4389, 744).

Ü/ü (iu)
Acest grafem chirilic notează diftongul iu în orice poziţie,
inclusiv iniţială sau finală: fïül¨i = fiiului (B 1688, 290),
povßciñórül7 = povăţitoriul (B 1688, 297), m¨ ‚ ^ kóü l =
’ = fiiu (B 1688, 290, Ms. 45
muşcoiul (Ms. 45, 284), fï ü
362), çê’ r ü = ceriu (B 1688, 312), vóü = voiu (B 1688, 312),
gra’ ü l ^ = graiul (Ms. 45, 499), çê’ r üri l… = ceriurile (Ms. 45,
500), üÊ ‚ oa’ r ß = iuşoară (Ms. 45, 507), üÊ b îñ∑ r = iubitor
(Ms. 45, 510), ni’ k ßü’ r ¥ = nicăiuri (Ms. 45, 513), ü µ t ê =
’ = cunoscuiu (Ms. 45, 521),
iute (Ms. 45, 516), k¨n∑ s^ k¨ ü
s^
p¨ ñïü = pustiu (Ms. 45, 586).
Sporadic, diftongul iu este notat şi prin cele două slove
corespunzătoare componentelor sale: vî’ ¨ = viu (B 1688,
319), vi ¨ = viu (Ms. 45, 283 şi 802).

Æ/æ (iaco)
Această slovă are, în textele noastre, următoarele valori
fonetice:
1. Notează diftongul ia, în orice poziţie: æ µ ¨ aÊ r ßñáñ7 =
i-au arătat (B 1688, 307), ñßæ’ ñ a¨ = tăiat-au (B 1688, 298),
mæ’ ¨ = mi-au (Ms. 45, 283), æ˛ ¨ ^ ¨È ç i s ^ = i-au ucis (Ms. 45, 284),
æ˛ r ß = iară (Ms. 45, 517), sßmigßæ s ^ kß = să migăiască şi
migßæ’ l ß = migăială (Ms. 45, 519), æµ r ß ‚ ^ = iarăşi (Ms. 45,
728), æµ ñ ß = iată (Ms. 45, 729), æd = iad (Ms. 45, 729,
735), sß‘ n ¨¯ æ µ s ß = să nu iasă (Ms. 45, 733), æ ¨ ñrîmi s ^ = i-au
trimis (Ms. 45, 733), aÊ ¨ çn ^ ñêmêæ ñ = au întemeiat (Ms. 45,
736), r´ n ^ d¨æ’ l ß = rînduială (Ms. 45, 737), æ ¨ p¨ s ^ = i-au pus
(Ms. 45, 739), prßwïæ ‚ ^ = prăştiiaş (Ms. 45, 741),
æ ¨ çn ^ k¨ n ^ ¡üra ñ = i-au încungiurat (Ms. 45, 742).
Această valoare o are slova iaco şi în cuvintele iaste
(formă verbală) şi iale (pronume personal), scrise cu mare
consecvenţă, în cele două manuscrise, æ µ s ñê şi, respectiv
æ µ l ê (vezi şi infra, la slova å ).
Sporadic, diftongul ia este notat şi prin cele două slove
corespunzătoare: mïac´ fßkúñ7 = mi-aţi făcut (B 1688,
299).
2. Notează uneori diftongul ea, în concurenţă cu ™ şi å :
sß@ m ßræ’’skß = să mărească (Ms. 45, 284), sßpriçæ’ p ß = să
priceapă (Ms. 45, 499), sß‘ s ∑koñæ s ^ kß = să socotească (Ms.
45, 499), çn ^ drê p ^ ñæ’ q ß = îndrepteadză (Ms. 45, 501), aÊ l æ r gß
= aleargă (Ms. 45, 503), sßmßk¨læ’ g ß = să mă culeagă (Ms.
45, 503), çê r çêñæ’ q ß = cerceteadză (Ms. 45, 505), viklæ n ^ =
viclean (Ms. 45, 506), çærñß = ceartă (Ms. 45, 507 şi 517),
çæ r kß = cearcă (Ms. 45, 509), dræ’ p 7 ñ ß = dreaptă (Ms. 45,
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511), sß çn ^ b¨næ’ q ß = să îmbuneadză (Ms. 45, 517), næ’ m ¨ l ^
= neamul (Ms. 45, 731), læ ¨ da ñ = le-au dat (Ms. 45, 733),
næ’ m ¨ril … = neamurile (Ms. 45, 735), læ’ g ß = leagă (Ms. 45,
742), plæ’ k ß = pleacă (Ms. 45, 747), ∑Ê m ênæ’ s^ kß = omenească
(Ms. 45, 885), dæ’ s ß = deasă (Ms. 45, 886), ñræ’ b ß = treabă
(Ms. 45, 886), ∑ s ^ ñênæ’ l ß = osteneală (Ms. 45, 886).
3. Notează, uneori, un e deschis, la fel ca slova ™ ; în
asemenea cazuri am transcris, de asemenea, prin semnul
convenţional ê: dræ’ p 7 ñ ê = drêpte (Ms. 45, 501), ñêñæ’ m ê =
te tême (Ms. 45, 524), aÊ l æ’’sê = alêse (Ms. 45, 711),
m
ç pßrêkæ’ ’ r ê = împărechiêre (Ms. 45, 885), aÊ l æ’ ¡ ê = alêge
(Ms. 45, 889).

Å/å (ia)
Acest semn are, în ordinea frecvenţei, următoarele valori
fonetice:
1. Notează diftongul ia, în orice poziţie: dên7 napóå =
denapoia (B 1688, 291), ç˛ p ßrßcî’ å = împărăţiia (B 1688,
295), primê’ Ω dïå = primejdiia (Ms. 45, 284), ¨ µ n ¨å = unuia
’
(Ms, 45, 374), vêsêlï å
= veseliia (Ms. 45, 505),
l^ s^
b go l∑vê’ n ïå = blagosloveniia (Ms. 45, 506), sa’ b ïå = sabiia
(Ms. 45, 515), ml s ^ ñê’ n ïå = milosteniia (Ms. 45, 730),
smêrê’ n ïå = smereniia (Ms. 45, 741), sß‘ çn ^ vïå‘ = să înviia
(Ms. 45, 854), sß‘ v ßm¨å‘ = să vămuia (Ms. 45, 855),
sß‘ çn ^ noå s ^ kß = să înnoiască (Ms. 45, 856), vo’ å = voia (Ms.
45, 885), s´ r g¨å‘ = sîrguia (Ms. 45, 905). Slova aceasta se
regăseşte frecvent în formele de imperfect indicativ,
persoana a III-a, ale unor verbe de conjugarea a IV-a, care
prezintă fenomenul de diereză, specific limbii române
literare vechi, în grafii ca: çÈ ñ ßrïå‘ = întăriia (B 1688, 295),
vêniå‘ = veniia (B 1688, 297), sokoñïå‘ = socotiia (B 1688,
297), çn vßlïå@ = învăliia (Ms. 45, 283), aÊ Ω ¨ñorïå =
ajutoriia (Ms. 45, 284), vênïå@ = veniia (Ms. 45, 382), ¨sßbïå‘
= usăbiia (Ms. 45, 504), xrßnïå‘ = hrăniia (Ms. 45, 677 şi
728), n¨Ê w ïå = nu ştiia (Ms. 45, 730), pßzïå = păziia (Ms.
45, 747), grßå@ = grăia (Ms. 45, 749).
2. Notează, în alternanţă cu ™ , diftongul ea, ca în
exemplele: å@ = ea (Ms. 45, 283), må@ = mea (Ms. 45, 283),
ka’ l å = calea (Ms. 45, 284), sß çn ñßrå s kß = să întărească
(Ms. 45, 284), sß‘ b inêk¨vß n ñå’ s^ kß = să binecuvîntească (Ms.
45, 284), a˛ r dêrå = arderea (Ms. 45, 383), kálå = calea (Ms.
45, 445), sñ´ n^ gå = stînghea (Ms. 45, 461), númå Á = nu
mi-au (Ms. 4389, 744).
3. Notează, frecvent, un e deschis şi accentuat (pe care
l-am transcris, de asemenea, convenţional prin ê), indiferent
de vocala silabei următoare: mê ¡ïå’ ‚ ïi = megiêşii (B 1688,
297), b∑å’ r in¨l7 = boiêrinul (B 1688, 298), grßå’ w ê =
grăiêşte (B 1688, 302), ñßå’ r ™ = tăiêrea (B 1688, 298), få l
= fêl (Ms. 45, 287), kßdå l ^ nica = cădêlniţa (Ms. 45, 385),
mål … = mêle (Ms. 45, 499), priçå’ p êrå = pricêperea (Ms.
45, 499), pßzå’ w ê = păzêşte (Ms. 45, 500), grßbå’ w ê =
grăbêşte (Ms. 45, 503), mß r ñ¨riså’ w ê = mărturisêşte (Ms. 45,
503), sßm´ n^ ñ¨åµ w ê = să mîntuiêşte (Ms. 45, 505), lå’ ¡™ =
lêgea (Ms. 45, 507), vêsêlå‘ w êsß = veselêşte-să (Ms. 45, 514),
çi n ^ sñå’ w ê = cinstêşte (Ms. 45, 515), lå m nê = lêmne (Ms. 45,
516), prïåñên¨ l ^ = priêtenul (Ms. 45, 516), çn ^ cêlå’ ¡êv∑ r =
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înţelêge-vor (Ms. 45, 517), vå ç ^ nikß = vêcinică (Ms. 45, 728),
pomênå’ w ê = pomenêşte (Ms. 45, 728), få’…l ü l ^ = fêliul (Ms.
45, 731), på’ w ê = pêşte (Ms. 45, 731), vå’ ç ï = vêcii (Ms. 45,
735), p¨ñå’ r ™ = putêrea (Ms. 45, 737), sß‘ ¨ r må’ z ê = să
urmêze (Ms. 45, 739), r´ n ^ d¨åµ l ê … = rînduiêlei (Ms. 45, 741),
b∑år … = boiêri (Ms. 45, 743), fr´ m så’ c ê l… = frîmsêţele (Ms.
45, 745), bîså’ r îka = bisêrica (Ms. 45, 861), kê l ^ ñ¨å l… =
cheltuiêle (Ms. 45, 862), bßñr´nå’ c ê = bătrînêţe (Ms. 45,
886), boå’ r ï ê^ î = boiêrii (Ms. 4389, 744).
O excepţie de la această regulă am făcut la cuvintele
åµ s ñê (forma de persoana a III-a singular, indicativ prezent
a verbului a fi) şi åµ l ê (pronumele personal feminin de
persoana a III-a singular), pe care le-am transcris
consecvent prin iaste, respectiv iale. Aceste două forme,
după părerea celor mai mulţi dintre specialişti, erau
pronunţate ca atare în vechea română literară şi notate cu
mare consecvenţă prin slovele å (predominantă în Biblia de
la 1688) sau æ (predominantă în Ms. 45 şi Ms. 4389).

Ï/® (thita)
Notează, în virtutea tradiţiei, consoana th, în cuvintele de
origine greacă, în special în numele proprii, preluate de
traducători în forma lor originară. Deşi consonantei
greceşti th îi corespunde în sistemul fonematic românesc
un t, am transcris totuşi acest grafem prin th, pentru a
indica opţiunea grafic-etimologizantă a autorilor, tipografilor
sau scriptorilor: ⁄˛ ∑ ana®a’ n 7 = Ioanathán (B 1688, 288),
máx®¨sala = Máhthusala (B 1688, 287), sí®´ = Síth (B
1688, 287), ®or7 g áma = Thorgáma (B 1688, 287), aÊ v ïá®a r =
Aviáthar (Ms. 45, 284), aÊ n gê ® = Angheth (Ms. 45, 284),
karïa®ïarî m = Cariathiarim (Ms. 45, 361), ®ê s ^ vi s ^ = Thesvis
(Ms. 45, 727), a˛ r ara ® ^ = Ararath (Ms. 45, 728), î' ∑ na’ ® a‘ n ^ =
Ionáthan (Ms. 45, 731), aÊ n^ ®ra≈ = anthrax (Ms. 45, 735),
ê˛ f ra f ^ ®´ = Efrafth (Ms. 45, 736), ê˛ ® ï∑pï ê’ … = Ethiopíei (Ms.
45, 737), vê k ^ ñilê ® ^ = Vectileth (Ms. 45, 738), vê®∑r∑‘ =
Vethoró (Ms. 45, 738), îÊ a rê’ ® = Iaréth (Ms. 45, 738), d∑®aï m
= Dothaim (Ms. 45, 739), vêñomê s ^ ®a m = Vetomestham (Ms.
45, 739), g∑®∑nïi l ^ = Gothoniil (Ms. 45, 741), ÛÊ ¨ dî’ ® ´ =
Iudíth (Ms. 45, 744), vêñoma®ê m = Vetomathem, nê f ^ ®a r =
Nefthar (Ms. 45, 860), Ïrasê ¨ = Thraseu (Ms. 45, 861),
ñîm∑’ ® ê ¨ = Timótheu (Ms. 45, 871), skî n ^ ®∑ n ^ po’ l în =
Schinthonpólin (Ms. 45, 876).

Ù/≈ (csi)
Această slovă chirilică notează grupul consonantic cs,
transcris, conform normelor ortografice moderne, prin
litera x, precum: a˛ r fa≈a’ d ´ = Arfaxád (B 1688, 287), î˛ ê ≈a’ n 7
= Iexán (B 1688, 287), oµ n i≈ = ónix (Ms. 45, 435 şi 807),
aÊ n ^ ®ra≈ = anthrax (Ms. 45, 735), aÊ r fa≈a d = Arfaxad (Ms.
45, 736, 737), ∑µ ≈ = Ox (Ms. 45, 742), a˛ l ê’ ≈ a n ^ dr¨ =
Aléxandru (Ms. 45, 831), ≈a n ^ ®ï’ k ^ = xanthic (Ms. 45, 875),
a˛ l ê≈a n ^ drï’ å = Alexandríia (Ms. 45, 884).
º/¡

(gea)
Această slovă chirilică notează, în mod exclusiv, consoana
africată ğ, în orice poziţie, şi anume:

IOV
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1. cînd aceasta este urmată de e: slú ¡êlê = slugele (B
1688, 300), sõ’ n ¡≥ ê = sînge (B 1688, 302), ç˛ n ¡≥ ê r = înger (B
1688, 302), sl¨ ¡ê l ^ ê = slugele (Ms. 45, 283), sß n ¡ê = sînge
(Ms. 45, 284), k¨ ¡êñá = cugeta (Ms. 45, 445), fß r dßlå’ ¡ê =
fărădălêge (Ms. 45, 870), pl´ n ^ ¡êrê = plîngere (Ms. 45, 886),
’ = genune (Ms. 45,
sß i ba’ ¡ê = să-i bage (Ms. 45, 887), ¡ên¨ nê
897);
2. cînd aceasta este urmată de i (vocală sau semivocală):
f¨ ¡íñ = fugit (B 1688, 314), sl¨ ¡’ i = slugi (B 1688, 314),
sl¨ ¡’ i l ê = slugile (Ms. 45, 284), sß‘ m êr ¡i = să mergi (Ms. 45,
285), aÊ r ¡i nñ = argint (Ms. 45, 858), aÊ ¨ f¨ ¡î ñ = au fugit,
la‘ m a r ¡în™ = la marginea (Ms. 45, 866), fß r dßlê ¡i =
fărădălegi (Ms. 45, 889);
3. cînd aceasta este urmată de altă vocală sau de un
diftong notat prin ü , ™ , å. În aceste cazuri, am aplicat
regula ortografică modernă, transcriind prin ge sau gi,
conform normelor actuale: aÊ m ß ¡™’ s kß = amăgească (B
1688, 330), l™’ ¡™ = lêgea (B 1688, 299, Ms. 45, 284),
nêlê ¡¨íñ = nelegiuit (B 1688, 295), mê r ¡å m = mergeam (Ms.
45, 284), s´ n ^ ¡ü s^ i = sîngiuri (Ms. 45, 870), prê ¡ü r = pregiur
(Ms. 45, 871), lê ¡¨ i ñ∑ r = legiuitor (Ms. 45, 896).
ç/ç (în)

Acest semn grafic, specific grafiei chirilice româneşti, are
următoarele valori fonetice:
1. Notează vocala î la începutul cuvîntului: ç˛ m pßráñ¨ l
= împăratul (Ms. 45, 283), ç˛ n drêpñ™’ q ß = îndrepteadză (Ms.
45, 446), çn ^ ñr¨ = întru (Ms. 45, 447), çn ^ fi p ^ sêr´s´ =
înfipseră-să (Ms. 45, 447), çn ^ drê p ^ ñæ’ q ß = îndrepteadză (Ms.
45, 501),çn ^ ñ∑rs ¨ = întorsu (Ms. 45, 741), sß s ^ çn ^ pa’ ç ê = să
să împace (Ms. 45, 856), çn ^ prê ¨ nß = împreună (Ms. 45, 863),
nˆ
l^
ç çêpßñ∑’ r ü = începătoriul (Ms. 45, 866).
2. Notează, uneori, silaba în la începutul cuvîntului: sß
ç˛ k inárß = să închinară (B 1688, 312), ç˛ k ßp™‘ = încăpea (B
1688, 312), ç˛ ñ rár™ = întrarea (B 1688, 312).

3. Notează, uneori, silaba îm la începutul cuvîntului:

ç˛ p ßráñ = împărat (B 1688, 295), çÈ b rßkáñê = îmbrăcate (B
1688, 314), çÈ brßkác´ = îmbrăcaţi (B 1688, 311).

4. Notează, uneori, consoana n: prê ç˛ m õ’ n a = pren mîna
(B 1688, 299), dê ç˛ s írïa = den Síria (B 1688, 301).

Ú/û/√
Acest grafem chirilic notează vocala sau semivocala i în
cuvintele de origine grecească, ca o opţiune etimologizantă
fără semnificaţie fonetică, în special în numele proprii,
acolo unde în greceşte apare un ypsilon: ê˛ g √pêñ¨l¨ i =
Eghipetului (B 1688, 311), ê˛ g √p7 ñ ™’ n > = eghiptean (B 1688,
288, lê’ v √ = Lévi (B 1688, 294), lêv√’ c ïi = leviţii (B 1688,
291), mó√si = Móisi (B 1688, 323), ñ√¢ r ¨ = Tiru (Ms. 45,
543), mû¢ r = mir (Ms. 45, 586).

22. Bibliografia
Bibliografia generală a acestui volum conţine lucrări
folosite şi citate în procesul de redactare a Indicelui de cuvinte
şi forme (secţiunea A) sau a Notei asupra ediţiei şi a
Comentariilor (secţiunea B).

23. Lista de abrevieri
Am reluat lista de abrevieri generală, folosită şi în volumele
anterioare ale seriei.

24. Fotocopiile manuscriselor
Facsimilele celor două manuscrise, Ms. 45, de la Biblioteca
Filialei din Cluj a Academiei Române şi Ms. 4389, de la
Biblioteca Academiei Române din Bucureşti, au fost realizate
prin tehnica scanării color.
Eugen MUNTEANU
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IOV
Cap 1
1. Om oarecarele era în ţara Avsitídii, căruia era numele Iov;
şi era omul acela fără de prihană, dirept, adevărat cinstitoriu de
Dumnezeu, ferindu‑se de tot lucrul rău.
2. Şi să făcură lui fii 7 şi fête 3.
3. Şi era dobitoacele lui: oi 7000, cămile 3000, părechi de boi
500 şi măgăriţe păscătoare 500 şi posluşire multă foarte; şi lucrure
mari era lui pre pămînt. Şi era omul acela de bun neam, despre
răsărita soarelui.
4. Şi mergînd împreună fiii lui, unul la altul, făcea ospăţ în toate
zilele, luînd împreună cu dînşii şi pre cêle 3 surori ale lor să mănînce
şi să bea cu dînşii.
5. Şi după ce să vrea săvîrşi zilele băuturii, trimitea Iov şi curăţiia
pre dînşii, sculîndu‑se dimeneaţa şi aducînd pentru dînşii jîrtve,
după numărul lor, şi un viţel pentru greşala, pentru sufletele lor,
pentru că zicea Iov: „Ca nu cîndai fiii miei întru cugetele lor rêle au
gîndit cătră Dumnezeu.“
6. Aşa făcea Iov toate zilele. Şi să făcu zioa aceasta şi, iată,
veniră îngerii lui Dumnezeu să stea înaintea Domnului şi diavolul
venind cu dînşii.
7. Şi zise Domnul diavolului: „De unde ai venit?“ Şi răspunzînd
diavolul Domnului, zise: „Împrejurînd pămîntul şi umblînd pre
supt ceriu, de faţă sînt.“
8. Şi‑i zise lui Domnul: „Apropiat‑ai cu cugetul tău asupra
robului mieu Iov? Căci nu iaste den cei dupre pămînt ca el om
dirept, fără de prihană, adevărat temătoriu de Dumnezeu, ferindu‑se
de tot lucrul rău.“
9. Răspunse diavolul şi zise înaintea Domnului: „Au în dar să
tême Iov de Dumnezeu?
10. Nu tu ai îngrădit cêle denafară ale lui şi cêle denlăuntru ale
casii lui? Şi tuturór cîte‑s ale lui împrejur? Şi faptele mînelor lui ai
blagoslovit, şi dobitoacele lui multe le‑ai făcut pre pămînt.
11. Ce trimite mîna ta şi te atinge de toate carele are, au doară
la faţa ta te va blagoslovi?“
12. Atuncea zise Domnul diavolului: „Iată, toate cîte sînt lui
dau în mîna ta, ce de el să nu te atingi.“ Şi ieşi diavolul de cătră faţa
Domnului.
13. Şi era ca în zioa aceasta, fiii lui Iov şi fêtele lui bea vin în casa
fratelui lor celui mai mare.
14. Şi, iată, vestitoriu veni cătră Iov şi zise lui: „Părechile boilor
ara şi măgăriţele să păştea lipite de dînsele.
15. Şi venind cei ce robesc, robiră pre iale; şi pre slugi au ucis cu
gură de sabie. Şi scăpînd eu sîngur, veniiu să‑ţi spuiu.“
16. Încă acesta grăind, veni alt /
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Cartea lui Iov

Cartea lui Iov

Cap 1

Capul 1

Capitolul 1

1. Om oarecare1 era în ţara Avsítidei2, căruia numele
Iov; şi era omul acela fără prihană, drept adevărat
cinstitor de Dumnedzău, ferindu‑să de tot răul lucru.

1. [518/1] Era un bărbat în ţara Húsului pre care-l
chiema Iov. Şi era bărbatul acela dirept, nevinovat,
adevărat şi temătoriu de Dumnezeu şi se feriia de
toate faptele cêle rêle.1

1. Era în ţara Ausitis un om cu numele de Iov. Şi
acel om era desăvîrşit, lipsit de făţărnicie, cinstitor de
Dumnezeu şi se ferea de orice faptă rea.

2. Şi să făcură lui fii 7 şi fête 3.

2. Şi avea şapte feciori şi trei fête.

2. Şi i s‑au născut şapte fii şi trei fiice.

3. Şi era dobitoacele lui oi 7000, cămile 3000,
părechi de boi 500, măgăriţe3 500 şi slujbă multă foarte
şi lucruri mari era lui pre pămînt. Şi era omul acela de
bun neam, despre cei despre răsărita soarelui.

3. Şi avea dobitoace: 7000 de oi şi 3000 de cămile şi
500 de părechi de boi şi 500 de măgărêţe de se păştea
şi de toată slujba foarte mult; şi era lucru mult de-al
lui pre pămînt. Şi era bărbatul cela de neam bun de
la răsărit.

3. Iar vitele sale erau: şapte mii de oi, trei mii de
cămile, cinci sute de perechi de boi, cinci sute de asine
şi un mare alai de slujitori şi multe acareturi pe pămînt.
Şi acel om era vestit printre fiii răsăritului.

4. Şi mergînd împreună fiii lui înde sine, făcea ospăţ
întru toată dzua, luînd împreună cu înşii şi pre cêle
[422⁄2] 3 surori ale lor, să mănince şi să bea cu înşii.

4. Şi mergea feciorii unul la altul de făcea ospêţe
în toate zilele şi lua depreună şi pre surorile lor, pre
cîtetrêle, să mănînce şi să bea cu dînşii.

4. În fiecare zi [de sărbătoare] fiii săi mergeau unul
la altul făcînd ospăţ, luîndu‑le împreună cu ei şi pe cele
trei surori, pentru a mînca şi a bea împreună cu ei.

5. Şi după ce să vrea săvîrşi dzilele băuturii, trimitea
Iov şi curăţea pre înşi, sculîndu‑să dimineaţă şi
aducând pentru înşii jirtve, după numărul lor şi un
viţăl pentru greşeală, pentru sufletile lor, pentru că
dzicea Iov: „Ca nu cîndai fiii miei întru cugetile lor rêle
au gîndit cătră Dumnedzău.“

5. Iar deaca se sfîrşiia zilele ospăţului, trimetea Iov
de-i curăţiia şi, sculîndu‑se dimineaţa, aducea jîrtvă
pentru dînşii, pre numărul lor, şi un viţel de păcate,
pentru sufletele lor, că zicea Iov: „Dară de vor fi
cugetat cumva feciorii miei, în pricêperea lor, rău cătră
Dumnezeu.“

5. Şi cînd se sfîrşeau zilele ospăţului, Iov trimitea
la ei şi îi curăţea, trezindu‑se de dimineaţă, şi aducea
pentru dînşii jertfe potrivit numărului lor şi un viţel
pentru păcatul sufletului lor, căci zicea Iov: „Ca nu
cumva să fi cugetat cele rele despre Dumnezeu
în mintea lor“; şi astfel făcea Iov în toate zilele [de
sărbătoare].

6. Aşa făcea Iov toate dzilele. Şi să făcu dzua
aceasta, şi iată, veniră îngerii lui Dumnedzău să stea
înaintea Domnului, şi diavolul veni cu înşii.

6. [5.] Şi aşa făcea Iov în toate zilele. [6.] Iar cînd fu
într‑o zi aceasta, iată, veniră îngerii lui Dumnezeu să
stea înaintea Domnului şi veni şi diiavolul cu dînşii.2

6. Şi s‑a întîmplat că în aceeaşi zi au venit îngerii lui
Dumnezeu şi s‑au înfăţişat lui Dumnezeu, iar diavolul
a sosit împreună cu ei.

7. Şi dzise Domnul diavolului: „De unde ai venit?“ Şi
răspundzînd diavolul Domnului, dzise: „Împregiurînd
pămîntul şi îmblînd4 pre supt cer, sînt de faţă.“

7. Şi zise Domnul cătră diiavolul: „De unde ai
venit?“ Iar diiavolul răspunse şi zise Domnului:
„Încunjurînd pămîntul şi umblînd pre supt ceriu, am
venit.“

7. Şi Domnul l‑a întrebat pe diavol: „De unde ai
venit?“ Răspunzînd, diavolul a zis: „Am cutreierat
pămîntul, am colindat pe sub cer şi iată‑mă‑s.“

8. Şi‑i dzise lui Domnul: „Apropiat‑ai cugetul tău
asupra robului mieu Iov? Căci nu iaste dentru cei de
pre pămînt ca însul om fără prihană, drept, adevărat
temător de Dumnedzău, ferindu‑să de tot rău lucrul.“

8. Şi zise Domnul: „Gîndit-ai asupra robului mieu,
lui Iov? Că nu iaste om ca acesta den cîţi sînt pre pămînt
nevinovat, dirept, adevărat, temător de Dumnezeu şi
să se ferească de toate faptele cêle rêle.“

8. Şi i‑a grăit Domnul: „Ai luat aminte la robul meu
Iov, fiindcă nu este un om asemenea lui pe pămînt,
desăvîrşit, lipsit de făţărnicie, cinstitor de Dumnezeu
şi care se fereşte de orice faptă rea?“

9. Răspundzînd diavolul şi dzise înaintea Domnului:
„Au în dar să tême Iov de Dumnedzău?

9. Iar diiavolul răspunse înaintea Domnului şi zise:
„Dară au în zadar3 cinstêşte Iov pre Domnul?

10. Nu tu ai îngrădit cêle denafara lui şi cêle
denlontru a casei lui şi tuturor cîte‑s a lui împregiur
şi faptele mîinilor lui ai blagoslovit şi dobitoacele lui
multe le‑ai făcut pre pămînt?

10. Dară au n‑ai îngrădit tu cêle denafară ale lui şi
cêle denlăutrul casei lui şi tot ce iaste împrejurul lui? Şi
lucrurile mîinilor lui le‑ai blagoslovit şi dobitoacele lui
ai făcut multe pre pămînt.

9. A răspuns însă diavolul şi a zis în faţa lui
Dumnezeu: „Oare Iov să se teamă de Dumnezeu
degeaba?
10. Nu ai îngrădit tu cele din afară şi cele dinăuntru
ale casei lui, ca şi toate cele care se află în jurul casei
lui, nu ai binecuvîntat tu lucrul mîinilor lui şi nu ai
înmulţit tu vitele lui pe pămînt?

11. Ce trimite mîna ta şi te atinge de toate carele
are, au doară la faţă te va blagoslovi?“

11. Ce întinde mîna ta şi te atinge de tot ce are, că
au doară bine4 te va cuvînta în faţă?“

11. Însă trimite mîna ta şi atinge toate cele pe care
le are şi, fără îndoială, te va binecuvînta în faţă!“

12. 5Atuncea dzise Domnul diavolului: „Iată, toate
cîte sînt lui dau întru mîna ta, ci de el să nu te atingi.“
Şi ieşi diavolul de cătră faţa Domnului.

12. 5Atunci zise Domnul diiavolului: „Iată, tot ce
iaste al lui dau în mîinile tale, iar de dînsul să nu te
atingi.“ Şi ieşi diiavolul de la faţa Domnului.6

12. Dar Domnul a grăit către diavol: „Iată toate cîte
sînt ale lui le dau în mîna ta, dar de el să nu te atingi!“
Iar diavolul a ieşit de la Dumnezeu.

13. Şi era ca în dzua aceasta, feţii lui Iov şi fêtele lui
bea vin întru casa fratelui lor cel mai bătrîn.

13. Iară [518/2] fiind într‑o zi ca aceasta, iar feciorii
lui Iov şi fêtele lui mînca şi bea vin în casa fratelui lor
cel mai mare.
14. Şi, iată, veni vestitor la Iov şi‑i zise: „Părechile
de boi ara şi măgărêţele păştea lîngă ei.

13. Şi s‑a întîmplat că în aceeaşi zi fiii lui Iov şi
fiicele lui beau vin în casa fratelui lor mai mare.

14. Şi, iată, vestitor veni cătră Iov şi-i dzise lui:
„Jugurile boilor ara şi măgăriţile să păştea lipite de
înse.
15. Şi venind cei ce robesc, robiră pre iale; şi pre
slugi i‑au ucis cu gură de sabie. Şi hălăduind eu sîngur,
veniiu să‑ţi povestesc ţie.“
16. Încă acesta grăind, şi veni alt vestitor cătră
Iov

15. Şi veniră ceia robesc şi le‑au luat şi pre argaţi
i‑au ucis cu sabiia. Şi am rămas eu sîngur şi am venit
să‑ţi spuiu.“7
16. Şi încă grăind el, veni alt

14. Şi, iată, un vestitor a venit la Iov şi îi spuse:
„Perechile de boi erau la arat, iar măgăriţele păşteau
împreună cu ei
15. Cînd au venit jefuitorii şi le‑au jefuit, iar pe
slujitori i‑au ucis cu gura sabiei. Numai eu am fost
izbăvit şi am venit ca să te vestesc.“
16. Iar în vreme ce vorbeau, a sosit un alt
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vestitoriu cătră Iov şi zise: „Foc de la Dumnezeu au căzut den
ceriu pre pămînt şi mîncắ oile şi pre păstorii i‑au ars aşijderelea. Şi
scăpînd eu sîngur, veniiu să‑ţi spuiu.“
17. Încă acesta grăind, veni alt vestitoriu cătră Iov şi zise lui:
„Călăreţii au făcut noao 3 căpetenii şi au încunjurat cămilele şi le‑au
robit pre dînsele şi pre slugi i‑au omorît cu sabie. Şi am scăpat eu
sîngur şi veniiu ca să‑ţi povestesc.“
18. Încă acesta grăind, alt vestitoriu veni cătră Iov, zicînd:
„Feciorii tăi şi fêtele tale mîncînd şi bînd la feciorul tău, la fratele
lor cel mai mare,
19. Fără de vêste vînt mare au venit de la pustiiu şi s‑au atins
de cêle 4 unghiuri ale casii; şi au căzut casa preste feciorii tăi şi au
murit. Şi scăpaiu eu sîngur, şi veniiu ca să‑ţi povestesc1.“
20. Aşa auzind Iov, sculîndu‑se, rupse hainele lui şi au tuns
părul capului lui şi au preserat ţărînă preste capul lui şi, căzînd jos,
să închinắ Domnului şi zise:
21. „Eu gol am ieşit den pîntecele maicii mêle, gol voiu şi întra
acoló. Dumnezău au dat, Dumnezău au luat; în ce chip Domnului
s‑au părut, aşa s‑au şi făcut, fie numele Domnului blagoslovit în
vêci!“
22. Întru acêstea toate ce i s‑au întîmplat lui, n‑au greşit Iov nici
cu buzele lui şi n‑au dat nebunie lui Dumnezău.
Cap 2
1. Şi fu ca zioa aceasta şi veniră îngerii lui Dumnezău a sta
înaintea Domnului, şi diavolul veni în mijlocul lor ca să stea înaintea
Domnului.
2. Şi zise Domnul diavolului: „De unde vii tu?“ Atuncea zise
diavolul înaintea Domnului: „Îmblînd preste cel de supt ceriu şi
călătorind cel preste tot, sînt de faţă.“
3. Zise Domnul cătră diavolul: „Luat‑ai aminte pre robul mieu
Iov, căci nu iaste ca dînsul den cei de pre pămînt, om asêmenea lui,
fără răutate, adevărat, fără de prihană, temătoriu de Dumnezău,
ferindu‑se de tot răul? Şi încă să ţine de nerăutate, şi tu ai zis averile
lui în zadar să le pierzi.“
4. Şi răspunzînd diavolul, zise Domnului: „Piêle preste piêle! Şi
toate cîte‑s la om va da pentru sufletul său.
5. Însă nu, ce trimiţînd mîna ta, atinge de oasele lui şi de trupul
lui, au nu în faţă te va blagoslovi.“
6. Şi zise Domnul diavolului: „Iată, dau ţie pre dînsul, numai
sufletul lui păzêşte.“
7. Şi ieşi diavolul de la faţa Domnului şi lovi pre Iov cu rană rea,
de la picioare pînă la cap.
8. Şi‑şi luo lui un hîrb pentru ca să‑şi rază puroile, şi el şădea pre
gunoiu, afară den cetate.
9. Şi trecînd vrême multă, zise lui muiêrea lui: „Pînă cînd vei
îngădui zicînd: «Iată, aştept încă vrême puţină, aşteptînd nădêjdea
mîntuirii mêle»? Căci iată, //
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şi dzise: „Foc de la Dumnedzău au căzut den cer pre
pământ şi mîncă oile şi păstorii arse aşijdirilea. Şi
scăpînd eu sîngur, venii să‑ţi spui ţie.“

vestitor şi zise cătră Iov: „Căzut‑au foc den ceriu
pre pămînt şi au ars oile, aşijderea au mîncat şi pre
păcurari. Şi am rămas numai eu sîngur şi am venit să‑ţi
spuiu.“

vestitor şi a zis către Iov: „Focul de la Dumnezeu a
căzut din cer pe pămînt, a mistuit turmele şi i‑a ars
pe păstori; şi numai eu am fost izbăvit şi am venit ca
să te vestesc.“

17. Încă acesta grăind, veni alt vestitor cătră Iov
şi-i dzise lui: „Călăreţii au făcut noao 3 începături şi au
încungiurat cămilele şi le‑au robit pre înse şi pre slugi
i‑au omorît cu sabii. Şi am scăpat eu sîngur şi [423⁄1]
veniiu ca să‑ţi povestesc ţie.“

17. Şi vorbind şi acesta acêstea, veni altul şi‑i zise:
„Călăreţii8 se‑au făcut 3 stoluri şi au ocolit cămilele şi
le‑au luat şi slugile le‑au ucis cu sabiia, iar eu am rămas
sîngur şi am venit să‑ţi spuiu.“9

17. Încă grăind acesta, a venit un alt vestitor şi a
rostit către Iov: „Călăreţii au făcut trei cete împotriva
noastră, au înconjurat cămilele şi le‑au robit, iar pe
slujitori i‑au ucis cu sabia. Numai eu am fost izbăvit şi
am venit ca să te vestesc.“

18. Încă acesta grăind, alt vestitor veni cătră Iov,
dzicînd: „Ficiorii tăi şi fêtele tale mîncînd şi bînd la
ficiorul tău, la fratele lor cel mai bătrîn,

18. Şi iar vorbind şi acesta, veni alt vestitor şi zise
cătră Iov: „Feciorii tăi şi fêtele tale mîncînd şi bînd la
fratele lor cel mai mare,

18. Încă grăind acesta, a sosit un alt vestitor şi a
grăit lui Iov: „Fiii tăi şi fiicele tale mîncau şi beau la
fratele lor cel mai mare,

19. Fără vêste au venit vînt mare de la pustiiu şi
s‑au atinsu de cêle 4 unghiuri ale casei; şi au căzut
casa preste ficiorii tăi şi au murit. Şi scăpai eu sîngur şi
veniiu ca să‑ţi povestesc.“

19. De năprasnă se‑au pornit vînt mare den pustie
şi se‑au ciocnit10 de către patru cornurile casii şi se‑au
surpat casa pre feciorii tăi şi au murit; iar eu am scăpat
sîngur şi am venit să‑ţi spuiu.“

19. Cînd deodată a venit un vînt puternic din pustie
şi a lovit cele patru colţuri ale casei şi aceasta s‑a
prăbuşit peste copiii tăi care au murit. Numai eu am
fost izbăvit şi am venit ca să te vestesc.“

20. Aşa audzînd Iov, sculîndu‑să, rumpse hainele
lui şi au tunsu chica capului lui şi au spulbărat pămînt
preste capul lui şi, căzînd jos, să închină Domnului
şi dzise:

20. Iar Iov, deaca auzi aceasta, se sculă şi‑şi sparse
hainele şi‑şi tunse părul capului şi şi‑l presără cu ţărînă
şi, căzînd pre pămînt, se închinắ Domnului şi zise:

20. Auzind astfel Iov, s‑a ridicat, şi‑a sfîşiat
veşmintele, şi‑a tuns părul capului, şi‑a presărat ţărînă
pe creştet şi, căzînd la pămînt, s‑a închinat Domnului
şi a zis:

21. 6„Eu gol am ieşit dentru pîntecile maicii mêle,
gol voi şi întra acoló. 7Domnul au dat, Domnul au
luat; în ce chip Domnului s‑au făcut, aşa s‑au şi făcut.
Fie numele Domnului blagoslovit întru vêci!“

21. 11 „Eu gol am ieşit den pîntecele mîne‑mea şi gol
voiu mêrge. Domnul au dat şi Domnul au luat! Cum
au vrut Domnul, aşa au şi fost! Fie numele Domnului
binecuvîntat în vêci!“

21. „Eu însumi am ieşit gol din pîntecele maicii
mele şi gol mă voi întoarce acolo. Domnul a dat,
Domnul a luat, precum I s‑a părut bine Domnului aşa
s‑a şi petrecut, fie numele Domnului binecuvîntat în
veci.“

22. Întru acêstea toate ce i s‑au tîmplat lui, n‑au
greşit Iov nici cu budzele lui şi n‑au dat nebunie lui
Dumnedzău.

22. 12Şi de toate de acêstea de cîte i se‑au întîmplat
lui Iov nimic n‑au greşit înaintea lui Dumnezeu, nici
cu buzele sale, şi n‑au dat nebunie lui Dumnezeu.

22. Întru acestea toate care i s‑au întîmplat, Iov
nu a păcătuit deloc înaintea Domnului, nici măcar
cu buzele sale, şi nici nu a socotit aceasta o lipsă de
înţelepciune din partea lui pe Dumnezeu.

Cap 2

Cap 2

Capitolul 2

1. Şi fu ca dzua aceasta şi veniră îngerii lui
Dumnedzău a dvori înaintea Domnului, şi diavolul
veni în mijlocul lor să stea înaintea Domnului.

1. Şi fu ca în zioa aceasta şi veniră îngerii lui
Dumnezeu să stea înaintea Domnului; şi veni şi
diiavolul în mijlocul lor şi stătu înaintea lui.13

1. S‑a întîmplat că în aceeaşi zi au venit îngerii lui
Dumnezeu şi au stat înaintea Domnului, iar diavolul a
sosit în mijlocul lor şi a şezut înaintea Domnului.

2. Şi dzise Domnul diavolului: „De unde tu vii?“
Şi dzise diavolul înaintea Domnului: „Îmblînd cel de
supt cer şi călătorind cea preste tot, sînt de faţă.“

2. Şi zise Domnul diiavolului: „De unde ai venit?“
Iar el răspunzînd zise: „Încunjurînd tot pămîntul şi
umblînd pre supt cer, am venit.“

3. Zise Domnul cătră diavolul: „Luat‑ai aminte
pre robul mieu Iov, căci nu iaste ca îns dentru cei de
pre pămînt om asêmenea lui, nerău, adevărat, fără
prihană, temător de Dumnedzău, ferindu‑să de tot
răul? Şi încă să ţine de nerăutate, şi tu ai dzis unêltele
lui în zădar să le pierdzi.“

3. Şi zise Domnul cătră diiavolul: „Cugetat‑ai asupra
robului mieu, lui Iov, [519/1] că nu iaste ca acesta den
cei ce sînt pre pămînt, om de potriva lui, nefăcător de
rău, dirept, adevărat, temător de Dumnezeu, şi să se
dăpărtêze de toate rêlele şi încă să se ţie de nerăotate?
Iar tu ai zis să pierzi ce are el în zadar.“

2. Şi i‑a zis Dumnezeu diavolului: „De unde vii?“
Atunci a răspuns diavolul înaintea Domnului: „Am
străbătut ceea ce se află sub cer, am colindat toate şi
iată‑mă‑s.“
3. Iar Domnul i‑a grăit diavolului: „Ai luat aminte
la slujitorul meu Iov, că nu se află un altul printre cei
de pe pămînt, om fără răutate, lipsit de făţărnicie,
cinstitor de Dumnezeu, ferindu‑se de orice faptă rea
şi care încă stăruieşte în nevinovăţie? Tu însă mi‑ai zis
să‑i nimicesc în zadar toate cîte le are.“

4. Şi răspundzînd diavolul, dzise Domnului: „Piêle
preste piêle! Şi toate cîte‑s la om pentru sufletul lui
va plăti.
5. Însă nu, ce trimiţînd mîna ta atinge de oasele lui
şi de pielíţele lui, au nu în faţă te va blagoslovi.“

4. Răspunzînd diavolul a grăit: „Piele pentru piele!
Şi toate cîte le are omul, le plăteşte ca răscumpărare
pentru sufletul său.
5. Dar nu, ci întinde mîna ta şi atinge‑te de oasele şi
de carnea lui, oare nu te va binecuvînta în faţă?“

6. Şi dzise Domnul diavolului: „Iată, îl dau ţie pre
îns, numai sufletul lui cruţă.“

4. Iar diiavolul răspunse Domnului şi zise: „Piêle
pentru piêle! Şi toate are omul le dă pentru sufletul
lui.14
5. Şi nu‑i aminterlea, ce trimête mîna ta şi te
atinge de carnea lui şi de oasele lui, au dară de te va
binecuvînta în faţă?“
6. Şi zise Domnul cătră diiavolul: „Iată, ţie ţi‑l dau,
numai sufletul lui să‑l păzeşti.“

7. Şi ieşi diavolul de cătră faţa Domnului şi lovi pre
Iov cu rană rea, de la picioare pînă la cap.

7. Şi ieşi satana15 de la faţa Domnului şi vătămă pre
Iov cu puroi iuţi, de la cap pînă la picioare.

7. Iar diavolul a ieşit de la Domnul şi l‑a lovit pe Iov
cu răni cumplite, din creştet pînă la picioare.

8. Şi luă şie strachină pentru ca să rază puroile, şi el
şedea pre gunoi, afară den cetate.

8. Şi luoă Iov un hîrb să‑şi stoarcă puroile sale, şi
şădea în gunoiu, afară de cetate.

8. Iar [Iov] a luat un ciob ca să‑şi cureţe puroiul şi a
şezut pe o grămadă de bălegar, în afara cetăţii.

9. Şi trecînd vrême multă, 8dzise lui muiêrea lui:
„Pînă cînd vei îngădui dzicînd: «Iată, aştept vrême
încă puţînă, agăduind nădêjdea mîntuirii mêle»? Căci
[423⁄2] iată,

9. Şi trecînd vrême multă, zise cătră dînsul muiêrea
lui: „16Pînă cînd vei răbda? Iată, voiu mai îngădui încă
puţinea vrême aşteptînd nădêjdea mîntuirii tale. Că
iată

9. Şi trecînd multă vreme, i‑a zis femeia sa: „Pînă
cînd vei îndura spunînd: «Iată aştept puţină vreme
spre a dobîndi nădejdea mîntuirii mele»? Căci uite,

6. A zis Domnul diavolului: „Iată, ţi‑l dau ţie, numai
păzeşte‑i sufletul.“
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s‑au stins pomana ta de pre pămînt, feţi şi fête, ale pîntecelui mieu
chinuri şi durori, pre carii în zadar am ostenit cu trude. Şi tu singur
în putreziciunea viermilor şăzi, mîind descoperit. Şi eu — rătăcită
şi slujnică, den loc în loc împrejurînd şi den casă în casă, aşteptînd
soarele cînd va apune, pentru ca să mă odihnesc de ostenêlele mêle
şi de durorile carele pre mine acum mă ţinu. Ce zi ceva cuvînt cătră
Domnul şi mori!“
10. Şi el, căutînd, zise ei: „Pentru căci ca una den cêle fără de
minte muieri ai grăit? De am priimit cêle bune den mîna Domnului,
cêle rêle să nu le suferim2?“ Întru toate acêstea ce s‑au întîmplat lui,
nemica n‑au greşit Iov cu buzele naintea lui Dumnezău.
11. Şi auzind cei trei priêtini ai lui rêlele toate cêle ce au
venit preste dînsul, au venit fieştecarele dentru a sa ţară cătră el:
Elifáz, al themanilor împărat, şi Valdád, al safhéilor tiran, Sofar, al
mineilor împărat. Şi veniră cătră el toţi odată, ca să să mîngîie şi să‑l
socotească pre el.
12. Şi văzîndu‑l pre el de departe, nu l‑au conoscut. Şi strigînd cu
glas mare, au plîns rumpînd fieştecarele podoaba lui şi spulberînd
pămînt preste capete‑şi spre ceriu.
13. Au şăzut lîngă el 7 zile şi 7 nopţi şi nici unul dentru dînşii au
grăit cuvînt cătră el, pentru că vedea rana groaznică fiind şi mare
foarte.
Cătră priêtini voroavă
Cap 3
1. După aceasta, deşchise Iov gura lui şi blestemắ zioa lui,
2. Zicînd:
3. „Piară zioa întru carea am născut şi noaptea acêea întru carea
au zis: «Iată făt!»
4. Noaptea acêea să fie întunêrec şi să nu o cêrce pre ea Domnul
de sus, nici să vie la ea lumină!
5. Ce să o ia pre dînsa întunêrec şi umbră3 de moarte, să vie
preste dînsa negură! Blasteme‑se zioa acêea.
6. Şi noaptea acêea, să o ia pre dînsa întunêrec! Să nu fie în zilele
anului, nici să nu se numere în zilele lunilor!
7. Ce noaptea acêea fie durêre şi nu vie preste dînsa veselie,
nici bucurie,
8. Ce blêsteme pre ea cel ce blêstemă zioa acêea, cela ce va să
prinză chítosul cel mare! Întuneci‑se stêlele nopţii aceiia.
9. Şi nu îngăduiască, şi la lumină nu vie, şi să nu vază luceafărul
răsărind!
10. Căci n‑au închis porţile pîntecelui maicii mêle, că ar fi
mîntuit durêrea de cătră ochii miei;
11. Pentru căci, dară, în pîntece n‑am murit? Şi den pîntece am
ieşit, şi nu îndată am pierit?
12. Şi pentru căci au timpinat mie genuchile? Şi pentru ce ţîţele
am supt?
13. Acum dormind aş fi încetat, şi culcîndu‑mă m‑aş fi
odihnit,
14. Cu îm‑ /
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s‑au stinsu pomana ta de pre pămînt, feţi şi fête, a
pîntecelui mieu chinuri şi durori, pre carii în zădar
am ostenit cu trude. Şi tu sîngur întru putrejune a
viermilor şedzi, mîind descoperit. Şi eu – rătăcită şi
slujnică, loc den loc împregiurînd şi den casă în casă,
aşteptînd soarele cînd va apune, pentru ca să mă
odihnesc de ostenêlele mêle şi de durori carele astădzi9
pre mine mă ţin. Ce dzi ceva cuvînt cătră Domnul şi
te săvîrşaşte!“

că pomenirea ta au pierit de pre pămînt, feciorii tăi şi
fêtele, grija şi durêrea pîntecelui mieu, pre carii i‑am
născut cu durêre în zadar. Iar tu însuţi şăzi afară în
gunoiu şi în viermi fără de acoperemînt. Iar eu umblu
de lucrez mergînd den loc în loc şi den casă în casă,
aşteptînd apusul soarelui să mă odihnesc de durerile
şi de osteninţele care m‑au cuprins acum. Ce zi vreun
cuvînt cătră Dumnezeu şi mori!“17

a pierit amintirea ta de pe pămînt împreună cu fii şi
fiicele durerii şi trudelor pîntecelui meu, pentru care
m‑am istovit zadarnic, iar tu însuţi şezi în putreziciunea
viermilor, înnoptînd sub cerul liber. Iar eu colind ca
o slujnică rătăcită din loc în loc şi din casă în casă,
aşteptînd să asfinţească odată soarele spre a mă odihni
de trudele şi caznele care mă cuprind acum. Ci rosteşte
vreun cuvînt împotriva Domnului şi pieri!“

10. Şi el, căutînd, dzise ei: „Pentru căci ca una de
cêle fără minte muieri ai grăit? Dă am priimit cêle
bune dentru mîna Domnului, cêle rêle să nu suferim?“
Întru toate acêstea ce i s‑au întîmplat lui, nimic n‑au
greşit Iov cu budzele înaintea lui Dumnedzău.

10. Iar el, căutînd la dînsa, zise: „Ce ai grăit tu aceasta
ca una den muiêrile cêle nebune? Deaca am luat cêle
bune den mîinile Domnului, dară cêle rêle au să nu le
răbdăm?“ De toate de acêstea cîte i se‑au întîmplat în
nimic n‑au greşit Iov înaintea Domnului Dumnezeu
cu gura şi n‑au dat nebunie lui Dumnezeu.
11. Iară deaca auziră trei priêteni ai lui de toată
răotatea carea au venit pre dînsul, veniră fieştecare
de pren ţara sa la dînsul: Elifaz, craiul Thamanului,
şi Valdad, armaşul de la Savhiia, şi Sofar, al mineilor.
Şi mêrseră la dînsul denpreună să‑l mîngîie şi să‑l
cercetêze.18

10. Însă el, privind‑o, i‑a grăit: „Ai vorbit ca una
dintre femeile lipsite de minte! Dacă am primit cele
bune din mîna Domnului, să nu îndurăm şi cele rele?“
Şi în toate cele ce s‑au întîmplat, Iov nu a greşit deloc
cu buzele sale în faţa lui Dumnezeu.

12. Şi văzîndu‑l pre el de departe, nu l‑au cunoscut.
Şi strigînd cu glas mare au plîns, rumpînd fieştecarele
podoaba lui şi spulbărînd pămînt pre capetile‑şi în
cer.
13. Au şedzut lîngă el 7 dzile şi 7 nopţi şi nice unul
dentru înşii au grăit cuvînt cătră el, pentru că vedea
rana groaznică fiind şi mare foarte.

12. Şi văzîndu‑l de dăparte, nu‑l cunoscură. Şi
strigară cu glas mare şi plînseră şi‑şi sparseră hainele
toţi19, presărîndu‑şi ţărînă pre capete.20
13. Şi şăzură la dînsul 7 zile şi 7 nopţi şi nici unul
dentr‑înşii nu grăi cătră dînsul nici un cu‑ [519/2] vînt,
că văzură că iaste rană rea şi foarte mare.

12. Văzîndu‑l de departe, nu l‑au recunoscut şi,
strigînd cu glas mare, au izbucnit în plîns, şi‑a sfîşiat
fiecare veşmîntul şi şi‑au azvîrlit ţărînă pe cap înspre
cer.
13. S‑au aşezat lîngă el şapte zile şi şapte nopţi,
negrăind nimic, fiindcă vedeau că năpasta lui este
cumplită şi foarte mare.

Cătră priêteni vorbă
Cap 3

Cap 3

Capitolul 3

1. După aceasta, dăşchise Iov rostul lui şi blăstămă
dzua lui,
2. Zicînd:
3. 11„Piară zua întru carea am născut şi noaptea
acêea întru carea au dzis: «Iată făt!»

1. Iară după acestea‑şi dăşchise Iov gura sa şi
blestemắ zioa sa,21
2. Zicînd:
3. „22Să piêie zioa în carea m‑am născut şi noaptea
în carea au zis: «Iată că iaste parte bărbătească!»

1. După aceasta, Iov îşi deschise gura şi blestemă
ziua lui [de naştere],
2. Zicînd:
3. „De‑ar pieri ziua în care am fost născut şi noaptea
în care s‑a spus: «Iată un fiu!»

4. Noaptea acêea fie întunêrec şi să nu o cêrce pre
ea Domnul de sus, nici să vie la ea lumină!

4. Zioa acêea fie întunêrec şi să nu cêrce Domnul
desupra ei şi să nu vie pre dînsa lumină!23

4. Să fie acea zi întuneric, să nu o cerceteze pe ea
Domnul din ceruri şi nici să nu vină peste ea lumină!

5. Ce să o ia pre însă întunêrec şi umbră de moarte,
să vie preste însă negură! Blásteme‑să dzua acêea.

5. Şi să o cuprinză întunêrecul şi umbra morţii, să
vie pre dînsa negură şi să fie blestemată acea zi.

5. Să o cuprindă pe ea întunericul şi umbra morţii,
să vină peste ea negura. Blestemată fie acea zi

6. Şi noaptea acêea, să o ia pre însă întunêrec, să nu
fie întru dzilele anului, nici să să numere întru dzilele
lunilor!
7. Ce noaptea acêea fie durêre şi nu vie preste însă
veselie, nice bucurie,

6. Pre noaptea acêea să o ajungă întunêrecul şi să
nu fie în zilele anului, nici să fie numărată în zilele
lunilor!24
7. Noaptea acêea să fie durêre şi să nu vie într‑însa
veselie şi bucurie.

6. Şi să o ia în stăpînire întunericul, să nu mai fie
printre zilele anului, nici numărată printre zilele lunii!

8. Ce blasteme pre ea cel ce blastămă dzua acêea,
cela ce va să prindză chítosul cel mare! [9.] Întúneci‑se
stêlele nopţii aceia.
9. Şi [424⁄1] nu îngăduiască, şi la lumină nu vie, şi
să nu vază luceafărul luminînd.

8. Să o blêsteme ceia ce blêstemă, carele are să
înceapă chitul cel mare. [9.] Să întunecêze şi stêlele
nopţii aceiia
9. Şi să nu rabde, nici la lumină să nu vie, nici să
vază răsărind luceafărul.

8. Ci să o blesteme pe ea cel care blestemă zilele şi
cel care urmează să ia în stăpînire chitul cel mare.

10. Căci n‑au închis porţile pîntecelui maicei mêle,
că are fi mîntuit durêrea de cătră ochii miei!

10. Căci n‑au închis poarta pîntecelui mîne‑mea,
nici n‑au gonit durêrea de la ochii miei.

9. Să se întunece stelele acelei nopţi, să zăbovească,
dar să nu ajungă la lumină şi să nu vadă luceafărul de
dimineaţă răsărind,
10. Fiindcă nu a închis porţile pîntecelui maicii mele
şi nu a îndepărtat durerea de la ochii mei.

11. Pentru căci, dară, în pîntece n‑am murit? Şi den
pîntece am ieşit şi nu îndată am pierit?

11. Pentru căci n‑am murit în pîntece? Sau deaca
am ieşit den pîntece, căci n‑am pierit numaidecît?

11. De ce nu m‑am sfîrşit în pîntecele maicii mele,
sau de ce nu am pierit îndată ce am ieşit din pîntece?

12. Şi pentru căci au tîmpinat mie genuchele? Şi
pentru ce ţiţele am supt?

12. Pentru căci m‑au întimpinat genuchiele? Pentru
ce am supt ţîţă?

12. Pentru ce m‑au mai întîmpinat genunchii şi
pentru ce am mai fost alăptat?

13. Acum adormind aş fi odihnit şi culcîndu‑mă
m‑aş fi oteşit,

13. Că acum, de aş fi adormit, aş tăcea şi m‑aş fi
răposat,

13. Acum m‑aş întinde în linişte şi aş adormi în
tihnă,

11. Şi audzind cei10 3 priêteni ai lui rêlele toate cêlea
ce au venit preste îns, au venit fieştecarele dentru a sa
ţară cătră el: Elifaz, a themanilor împărat, şi Valdad,
a safheilor tiran, Sofar, al mineilor împărat. Şi veniră
cătră el toţi odată, ca să‑l mîngî́ie şi să‑l socotească
pre el.

14. Cu împăraţii,

14. Cu împăraţii

11. Cei trei prieteni ai săi, auzind toate relele care i
s‑au întîmplat, au sosit fiecare din ţinutul său: Elifaz,
împăratul temanilor, Baldad, tiranul safheilor, şi Sofar,
împăratul mineilor. Iar ei au venit într‑un singur gînd,
ca să‑l mîngîie şi să‑l cerceteze.

7. Acea noapte să fie durere şi să nu vină peste ea
bucurie, nici voioşie,

14. Împreună cu împăraţii
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păraţii, sfêtnicii pămîntului, carii să semeţiia întru sabii,
15. Sau cu boiêrii cărora mult iaste aurul, carii au împlut casele
lor de argint,
16. Sau ca o lepădătură ieşind den zgăul mîne‑sa, sau ca pruncii
carii n‑au văzut lumina.
17. Acoló cei fără credinţă au aţîţat mîniia urgiei, acoló au
odehnit cei trudiţi cu trupul.
18. Şi toţi odată, cei vêcinici, n‑au auzit glas de birari.
19. Mic şi mare acoló iaste şi slugă netemîndu‑se de domnul
lui.
20. Că pentru căci s‑au dat celor dentru amărăciune lumină şi
viaţa sufletelor celor ce sînt în durori?
21. Carii pohtesc moartea şi nu o nemeresc, scurmîndu‑o ca
neşte comoară
22. Şi vêseli s‑au făcut de o vor nemeri.
23. Moartea omului odihnă e, pentru că au închis Dumnezău
asupra lui.
24. Pentru că mai nainte de bucatele mêle suspin mie vine şi
lăcrămez eu, cuprins fiind de frică.
25. Pentru că frica carea am grejit venitu‑mi‑au; şi de care m‑am
temut întimpinatu‑m‑au.
26. Nici am avut pace, nici mi‑au ticnit, nici m‑am odihnit, ce
au venit mie urgie.“
Cap 4
1. Şi răspunzînd Elifáz themaniteanul, zise:
2. „Au doară de multe ori ţi s‑au grăit ţie cu osteneală, şi putêrea
cuvintelor tale cine va suferi?
3. Că de vrême ce tu ai învăţat pre mulţi şi mîni slabe ai
mîngîiat,
4. Şi pre cei bólnavi ai sculat cu cuvintele şi la genuchi
neputincioase îndrăznire ai pus,
5. Şi acum au venit preste tine durêre şi s‑au atins de tine, şi tu
ai sîrguit.
6. Care dentru amîndoao, nu frica ta iaste întru nebunie? Şi
nedêjdea ta, şi răutatea căii tale?
7. Adu‑ţi aminte, dară, cine, curat fiind, au pierit? Sau cînd cei
adevăraţi cu toată rădăcina au pierit?
8. În ce chip am văzut pre cei ce ară cêle fără de cale şi cei ce
samănă pre dînsele dureri vor secera loruşi.
9. Den porunca Domnului vor pieri şi den duhul urgiei lui să
vor stinge.
10. Tăriia leului şi glasul leoaiei şi semeţiia bălaurilor s‑au stins.
11. Furnicoleul au pierit, neavînd mîncare, şi puii leilor s‑au
părăsit unul de altul.
12. Iară de s‑au făcut vrun cuvînt adevărat în cuvintele tale,
nemica dentr‑acêstea rău te‑ar fi întimpinat. Care dentru amîndoao,
nu va priimi urêchea mea minunate de la dînsul?
13. Şi cu frică şi cu răsunare de noapte cădea frică preste
oameni.
14. Frică m‑au întimpinat şi tremur şi tare oasele mêle le‑au
clătenat.
15. Şi duh preste faţa mea au venit şi s‑au încreţit mie perii şi
pieliţele.
16. Sculaiu‑mă, şi nu conoscuiu; văzuiu, şi nu era închipuire
înaintea ochilor miei, fără de numai abur şi glas auziiam:
17. Pentru ce? Au doa‑ //
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sfêtnicii pămîntului, carii să semeţiia pentru sabii,

şi cu sfêtnicii pămîntului carii se lăuda cu armele,25

15. Sau cu boiêrii cărora multu iaste aurul, carii au
împlut caselele lor de argint,
16. Sau ca o lepădătură ieşind den zgăul mîne‑sa,
sau ca pruncii carii n‑au văzut lumină.

15. Sau cu domnii cei cu aur mult carii ş‑au umplut
casele de argint,
16. Sau ca o stîrpitură carea se stîrpêşte den pîntecele
mîne‑sa, sau ca copiii carii n‑au văzut lumina.

17. Acoló cei fără credinţă s‑au aţîţat mîniia urgiei,
acoló au odihnit cei obosiţi cu trupul,
18. Şi toţi odată, cei vêcinici, n‑au audzit glas de
birariu.
19. Mic şi mare acoló iaste şi slugă netemîndu‑să
de domnul lui.
20. Că pentru căci s‑au dat celor dentru amărăciune
lumină şi viaţă sufletelor ce‑s în durori?

17. Acoló se‑au aprins cei necredincioşi cu urgiia
mîniei. [18.] Acoló au odihnit cei cu trupurile ostenite
18. Şi cei vêcinici denpreună n‑au auzit glasul
birariului.
19. Cel mic şi cel mare acoló sînt şi sluga carea se
tême de stăpînu‑său.
20. Pentru ce se‑au dat lumina celor ce sînt în
amărăciune şi viiaţa celor ce sînt în amărăciunea26
sufletului?27
21. Carii poftesc moartea şi nu o dobîndesc şi o
sapă ca pre o comoară

şi sfetnicii pămîntului cei care se semeţeau cu armele
lor,
15. Ori cu stăpînitorii care au mult aur, cei care
şi‑au umplut casele lor cu argint.
16. [Sau aş fi fost] ca un făt lepădat, ieşind din
pîntecele maicii sale, asemenea pruncilor care nu văd
lumina.
17. Acolo cei necredincioşi şi‑au mistuit urgia
mîniei, acolo cei istoviţi şi‑au aflat tihna.
18. Acolo toţi cei de demult nu mai aud glasul celui
ce strînge birul.
19. Mic şi mare sînt acolo, iar slujitorul nu se teme
de stăpînul său.
20. De ce li se dă lumină celor ce sînt întru
amărăciune şi viaţă sufletelor care sînt în suferinţă?

21. Carii poftesc moartea şi nu o nemeresc,
scurmîndu‑o ca nişte vistiêre

21. Celor ce tînjesc după moarte şi nu o dobîndesc,
celor care scormonesc după ea ca după o comoară

23. Moartea omului — odihnă, pentru că au închis
Dumnedzău asupra lui.
24. Pentru că mainte de bucatele mêle suspinu mie
vine şi lăcrămăz eu, cuprinsu fiind de frică.

23. Că moartea iaste răpaos omului şi o au închis
Dumnezeu de dînsul.
24. Că mai nainte de mîncarea mea mi‑au28 venit
suspinile şi lacrămele eu le‑am oprit cu frică.

22. Şi care sînt fericiţi dacă se întîmplă să o
nimerească?
23. [Pentru un astfel de] om moartea este odihnă,
fiindcă Dumnezeu l‑a înlănţuit.
24. Căci suspinul meu vine înaintea mîncării şi eu
lăcrimez cuprins de spaimă.

25. Pentru că frica carea am grijit venit‑au mie şi de
carele m‑am temut tîmpinat‑au mie.
26. Nice m‑am împăcat, nici m‑am mîlcomişat, nici
m‑am odihnit, ce au venit mie urgie.“

25. Şi frica de carea mă temeam mi‑au venit şi de
ce‑mi era frică m‑au întimpinat.
26. Dară nu m‑am împăcat? Dară n‑am tăcut? Dară
n‑am odihnit? Şi au venit pre mine mîniia.”

25. Căci spaima de care purtam grijă a venit asupra
mea şi lucrul de care mă înfricoşam m‑a întîmpinat.
26. Nici nu am trăit în pace, nici nu m‑am liniştit,
nici nu am avut tihnă, ci a venit peste mine urgie.“

22. Şi vêseli s‑au făcut dă o vor nemeri.

Cap 4
1. Şi răspundzînd Elifaz themaniteanul, dzise:

22. Şi se‑ară bucura deaca o ară nemeri.

Cap 4
1. Iară Elifas thamaneanul răspunse zicînd:29

Capitolul 4
1. Elifaz Temanitul a răspuns, grăind:

3. Că în vrême ce tu ai învăţat pre mulţi şi mîini
slabe ai mîngîiat,

2. „Au doară fost‑ai tu grăit de multe ori întru
ostenêle, [520/1] că învîrtoşarea cuvintelor tale cine
va răbda?
3. Iată că ai învăţat pre mulţi şi mîinile celui slab
le‑ai mîngîiat,

2. „Oare de multe ori ţi s‑a vorbit ţie în vremea
nenorocirii? Iar puterea cuvintelor tale cine o va
îndura?
3. Căci tu ai povăţuit pe mulţi şi mîini neputincioase
ai mîngîiat.

4. Şi pre cei bolnavi ai sculat cu cuvintele şi la
genuchile neputincioase îndrăznire ai pus,
5. Şi acum au venit preste tine durêre şi au atinsu de
tine, şi tu ai sîrguit.

4. Şi pre cei neputêrnici i‑ai rădicat cu cuvintele şi ai
pus cu îndrăzneală la genuchiele celor slabi.
5. Iar acum au venit asupra ta durêre şi se‑au atins
de tine. Iar tu te‑ai turburat30.31

4. Pe cei neputincioşi i‑ai îmbărbătat prin cuvinte,
iar genunchilor nevolnici le‑ai dăruit îndrăzneală.
5. Iar acum a venit peste tine nenorocirea, te‑a lovit
şi tu te‑ai tulburat.

6. Care dentr‑amîndoao, nu frica ta iaste întru
nebunie? Şi nădêjdea ta, şi răutatea căii tale?

6. Dară frica ta ce iaste, au doară nu iaste nebunie,
şi nădêjdea ta, şi răotatea căii tale?

6. Oare frica ta nu este [întemeiată] pe nesăbuinţă,
ca şi nădejdea ta, ori răutatea căii tale?

7. Adu‑ţi aminte, dară, cine, curat fiind, au pierit?
Sau cînd adevăraţii cu toată rădăcina au pierit?

7. Ado‑ţi, dară, aminte cine au fost curat şi să fie
pierit? Sau cei adevăraţi să fie pierit toţi den rădăcină?

8. În ce chip avînd pre cei ce ară cêlea fără de cale şi
cei ce samănă pre înse [424⁄2] durêre vor secera şie.

8. Precum am văzut pre cei ce ară cu răotate şi ceia
ce samănă griji sêceră lor.

9. Den porînca Domnului vor pieri şi den duhul
urgiei lui să vor stinge.
10. Tăriia leului şi glasul leoaiei şi semeţiia bălaurilor
să stinse.
11. Furnicoleul au pierit neavînd mîncare şi ţîncii
leilor s‑au părăsit înde sine.
12. Iară de s‑au făcut vreun cuvînt adevărat
întru cuvintele tale, nimic dentru acêstea rău te are
fi întîmpinat. Carea dentr‑amîndoao, nu va priimi
urêchea mea minunate de la îns?
13. Şi frica şi răsunarea de noapte cădea frică preste
oameni.

9. Au pierit de porunca Domnului şi de duhul
mîniei lui se vor sfîrşi.
10. Putêrea leului şi glasul leoaicei şi lauda bălaurului
se‑au stins.
11. Furnicoleul32 au pierit pentru că n‑au avut să
mănînce şi puii leului au părăsit unul pre altul.33
12. Că de ară fi fost vreun cuvînt adevărat întru
cuvintele tale, nici o răotate dentr‑acêstea nu te‑ară
fi întîlnit. [13] Dară care de ale puterii nu va priimi
urêchea mea, de la care
13. De glasul şi de groaza cea de noaptea cădea
frică pre oameni.

7. Aminteşte‑ţi, aşadar, cînd a pierit cel care este
curat, sau cînd cei lipsiţi de făţărnicie au fost nimiciţi
din rădăcină?
8. Precum am văzut eu însumi, unii arau locuri
nepotrivite şi le semănau, iar mai apoi secerau dureri
pentru ei înşişi.
9. Prin porunca Domnului vor pieri şi prin duhul
urgiei lui vor fi nimiciţi.
10. Puterea leului, glasul leoaicei şi semeţia
balaurului s‑au stins.
11. Furnicoleul a pierit fiindcă nu a avut hrană, iar
puii de leu s‑au părăsit unul pe altul.
12. Dar dacă ar fi fost vreo vorbă adevărată
printre cuvintele tale, nu te‑ar fi întîmpinat nici una
dintre aceste rele. Oare nu va primi urechea mea cele
minunate de la el?
13. Spaimă şi şoapte de noapte au căzut peste
oameni.

14. Frică m‑au tîmpinat şi cutremur şi tare oasele
mêle le‑au clătinat.

14. Că m‑au întimpinat groaza şi cutremurul şi
foarte se‑au cutremurat oasele mêle.

14. Frică şi cutremur m‑au întîmpinat, iar oasele
mele s‑au clătinat puternic.

15. Şi duh preste faţa mea au venit şi s‑au încreţit
mie perii şi pielíţele.
16. Sculaiu‑mă şi nu cunoscuiu, şi nu era închipuire
înaintea ochilor miei, fără numai abur şi glas
audziiam:
17. Dară au ce? Au doară

15. Şi duhul se‑au pogorît pre faţa mea şi mi se‑au
înfricoşat părul şi carnea.
16. Sculatu‑m‑am şi n‑am prins vêstea; văzut‑am şi
n‑au fost închipuire înaintea ochilor miei, [17] ce am
auzit duh şi glas:
17. Dară ce va fi? 34Cînd va

15. Şi a trecut prin faţa mea un duh şi s‑au înfiorat
perii şi carnea mea.
16. M‑am ridicat şi, văzînd, nu l‑am recunoscut,
fiindcă nu era un chip înaintea ochilor mei, ci numai o
adiere şi am auzit un glas:
17. „Oare ar putea să fie

2. „Au doară de multe ori ţi s‑au grăit ţie cu
osteneală, şi vîrtutea cuvintelor tale cine va suferi?
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ră curat va fi pămînteanul înaintea Domnului? Au den faptele lui
fără de prihană e omul?
18. De nu se încrêde spre slugile lui, iară asupra îngerilor lui
strîmbu ceva au gîndit,
19. Şi pre cei ce lăcuiescu în case de lut, dentru carii şi noi
dentru acelaşi lut sîntem, lovi pre ei ca în chip de cari.
20. Şi de demineaţă pînă în sară nu mai sînt, pentru că, neputînd
ei lor să‑şi ajute, au pierit.
21. Pentru că au suflat lor şi s‑au uscat; pieriră pentru căce n‑au
avut ei învăţătură.
Cap 5
1. Şi să cheamă de te va asculta cineva sau de vei vedea pre
vreun înger den cei sfinţi!
2. Pentru că pre cel fără de minte îl ucide urgiia, iară pre cel
rătăcit îl omoară rîvnirea.
3. Iară eu am văzut pre cei fără de minte rădăcină puind, ce
îndată li se mîncắ lor petrêcerea.
4. Facă‑se fiii lor departe de mîntuire şi să vor smeri pre la uşele
celor mai mici, şi nu va fi cel ce izbăvêşte.
5. Pentru că cêle ce aceia au săcerat, direpţii vor mînca; şi ei
dentru răutăţi scoşi vor fi, răsipească‑se lor vîrtutea.
6. Pentru că nu va ieşi den pămînt osteneală, nice den munţi va
odrăsli trudă,
7. Ce omul să naşte cu osteneală şi puii vulturului la înălţime
zburară.
8. Şi nu însă, ce eu mă voiu ruga lui Dumnezău, pre
Atotstăpînitoriul voiu chema,
9. Pre cela ce face mari şi nesocotite, slăvite şi minunate, cărora
nu iaste număr,
10. Pre cela ce dă ploaie pre pămînt, ce tremite apă preste cel
de supt ceriu.
11. Pre cela ce face pre cei smeriţi la înălţime şi pre cei pierduţi
sculîndu‑i,
12. Premenind sfaturile celor marghioli şi nu vor face mîinile
lor adevăr,
13. Cel ce prinde pre cei învăţaţi cu înţelepciune şi sfatul celor
mult încîlciţi au mutat,
14. Zioa va timpina lor întunêrec, iară în amiazazi vor pipăi
întocma cu noaptea.
15. Şi piară în războiu, şi cel neputincios să iasă den mîna
silnecului.
16. Şi fie celui neputincios nedêjde, şi gura năpăstuitoriului să
să astupe.
17. Şi fericitu‑i omul pre carele au mustrat Domnul! Şi dojenirea
Atotţiitoriului nu tăgădui,
18. Pentru că el face a durea şi iarăşi aduce la loc; lovit-au, şi
mînile lui au vindecat.
194. De şase ori den nevoi te va scoate, iară în a şaptea5 nu se
va atinge de tine răul.
20. În foamete te va mîntui den moarte şi în războiu den mîna
fierului te va dezlega.
21. Den biciul limbii te va ascunde, şi nu te vei tême de răutăţi
viitoare de cătră omul ce nice un bine grăiêşte.
22. Celor strîmbi şi fără de lêge vei batjocori şi de hiarăle cêle
sălbatece nu te vei tême,
23. Căce cu pietrile cîmpului e făgăduinţa ta, şi hiarăle ţarenii /
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Versiunea modernă

curat va fi pămînteanul înaintea Domnului? Au dentru
faptele lui fără prihană om?

fi omul curat înaintea Domnului sau bărbatul cînd va
fi fără de vină den faptele sale?

curat muritorul înaintea Domnului, sau bărbatul să fie
neprihănit prin faptele sale?

18. 12De nu să încrêde spre slugile lui, şi asupra
îngerilor lui strîmb ceva au gîndit,
19. Şi pre cei ce lăcuiesc case de lut, dentru carii
şi noi dentru acelaşi lut sîntem, lovi pre ei ca în chip
de care,
20 Şi de dimineaţă pînă în sară nu mai sînt, pentru
că nu pot ei şie să‑şi ajute, au pierit.

18. 35Că de n‑au crezut pre slugile sale, ce au fost
cumplit îngerilor săi,
19. Dară de ceştia ce lăcuiesc în case de lut ce
va băga seamă? Den care lut şi noi înşine sîntem.
Bate‑i‑va ca pre nişte molii.
20. De dimineaţa pînă seara, că nu sînt şi pentru că
n‑au putut să‑şi ajute, au pierit.

18. Dacă în slujitorii săi nu se încrede, iar îngerilor
săi le află strîmbătate,
19. Cu atît mai mult pe cei care locuiesc în case de
lut, din care lut sîntem şi noi, îi striveşte ca pe nişte
molii
20. Şi care din zori pînă în amurg nu mai sînt; au
pierit fiindcă nu pot să‑şi ajute lor înşile.

21. Pentru că au suflat lor şi s‑au uscat, pieriră
pentru căci n‑au avut ei învăţătură.

21. Suflat‑au asupra lor şi se‑au uscat şi au pierit, că
n‑au avut înţelepciune.

21. Căci a suflat asupra lor şi s‑au vestejit, au pierit
pentru că nu au avut înţelepciune.

Cap 5

Cap 5

Capitolul 5

1. Şi cheamă, dă te va asculta cineva sau de vei
vedea pre vreun înger den cei sfinţi!

1. Chiiamă, dară, de iaste cine să te auză sau de vei
vedea pre cinevaşi den îngerii cei sfinţi!36

1. Dar, strigă, oare îţi va răspunde cineva, sau pe
care dintre îngeri îl vei vedea?

2. Pentru că pre cel fără de minte îl ucide urgiia, iară
pre cel rătăcit îl omoară rîvnirea.
3. Iară eu am văzut pre cei fără minte rădăcină
puind, ce îndată li să mîncắ lor petrêcerea.

2. Că pre cel nebun îl ucide mîniia şi pre cel rătăcit
îl omoară rîvna.
3. Eu am văzut pre cei nebuni puind rădăcină, ce
numaidecît fu mîncat bucatele lor.

2. Căci pe cel nesăbuit îl prăpădeşte urgia, iar pe cel
rătăcit îl ucide rîvna [nesocotită].
3. Iar eu am văzut pe cel nesăbuit înfigîndu‑şi
rădăcina, dar într‑o clipă viaţa sa a fost mistuită.

4. Departe facă‑să fiii lor de la mîntuire şi să
zdrumíce pre la uşile celor mai mici, şi nu va fi cel ce
hălăduiêşte.
5. Pentru că cêle ce aceia au secerat, drepţii vor
mînca; şi ei dentru răutăţi scoşi vor fi, slăbască‑să lor
vîrtutea.
6. Pentru că nu va ieşi dentru pămîntu osteneală,
nici dentru munţi va odresli osteneală.
7. Ce omul să naşte cu osteneală şi puii ghipei la
înălţimi zboară.

4. Dăparte să fie feciorii lor de mîntuire şi să
tremure pre la uşile celor mai proşti şi să nu fie cine
să‑i apuce.
5. [520/2] Că cêle ce au strîns ei le mănîncă cei
direpţi; iar ei înşişi nu vor fi scoşi den răotăţi, vîrtutea
lor să fie roasă.
6. Că den lut nu va ieşi osteneala, nici den munţi
de‑a crêşte dureri.
7. Omul se naşte spre osteneală şi puii vultúrului
spre zburarea cea naltă,

4. Fii săi se vor afla departe de mîntuire, vor fi luaţi
în rîs pe la porţile celor mai prejos decît ei şi nu va fi
cel ce izbăveşte.
5. Cele adunate de ei le vor mînca drepţii, din răutăţi
nu vor fi izbăviţi, iar puterea lor se va vlăgui.

8. Însă nu, ce eu mă voi ruga Domnului
Dumnezău, pre a tuturor Despuitor voi chema,

8. De care lucru eu mă voiu ruga lui Dumnezeu şi
voiu chiema pre Domnul şi Stăpînul tuturor,37

8. Eu însă mă voi ruga Domnului Dumnezeu şi îl
voi chema pe Stăpînul tuturor,

9. Pre cela ce face mari şi pri‑ [425⁄1] 13cepute şi
slăvite şi minunate, cărora nu iaste număr,

9. Cela ce face cêle mari şi neurmate şi cêle slăvite
şi alêse, carea n‑au număr,

9. Pe cel care face lucruri mari, de nepătruns,
minunate şi fără număr,

10. Pre cela ce dă ploaie pre pămînt, ce trimite apă
preste cel de supt cer,
11. Pre cela ce face pre cei smêrini la înălţime şi pre
cei pierduţi sculîndu,

10. Cela ce dă pămîntului ploaie şi cela ce sloboază
apă pre cêle de supt ceriu,
11. Şi cela ce pune pre cei smeriţi la înălţime şi cela
ce rădică pre cei pieriţi,

10. Pe cel care dă ploaie pe pămînt şi trimite apă
peste cele de sub cer,
11. Pe cel care îi aşează pe cei smeriţi la înălţime şi‑i
nimiceşte pe cei ce se înalţă,

12. 14Primenind sfaturi a celor marghioli şi nu vor
face mîinile lor adevăr,

12. 38Cela ce răsipêşte sfaturile celor hiclêni ale
cărora mîini n‑au a face adevăratele,

12. Care schimbă sfaturile celor vicleni şi astfel
mîinile lor nu pot împlini adevărul,

13. 15Cel ce prinde pre cei învăţaţi cu înţelepciunea,
sfatul celor mult încîlciţi au mutatu‑l.
14. Dzua va tîmpina lor întunêrec, iară în amiazădzi
vor pipăi atocma cu noaptea.
15. Şi piară în războiu, şi cel neputincios să iasă den
mîna sîlnecului.

13. 39Cela ce pricêpe pre cei înţelepţi întru
înţelepciune şi sfaturile cêle împletite le‑au făcut de
mirare.40
14. Întîlni‑i‑va întunêrecul zioa şi amiiazăzi să
pipăie ca noaptea.
15. Şi să piêie la războaie, iar cel slab să scape den
mîinile celui putêrnic.

13. Care prinde pe cei înţelepţi prin cugetarea
lor şi răstoarnă sfatul celor mult întortocheaţi în
vicleşuguri.
14. Ziua vor fi întîmpinaţi de întuneric, iar în amiază
vor orbecăi ca noaptea.
15. De‑ar pieri în război, iar nevoiaşul să se
izbăvească din mîna celui puternic!

16. Şi fie celui neputincios nădêjde, şi a celui
năpastnic rost să să astupe.
17. 16Şi fericit omul pre carele au mustrat Domnul!
Şi dojenirea celui Întrutotţiitor nu te tăgădui,

16. Şi să fie nădêjdea celui neputêrnic, iar gura celui
nedirept să se astupe41.
17. 42Fericit omul pe care‑l va mustra Dumnezeu şi
de certarea celui Atotţiitoriul nu te întoarce.

16. Şi să fie celui nevoiaş nădejde, iar gura celui
nedrept să se astupe!
17. Fericit bărbatul pe care Domnul îl mustră şi care
nu dispreţuieşte dojana Atotputernicului.

18. Pentru că el face a durea şi iarăşi aduce la loc;
lovit‑au, şi mîinele lui au vindecat.

18. Că acela face să doaie şi iarăşi tocmêşte la loc;
vătăma‑va şi mîinile lui vor vindeca;

18. Căci el însuşi aduce durerea şi el aduce la starea
dinainte, el loveşte şi mîinile lui aduc tămăduire.

19. De 6 ori dentru răotăţi te va scoate, iară în a
şaptea nu să va atinge de tine rău.

19. De şase ori te va scoate den nevoi, iar a şaptea
oară nu se va atinge de tine răul.

19. De şase ori te va izbăvi din nenorociri, iar a
şaptea oară nu te va atinge răul.

20. În foamete te va izbăvi dentru moarte şi în
război den mîna hierului te va dezlega.
21. De biciul limbii te va ascunde, şi nu te vei tême
pentru răutăţi viitoare de cătră omul ce grăiêşte nici
un bine.
22. Celor strîmbi şi fără dă legi vei batjocuri şi de
jiganiile cêle sălbatece nu te vei tême,
23. Căci cu pietrile cîmpului17 — făgăduinţa ta, şi
jiganiile ţarenii

20. În foamete te va mîntui den moarte şi în războiu
te va dăzlega den mîinile fierului.
21. Şi de biciul limbii te va acoperi, şi nu te vei tême
de răotăţile ce vor veni de la omul carele nimic nu
grăiêşte bine.43
22. De cei nedirepţi şi de cei făcători de fărădelêge
îţi vei rîde şi de fiiara cea sălbatecă nu te vei tême.
23. Pentru că făgăduinţa ta iaste cu pietrile cêle
sălbatece44

20. În foamete te va mîntui din moarte, iar în război
te va slobozi din mîna fierului.
21. De biciul limbii te va ascunde, iar tu nu te vei
înfricoşa de rele, cînd acestea vor sosi, şi nici de omul
care nu grăieşte nimic bun.
22. Vei batjocori pe cei nedrepţi şi pe cei fărădelege,
iar de fiarele cele sălbatice nu te vei teme.
23. Legămîntul tău va fi cu pietrele cîmpului,

6. Fiindcă truda răsăre din pămînt, iar din munţi nu
izvorăşte nici o durere,
7. Căci omul este născut pentru trudă, la fel ca puii
vulturului pentru a‑şi lua zborul către înălţimi.
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vor împăca ţie, pentru că hiarăle cêle sălbatece vor împăca ţie.
24. După acêea vei cunoaşte că ţie se va împăca casa şi petrêcerea
cortului tău nu va greşi.
25. Şi vei cunoaşte că e multă semenţiia ta, şi fiii tăi vor fi ca
toată iarba ţarenii.
26. Şi vei veni la groapă ca un grîu copt, la vrême săcerîndu‑se,
sau ca un stog la arie, la vrême aducîndu‑se.
27. Şi iată, ca acêstea aşa le‑am cercetat, acêstea sînt carele am
auzit. Şi tu cunoaşte ţie ce ai făcut!“
Cap 6
1. Şi răspunzînd Iov, zise:
2. „Că de ar şti neştine să‑mi stea urgiia mea şi durorile mêle să
le rădice cu jugul deodată.
3. Şi dară decît năsipul de pre lîngă mare mai greu va fi! Ce,
după cum să pare, cuvintele mêle sînt rêle,
4. Pentru că săgeţi de la Domnul în trupul mieu sînt, cărora
mîniia lor îmi stocêşte sîngele; cînd voiu încêpe a grăi, mă împung.
5. Pentru căci au în zadar va striga măgariul sălbatec, fără de
numai mîncarea cercînd? Sau de va rumpe glas bou, la iêsle avînd
mîncările?
6. De se va mînca pîine fără de sare? Sau de iaste gustare întru
cuvinte deşarte?
7. Pentru că nu poate sufletul mieu a să potoli. Că putoare văz
mîncările mêle, ca mirosirea leului.
8. Pentru că, de va da şi‑mi va veni mie cêrerea, şi nădêjdea mea
va da Domnul.
9. Începînd Domnul, rănească‑mă, iară la săvîrşit să nu mă
omoară.
10. Şi fie mie cetatea mormînt, asupra căriia preste ziduri săriiam
preste ea; nu mă voiu scumpi, pentru că n-am minţit cuvintele
sfinte ale Dumnezăului mieu.
11. Pentru căce mi‑e putêrea, căci rabd? Sau carea mi‑e vrêmea,
căci îngăduiêşte sufletul mieu?
12. Au vîrtute de piatră e vîrtutea mea? Au pieliţele mêle sînt
de aramă?
13. Au nu pre el nădejduiam? Iară ajutoriul de la mine iaste
depărtat.
14. M‑au depărtat mila, şi socotinţa Domnului m‑au trecut cu
vedêrea.
15. Nu m‑au văzut pre mine cel mai de aproapele al mieu; ca un
pîrîu ce seacă sau ca un val m‑au trecut pre mine.
16. Carii să smeriia de mine, acum au căzut preste mine ca nişte
omăt sau gheaţă îngheţată.
17. Precum topindu-se, căldură făcîndu‑se, nu s-au conoscut
unde iaste,
18. Aşa şi eu m‑am părăsit de cătră toţi şi am pierit şi înstreinat
de casă m‑am făcut.
19. Vedeţi căile themanênilor, drumurile savonênilor, cei ce
vedeţi.
20. Şi ruşine vor plăti cei ce nădejduiesc pre cetăţi şi pe bani.
21. Iară şi voi, dară, m‑aţi asuprit pre mine fără de milă; deci,
văzînd a mea rană, têmeţi-vă!
22. Pentru căci? Au doară ceva am cerşut de la voi? Au de
putêrea cea de la voi sînt lipsit, ca să mă mîntuiţi de vrăjmaş
23. Sau den mînile sîlnicilor să mă izbăviţi pre mine? //
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vor împăca ţie, pentru că hiarăle cêle sălbatece vor
împăca ţie.
24. După acêea vei cunoaşte că ţi să va împăca casa
şi petrêcerea cortului tău nu va greşi.

şi fierile cêle sălbatece vor fi ţie împăcate45.

iar fiarele sălbatice vor trăi cu tine în pace.

24. Şi după aceasta vei pricêpe că ţi se‑au împăcat
casa şi traiul casei tale nu va greşi.

25. Şi vei cunoaşte că‑i multă seminţiia ta, şi fiii tăi
vor fi ca toată iarba ţarenii.
26. Şi vei veni la groapă ca un grîu copt, la
vrême secerîndu‑să, sau ca un stog a ariei, la vrême
aducîndu‑să.
27. Iată, acêstea aşa le‑am cercetat, acêstea sînt
carele am audzit. Şi tu cunoaşte şie ce ai făcut.“

25. Şi vei înţelêge că sămînţa ta iaste multă şi feciorii
tăi vor fi ca toată iarba cîmpului.
26. Şi deaca te vei îmbogăţi, vei întra în mormînt ca
grîul cel copt în vrêmea secerişului sau ca un stog la
arie în vrêmea cărîşului.
27. Iată acêstea [521/1] aşa le‑am urmat şi aceasta
iaste ce am auzit. Iar tu te socotêşte însuţi ce ai
făcut.“

24. După aceea vei cunoaşte că se va afla în pace
casa ta, iar sălăşluirea cortului tău nu va suferi vreo
lipsă.
25. Şi vei cunoaşte că multă este seminţia ta, iar fii
tăi ca iarba pămîntului.
26. Vei ajunge la mormînt ca grîul copt şi secerat
la vremea potrivită, ca un snop de grîu pentru treierat
adunat la vremea sa.
27. Iată, acestea sînt precum le‑am cercetat şi
precum le‑am auzit. Tu însă cunoaşte dintru tine însuţi
dacă ai săvîrşit ceva [rău].“

Cap 6

Cap 6

Capitolul 6

1. Şi răspundzînd Iov, dzise:
2. „Că de are şti ne18 stînd să19 stea urgiia mea şi
durorile mêle să le rădice cu jugul odată,

1. Iară Iov răspunzînd, zise:
2. „Că de ară şti cinevaşi ară pune mînie pre mine şi
durerile mêle de le‑ară lua să le mắsure denpreună,46

3. Şi dară decît năsîpul de pre lîngă mare mai
greu va fi! Ce, după cum să pare, cuvintele mêle sînt
defăimate,
4. Pentru că săgeţi de la Domnul în trupul mieu
sînt, cărora mîniia lor îmi stocêşte sîngele; cînd voi
încêpe a grăi, mă împung pre mine.
5. Pentru căce? [425⁄2] Au în zădar va striga
măgariul sălbatec, fără numai mîncarea cercînd? Şi de
va rumpe glas bou, la iêsle avînd mîncările?

3. Ară fi mai grêle decît năsipul mării, că sînt şi
cuvintele mêle de hulă.

1. Răspunzînd Iov, a zis:
2. „O, dacă s‑ar afla cineva care să‑mi cîntărească
urgia şi durerile mele să le aşeze împreună în
cumpănă!
3. Şi vor fi mai grele decît nisipul de pe ţărm, fiindcă,
precum socotesc, vorbele mele sînt zadarnice.

4. Că săgeţile Domnului sînt în trupul mieu, a
cărora urgie îmi beau sîngele, şi cînd încep a grăi, mă
împung.
5. Dară ce iaste cînd zbiiară măgariul cel sălbatec,
au doară în zadar zbiiară? Ce cêre mîncare47? Sau boul
au muge‑va cînd va avea ce mînca la iêsle?

4. Căci săgeţile Domnului se află în trupul meu, iar
mînia lor îmi bea sîngele; cînd încep a grăi, [acestea]
mă împung.
5. Oare în zadar zbiară asinul sălbatic, sau numai
cînd căută mîncare, iar boul mugeşte lîngă iesle, avînd
hrană?

6. De să va mînca pîine fără de sare? Sau de iaste
gustare întru cuvinte dăşarte?
7. Pentru că nu poate sufletul mieu a să potoli. Că
putoare văz mîncările mêle, ca mirosirea leului.

6. Sau au mînca‑se‑va pîinea fără de sare? Sau au
iaste vreo gustare de cuvintele cêle dăşarte?
7. Că nu poate să mi se potolească sufletul. Că văz
împuciciunea şi bucatele mêle cu miros ca de leu.48

8. Pentru că, de va da şi‑mi va veni mie cêrerea, şi
nădêjdea mea va da Domnul.

8. Cine au dat ca să poată veni mie cêrerea mea? Şi
ce aştept va da mie Domnul.

6. Oare poate fi mîncată pîinea fără sare, iar în
cuvintele deşarte se află vreun gust?
7. Căci înverşunarea sufletului meu nu se poate
potoli, deoarece văd că mîncărurile mele au miros ca
al leului.
8. De‑ar da [Dumnezeu] şi mi s‑ar împlini cererea,
şi dacă Domnul mi‑ar dărui ceea ce nădăjduiesc!

9. Începînd Domnul, rănească‑mă, şi la săvîrşit să
nu mă omoară.

9. Început‑au Domnul de m‑au rănit, ce să nu mă
ucigă pînă în sfîrşit.

9. Domnul cel care a început rănească‑mă pînă în
sfîrşit, ci numai să nu mă nimicească.

10. Şi fie mie cetatea gropniţă, preste carea prestă
ziduri săriiam prestă ea; nu mă voi scumpi, pentru
că nu am minţit cuvintele sfinte ale Dumnedzăului
mieu.
11. Pentru că ce putêre mie, căci sufăr? Sau carea
mi‑i vrêmea, că îngăduiêşte sufletul mieu?

10. Să‑mi fie cetatea mormînt, pre ale căriia zăbrêle
am sărit; de care nu mă voiu ruşina, că n‑am minţit
cuvintelor celor sfinte ale Dumnezeului mieu.
11. Dară ce iaste vîrtutea mea ca să rabd? Sau
carea‑mi iaste vrêmea49 de să‑mi rabde sufletul?

10. Iar cetatea peste ale cărei ziduri săream să‑mi fie
mormînt; nu mă voi da în lături de la aceasta, fiindcă
nu am tăgăduit sfintele cuvinte ale Dumnezeului
meu.
11. Căci care este puterea mea ca să rabd, sau care
este vremea mea ca să mai îndure sufletul meu?

12. Au vîrtute de piatră — vîrtutea mea? Au pielíţele
mêle sînt de aramă?
13. Au nu pre el nădăjduiam? Ajutoriul de la mine
iaste dăpărtat.

12. Au doară iaste tăriia mea ca tăriia pietrii, sau
carnea mea au de aramă iaste?
13. [12] Sau au nu m‑am nădăjduit într‑însul? [13]
Iar ajutoriul au fugit de la mine.

12. Oare trăinicia mea este trăinicia pietrelor, iar
cărnurile mele sînt de aramă?
13. Oare nu nădăjduiam întru el? Însă a lipsit
ajutorul de la el.

14. Ferească‑mă mila, şi socotinţa Domnului m‑au
trecut cu vedêrea.

14. [13] Lăpădatu‑m‑au de milă, iar cercetarea
Domnului m‑au căutat.50

14. Mila m‑a ocolit, iar purtarea de grijă a Domnului
m‑a trecut cu vederea.

15. Nu m‑au văzut cei mai de aproape mie; ca un
pîrîu lipsindu‑mă sau ca un val m‑au trecut pre mine.

15. [14] Şi vecinii miei n‑au căutat spre mine, ca spre
un pîrău curmat sau ca pre nişte valuri m‑au trecut.

16. Carii să stidiia de mine, acum au căzut preste
mine ca nişte zăpadă sau gheaţă îngheţată.

16. [15] Ceia ce se temea de mine acum au căzut
asupra mea. [16] Ca nişte zăpadă şi ca nişte ghiiaţă
înghieţată
17. Cînd se topêşte de căldura carea iaste,

15. Nu au luat aminte la mine cei mai apropiaţi ai
mei, ci au trecut pe lîngă mine ca un val, ca un puhoi
care se risipeşte.
16. Cei care se sfiau de mine se năpustesc acum
asupra mea asemenea zăpezii sau asemenea bulgărilor
de gheaţă
17. Care, după ce s‑au topit de căldură, nu mai pot
fi recunoscuţi cum erau.
18. În acest chip şi eu am fost părăsit de către toţi;
am fost nimicit şi am ajuns ca unul lipsit de casă.

17. În ce chip topindu‑să, făcîndu‑să căldură, nu
s‑au cunoscut unde iaste,
18. Aşa şi eu m‑am părăsit de cătră toţi şi am pierit
şi înstreinat de casă m‑am făcut.
19. Vedeţi căile Themanon, drumurile Savon, cei
ce vedeţi.
20. Şi ruşine vor plăti cei ce să nădăjduiesc pre
cetăţi şi bani.
21. Şi de aciia şi voi m‑aţi asuprit pre mine fără de
milă; deci, văzînd a mea rană, têmeţi‑vă!
22. Pentru căce? Au doară ceva am cerut de la voi?
Au cei de la voi puteri sînt lipsit, [23] ca să mă mîntuiţi
dentru nepriêteni
23. Sau dentru mîinile sîlnicilor să mă mîntuiţi pre
mine?

18. Aşa şi eu am fost părăsit de toţi şi am pierit şi
fuiu fără de casă.
19. Vedeţi căile Themánului şi drumurile Savónului,
ceia ce vedeţi!
20. Că vor fi datori ruşinii ceia ce se nădăjduiesc
pentru cetăţi şi pentru avuţii.
21. Că voi aţi venit asupra mea fără de milă şi deaca
aţi văzut bubele mêle v‑aţi înfricoşat.
22. Dară au cerut‑am ceva la voi? Sau îmi trebuiêşte
vîrtutea voastră? [23] Sau să mă mîntuiţi den mîinile
vrăjmaşilor,
23. Sau să mă izbăviţi den mîinile celor51
putêrnici?52

19. Priviţi la căile temaniţilor şi luaţi aminte la
cărările sabeenilor.
20. Şi cei care se încred în cetăţi şi în bani vor fi
nevoiţi să se ruşineze.
21. Însă acum voi aţi venit asupra mea fără de milă,
aşa încît, văzînd rana mea, temeţi‑vă.
22. Ce, oare am cerut ceva de la voi, ori am nevoie
de puterea voastră astfel încît să mă mîntuiesc de
vrăjmaşi
23. Sau din mîna celor puternici să mă izbăvesc?
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24. Învăţaţi-mă, şi eu voiu asurzi6; de m‑am înşălat întru ceva,
spuneţi-mi!
25. Ce, după cum să pare, rêle-s cuvintele celui adevărat!
26. Pentru că nu de la voi vîrtute cer, nici mustrarea voastră7
cuvintele mêle va înceta, pentru că nu voiu suferi răspunsul graiului
vostru.
27. Fără de numai că pre sărac cădeţi, şi vă săltaţi preste priêtinul
vostru.
28. Şi acum căutînd în faţa voastră, nu voiu minţi.
29. Şădeţi, dară, şi să nu fie strîmb; şi iarăşi cu cel dirept veţi
uni-vă, pentru că nu iaste în limba mea strîmbătate. Au nu gîtlejul
mieu pricêperi cercetează?
Cap 7
1. Carea dentru amîndoao, au nu ispitire iaste viaţa omului pre
pămînt şi ca un năimit al unii zile e viaţa lui?
2. Sau ca o slugă temîndu‑se de domnul lui şi nemerind umbră?
Sau ca un năimit aşteptînd plata lui?
3. Aşa şi eu am răbdat luni seci, şi nopţile durorilor date mie
sînt.
4. De voiu dormi, zic: «Cînd e zioa?» Şi deaca mă voiu scula,
iarăşi: «Cînd e sara?» Şi plin mă fac de durori de cu sară pînă
demineaţa.
5. Şi să frămî́ntă trupul mieu8 întru putreziciunea viermilor şi
topesc grunjii pămîntului răzindu‑mă de puroi.
6. Şi viaţa mea iaste mai uşoară decît graiul şi au pierit întru
deşartă nădêjde.
7. Adu‑ţi aminte, dară, că duhul mi‑e viaţa şi nu se va mai
întoarce ochiul mieu să vază bine.
8. Nu mă va mai vedea ochiul celui ce mă vêde; ochii tăi – întru
mine şi nu voiu mai fi,
9. Ca un nor ce s‑au curăţit de la ceriu. Pentru că, de se va
pogorî om la iad, încă nu se va mai sui,
10. Nici nu se va mai întoarce la a lui casă, nici‑l va mai conoaşte
pre el încă locul lui.
11. Nici eu, dară, voiu cruţa gura mea, grăi‑voiu fiind în nevoia
duhului mieu, deşchide‑voiu, cu amărăciunea sufletului mieu
cuprinzîndu‑mă.
12. Carea dentru amîndoao: marea sînt, au bălaur, căci ai pus
preste mine strajă?
13. Zis‑am că: «Mă va mîngîia patul mieu şi voiu aduce cătră
mine osébi cuvînt zăcérii mêle.»
14. Înspăimezi‑mă cu visuri şi cu videnii mă îngrozeşti.
15. Mîntui‑vei de la duhul mieu sufletul mieu şi de la moarte
oasele mêle.
16. Pentru că nu voiu trăi în veac, pentru ca să îndelungesc la
mînie; depărtează‑te de la mine, că deşartă îmi iaste viaţa.
17. Pentru căci iaste omul, căci l‑ai mărit pre dînsul, au căci iêi
aminte la el?
18. Sau socoteala lui vei face pînă dimeneaţa? Şi la odihnă pre
el vei judeca? Pînă cînd nu mă laşi, nici mă slobózi, pînă unde voiu
înghiţi scuipitul mieu cu durêre?
19. De am greşit eu, ce voiu putea face? Cela ce ştie gîndul
oamenilor, pentru căci m‑ai pus pre mine rugătoriu ţie şi sînt preste
tine sarcină?
20. Pentru căci n‑ai fă‑ /
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24. Învăţa‑m‑eţi, şi eu voi asurdzi; dă m‑am înşelat
întru ceva, spuneţi‑mi mie!
25. Ce, după cum să pare, rêle‑s a adevăratului
cuvinte!
26. Pentru că nu de la voi vîrtute cer, nice certarea20
voastră cuvintele mêle vor înceta; pentru că nu voi
suferi răspunsul graiului vostru.

24. Învăţaţi‑mă, că eu voiu tăcea; de m‑am înşălat
în cevaşi, spuneţi‑mi!
25. Ce numai precum se cuvin celui rău cuvintele
celui adevărat.
26. Că nu ceiu de la voi tărie, nici mustrarea au
poftit [521/2] să mă încetêze cu cuvintele, [27] Nici
răspunsurile cuvintelor voastre nu le voiu răbda.

24. Învăţaţi‑mă, şi eu voi amuţi, iar dacă am rătăcit,
lămuriţi‑mă.
25. Ci, precum mi se pare, cuvintele celui lipsit de
făţărnicie nu au nici un preţ.
26. Fiindcă nu cer putere de la voi, nici mustrarea
voastră nu va face să înceteze cuvintele mele, fiindcă
nici nu voi mai îndura sunetul glasului vostru.

27. Fără numai că pre sărăimani21 vă săltaţi preste
priêtenul vostru.
28. Şi acum căutînd întru faţa voastră, nu voi
minţi.
29. Şedeţi, dară, şi să nu fie strîmbu; şi iarăşi cu
cel drept veţi uni, pentru că nu iaste întru limba mea
strîmbătate. Dară nu guşterul [426⁄1] mieu, dară nu cu
pricêpere cerceteadză?

27. [28] Fără numai căci aţi sărit şi cădeţi asupra
priêtenului vostru.
28. [29] Iar acum căutînd la faţa voastră nu voiu
minţi.
29. Ce şădeţi şi nu va fi nedirept. [30] Că şi grumazul
mieu au doară nu se învaţă înţelegerii?

27. Fără numai că năvăliţi asupra orfanului şi vă
azvîrliţi asupra prietenului vostru.
28. Şi acum vă voi privi în faţă şi nu voi minţi.

Cap 7

Cap 7

Capitolul 7

1. Carea dentr‑amîndoao, nu ispitire iaste viaţa
omului preste pămînt şi ca unui năimit de o dzi —
viaţa lui?
2. Sau ca o slugă temîndu‑să de domnul lui şi
nemerind umbră? Sau ca un năimit aşteptînd plata
lui?
3. Aşa şi eu am răbdat luni seci, şi nopţile durerilor
date mie sînt.
4. Dă voi dormi, dzic: «Cîndu‑i dzua?» Şi dacă
mă voi scula, iarăşi: «Cîndu‑i sara?» Şi plin mă fac de
durori de cu sară pînă dimineaţă.

1. Dară viiaţa omului nu iaste ispitire pre pămînt şi
zilele lui ca zioa argatului?

1. Oare felul vieţuirii omului nu este o luptă pe
pămînt, iar viaţa lui nu e asemenea celei a unui năimit
cu ziua?
2. Ori ca a unui slujitor care se teme de stăpînul său
şi care caută umbră, ori asemenea celei a unui năimit
aşteptîndu‑şi plata?
3. Aşa şi eu am răbdat luni deşarte, nopţi de
suferinţe mi‑au fost hărăzite.
4. Dacă mă culc, îmi spun: «Cînd [va veni] ziua?»
Iar dacă mă trezesc îmi spun: «Cînd [va veni] seara?» Şi
sînt plin de suferinţe din amurg pînă în zori.

5. Şi să frămîntă trupul mieu întru putrejunea
viermilor şi topăsc grundzii pămîntului de punoi
răzînd.
6. Şi viaţa mea iaste mai iuşoară decît graiul şi am
pierit întru dăşartă nădêjde.

5. Frămîntată iaste carnea mea în putreziciune54 şi în
viermi şi mă topesc pătimind de glúdiile pămîntului.

7. Adu‑ţi aminte, dară, că duhul mieu iaste22 viaţa şi
nu să va mai întoarce ochiul mieu să vază bine.

7. Ado‑ţi aminte că viaţa mea iaste vînt şi de acum
nu se va mai întoarce ochiul mieu să vază binele.

7. Aminteşte‑ţi că viaţa mea este o suflare şi ochiul
meu nu se va mai întoarce ca să vadă binele.

8. Nu mă va mai vedea ochiul celui ce mă vêde;
ochii tăi — întru mine şi nu voi mai fi23,

8. Nu va mai vedea ochiul al celuia ce mă vêde;
ochii tăi asupra mea şi nu voiu mai fi,

8. Ochiul care mă priveşte acum nu mă va mai zări;
ochii tăi privesc asupra mea şi eu deja nu mai sînt.

9. Ca un nor ce s‑au curăţit dentru cer. Pentru că,
de să va pogorî om la iad, nu încă nu să va mai sui,
10. Nici să va mai întoarce la a sa24 casă, nici îl va
mai cunoaşte pre el încă locul lui.

9. Cum iaste norul curăţit den cer, aşa şi omul,
deaca se pogoară în iad, de‑acii nu se mai suie,
10. Nici nu se va întoarce în casa sa, nici are a‑l mai
cunoaşte locul lui.

9. Ca un nor se va risipi de pe cer, deoarece, dacă
s‑ar coborî omul în iad, nu va mai urca înapoi.
10. Nici nu se va mai întoarce la casa sa, nici nu‑l va
mai cunoaşte pe el locul său.

11. Şi după aceasta nici eu voi scumpi gura mea,
grăi‑voi întru nevoie fiind a duhului mieu, dăşchide‑voi,
cu amărăciunea sufletului mieu cuprindzîndu‑mă.

11. Deci şi eu nu voiu cruţa gura mea, ce fiind în
nevoie voiu grăi, dăşchide‑voiu amărăciunea cea oprită
a sufletului.56

11. Prin urmare, nici eu nu‑mi voi cruţa gura, voi
grăi întru necazul meu, voi destăinui amărăciunea care
mi‑a copleşit sufletul.

12. Carea dentr‑amîndoao: marea sînt, au bălaur,
căci ai pus preste mine straje?

12. Dară eu, au mare sînt sau şarpe, de ai pus
împrejurul mieu pază?

12. Oare sînt eu marea, ori balaurul, de vreme ce
mi‑ai statornicit strajă?

13. Dzis‑am că: «Mă va mîngîia patul mieu şi voi
căra cătră mine usăbi cuvîntu dzăcerii mêle.»
14. Înspăimedzi‑me cu visuri şi cu năzărituri mă
întristedzi.
15. Mîntui‑vei de la duhul mieu sufletul mieu şi de
la moarte oasele mêle.

13. Zis‑am că: «Mă va mîngîia patul mieu şi voiu
rădica cuvînt cătră mine însumi în aşternutul mieu.»
14. Îngrozeşti‑mă cu visele şi cu vedêrea visului mă
înfricoşăzi.
15. Schimba‑vei den duh sufletul mieu şi oasele
mêle den moarte.

13. Mi‑am zis că mă va mîngîia patul meu şi voi
putea sta de vorbă cu mine însumi în aşternutul meu.
14. Însă tu mă înfricoşezi cu vise şi mă îngrozeşti
cu năluciri.
15. Vei slobozi oare viaţa din sufletul meu, iar
oasele mele din moarte?

16. Pentru că nu voi trăi întru vac, pentru ca să
îndălungăz la mînie; dăpărtează‑te de la mine, că
dăşartă îmi iaste viaţa.
17. Pentru că ce iaste omul, că l‑ai mărit pre îns, au
căci iêi aminte la el?
18. Socoteala lui va face pînă la dimineaţă? Şi la
odihnă pre el vei judeca? Pînă cînd nu laşi pre mine,
nici mă slobodzi, pînă voi înghiţi scuipitul mieu cu
durêre?

16. Că nu voiu trăi în vêci ca să rabd îndălung.57
[17] Dăpărtează‑te de la mine, că în dăşărt iaste viiaţa
mea.
17. [18] Dară ce iaste omul de l‑ai mărit sau căci iêi
aminte mintea ta de dînsul,
18. Sau căci-i faci cercetare pînă dimineaţa şi spre
răpaosul lui vei judeca? [19] Pînă cînd nu mă vei
părăsi, nici mă vei lăsa pînă voiu înghiţi scuipitul mieu
în durêre?

16. Fiindcă nu voi trăi în veac pentru ca să rabd
îndelung; îndepărtează‑te de mine, căci deşartă este
viaţa mea.
17. Aşadar, ce este omul că l‑ai mărit, sau că iei
aminte la el?
18. Sau că îl cercetezi pînă dimineaţa, iar în vremea
odihnei îi faci judecată? Pînă cînd nu mă vei lăsa, nici
nu‑mi vei da pace, pînă cînd voi înghiţi scuipatul meu
cu durere?

19. Dă am greşit eu, ce voi putea a face? Cela ce
ştii gîndul oamenilor, pentru căci m‑ai pus pre mine
rugător ţie şi sînt preste tine sarcină?

19. [20] Dară deaca am greşit eu, ce voiu să‑ţi
fac? Cela ce ştii mintea omului, pentru căci m‑ai pus
potriva ta58 şi sînt sarcină asupra ta?

19. Dacă am păcătuit, ce aş putea face pentru Tine,
Care cunoşti cugetul oamenilor? Pentru ce m‑ai făcut
potrivnicul tău şi am ajuns o povară pentru tine?

20. Pentru căci n‑ai făcut

2. Sau ca robul carele se tême de stăpînu‑său şi
nemerind umbra? Sau ca argatul cela ce aşteaptă53
plata sa?
3. Aşa şi eu am răbdat lunile în zadar şi nopţile care
îmi sînt date cu durêre.
4. Deaca adorm, zic: «Cînd se va face zioă?» Iar
deaca mă scol, iarăşi zic: «Cînd va însera?» Şi sînt plin
de dureri de seara pînă dimineaţa.

6.55 Viiaţa mea iaste vorba minciunii.

20. [21] Căci n‑ai făcut

29. Acum şedeţi şi să nu mai fie nedreptate, ci
alăturaţi‑vă celui drept, căci nu este pe limba mea
nedreptate. Iar gîtlejul meu nu se va îndeletnici oare
cu înţelepciunea?

5. Iar trupul meu este cufundat în putreziciunea
viermilor şi prăpădesc bulgări de pămînt răzuindu‑mi
puroiul.
6. Şi viaţa mea este mai neînsemnată decît o vorbă
şi a pierit în nădejde deşartă.

20. Pentru ce nu ai dat
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cut fărădelegii mêle uitare şi curăţie păcatului mieu? Şi acum la
pămînt voiu mêrge, şi mînecînd nu mai sînt.“
Cap 8
1. Şi răspunzînd Valdád safhítul, zise:
2. „Pînă cînd vei grăi acêstea? Duhul cu multe cuvinte – al
rostului tău?
3. Au Domnul va face strîmbătate judecînd? Sau cela ce au
făcut toate va turbura cel dirept?
4. De fiii tăi au greşit înaintea lui, au trimis în mînă fărădelegile
lor.
5. Iară tu mî́necă, cătră Domnul Atotţiitoriul rugîndu‑te.
6. De vei fi curat şi adevărat, îţi va asculta ţie ruga şi‑ţi va aşăza
ţie petrêcerea direptăţii.
7. Şi vor fi, dară, cêle dentîiu ale tale puţine, iară cêle de apoiu
ale tale nepovestite.
8. Căci întreabă ruda dentîiu şi ia urma după ruda părinţilor.
9. Pentru că de ieri sîntem, şi nu ştim, pentru că umbră iaste pre
pămînt viaţa noastră.
10. Au nu aceştia vor învăţa pre tine şi vor povesti ţie şi de la
inemă vor scoate cuvinte?
11. Au odrăslêşte pápora fără de apă, au înălţa‑se‑va trestiia fără
de băutură?
12. Încă fiind pre rădăcină, şi nu se va secera? Mai nainte de a
bea toată iarba nu se va usca?
13. Aşa, dară, vor fi cêle de apoi ale tuturor celor ce uită pre
Domnul, pentru că nădêjdea celui necurat piêre.
14. Pentru că nelăcuită îi va fi lui casa şi păianjăn lui i să va
nemeri cortul.
15. De va răzima casa lui, nu va sta; şi apucîndu‑se el, nu va
îngădui.
16. Pentru că umăd de soare iaste şi den putreziciunea lui
odrasla lui va ieşi.
17. Pre adunare de piatră doarme şi în mijlocul halisilor va
trăi.
18. Iară de va înghiţi, locul îl va înşăla pre dînsul.
19. Nu ai văzut ca acêstea, că surparea necuratului ca aceasta
iaste? Şi den pămîntul altora va odrăsli.
20. Pentru că Domnul nu va depărta pre cel fără de răutate şi
tot darul necuratului nu va priimi.
21. Iară gura celor adevăraţi gură va umplea de rîs şi buzele lor
de mărturisire.
22. Iară nepriêtenii lor să vor îmbrăca cu ruşine şi petrêcerea
necuratului nu va fi.“
Cap 9
1. Şi răspunzînd Iov, zicea:
2. „Cu adevărat ştiu că aşa iaste, căci cum va fi dirept cel
pămîntean lîngă Domnul?
3. Pentru că, de va vrea să să judece cu el, nu va asculta lui,
pentru ca să nu grăiască împotrivă spre un cuvînt al lui den buze.
4. Pentru că înţelept iaste la cuget, tare şi mare; cine, vîrtos
făcîndu‑se, înaintea lui au răbdat?
5. Cela ce învechêşte munţii şi nu ştiu; cel ce‑i surpă pre dînşii
cu urgie;
6. Cel ce clătêşte //
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fărădelegii mêle uitare şi curăţie păcatului mieu? Şi
acum25 la pămînt voi [426⁄2] mêrge, şi mînecînd nu
mai sînt.“

să se uite fărădelegile mêle şi să se fie curăţit păcatul
mieu? Şi acum voiu [522/1] mêrge în pămînt şi
dimineaţă de mă vei căuta nu voiu fi.“

uitării nelegiuirea mea şi nu ai curăţit păcatul meu?
Acum însă mă voi duce în pămînt, iar în zori nu voi
mai fi deloc.“

Cap 8

Cap 8

Capitolul 8

1. Şi răspunzînd Valdad safhítul, dzise:
2. „Pînă cînd vei grăi acêstea? Duhul cu multe
cuvinte – a rostului tău.

1. Iară Valdad safhiianul, răspunzînd, zise:59
2. „Pînă cînd vei grăi aşa şi duhul cel grăitor de
multe va fi în gura ta?

1. Răspunzînd Baldad Safhitul, a zis:
2. „Pînă cînd duhul cel vorbăreţ al gurii tale va rosti
acestea?

3. Au nu Domnul va strîmba judecînd? Sau cela ce
au făcut toate va turbura ce‑i drept?

3. Dară au năcajaşte Domnul cu judecata? Sau cela
ce au făcut toate au ascunde‑va direptatea?

3. Oare Domnul nedreptăţeşte cînd face judecată,
sau Făcătorul a toate strîmbă ceea ce este drept?

4. De au greşit fiii tăi înaintea lui, au trimis întru
mîna fărădelegii lor.
5. Şi tu mînecă, cătră Domnul cel Întrutotţiitor
rugîndu‑te.
6. Să vei fi curat şi adevărat, rugii va asculta ţie şi va
aşeza ţie petrêcerea dreptăţii.

4. Sau de vor fi greşit feciorii tăi înaintea lui şi au
trimes fărădelegile lor în mîinile lor.
5. Iar tu mînecă şi te roagă cătră Domnul.

7. Şi fi‑vor, dară, cêle dentîi ale tale puţîne, iară cêle
de apoi nepovestite.
8. Căci întreabă ruda dentîi şi ia urma după ruda
părinţilor.
9. Pentru că de ieri suntem, şi nu ştim, 26pentru că
umbră iaste pre pămînt noao viaţa.

7. Şi cêle dentîi ale tale vor fi fost puţine, iar cêle de
apoi ale tale vor fi fără de număr.
8. Întreabă, dară, neamul celor dentîi şi urmează
neamul părinţilor.
9. 61 (Că noi sîntem de ieri şi nu ştim, că zilele
noastră sînt ca şi umbra pre pămînt.)62

4. Dacă fiii tăi au păcătuit înaintea lui, i‑a dat în
mîna nelegiuirii lor.
5. Iar tu trezeşte‑te de dimineaţă şi roagă‑te
Domnului Atotputernic.
6. Dacă vei fi curat şi lipsit de făţărnicie, îţi va
asculta rugăciunea şi‑ţi va face ca mai înainte sălaşul
dreptăţii tale.
7. Şi, prin urmare, vor fi cele dintîi ale tale
neînsemnate, iar cele de pe urmă de negrăit.
8. Deci, întreabă neamul cel dintîi şi cercetează cu
luare aminte prin tot neamul părinţilor.
9. Fiindcă noi sîntem de ieri şi viaţa noastră este
umbră pe pămînt.

10. Au nu aceştia vor învăţa pre tine şi vor povesti
ţie şi de la inimă vor scoate cuvinte?

10. Şi aceia te vor învăţa şi‑ţi vor spune şi vor scoate
cuvinte de la inimă?

10. Oare nu aceştia te vor învăţa şi‑ţi vor povesti şi
din inimă vor scoate cuvintele?

11. Au odreslêşte papora fără de apă, au înălţa‑să‑va
trestiia fără de băutură?

11. Au doară răsare papora fără de apă, sau viţa va
crêşte neadăpată?63

11. Oare răsare papirusul fără apă, sau trestia se
înalţă lipsită de umezeală?

12. Încă fiind pre rădăcină, şi nu să va secera?
Mainte de a bea toată iarba nu să va usca?
13. Aşa, dară, vor fi cêle de apoi a tuturor celor
ce uită pre Domnul, pentru că nădêjdea celui necurat
piêre.
14. Pentru că nelăcuită a lui va fi casa şi păiajin a lui
să va nemeri cortul.

12. Că încă au nu se va secera fiind în rădăcină şi au
nu se va usca mai nainte de băutura toată iarba?
13. Aşa vor fi şi cêle de apoi ale tuturor carii uită pre
Dumnezeu şi nădêjdea celor necuraţi va pieri.
14. Că nu va fi casa lui lăcaş şi casa lui se va umplea
de păianjin.

12. Încă aflîndu‑se în rădăcină şi nefiind secerată,
nu se ofileşte toată iarba înainte de a primi umezeală?
13. În acest chip vor fi cele de pe urmă ale tuturor
celor care îl uită pe Domnul, căci nădejdea celor lipsiţi
de evlavie va pieri.
14. Deoarece casa lui va fi nelocuită, iar cortul său
se va preface în pînză de păianjen.

15. Dă va răzîma casa lui, nu va sta; şi apucîndu‑să
el, nu va îngădui.
16. Pentru că umăd iaste de soare şi dentru
putrejunea lui tulpina lui va ieşi.

15. De va propti casa sa, nu va sta; şi de o va întări64,
nu va răbda.
16. Că iaste umădă mai nainte de venirea soarelui şi
den gunoiul ei va ieşi odraslă.

15. Dacă se va sprijini pe casa lui, aceasta nu va sta,
iar dacă o va întări, nu va dăinui.
16. Căci iată‑l plin de umezeală sub soare şi ramura
răsărindu‑i din putreziciunea sa.

17. Pre adunare de pietri doarme şi întru mijlocul
halicilor va trăi.

17. Pre adunare de piiatră va dormi şi în mijlocul
haliciului65 de piiatră va vieţui.66

17. Stă întins pe mormanul de pietre şi vieţuieşte în
mijlocul prundişului.

18. Iară de va înghiţi, locul îl va înşela pre îns.
19. Nu ai văzut ca acêstea, că surparea necuratului
ca aceasta? Şi dentru pămîntul altora va odresli.

6. Deaca eşti curat şi adevărat şi el va auzi rugăciunea
ta şi va aşăza ţie traiul direptăţii.60

18. Şi de va şi înghiţi, locul îl va înşăla.

18. Dacă [Dumnezeu] îl va nimici, pînă şi locul său
îl va tăgădui.
19. Nu ai văzut acestea, că aşa este pierzarea celor
lipsiţi de evlavie, iar din pămînt va lăstări un altul?

20. Pentru că Domnul nu va dăpărta pre cel prost şi
tot darul a necuratului nu va priimi.
21. Iară a adevăraţilor rost va împlea de rîs şi
budzele lor de mărturisire.

19. [18] Dară n‑ai ştiut ca acêstea? [19] Că
întoarcerea celui necredincios aşa iaste şi va odrăsli
den pămîntul altuia.
20. Că Domnul nu va împinge pre cel bun şi nici un
dar de‑ale celui necurat nu va priimi.
21. Şi gura cea adevărată se va umplea de rîs şi
buzele lor mărturisiri.

22. Iară nepriêtenii lor să vor îmbrăca ruşinea şi
petrêcerea necuratului nu va fi.“

22. Iar vrăjmaşii lor se vor îmbrăca în ruşine şi
viiaţa celui necurat nu va fi.“

22. Şi vrăjmaşii lor se vor înveşmînta cu ruşine, iar
sălaşul celor neevlavioşi nu va mai fi.“

Cap 9

Cap 9

Capitolul 9

1. Şi răspundzînd Iov, zice:
2. „Cu adevărat ştiu că aşa iaste, căci cum va fi drept
pămînteanul27 lîngă Domnul?

1. Iară Iov, răspunzînd, zise:
2. „Ştiu cu adevărat că iaste aşa; şi cum omul nu se
îndreptează la Domnul?

1. Şi răspunzînd Iov, a zis:
2. „Într‑adevăr ştiu că aşa este, fiindcă în ce chip se
va îndreptăţi muritorul în faţa lui Dumnezeu?

3. Pentru că, dă va vrea să să judece cu el, însă nu
va asculta lui, pentru să nu grăiască împotrivă cătră un
cuvînt al lui dentru buze.
4. Pentru că [427⁄1] înţelept iaste la cuget, tare şi
mare; cine, vîrtos făcîndu‑să, înaintea lui au răbdat?

3.68 Că de va vrea să se pîrască cu dînsul, nu‑l va
asculta. 69Ca să nu pricească nici cătră un [522/2]
cuvînt de ale lui den gură.
4. Că iaste înţelept cu gîndul şi tare şi mare; cine va
fi vîrtos să rabde împotriva lui?

5. Cela ce vechêşte munţii şi nu ştiu; cel ce‑i surpă
pre înşi cu mînie28;
6. Cel ce clătêşte

5. Cel ce va învechi munţii şi nu ştiu pre cela ce‑i
întoarce cu urgie;
6. Cela ce cutremură

3. Căci de ar dori să se judece cu el, [Dumnezeu]
nu‑l va asculta spre a‑i răspunde măcar la un singur
cuvînt dintr‑o mie.
4. Fiindcă este înţelept în cugetare, puternic şi
mare; cine a ajuns atît de puternic înaintea lui, încît
să‑i poată sta împotrivă?
5. Cel ce risipeşte munţii şi aceştia nu îşi dau seama
cînd îi nimiceşte în mînia lui;
6. Cel ce cutremură

67

20. Fiindcă Domnul nu va izgoni pe tot cel lipsit de
răutate şi nu va primi darurile celor fără evlavie.
21. Iar gura celor lipsiţi de făţărnicie se va umple de
rîs, iar buzele lor de mulţumire.
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pămîntul den temelie, şi stîlpii lui să clatină,
7. Cela ce zice soarelui şi nu răsare şi asupra stêlelor
pecetluiêşte,
8. Cela ce au întins ceriul sîngur şi umblă ca pre faţa pămîntului
pre mare,
9. Cela ce face Găinuşa9 şi Luceafăr de sară şi Raliţa despre
miazanoapte şi pre Ţiitoriul răsăritului,
10. Cela ce face mari şi nesocotite, slăvite şi minunate, cărora
nu iaste număr,
11. De mă va covîrşi, nu voiu vedea; şi de mă va trêce, nici aşa
am ştiut.
12. De va mîntui, cine va întoarce? Sau cine va zice lui: «Ce ai
făcut?»?
13. Pentru că el au întors mînie, de el s‑au înduplecat chitoásele
cêle de supt ceriu.
14. Iară de mă va asculta, au va alêge cuvintele mêle?
15. Că de voiu fi dirept, nu mă va asculta; judecăţii lui mă voiu
ruga.
16. Şi de voiu chema şi nu va asculta, nu crez că au ascultat
glasul mieu.
17. Au cu negura mă va sfărîma? Şi sfărîmările multe mi s-au
făcut în zadar.
18. Pentru că nu mă lasă să răsuflu, ce mă împlú de
amărăciune.
19. Căci poate cu tărie. Cine, dară, judecăţii lui se va împotrivi?
20. Că de voiu fi dirept, rostul mieu va fi necredincios; şi de
voiu fi fără de prihană, strîmb mă voiu alêge.
21. Că de am păgînit, nu ştiu cu sufletul, însă mi să ia viaţa.
22. Pentru acêea am zis: «Pre cel mare şi sîlnec piêrde urgiia,
23. Căci răii — cu moarte minunată, iară direpţii să
batjocuresc.
24. Pentru că s‑au dat la mînile necuratului. Obrazele
judecătorilor ei acopere. Iară de nu el iaste, cine iaste?»
25. Iară viaţa mea mai uşoară iaste decît un alergătoriu; fugit‑au,
şi n‑au ştiut.
26. Au şi iaste la corăbii urmă de cale, au a vúlturului zburînd,
cercînd mîncare?
27. Că de voiu zice, voiu uita grăind, plecînd cu obrazul voiu
suspina.
28. Clătescu‑mă cu toate mădulările, pentru că ştiu că nevinovat
nu mă vei lăsa.
29. Şi de vrême ce‑s păgîn, pentru căci n‑am murit?
30. Că de mă voiu scălda cu zăpadă şi de mă voiu curăţi cu mîni
curate,
31. Destul cu smîrdă m‑ai muiat şi m‑au urît pre mine veşmîntul
mieu.
32. Pentru că nu eşti om ca mine, căruia voiu sta împotrivă,
pentru ca să venim deodată la judecată, măcară de ar fi cel de la
mijlocul nostru.
33. Şi mustrînd şi ascultînd întru mijlocul amîndurór.
34. Uşurează de la mine toiagul, şi frica lui nu mă stropşască,
35. Şi nu mă voiu tême, ce voiu grăi: pentru că nu aşa ştiu
împreună.
Cap 10
1. Ostenind cu sufletul mieu, suspinînd slobozi‑voiu cătră
el cuvintele mêle. Grăi‑voiu, amărăciunea sufletului mieu
cuprinzîndu‑mă,
2. Şi voiu grăi cătră Domnul: «Nu mă învăţa a păgîni! Şi pentru
căci aşa m‑ai judecat?
3. Au bi‑ /
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cel de supt cer den temelii, şi stîlpii lui să clatină,

cêle de supt cer70 den temelie şi i se clătesc stîlpii,

7. Cela ce dzice soarelui şi nu răsare şi asupra
stêlelor pecetluiêşte,
8. Cela ce întinde ceriul sîngur şi îmblînd ca pre faţa
pămîntului pre mare,
9. Cela ce face Găinuşa şi Luceafăr de sară şi Raliţa
despre miazănoapte şi pre Ţiitoriul răsăritului,
10. Cela ce face mari şi neadulmicate, slăvite şi
minunate, cărora nu iaste număr.

7. Cela ce grăiêşte soarelui şi nu răsare şi stêlele
pecetluiêşte,
8. Cela ce au întins ceriul sîngur şi au umblat pre
mare ca pre uscat,
9. Cela ce au făcut Găina şi Luceafărul de seara
şi razele despre miiazănoapte şi pre Ţiitoriul71 spre
răsărit,
10. Cela ce face cêle mari şi neurmate, cêle minunate
şi alêse, care n‑au număr.

din temelii tot ce se află sub cer, iar stîlpii săi îi
zguduie;
7. Cel ce grăieşte soarelui şi nu mai răsare şi
pecetluieşte stelele,
8. El a întins cerurile singur şi păşeşte pe mare ca
pe pămînt.
9. Cel care face Ursa mare, Luceafărul de seară,
Raliţa şi cămările sudului.

11. Dă mă va covîrşi, nu voi vedea, şi de mă va
trêce, nici aşa am ştiut.

11. De va veni la mine, nu‑l voiu vedea, iar de mă va
trêce, nicicum nu voiu pricêpe.

12. De va mîntui, cine va întoarce? Cine va zice lui:
«Ce ai făcut?»?
13. Pentru că el au înturnat mînie, dă el s‑au
înduplecat chitoásele cêle de supt cer.
14. Iară de mă va asculta, au usăbi‑va cuvintele
mêle?
15. Că dă voi fi drept, nu‑mi va asculta mie; judeţului
lui mă voi ruga.
16. Şi de voi chema şi nu va asculta, nu crez că au
ascultat glasul mieu.
17. Au cu negura mă va sfărîma? Şi multe sfărîmările
mi‑au făcut în zadar.

12. Deaca va schimba, cine va întoarce? Sau cine‑i
va zice: «Ce‑ai făcut?»?
13. Că72 Dumnezeu au întors mîniia73, scîrbindu‑se
de dînsele chiţii cei supt ceriu.
14. Că de mă va şi auzi, au sămui‑va74 cuvintele
mêle,
15. [14] Sau măcară de voiu fi şi dirept, nu mă va
asculta. [15] Ruga‑mă‑voiu judecăţii lui.
16. Că de voiu şi striga şi de va auzi75, nu voiu crêde
că va asculta graiurile mêle.
17. Ca să nu mă piiarză cu negură, că multe sfărîmări
mi‑au făcut în zadar.

18. Pentru că nu mă lasă să răsuflu, ci mă împlú de
amărăciune.
19. Căci poate cu tărie. Cine, dară, judeţului lui să
va împotrivi?
20. Că dă voi fi drept, rostul mieu va fi necredincios;
şi dă voi fi fără prihană, strîmbu mă voi alêge.

18. Că nu poci răsufla, că m‑au umplut de amar.

21. Că de am păgînit, nu ştiu cu sufletul, însă mi
să ia viaţa.
22. Pentru acêea am dzis: «Pre cel mare şi sîlnic
piêrde‑l urgiia,
23. Căci răii — întru moarte minunată, iară cei
drepţi să batjocuresc.
24. Pentru că s‑au dat la mîinele necuratului29.
Obrazele judecătorilor ei acopere. Iară de nu iaste el,
cine iaste?»
25. Iară viaţa mea iaste mai iuşoară decît un
alergători; fugit‑au şi n‑au ştiut.
26. Şi dă iaste la corăbii urmă de cale, au a vultúrului
zburînd, cercînd mîncare?
27. Că dă voi dzice, voi uita grăind, plecînd cu
obrazul voi suspina.
28. Clătescu‑mă cu toate părţile, pentru că ştiu că
nevinovat nu mă vei lăsa.
29. Şi de vrême ce‑s păgîn, pentru căci n‑am
murit?
30. Că de mă voi scălda cu omăt şi de mă vei curăţi
cu mîini curate,
31. Destul cu smîrdă m‑ai muiat şi m‑au urît pre
mine văşmîntul mieu.
32. Pentru că nu eşti om ca şi mine, căruia voi sta
împotrivă, [427⁄2] pentru ca să venim deodată la judeţ,
măcar de are fi cel la mijlocul nostru,
33. Şi mustrînd, şi ascultînd între mijlocul
amînduror.

19. Că de va ţinea cu tărie, cine se va potrivi
judecăţii lui?76
20. Iar de voiu fi şi dirept, iar gura mea face cêle
de necredinţă, şi de voiu fi nevinovat, hiclean mă voiu
arăta.
21. Că de am făcut păgînatate, eu cu sufletele nu
poci pricêpe, fără numai cît mi‑au luat viiaţa.
22. Pentr‑aceêa am zis: «Mîniia piêrde cêle mari şi
putêrnice,
23. [22] Că cei răi sînt în putêrea morţii. [23] Iar cei
direpţi sînt de rîs,
24. [23] Că sînt daţi în mîna celor necredincioşi.
[24] Faţa judecăţilor lui acopere. Să nu iaste el însuşi,
dară cine iaste?»
25. Viiaţa mea iaste minciună, fugit‑au de cela ce
alerga şi n‑au văzut.
26. Au iaste urmă căii corăbiilor, sau vultúrului cînd
zboară, mîncare?
27. Că de aş fi zis, fire‑aş uitat grăind, pleca‑mă‑voiu
cu faţa în jos şi voiu suspina.77
28. Şi mă voiu clăti cu mădularele în umbră ştiind că
mă vei lăsa fără de vină.
29. Că sînt necredincios, şi pentru ce n‑am murit?
30. Că de mă voiu scălda cu zăpadă şi să mă curăţesc
[523/1] cu mîini curate.
31. De ajunsu m‑au muiat în spurcăciune şi haina
se‑au scîrbit de mine.
32. Că deaca eşti om de potrivă cu mine cu care
să mă pîrăsc, să mêrgem denpreună la judecată. [33]
Măcară de ară fi acela dentre noi78,
33. Şi văditor şi ascultător noaoă amînduror.

10. Cel care face lucruri mari, nepătrunse,
preaslăvite, minunate şi fără de număr.
11. Dacă va trece pe deasupra mea, nu‑l voi vedea,
iar dacă va merge pe lîngă mine, nici aşa nu l‑am
cunoscut.
12. Dacă va elibera, cine îl va întoarce, sau cine îi va
spune: «Ce ai făcut?»?
13. Căci el şi‑a întors urgia, în faţa lui s‑au plecat
chiţii cei de sub cer.
14. Măcar de m‑ar asculta, ori dacă ar judeca
vorbele mele!
15. Chiar dacă aş fi drept, nu‑şi va pleca urechea
asupra mea, ci mă voi ruga judecăţii sale.
16. Iar dacă îl strig şi mă aude, nu cred că m‑a
ascultat.
17. Oare mă va sfărîma cu întunericul? Dar în zadar
mi‑a făcut mulţime de răni.
18. Pentru ce nu‑mi îngăduie să‑mi trag răsuflarea,
ci mă umple de amărăciune?
19. Fiindcă el stăpîneşte prin puterea sa, prin
urmare cine se va împotrivi judecăţii sale?
20. Căci dacă voi fi drept, gura mea va grăi necuvios,
iar dacă voi fi neprihănit, [el] mă va dovedi viclean.
21. Iar de am săvîrşit ceva necuvios, nu o ştiu în
sufletul meu, fără numai că mi se ia viaţa.
22. De aceea am zis: «Pe cel mare şi puternic îl
răpune urgia,
23. Fiindcă cei josnici vor avea o moarte minunată,
iar cei drepţi vor fi batjocoriţi.
24. Pentru că [drepţii] au fost daţi în mîinile celor
necredincioşi; el însuşi acoperă feţele judecătorilor. Şi
dacă nu el, cine atunci?»
25. Iar viaţa mea este mai grabnică decît cele ce
aleargă, s‑a dus şi eu nu am ştiut.
26. Oare este vreo urmă a drumului corăbiei, ori a
vulturului căutînd hrană?
27. Căci de voi grăi, voi uita să vorbesc, îmi voi
pleca faţa gemînd.
28. Mă cutremur din toate mădularele fiindcă ştiu
că nu mă vei lăsa nevinovat.
29. Însă, de vreme ce sînt lipsit de evlavie, pentru
ce nu am murit?
30. Căci de mă voi spăla cu zăpadă şi de mă voi
curăţa cu mîini nepătate,
31. Tu m‑ai cufundat cu totul în murdărie, încît
veşmîntul meu s‑a scîrbit de mine.
32. Căci tu nu eşti om ca mine ca să te înfrunt şi ca
să venim împreună la judecată.

34. Iuşurează de la mine varga, şi frica lui nu mă
stropşască!
35. Şi nu mă voi tême, ce voi grăi; pentru că nu aşa
ştiu împreună.

34. Să ia toiagul de la mine şi teamătul lui să nu
mă turbure,
35. De‑acii voiu grăi şi nu‑mi va fi frică de el. 79Că
n‑am ştiut aşa.

33. De s‑ar afla un mijlocitor între noi, care să
hotărască între noi şi să asculte pricina fiecăruia dintre
noi doi.
34. Îndepărtează de la mine toiagul şi spaima lui să
nu mă mai îngrozească.
35. Şi nu mă voi mai teme, ci voi grăi, fiindcă nu am
ştiinţă despre [vina] mea.

Cap 10

Cap 10

Capitolul 10

1. Ostenêşte‑mi sufletul şi voiu slobozi spre dînsul
graiurile mêle şi le voiu grăi, fiindu‑mi sufletu‑mi ţinut
în amărăciune.80
2. Şi voiu zice Domnului: «Nu mă învăţa a face
fărădelegiuire! Şi pentru ce m‑ai judecat aşa?

1. Cu suflet ostenit voi slobozi către el vorbele
mele, cuprins de amărăciunea sufletului voi grăi

1. Ostenind cu sufletul mieu, slobodzî ‑voi cătră el
cuvintele mêle; grăi‑voi, amărăciunea sufletului mieu
cuprinzîndu‑mă,
2. Şi voi grăi cătră Domnul: «Nu mă învăţa a păgîni!
Şi pentru căci aşa m‑ai judecat?
30

3. Au bine‑ţi iaste

3. Au doară‑ţi iaste bine

2. Şi voi spune către Domnul: «Nu mă învăţa să fiu
necuvios! Şi pentru ce m‑ai judecat astfel?
3. Este bine
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ne‑ţi iaste de voiu face strîmbătate, căci voiu tăgădui faptele mînelor
tale; şi la sfatul necuraţilor ai luat aminte?
4. Au precum vêde cel pemintean prevezi? Au cum vêde omul
vei căuta?
5. Au viaţa ta omenească iaste, au anii tăi – de bărbat?
6. Căci ai cercetat fărădelêgea mea şi păcatele mêle ai urmat.
7. Pentru că ştii că n‑am păgînit; dară cine iaste cela ce den
mînile tale scoate?
8. Mînile tale m‑au zidit şi m‑au făcut; după aceasta,
premenindu‑mă, m‑ai lovit.
9. Adu‑ţi aminte dar că lut m‑ai zidit şi la pămînt iarăşi mă
întorci.
10. Au nu ca laptele m‑ai muls şi m‑ai închiegat pre mine
asêmenea cu caşul?
11. Cu piêle şi cu carne m‑ai îmbrăcat şi cu oase şi vine m‑ai
încleşteat.
12. Şi viaţă şi milă ai pus lîngă mine, şi socotinţa ta mi‑au păzit
duhul.
13. Acêstea avînd întru tine, ştiu că toate le poţi şi nemica nu
ţi‑e cu neputinţă.
14. Că de voiu greşi, păzêşte‑mă, şi de fărădelêge nu nevinovat
m‑ai făcut.
15. Că de voiu păgîni, vai de mine! Şi de voiu fi dirept, nu pociu
să mă plec, pentru că plin de necinste sînt.
16. Pentru că mă vînez ca un leu la junghiêre, pentru că, iarăşi
primenind, greu mă pierzi,
17. De iznoavă înnoind asupra mea cercetarea mea. Şi cu urgie
mare mie te‑ai făcut şi ai adus preste mine dodiêle.
18. Pentru căci, dară, den pîntece m‑ai scos, şi n‑am murit. Şi
ochiul pre mine nu m‑au văzut.
19. Şi ca cînd n‑aş fi fost m‑am făcut; pentru căci dară den
pîntece în mormînt nu m‑am mîntuit?
20. Au nu e puţină vrêmea vieţii mêle? Lasă‑mă să odihnesc
puţin10,
21. Mainte de ce a mêrge de unde nu mă voiu întoarce,
22. La pămînt întunecos şi neguros, la pămînt de întunêrec
vêcinic, unde nu iaste lumină, nice a vedea viaţa pemintênilor.»“
Cap 11
1. Şi răspunzînd Sofár mineul, zise:
2. „Cela ce grăiêşte cêle multe şi răspunsul va auzi. Au şi cela ce
grăiêşte bine gîndêşte că dirept iaste?
3. Blagoslovit cel născut den muiêre cu puţină viaţă. Nu te face
mult întru cuvinte, pentru că nu iaste cel ce să va prigoni cu tine.
4. Pentru că nu zice că: «Curat sînt cu faptele şi fără de prihană
înaintea lui!»
5. Ce cum oare Domnul va grăi cătră tine şi va deşchide buzele
lui cu tine?
6. După acêea va povesti ţie putêrea înţelepciunii, pentru că
îndoit va fi celor ce‑s ca tine; şi atuncea vei conoaşte că vrêdnice ţie
s‑au nemerit de la Domnul de cêle ce ai greşit.
7. Au urma Domnului vei afla, au la marginile carea au făcut
Atotţiitoriul ai ajunsu?
8. Înaltu e ceriul şi ce vei face? Şi, mai adînce decît cêle den
iad, ce ştii?
9. Sau mai //
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de voi face strîmbătate, căci voi tăgădui faptele
mîinelor tale, şi la sfatul necuraţilor ai luat aminte?

căci fac nedireptate de ai lepădat lucrul mîinilor tale şi
ai socotit sfatul celor necredincioşi?

4. Au ca un pămîntean vezi, privezi? Au cum vêde
omul vei căuta?
5. Au viaţa ta omenească iaste? Au anii tăi — de
bărbat?
6. Căci ai cercetat fărădelêgea mea şi păcatele mêle
le‑ai urmat.
7. Pentru că ştii că n‑am păgînit; dară cine iaste cela
ce den mîinele tale scoate?
8. 31Mîinele tale m‑au zidit pre mine şi m‑au făcut;
după aceasta, primenindu‑mă, m‑ai lovit.

4. Au doară vezi tu ca cela ce vêde? Sau cauţi tu ca
cum caută omul?81
5. Sau anii tăi sînt de bărbat?
6. Căci ai cercat fărădelêgea mea şi ai umblat pre
urma păcatelor mêle.
7. Şi ştii că am făcut fărădelêge. Dară cine va să mă
apuce82 den mîinile tale?
8. 83Mîinile tale m‑au făcut şi m‑au zidit; iar apoi,
schimbîndu‑mă84, m‑ai rănit.

înaintea ta dacă eu sînt nedrept? Fiindcă ai lepădat
faptele mîinilor tale şi ai luat aminte la sfatul celor
necuvioşi.
4. Sau tu vezi precum vede un muritor? Sau vei
privi tu asemenea unui muritor?
5. Oare viaţa ta este omenească, iar anii tăi ca ai
omului?
6. Fiindcă ai căutat fărădelegea mea şi ai cercetat
păcatul meu.
7. Prin urmare ştii că nu am fost necuvios, însă cine
este acela care mă va scoate din mîinile tale?
8. Mîinile tale m‑au plăsmuit şi m‑au făcut; după
aceasta, schimbîndu‑Te, m‑ai lovit.

9. Pomenêşte, dară, căci lut m‑ai zidit şi la pămînt
pre mine iarăşi mă întorci.
10. Au nu ca nişte lapte m‑ai mulsu şi m‑ai închegat
pre mine atocma cu brînza?

9. Ado‑ţi aminte că m‑ai zidit lut şi iarăşi în pămînt
mă întorci.
10. Au doară nu m‑ai muls ca pre nişte lapte şi m‑ai
închiegat întocma85 cu caşul?

9. Adu‑ţi aminte că m‑ai plăsmuit din lut şi că în
pămînt iarăşi mă vei întoarce.
10. Oare nu m‑ai muls ca pe lapte şi nu m‑ai
închegat ca pe caş?

11. Şi piêle şi carne m‑ai îmbrăcat şi cu oase şi
vine m‑ai încleştat.

11. Şi m‑ai îmbrăcat cu piêle şi cu carne şi m‑ai
cusut cu oase şi cu vine.

11. M‑ai îmbrăcat cu piele şi cu carne, cu oase şi
nervi m‑ai ţesut.

12. Şi viaţa şi mila ai pus lîngă mine, şi socoteala ta
au păzit mie duhul.

12. Şi ai pus mie viiaţă şi milostenie şi cercetarea ta
au păzit duhul mieu.

12. Viaţă şi milă ai trimis asupra mea, iar cercetarea
ta mi‑a păzit duhul.

13. Acêstea avînd întru tine, ştiu că toate le poţi şi
nimic nu ţi‑s prestă putinţă.
14. Că de voi greşi, păzeşti‑mă, şi de fărădelegile nu
nevinovat m‑ai făcut.

13. Acêstea avîndu‑le la tine, ştiu că poţi toate şi
nimic nu iaste să nu ţi se poată.
14. Deaca am greşit şi m‑ai ferit, căci nu m‑ai făcut
să fiu nevinovat fărădelegiuirii?

13. Avînd aceste lucruri întru tine, ştiu că toate le
poţi şi că nimic nu îţi este cu neputinţă.
14. Dacă voi păcătui, tu mă supraveghezi, iar
nevinovat de nelegiuirea mea nu mă arăţi.

15. Că de voi păgîní, vai de mine! Şi de voi fi dreptu,
nu poci să mă plec; 32pentru că plin de necinste sînt.

15. Că de voiu fi necredincios86, vai de mine! Iar
de voiu fi dirept, nu mă voiu putea rădica, că sînt plin
de necurăţie.
16. Şi sînt vînat ca un leu spre ucidere, şi iarăşi
schimbîndu‑mă, cumplit mă ucizi.

15. Căci dacă sînt necuvios, vai şi amar, iar dacă sînt
drept, nu mă pot ridica, fiindcă sînt plin de necinste.

17. De iznoavă înnoind asupra mea cercetarea mea.
Şi cu urgie mare mie ai trebuit şi ai adus prestă mine
dodăiêle.
18. Pentru căci, dară, den pîntece m‑ai scos şi n‑am
murit? Şi ochiul pre mine nu m‑au văzut,
19. Ca cînd n‑aş33 fi fost m‑am făcut; pentru căci,
dară, den pîntece în mormînt nu m‑am mîntuit?

17. Înnoit‑ai spre mine întrebarea mea şi ai pus pre
mine mînie mare şi ai adus asupra mea ispitire.

17. Tu eşti cel care reînnoieşti asupră‑mi nenorocirea
mea, te porţi cu mine cu mînie mare şi aduci peste
mine încercare.
18. Deci, pentru ce m‑ai scos din pîntece şi nu am
murit? Iar acum nu m‑ar fi văzut nici un ochi.
19. Şi aş fi ajuns ca şi cum nu am fost; căci pentru
ce nu m‑am mutat din pîntece în mormînt?

20. Au nu‑i puţînă vrêmea vieţii mêle? Lasă‑mă să
odihnesc [428⁄1] puţîn,
21. Mai nainte de ce a mêrge de unde nu mă voi
întoarce,
22. [21] La pămînt întunecos şi neguros, [22] la
pămînt a întunêrec vêcinic, unde nu iaste lumină, nici
a vedea viaţa pămîntênilor.»“

20. [523/2] Sau au nu iaste puţină vrêmea vieţii
mêle? Lasă‑mă să odihnesc puţinel,
21. Pînă nu mă duc de unde nu mă voiu întoarce,

Cap 11

Cap 11

1. Şi răspundzînd Sofar mineul, dzice:
2. „Cela ce grăiêşte cêle multe şi răspunsul va audzi.
Au şi cela ce grăiêşte bine gîndêşte că drept iaste?

1. Iară Sofar mineianul răspunse şi zise:
2. „Au doară cel ce va grăi multe nu va şi auzi? Sau
omul cel grăitor se va socoti că iaste dirept?

3. Blagoslovit născutul muierii, cel cu puţînă viaţă.
Nu te face mult întru cuvinte, pentru că nu iaste cel ci
să va prigoni cu tine.
4. Pentru că nu zice că: «Drept sînt cu faptele şi
fără prihană înaintea lui!»
5. Ce cum oare Domnul va grăi cătră tine şi va
dăşchide budzele lui cu34 tine?

3. Bine iaste cuvîntat cel născut den muiêre şi cel cu
ani puţinei. Să nu fii cu cuvinte multe, [4] Că nu iaste
cine să‑ţi răspunză.
4. Că să nu zici că: «Sînt cu faptele curat şi sînt
nevinovat înaintea lui.»
5. Ce ca cînd ară grăi Domnul cătră tine şi ară
deşchide cu tine gura ta?

6. După acêea va povesti ţie putêrea înţelepciunei,
pentru că îndoit va fi celor ce‑s ca tine. Şi atuncea vei
cunoaşte că vrêdnice ţie ţ‑au nemerit de la Domnul,
de carele ai greşit.
7. Au urma Domnului vei afla? Au la margini ai
sosit, carele au făcut cel Întrutotţiitor?

6. Iar apoi să‑ţi spuie putêrea înţelepciunii, că
împotriva ta va fi îndoită.88 [7] Şi atunci să pricepi că ţi
se‑au nemerit vrêdnic de la Domnul celor ce ai greşit.
7. Sau urma Domnului să afli sau să laşi pre urmă
cêlea ce au făcut cel Atotţiitoriul!

6. Mai pe urmă îţi va dezvălui puterea înţelepciunii
şi vor fi de două ori mai multe cele ale tale. Şi atunci vei
cunoaşte că pe merit ţi‑au venit acestea de la Domnul,
fiindcă ai păcătuit.
7. Oare vei descoperi urma Domnului, ori ai atins
marginile celor pe care le‑a făcut Domnul?

8. Înaltu‑i ceriul şi ce vei face? Şi, mai adînci decît
cêle den iad, ce ştii?

8. Nalt iaste ceriul, şi ce vei să faci? Şi adînc iaste
iadul, ce vei să ştii?

8. Cerul este înalt şi ce vei face? Cunoşti lucruri mai
adînci decît cele din iad?

16. Pentru că mă vînez ca un leu la junghiêre,
pentru că, iarăşi primenind, greu mă pierzi,

9. Sau mai lungi

18. Pentru căci m‑ai scos den pîntece şi n‑am murit,
să nu mă fie văzut ochiul.
19. Să fiu fost ca cînd n‑aş fi fost şi pentru ce nu
m‑am pogorît den pîntece în mormînt?

22. În pămîntul cel neguros şi întunecat, în pămîntul
întunêrecului celui vêcinic, unde nu iaste lumină, nice
se va vedea viiaţă omenească.»“

20. Oare nu este puţină vremea vieţii mele?
Îngăduie‑mi să mă odihnesc puţin,
21. Mai înainte de a pleca acolo de unde nu mă voi
mai întoarce, în ţinutul întunericului şi al negurii.
22. În pămîntul beznei veşnice unde nu este lumină
şi unde nu se vede viaţa muritorilor.»“

Capitolul 11
87

9. Sau lungimea

16. Pentru că sînt prins ca un leu spre junghiere, iar
tu, schimbîndu‑te din nou, mă nimiceşti.

1. Iar Sofar Mineul, răspunzînd, zise:
2. „Cel care grăieşte multe, multe va şi auzi la
rîndul său. Iar cel care vorbeşte bine socoteşte că este
drept?
3. Binecuvîntat cel născut din femeie şi care are o
viaţă scurtă! Nu fi bogat în cuvinte, atunci cînd nu este
cine să ţi se împotrivească!
4. Să nu zici că: «Sînt curat în fapte şi fără prihană
înaintea Sa.»
5. Căci cum va vorbi Domnul cu tine şi cum îşi va
deschide buzele Sale pentru tine?

9. Sau mai lungi
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10. Şi de le va surpa toate, cine va grăi lui: «Ce‑ai făcut?»?
11. Pentru că el ştie lucrurile celor fără de lêge şi, văzînd cêle
fără de cale, nu le va trêce cu vedêrea.
12. Şi omul într‑alt chip înoată cu cuvintele, şi păminteanul ce e
născut den muiêre asêmene e cu un măgariu pustnic.
13. Pentru că, de ai pus tu curată inima ta şi întinzi mînile cătră
el,
14. De iaste ceva fărădelêge în mînile tale, departe fă pre el de
la tine; şi strîmbătatea întru petrêcerea ta să nu mîie.
15. Pentru că aşa va străluci obrazul tău ca nişte apă curată şi te
vei dezbrăca de smîrdă şi nu te vei tême.
16. Şi truda o vei uita, ca un val ce va trêce, şi nu te vei tême.
17. Şi ruga ta – ca Luceafărul, şi den namiazăzi va răsări ţie
viaţă.
18. Şi nedejduind vei fi, căce iaste ţie nedêjde; şi den griji şi
purtare de grije să va ivi ţie pace.
19. Pentru că vei lineşte, şi nu va fi cel ce să‑ţi dea războiu. Şi
premenindu‑se, mulţi îţi vor ajuta.
20. Şi mîntuirea pre ei va părăsi, pentru că nedêjdea lor e
pierzare, şi ochii necuraţilor se vor topi.“
Cătră priêteni voroavă
Cap 12
1. Şi răspunzîndu Iov, zise:
2. „După acêea voi sînteţi oameni. Au cu voi va muri
învăţătura?
3. Că şi mie inema ca şi voao iaste.
4. Pentru că direptul om şi fără de prihană s-au făcut întru
batjocură.
5. Pentru că în vrême norocită au fost gătit să cază supt alţii şi
casele lui să să prade de cei fără de lêge.
6. Iară însă nice unul să nu să nedejduiască, rău fiind, nevinovat
a fi; cîţi urgisescu pre Domnul, cum nu şi certare lor va fi?
7. Ce, dară, întreabă cêle cu 4 picioare, de‑ţi voru spune, şi
paserile ceriului, de vor povesti ţie.
8. Povestêşte pămîntului, de-ţi va spune ţie; şi‑ţi vor tîlcui ţie
peştii mării.
9. Cine dară n‑au conoscut, întru toate acêstea, că mîna
Domnului au făcut acêstea?
10. De nu în mîna lui – sufletul tuturór viilor şi duhul a tot
omul?
11. Pentru că urêchea cuvintele împarte, iară gîtlejul mîncări
gustă.
12. În multă vrême – învăţătură, iară în multă viaţă – ştiinţă.
13. Lîngă el – înţelepciunea şi putêrea; la el – sfat şi pricêpere.
14. De să va surpa, cine va zidi?
15. De va închide asupra oamenilor, cine va deşchide?
16. De va opri apa, va usca pămîntul; iară de o va slobozi, au
pierdut pre el zrobindu-l.
17. Lîngă el e tăriia şi vîrtutea, la el – ştiinţa şi pricêperea.
Aducînd sfêtnici robiţi şi pre judecătorii pămîntului i‑au îngrozit /
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decît măsura pămîntului sau lărgimea mării?
10. Şi de va surpa toate, cine va grăi lui: «Ce ai
făcut?»?
11. Pentru că el ştie lucrurile celor fără dă lêge şi,
văzînd afară den cale, nu le va trêce cu vedêrea.

măsurii pămîntului şi lăţimea mării?
10. Iară de le va întoarce toate, cine‑i va zice: «Ce
ai făcut?»?
11. Că acela ştie faptele celor făcători de fărădelêge
şi văzînd cêle ce nu se cuvin, nu le va trêce.89

decît mărimea, ori decît lărgimea mării?
10. Iar dacă le‑ar nimici pe toate, cine îi va spune:
«Ce ai făcut?»?
11. Căci El cunoaşte faptele celor fărădelege, iar
răutăţile nu le va trece cu vederea.

12. Şi omul într‑alt chip înoată cu cuvintele, şi
pămînteanul născut a muierii atocma cu măgariul
pustiiuos35.
13. Pentru că tu, dă ai fi pus curată inima ta şi să
verşi mîinile tale36 cătră el,

12. Că cu cuvintele mai într‑alt chip înoată decît
oamenii, iar cel pămintean carele iaste născut den
muiêre iaste întocma cu măgariul pustiei90.
13. Iar tu, deaca ai pus inima ta curată, rădică‑ţi
mîinile cătră dînsul.

12. Pe de altă parte, omul se bălăceşte în cuvinte,
iar muritorul născut din femeie este aidoma asinului
din pustie.
13. Fiindcă, dacă ţi‑ai făcut inima curată, şi îţi întinzi
mîna către El,

14. Dă iaste ceva fărădelêge în mîinile tale, departe
fă pre el de la tine; şi strîmbătatea întru petrêcerea ta
să nu mîie.
15. Pentru că aşa va străluci obrazul tău ca nişte apă
curată şi te vei dăzbrăca de smîrdă şi nu te vei tême.

14. Iar să iaste ceva fărădelegiuire în mîinile tale,
fă dăparte de tine, şi nu se va sălăşlui nedireptatea în
viiaţa ta.
15. Şi aşa‑ţi va străluci faţa ca nişte apă limpede şi te
vei dăzbrăca de spurcăciune şi nu te vei tême.

16. Şi truda o vei uita, ca un val ce va trêce, şi nu
te vei tême.
17. Şi ruga ta — ca luceafărul, şi dentru în
amiadzădzi va răsări ţie viaţă.
18. Şi nădăjduind vei fi, căci iaste ţie nădêjde; şi
dentru griji şi cercetare să va ivi ţie pace.

16. Şi vei uita osteninţa, ca pre un val ce au trecut,
şi nu te vei înfricoşa.91
17. Şi‑ţi va fi rugăciunea ca un luceafăr şi‑ţi va ieşi
viiaţă de la amiiazăzi.
18. Şi te vei nădăjdui; că‑ţi va fi nădêjde şi se va ivi
ţie pacea den nevoi şi den purtări de grijă.

14. Şi dacă este vreo fărădelege în mîna ta, alung‑o
departe de tine, iar nedreptatea să nu zăbovească în
sălaşul tău.
15. Fiindcă aşa va străluci chipul tău, ca apa cea
limpede, şi te vei dezbrăca de întinare şi nu te vei
teme.
16. Şi‑ţi vei uita truda ca pe un val care a trecut şi
nu te vei înfricoşa.
17. Iar rugăciunea ta va fi asemenea Luceafărului de
dimineaţă şi‑ţi va răsări viaţă ca din [lumina] amiezii.
18. Şi vei fi pe deplin încredinţat, fiindcă vei avea
nădejde, iar din griji şi din tulburare îţi va răsări pace.

19. 37Pentru că vei linişti, şi nu va fi cel ce să‑ţi dea
război. Şi primenindu‑să, mulţi îţi vor ajuta.

19. 92Şi te vei odihni93 şi nu va fi cine să facă războiu
asupra ta. Şi cei ce vor fi daţi ţie, mulţi se vor ruga,

20. Şi mîntuirea pre ei va părăsi pentru că nădêjdea
lor — pierzarea, şi ochii necuraţilor să vor topi.“

20. [19] Iar mîntuirea lor va rămînea. [20]
Că nădêjdea lor iaste piericiunea şi ochii celor
necredincioşi se vor topi.“

Cătră priêteni voroavă
[428⁄2] Cap 12
1. Şi răspundzînd Iov, dzise:

Cap 12
1. Iară Iov, răpunzînd, zise:

19. Căci te vei linişti şi nu va fi cine să‑ţi poarte
război, iar schimbîndu‑ţi tu cugetul, mulţi îţi vor veni
în ajutor.
20. Mîntuirea lor va fi deşartă, căci nădejdea lor este
pierzania, iar ochii necuvioşilor se vor topi.“

Capitolul 12
1. Răspunzînd Iov, zise:

2. Şi38 apoi voi sînteţi oameni. Au cu voi va muri
învăţătura?

2. „Dară că şi voi [524/1] încă sînteţi oameni; au
doară va să se sfîrşască94 înţelepciunea cu voi?95

2. „Prin urmare, numai voi singuri sînteţi oameni şi
odată cu voi va pieri înţelepciunea?

3. Că şi mie inima ca şi voao iaste.
4. 39Pentru că dreptul om şi fără prihană s‑au făcut
întru batjocură.

3. 96Şi la mine iaste înţelepciune ca şi la voi.
4. 97Că bărbatul cel dirept şi nevinovat au fost
badjocură.

3. Pentru că şi eu am inimă ca voi
4. Şi pentru că bărbatul drept şi fără prihană a ajuns
de batjocură.

5. Pentru că întru vrême norocită au fost gătit să
cază supt alţii şi casele lui să să prade de cei fără de
lêge.
6. Însă nici unul să nu să nădăjduiască, rău fiind,
nevinovat ca să fie; carii urgisesc pre Domnul, cum nu
şi certare a lor va fi?
7. Ce, dară, întreabă cêle cu patru picioare, dă vor
spune ţie, şi pasările ceriului, dă vor povesti ţie.

5. [4] Că în vrêmea cea norocită au fost năpăstuit de
alţii şi casa lui au fost robită de cei fără de lêge.

5. Căci a fost menit să cadă sub alţii la vreme
potrivită, iar casa lui să fie jefuită de cei fărădelege.

6. [5] Nici într‑un chip nimini să nu se nădăjduiască,
deaca va fi hiclean, că nu va fi vinovat. [6] Dară cîţi vor
mîniia pre Domnul au să n‑aibă ei întrebăciune?
7. Întreabă pre cêle cîte cu patru picioare, de‑ţi vor
grăi, sau pasările ceriului, de‑ţi vor spune.98

6. Însă, nici unul, rău fiind, să nu fie încredinţat că
va fi socotit nevinovat, iar cei ce‑L mînie pe Domnul
ca şi cum nu ar fi o judecată a lor.
7. Dar întreabă pe cele cu patru picioare dacă îţi vor
grăi cumva, sau păsările cerului dacă te vor lămuri.

8. Povestêşte pămîntul, de‑ţi va spune ţie; şi‑ţi vor
tîlcui ţie peştii mării.

8. Spune pămîntului, de‑ţi va răspunde; şi–ţi vor
mărturisi peştii mării.

8. Spune‑i amănunţit pămîntului de‑ţi va putea grăi
şi îţi vor desluşi peştii mării.

9. Cine dară n‑au cunoscut întru toate acêstea că
mîna Domnului au făcut acêstea?

9. Dară cine n‑au priceput den toate acêstea că
mîna Domnului au făcut acêstea toate?

9. Cine nu a cunoscut în toate acestea că mîna
Domnului le‑a făcut?

10. Dă nu întru mîna lui — sufletul a tuturor viilor
şi duhul a tot omul?
11. 40Pentru că urêchea cuvintele împarte, iară
gîltanul cîte gustă.
12. Întru multă vrême – învăţătura, iară întru multă
viaţă – ştiinţă.
13. Lîngă el — învăţătură şi putêre, lui — sfat şi
pricêpere.
14. 41De va surpa, cine va zidi?
15. Dă va închide asupra oamenilor, cine va
dăşchide?
16. Dă va opri apa, va usca pămîntul; iar de o va
slobodzi, au pierdut pre el42, zdrobindu‑l.

10. Au doară nu sînt sufletele tuturor celor ce sînt
vii în mîna lui?
11. 99Că urêchea sămuiêşte cuvintele, iar grumazul
gustarea bucatelor.
12. Înţelepciunea iaste în lungimea vremii şi ştiinţa
în traiul cel mult.
13. La dînsul iaste înţelepciunea şi putêrea, la acesta
iaste sfatul şi pricêperea.
14. 100Deaca va surpa, cine va zidi?
15. [14] Şi deaca va închide pre om, cine va
dăşchide?
16. [15] Deaca va opri apa şi va usca pămîntul,
şi de o va slobozi iarăşi101, au piêrde‑l‑va, căci va
întoarce?102
17. [16] La dînsul iaste ţinêrea şi tăriia, a lui iaste
ştiinţa şi pricêperea. [17] Carele aduce pre sfêtnici
robiţi şi pre judecătorii pămîntului103 îi face de stau
în mirare.

10. În a cărui mînă se află sufletul tuturor
vieţuitoarelor şi duhul oricărui om.
11. Căci urechea deosebeşte cuvintele, iar gîtlejul
gustă mîncărurile.
12. Înţelepciunea vine cu vremea multă, iar
cunoaşterea după o viaţă îndelungată.
13. La El este înţelepciunea şi puterea, la El sfatul
şi înţelegerea.
14. Dacă va dărîma, cine va zidi?
15. Dacă îi va închide pe oameni, cine le va
deschide?
16. Dacă va opri apa, pămîntul se va usca, iar dacă
o va slobozi, îl va nimici.

17. Lîngă el — tărie şi vîrtute, lui — ştiinţă şi
pricêpere. Aducînd sfêtnici robiţi şi judecătorii
pămîntului i‑au întristat.

17. La El este stăpînirea şi puterea, cunoaşterea
şi înţelegerea, el duce în robie pe sfetnici, iar pe
judecătorii pămîntului îi umple de tulburare.
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18. Aşăzînd împăraţii preste scaune şi legă cu brîul míjlocile

19. Trimiţînd preoţi robiţi şi pre silnicii pămîntului i‑au
surpat.
20. Schimbînd buzele credincioşilor şi pricêperea celor mai
bătrîni cunoscu.
21. Turnînd necinste preste boiêri şi pre cei smeriţi au
vindecat.
22. Descoperind adînce de-ntunêrec şi scoase la lumină umbra
morţii.
23. Rătăcind limbi şi pierzînd pre iale; aşternînd limbi şi
povăţind pre dînsele.
24. Premenind inemile boiêrilor pămîntului şi au rătăcit pre
dînşii în calea carea n-au ştiut,
25. Să pipăie întunêrec şi nu lumină şi rătăcească ca cel beat.
Cap 13
1. Iată, acêstea văzut‑au ochiul mieu şi au auzit urêchea mea.
2. Şi ştiu cîte şi voi ştiţi, şi nu mai nepriceput sînt decît voi.
3. Însă nu, ce eu cătră Domnul voiu grăi şi voiu mustra înaintea
lui de va vrea.
4. Iară voi sînteţi dóhtori strîmbi şi vraci de rêle toţi.
5. Fie, dară, voao a asurzi şi se va nemeri voao întru
înţelepciune.
6. Şi ascultaţi mustrarea rostului mieu şi judecata buzelor mêle
luaţi aminte!
7. Au doară înaintea Domnului grăiţi şi înaintea lui răspundeţi
făţişat?
8. Au vă veţi îndoi? Voi şi înşivă judecători vă faceţi.
9. Pentru că binele va urma pre voi; pentru că, de veţi face
toate, vă veţi adaoge lîngă dînsul.
10. Nemică mai puţin va mustra pre voi. Iară şi pre ascuns
obraze veţi lăuda.
11. Care dentru amîndoao, nu vultoarea lui va struncina pre voi
şi frica de la el va cădea preste voi?
12. Şi să va istovi trufa voastră întocma cu cenuşa; trupul e de
lut.
13. Asurziţi, pentru ca să grăiesc şi să mă odihnesc de mînie.
14. Luînd pieliţele mêle cu dinţii şi sufletul mieu voi pune în
mîna mea.
15. De mă va prinde silnecul, de vrême ce au şi început, au
doară grăi‑voiu şi voiu mustra înaintea lui.
16. Şi aceasta mi să va alêge întru mîntuire, pentru că nu înaintea
lui vicleşugul va întra.
17. Ascultaţi cuvintele mêle, pentru că voiu povesti voao
ascultînd.
18. Iată, eu aproape sînt de judecata mea, ştiu eu că dirept mă
voiu arăta.
19. Pentru că cine iaste cel ce să va judeca cu mine? Că acum
voiu asurzi şi voiu lipsi.
20. Şi doao să‑mi isprăveşti, atuncea de cătră faţa ta nu mă voiu
ascunde:
21. Mîna de cătră mine depărtează şi frica ta să nu mă
îngrozească.
22. Şi apoi vei chiema, şi eu voiu asculta ţie. Au vei grăi, şi eu
voiu da răspuns.
23. Cîte sînt păcatele mêle şi fărădelegile mêle? Învaţă‑mă carele
sînt.
24. Pentru căci de cătră mine ascunzi şi îmi povăţêşte
împotrivnicul la tine?
25. Au ca de o frunză ce se clătêşte de vînt te vei spăriia sau //
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18. Aşezînd pre împăraţi preste scaune şi legă cu
brîu mijloacele lor.

18. Cela ce pune pre împăraţi pre scaun şi leagă cu
brîul mijloacele104 lor,

18. Aşează pe tronuri împăraţii şi încinge mijlocul
lor cu cingătoare.

19. Tremiţînd pre preuţi robiţi şi sîlnicii pămîntului
i‑au surpat.
20. Primenind budzele credincioşilor şi pricêperea
celor mai bătrîni cunoscu.

19. Cela ce trimête pre preoţi robiţi şi pre cei
putêrnici ai pămîntului i‑au surpat,
20. Cela ce schimbă gurile celor credincioşi şi cela
ce au priceput pricêperea celor bătrîni,

19. Trimite preoţii în robie şi îi doboară pe puternicii
pămîntului.
20. Cel ce schimbă buzele credincioşilor şi a
cunoscut înţelepciunea celor bătrîni.

21. Turnînd necinste pre boiêri şi pre cei smêrini
i‑au vindecat.
22. Dăscoperind adînci den întunêrec şi scoase la
lumină umbra morţii.

21. Cela ce toarnă ocară pre domni, iar pre cei
smeriţi i‑au vindecat,
22. Cela ce dăscopere cêle adînci de întunêrec şi au
rădicat la lumină umbra morţii,

21. Cel care toarnă necinste peste cîrmuitori, însă a
tămăduit pe cei smeriţi.
22. Cel ce dezvăluie taine din întuneric, însă umbra
morţii a scos‑o la lumină.

23. Rătăcind limbi şi stricînd pre iale; aşternînd
limbi şi poveţînd pre înse.
24. Primenind inimile a boiêrilor pămîntului şi au
rătăcit pre înşi întru cale carea n‑au ştiut,
25. Apipăiască întunêrec şi nu lumină şi rătăcească‑să
ca şi cel bat.

23. Cela ce au amăgit105 limbile şi le‑au pierdut, cela
ce supune ţinuturile106 şi le rădică,
24. Cela ce schimbă inima domnilor păminteşti şi
i‑au rătăcit107 în căi în care n‑au ştiut,
25. Ca să pipăie108 întunêrecul, iar nu lumina, şi să
rătăcească ca cei bêţi.

23. Cel ce sporeşte popoarele şi apoi le nimiceşte, le
sporeşte şi apoi le călăuzeşte.
24. Cel ce schimbă inima stăpînitorilor pămîntului
şi‑i rătăceşte pe o cale pe care nu au cunoscut‑o.
25. Să bîjbîie în întuneric lipsit de lumină şi să
rătăcească asemenea celui beat.

Cap 13

Cap 13

Capitolul 13

1. Iată, acêstea le‑au văzut ochiul mieu şi au audzit
urêchea mea.
2. Şi ştiu cîte şi voi ştiţi, şi nu‑s mai nepriceput decît
voi.
3. Însă nu, ce eu cătră Domnul [429⁄ 1] voi grăi şi
voi mustra înaintea lui de va vrea.
4. Iară voi sînteţi doftori strîmbi şi vraci a rêle toţi.

1. Acêstea toate le‑au văzut ochiul mieu şi le‑au
auzit urêchiia mea.109
2. Şi ştiu cît ştiţi şi voi şi nici într‑un chip nu sînt mai
nepriceput decît voi.
3. Ce eu voiu grăi cătră Domnul mieu şi înaintea lui
voiu [524/2] vădi deaca va vrea.
4. Că voi sînteţi doctori nedirepţi şi vindecători răi.

1. Iată, pe acestea le‑a văzut ochiul meu şi le‑a auzit
urechea mea.
2. Ci le cunosc pe toate cîte le ştiţi şi voi, şi nu sînt
mai lipsit de înţelegere decît voi.
3. Cu toate acestea, voi grăi înaintea Domnului, mă
voi îndreptăţi înaintea Lui dacă va voi.
4. Însă voi sînteţi medici nedrepţi şi cu toţii
tămăduitori de boli.
5. Însă de aţi amuţi şi v‑aţi dovedi astfel
înţelepciunea!
6. Ascultaţi mustrarea gurii mele şi luaţi aminte la
judecata buzelor mele.
7. Oare nu înainte Domnului grăiţi şi nu înaintea lui
vorbiţi cu vicleşug?
8. Sau vă veţi feri, dar fiţi voi judecători!

5. Fie, dară, voao a asurzi şi să va nemeri voao întru
înţelepciune.
6. Şi ascultaţi mustrarea rostului mieu şi judeţul
budzelor mêle luaţi aminte!
7. Au doară nu înaintea Domnului grăiţi şi înaintea
lui răspundeţi arătat?
8. Au veţi îndoi? Voi şi voi43 judecători vă faceţi.
9. Pentru că binele va urma pre voi; că, dă veţi face
toate, veţi lipi lîngă îns.
10. Nimic mai puţîn va mustra pre voi. Iară şi pre
ascuns obraze veţi mira,

5. Ce să tăceţi şi va fi voaoă întru înţelepciune.
6. Ascultaţi mustrarea110 gurii mêle şi luaţi aminte
judecata buzelor mêle.111
7. Dară ce veţi să grăiţi înaintea lui Dumnezeu şi să
răspundeţi înaintea lui hicleşug?
8. Sau au doară vă îndoiţi că veţi fi voi înşivă
judecători?
9. Că de va şi urma voaoă binele sau de veţi şi face
toate ca să vă lipiţi de dînsul,
10. [9] Nimic nu vă va mustra112 mai puţin, măcară
de v‑aţi şi mira cu fêţele în taină.

9. Fiind El vă va cerceta în întregime, fiindcă dacă
le veţi săvîrşi pe toate vă veţi alătura Lui.
10. Nu vă va mustra întru nimic, iar dacă îşi va
ascunde chipul vă veţi minuna.

11. [10] D‑acum au doară clătirea lui nu va înfricoşa
pre voi înşivă? [11] Şi va cădea pre voi teamăt de la
dînsul?
12. Şi se va duce mărirea voastră întocma cu cenuşa
şi trupul cel de lut.
13. Tăceţi, să mă umplu şi să răpaos de mînie.

11. Oare nu vîltorile sale vă vor răvăşi, iar frica cea
de la El se va prăvăli asupra voastră?

16. Şi acesta mi să va istovi mie întru mîntuire,
pentru că înaintea lui vicleşug nu va întra.
17. Ascultaţi cuvintele mêle, pentru că voi povesti,
voi ascultînd.
18. Iată, eu aproape sînt de judeţul mieu, ştiu eu că
drept mă voi arăta.

14. Luînd carnea mea cu dinţii şi sufletul mieu să
mi‑l puiu în mînă.113
15. Măcară de m‑ară şi prinde114 cel Putêrnic, deaca
au şi început. [16] Iar de voiu grăi şi voiu vădi înaintea
lui,
16. Şi aceasta mi se va păzi întru mîntuire. [17] Că
înaintea lui nu va întra înşălăciunea.
17. Auziţi cuvintele mêle, că de veţi asculta, vă voiu
spune.
18. Iată, eu sînt aproape de judecata mea şi eu ştiu
că mă voiu arăta dirept.

14. În vreme ce iau cărnurile mele în dinţi şi îmi
port sufletul în mînă!
15. Chiar dacă mă va supune cel puternic, precum
a şi început, tot voi mai grăi şi mă voi îndreptăţi în
faţa lui.
16. Şi aceasta mi se va întoarce spre mîntuire, căci
nu va pătrunde vicleşug în faţa Sa.
17. Ascultaţi cuvintele mele, căci voi vesti celor ce
ascultă.
18. Iată eu sînt aproape de judecata mea şi ştiu că
mă voi înfăţişa drept.

19. Pentru că cine iaste cel ce să va judeca cu mine?
Căci acum voi asurzi şi voi lipsi.
20. Şi doao să‑mi isprăveşti, atuncea de cătră faţa ta
nu mă voi ascunde:
21. Mîna de cătră mine dăpărtează şi frica ta să nu
mă întristêze.

19. Dară cine e care să fie năcăjit cu mine? Că voiu
tăcea acum şi voiu pieri.
20. Numai doaoă să nu‑mi faci, şi atunci nu mă voiu
ascunde de faţa ta:
21. Mîna ta o dăpărtează de la mine şi frica ta să nu
mă îngrozească.

19. Cine este cel care mă va judeca pentru ca acum
să amuţesc şi să încetez?
20. Două lucruri să‑mi dăruieşti, şi atunci nu mă voi
ascunde de la faţa Ta:
21. Depărtează mîna Ta de la mine şi spaima Ta să
nu mă îngrozească.

22. Şi apoi vei chema, şi eu voi asculta ţie, au vei
grăi, şi eu îţi voi da răspuns.

22. Iar apoi tu să mă strigi, iar eu te voiu auzi, sau să
grăieşti, şi eu îţi voiu răspunde.

22. Apoi mă vei chema, şi eu mă voi supune, sau vei
grăi, iar eu îţi voi da răspuns.

23. Cîte sînt păcatele mêle şi fărădălêgele mêle?
Învăţa‑mă carele sînt.
24. Pentru căci de cătră mine ascunzi şi‑mi povăţêşte
mie pre nepriêtenul tău?
25. Au ca o frundză ce să clătêşte de vînt te vei
spăriia

23. Cîte sînt păcatele mêle şi fărădelegile mêle?
Arată‑mi‑le care sînt!
24. Pentru ce ascunzi de mine şi mă socoteşti că
sînt potrivnic ţie?
25. [24] Au potrivi‑te‑vei mie, ca o frunză ce o
poartă vîntul sau au tême‑te‑vei

23. Cîte sînt păcatele şi fărădelegile mele? Învaţă‑mă
care sînt.
24. Pentru ce te ascunzi de către mine şi mă
socoteşti ca fiind împotriva Ta?
25. Oare te vei înspăimînta de mine ca de o frunză
clătinată de vînt,

11. Carea dentr‑amîndoao, nu sorbul lui va stropşi
pre voi, frica şi de la el va cădea preste voi?
12. Şi să va istovi trufa voastră atocma cu cenuşa;
trupul — de lut.
13. Asurziţi, pentru ca să grăiesc şi să mă odihnesc
de mînie.
14. Luînd pielíţele mêle cu dinţii şi sufletul mieu voi
pune întru mîna mea.
15. Dă mă va prinde Sîlnicul, în vrême ce s‑au şi
început, au doară grăi‑voi şi voi înmustra înaintea lui.

12. Ci trufia voastră va deveni asemenea cenuşii, iar
trupul vostru asemenea lutului.
13. Amuţiţi ca să grăiesc şi să‑mi potolesc mînia,
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Biblia 1688, p. 369, col. 1
ca unii buruiêne ce să pornêşte de vînt stai împotriva mea?
26. Căci ai scris preste mine rêle şi ai pus mie ale tinerêţelor
greşale?
27. Ai pus, dară, mie piciorul întru oprêlişte şi mi‑ai păzit toate
faptele şi la rădăcinile picioarelor mêle ai sosit,
28. Carele mă vechiesc tocma ca un foale sau ca o haină mîncată
de molii.
Cap 14
1. Pentru că pămenteanul născut de muiêre cu puţină viaţă şi
plin de urgie iaste,
2. Sau ca o floare înflorind au căzut şi au fugit ca o umbră şi
nu va sta.
3. Au nu şi acestuia socoteală ai făcut şi pre acesta ai făcut ca să
între cu judecată înaintea ta?
4. Pentru că cine va fi curat de smîrdă? Ce nu e nimene.
5. Măcară şi o zi de va fi viaţa lui pre pămînt, nenumărate‑s
lunile lui lîngă dînsul, la vrême le‑ai pus şi nu va covîrşi.
6. Depărteaze‑te de la dînsul, pentru ca să să aşaze şi să
binevoiască viaţa ca şi năimitul.
7. Pentru că iaste copaciului nădêjdea că, de se va tăia, încă va
înflori şi tulpina lui nu va lipsi.
8. Pentru că, de va îmbătrîni în pămînt rădăcina lui şi în piatră
se va săvîrşi buciumul lui,
9. De mirosirea apei va odrăsli şi va face săcerătură ca şi un
tînăr răsad.
10. Iară omul, murind, s‑au dus şi, căzînd pămenteanul, nu mai
iaste încă.
11. Că cu vrême să împuţinează marea, şi rîul, pustiindu‑se,
s‑au uscat.
12. Şi omul, adormind, nu se va mai scula, pînă unde ceriul nu
se va mai coase; şi nu se vor mai deştepta den somnul lor.
13. Pentru că macară de m‑ai fi păzit în iad şi m‑ai fi ascuns pre
mine pînă ţi s‑ar fi potolit mîniia şi‑mi vei rîndui vrêmea întru care
pomenirea mea vei face!
14. Pentru că, de va muri omul, va trăi săvîrşind zilele vieţii lui.
Îngădui‑voiu pînă iarăşi mă voiu face.
15. Apoi vei chema şi eu ţie voiu asculta; şi faptele mîinilor tale
nu le depărta.
16. Şi ai numărat deprinderile mêle, şi nu te va trêce nemica
dentru păcatele mêle.
17. Şi ai pecetluit fărădelegile mêle întru pungă şi ai însemnat
verice, fără de voie, am ieşit den cale.
18. Şi însă muntele căzînd va cădea şi piatra vechi‑se‑va den
locul ei.
19. Pietri au dumicat apele şi au închegat apele cêle întinse ale
lutului pămîntului. Şi îngăduinţa omului ai pierdut.
20. Împingînd pre dînsul la săvîrşit, şi să duse; pus‑ai preste el
faţa şi l‑ai trimis.
21. Şi mulţi făcîndu‑se fiii lui, nu ştie; şi de se vor face puţini,
nu‑i e în ştire;
22. Fără de numai trupul lui au durut şi sufletul lui au plîns.“ /
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sau ca un buruian ce să pornêşte de vînt stai împotriva
mea?
26. Căci ai scris preste mine rêle şi ai pus mie ale
tinerêţelor greşale?
27. Ai pus, dară, mie piciorul întru oprêlişte şi ai
păzit mie toate faptele şi la rădăcinele picioarelor mêle
ai sosit,
28. Carele mă vechesc atocma cu un foale sau ca o
haină mîncată de molii.

ca o frunză ce o clătêşte vîntul?
26. [25] Că ai scris asupra mea răotate şi ai pus pre
mine păcatele tinerêţelor?
27. [26] Pus‑ai piciorul mieu în opreală şi mi‑ai păzit
toate faptele. Şi ai venit la rădăcina picioarelor mêle,

ori mi te vei împotrivi ca ierbii ce este purtată de o
adiere?
26. Fiindcă ai scris împotriva mea rele şi m‑ai
împresurat cu păcatele tinereţii.
27. Şi ai pus picioarele mele în butuci, mi‑ai urmărit
toate faptele şi mi‑ai atins talpa piciorului.

28. Care învechiesc într‑un chip cu burduful sau ca
o haină mîncată de molii.

28. Şi eu mă învechesc asemenea unui burduf, sau
aidoma unui veşmînt mîncat de molii.

Cap 14

Cap 14

Capitolul 14

1. Pentru că pămînteanul născut de muiêre — cu
puţînă viaţă şi plin de urgie,

1. Că omul iaste născut den muiêre şi cu viiaţă
puţină şi plin de mînie.115

1. Căci născutul din femeie are o viaţă scurtă şi
plină de tulburare.

2. 44Sau ca o floare înflorind au căzut şi au fugit ca
o umbră şi nu va sta.

2. 116Carele, înflorind ca o floare, cade şi fuge ca o
umbră şi [525/1] nu va sta.

2. Ca o floare a înflorit şi s‑a scuturat, ca o umbră
s‑a risipit şi nu se mai află.

3. [429⁄ 2] Au nu şi acestuia socoteală ai făcut şi pre
acesta ai făcut ca să între cu judeţ înaintea ta?

3. Iar şi de aceasta ai făcut cuvînt să între cu
judecată înaintea ta.

3. Oare nu ai luat seama şi la acesta şi nu l‑ai adus la
judecată înaintea Ta?

4. Pentru că cine curat va fi de smîrdă? Ce nu‑i
nime.
5. Măcară şi o zi va fi45 viaţa omului pre pămînt,
şi cêle nenumărate luni lîngă însu la vrême le‑ai pus şi
nu va covîrşi.
6. Dăpărtează‑te de la îns, pentru ca să să aşêdze, şi
va binevrea viaţa ca şi năimitul.

4. 117Că cine va fi curat de spurcăciune? Nimini.
5. [4] Măcară de ară fi viiaţa lui pre pămînt numai
o zi, [5] Şi lunile lui sînt numărate de dînsul, pus‑ai în
an şi nu va trêce.
6. Dă‑te în laturi de la dînsul ca să tacă şi va voi
viiaţa ca un argat.

4. Şi cine va fi curat de întinăciune? Nici măcar
unul.
5. Chiar dacă viaţa sa pe pămînt ar fi de o singură
zi, lunile lui sînt numărate de către Tine, i‑ai rînduit o
vreme peste care nu va trece.
6. Îndepărtează‑te de el ca să se liniştească şi să se
bucure de viaţă ca un slujbaş.

7. Pentru că iaste copaciului nădêjde că, de să va
tăia, încă va înflori şi tulpina lui nu va lipsi

7. Că lemnul are nădêjde, că de va fi tăiat, iar va
odrăsli şi odraslele lui nu se vor împuţina.118

7. Fiindcă un copac, atunci cînd e tăiat, mai are
nădejde că va înflori şi că nu va lipsi lăstarul său.

8. Pentru că, de va îmbătrîni în pămînt rădăcina lui
şi în piatră să va săvîrşi buciunul lui,
9. De mirosirea apei va odresli şi va face sêcerea ca
şi un tînăr răsad.

8. Iar de va îmbătrîni, rădăcina lui iaste în pămînt,
iar de se vor săvîrşi ramurile lui pre piiatră,
9. Va înflori de mirosul apei şi va face seceriş ca o
sădire tînără.

8. Iar atunci cînd va îmbătrîni în pămînt rădăcina
lui, iar trunchiul său se va sfîrşi pe piatră,
9. Odată cu aroma apei va înflori şi va aduce roade
ca o mlădiţă tînără.

10. Iară omul, murind, s‑au dus şi, căzînd
pămînteanul, nu mai iaste încă.

10. Iar omul, deaca moare, să duce şi cade omul şi
după aceêa nu vor mai fi ani.

10. Iar omul, sfîrşindu‑se, a pierit cu totul şi
muritorul, căzînd, nu mai este.

11. Că cu vrêmea să împuţîneadză maarea, şi rîul,
pustiindu‑să, s‑au uscat.

11. Scădea‑va marea şi rîurile, pustiindu‑se, se‑au
uscat

11. Fiindcă marea se împuţinează cu vremea, iar
fluviul, risipindu‑se, se usucă.

12. Şi omul, adormind, nu să va mai scula, pînă
unde ceriul nu să va mai coase; şi nu să vor mai
dăştepta dentru somnul lor.

12. [11] Şi omul carele au adormit nu se va scula.119
[12] Pînă nu se va coase ceriul, nu se va dăştepta den
somnul lui.

12. Însă omul, adormind, nu se va mai ridica pînă
cînd cerul nu se va destrăma şi nu se vor deştepta din
somnul lor.

13. Pentru că măcar de m‑ai fi păzit în iad şi m‑ai fi
ascuns pre mine pînă ţi s‑ar fi potolit mîniia şi‑mi vei
rîndui vrême întru carea pomenire‑mi vei face!

13. Că măcară de m‑ai fi păzit în iad şi să mă fii
ascuns pînă se va potoli mîniia ta şi să rînduieşti vrême
în carea să‑ţi aduci aminte de mine!

13. Măcar de m‑ai fi păzit în iad şi m‑ai fi ascuns
pînă ce ar fi încetat urgia Ta şi mi‑ai fi rînduit o vreme
în care să‑ţi aminteşti de mine!

14. Pentru că, de va muri omul, va trăi săvîrşind
dzilele vieţii lui. Îngădui‑voi pînă iarăşi mă voi face,

14. Că deaca va muri omul, viu va fi săvîrşind zilele
anilor săi. Răbda‑voiu pînă voiu fi iarăşi.

15. Şi apoi mă vei chema şi eu‑ţi voi asculta; şi
faptele mîinelor tale nu le dăpărta.

15. Iar după acêstea vei striga, iar eu te voiu auzi; şi
să nu te întorci de faptele mîinilor tale.

14. Căci dacă omul va muri, va trăi oare [iarăşi],
împlinindu‑şi zilele vieţii sale? Să aştept pînă ce voi
fi din nou?
15. Apoi mă vei chema, iar eu îţi voi da răspuns şi
faptele mîinilor Tale nu le vei depărta de la Tine.

16. Şi mi‑ai numărat isprăvirile, şi nu te va trêce
nimic dentru păcatele mêle.

16. 120Numărat‑ai meşteşugurile mêle şi nimic den
păcatele mêle nu te va trêce.

16. Ai numărat obiceiurile mele şi nici un păcat al
meu nu‑ţi va rămîne necunoscut.

17. Şi mi‑ai pecetluit fărădelegile întru o pungă şi ai
însemnat ce fără voie am ieşit den cale.

17. Pecetluit‑ai păcatele mêle într‑o pungă şi ai
semnat orice am călcat121 fără de voie.122

17. Şi ai pecetluit fărădelegile mele ca într‑un săculeţ
şi ai însemnat tot ceea ce am greşit fără de voie.

18. Şi însă muntele căzînd va cădea şi piatra
învechi‑să‑va dentru locul ei.

18. Căzînd, muntele s‑au sfărîmat şi piiatra se
învechiêşte den locul ei.

18. Dar, pînă şi muntele, prăbuşindu‑se, este
sfărîmat în bucăţi, iar piatra se învecheşte în locul său.

19. Pietri au dimicat apele şi au închegat apele
întinsele pămîntului, lutului, şi46 îngăduinţa omului ai
pierdut.
20. Împingînd pre îns la săvîrşit, şi să duse; pus‑ai
pre el faţa şi l‑ai trimis.

19. Piiatra pre carea o au netezit apele şi o au
înecat apele pre dos, ţărîna pămîntului; şi răbdarea
omenească o ai pierdut.
20. Împins‑ai şi pînă la săvîrşit se‑au dus, pus‑ai faţa
şi l‑ai slobozit.

19. Apele macină pietrele şi tot apele cele care curg
liniştite potopesc movilele pămîntului. Şi Tu ai pierdut
nădejdea oamenilor.
20. L‑ai împins pînă la sfîrşit şi s‑a dus; ţi‑ai apropiat
de el faţa Ta şi l‑ai trimis departe.

21. [20] Şi mulţi făcîndu‑să fiii lui, nu ştie; şi de să
vor face puţîni, nu i‑i în ştire.
22. [20] Fără numai pielíţele lui au durut şi sufletul
lui au plîns.“

21. Şi de vor fi feciorii lui mulţi123, nu ştie, sau de
vor fi124 puţini, n‑au priceput.
22. Ce carnea lui l‑au durut şi sufletul lui au
tînguit.“

21. Dacă ajung să fie mulţi fiii lui, el nu mai ştie, iar
dacă ajung puţini, nu are cunoştinţă.
22. Ci trupul său este plin de dureri, iar sufletul său
suspină.“
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Biblia 1688, p. 396, col. 2
Cap 15
1. Şi răspunzînd Elefaáz themaniteanul, zise:
2. „Care e înţeleptul, răspunsul va da duhul pricêperii, şi au
umplut durêrea pîntecelui,
3. Mustrînd cu cuvinte care nu se cuvin şi cu cuvinte cu carele
nu e nici un folos?
4. Nu şi tu ai depărtat frica şi ai săvîrşit cuvinte ca acêstea
înaintea Domnului?
5. Vinovat cu cuvintele rostului tău, nici ai ales cuvintele
silnicilor.
6. Mustre‑te gura ta, şi nu eu; şi buzele tale să mărturisească
asupra ta.
7. Pentru ce? Au dentîiu decît oamenii ai născut? Au mai nainte
de dobitoace te‑ai zămislit?
8. Au rînduiala Domnului ai auzit, au sfêtnic pre tine au trebuit
Dumnezău şi la tine au sosit înţelepciunea?
9. Pentru că ce ştii, care nu o ştim? Sau ce pricepi tu, carea nu
şi noi?
10 Şi încă bătrîn şi încă vechiu întru noi, mai greu decît tată‑tău
cu zilele.
11. Dentru carele ai greşit, puţine ai bătut, mare preste samă
ai grăit.
12. Ce au îndrăznit inima ta sau ce au adus ochii tăi,
13. Că mîniia ai spart înaintea Domnului şi ai scos den gură
cuvinte ca acêstea?
14. Pentru că cine, fiind om, va fi fără de prihană, sau ca cînd va
să fie dirept cel născut den muiêre?
15. Deaca asupra sfinţilor nu crêde, şi ceriul nu e curat înaintea
lui.
16. Şi iaste urît şi necurat omul bînd strîmbătăţi tocma cu
băutura.
17. Şi voiu spune ţie, ascultă‑mă! Cêlea, dară, ce am văzut voiu
povesti ţie,
18. Carele înţelepţii vor grăi şi nu au ascuns părinţii lor.
19. Numai lor însuşi s‑au dat pămîntul şi n‑au venit de alt neam
preste ei.
20. Toată viaţa celui necurat cu grijă e, şi anii număraţi sînt daţi
silnecului,
21. Şi frica lui — întru urechile lui; cînd i să pare că atuncea e
în pace, va veni lui pieirea.
22. Nu crează a să întoarce de la întunêrec. Pentru că s‑au dat
acum în mîinile fierului
23. Şi s‑au rînduit spre hrana brehnacelor. Şi văzu întru sine că
rămîne întru cădêre. Şi zioa acea întunecoasă pre el va stîrvi,
24. Şi nevoie şi necaz pre el va ţinea ca un voivod stătătoriu
înainte căzînd,
25. Căci au rîdicat mîna înaintea Domnului şi înaintea lui
Dumnezău Atotţiitoriului au stătut împotrivă;
26. Şi alergă înaintea lui cu sudalmă, întru grăsimea umărului
páveţii lui,
27. Căci au acoperit faţa lui cu seul şi au făcut răzor preste
coapse, şi lauda lui — sudalma,
28. Să mîie în cetăţi pustii şi să între în case nelăcuite. Şi cêle ce
aceia au gătit, alţii vor căra.
29. Nici nu se va îmbogăţi, nici nu vor rămînea lui averile; nici
va pune pre pămînt umbră,
30. Nici va scăpa de întunêrec. Stîlparea lui să o veştejască
vîntul şi să‑i cază ei floarea!
31. Nu crea‑ //
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Cap 15

Cap 15

1. Şi răspundzînd Elifaaz themaniteanul, dzise:

1. Iară Elifas themaniteanul, răspunzînd, zise:125

2. „Carea‑i învăţatul, răspunsul va da au pricêperii
duh, şi au împlut durêrea pîntecelui,
3. Mustrînd cuvintele carele nu să cuvin şi cu
cuvinte cu carele nu‑i nice un folos?

2. „Dară deaca au dat cel înţelept duhul înţelêgerii
şi pîntecele l‑au umplut de durêre,
3. Şi mustrezi cu cuvinte cu care nu se cad şi cu
graiure care nu sînt nici de o treabă?

2. „Oare înţeleptul va răspunde cu vorbe înţelepte
în vînt şi‑şi va umple pîntecele cu trudă?
3. Mustrînd cu vorbe care nu se cuvin şi prin
cuvinte în care nu este nici un folos?

4. Nu şi tu ai dăpărtat frica şi ai săvîrşit cuvinte ca
acêstea înaintea Domnului?
5. Vinovat cu cuvintele rostului tău, [430⁄ 1] nice ai
ales cuvintele sîlnecilor.

4. A cărora frică şi tu ai lăpădat şi ai săvîrşit cuvinte
ca acêstea înaintea Domnului.
5. Vinovat eşti cuvintelor gurii tale, că n‑ai [525/2]
sămuit126 graiul celor putêrnici.

4. Oare nu ai depărtat deja frica de la tine şi ai
împlinit astfel de cuvinte înaintea Domnului?
5. Eşti vinovat prin cuvintele gurii tale şi nici nu ai
desluşit vorbele celor puternici.

6. Mustre‑te gura ta, şi nu eu; şi budzele tale să
mărturisască asupra ta.

6. Osîndi‑te‑va gura ta, iar nu eu; şi buzele tale vor
mărturisi asupra ta.

6. Să te mustre gura ta, şi nu eu, iar buzele tale să
mărturisească împotriva ta.

7. Pentru căce? Au nu dentîi dentru oameni ai
născut? Au mai nainte de dobitoace te‑ai închegat?
8. Au rînduiala Domnului ai audzit? Au sfêtnic
pre tine au trebuit Dumnedzău şi la tine au sosit
învăţătura?
9. Pentru că ce ştii, carea nu o ştim? Sau ce pricepi
tu, carea nu şi noi?

7. Dară ce? Au doară tu eşti născut omul cel mai
dentîi? Sau te‑ai închiegat mai nainte decît dealurile?
8. Au auzit‑ai cêle ce au aşăzat Domnul sau te‑au
pus Dumnezeu sfêtnic? [9] Dară de au venit pre tine
înţelepciune,
9. Dară ce ştii tu care noi nu ştim? Sau ce pricepi tu
care noi nu pricêpem?

7. Căci oare eşti tu primul om care s‑a născut, sau ai
fost întocmit înaintea dobitoacelor?
8. Ai auzit tu învăţătura Domnului, sau ai fost
tu sfetnicul lui Dumnezeu, ori numai la tine a sosit
înţelepciunea?
9. Căci ce anume cunoşti tu şi noi nu cunoaştem,
sau ce înţelegi tu şi noi nu [pricepem]?

10. Şi‑ncă bătrîn şi‑ncă vechiu întru noi, mai greu
decît tată‑tău cu dzilele.
11. Puţîne dentru carele ai greşit47 de ai bătut, mare
preste samă ai grăit.

10. 127Sau au mai bătrîn eşti tu întru noi, mai bătrîn
de zile decît tată‑tău?128
11. De cêle puţinêle ce ai greşit eşti rănit şi ai grăit
mărire prea mare.

10. Fiindcă se află între noi şi cîte un om bătrîn, mai
încărcat de zile decît tatăl tău.
11. Puţin ai fost pedepsit pentru cele ce ai păcătuit;
tu ai grăit cu mult peste măsura îngăduită.

12. Ce au îndrăznit inima ta, au ce au adus ochii
tăi,
13. Că mînie ai spartu înaintea Domnului şi ai scos
den gură cuvinte ca acêstea?
14. Pentru că cine, fiind om, va fi fără prihană, sau
ca cînd va să fie drept născutul muierii?
15. 48În vrême ce asupra sfinţilor nu crêde, şi ceriul
nu‑i curat înaintea lui.

12. Ce au îndrăznit inima ta sau ce au purtat ochii
tăi,
13. Căci au spart urgiia înaintea Domnului şi ai scos
den gura ta cuvinte ca acêstea?
14. Dară cine iaste să fie fost om şi să nu fie vinovat?
Sau să fie dirept cel ce iaste născut den muiêre?
15. Iată 129că au nici pre sfinţi nu se va crêde, că nici
ceriul nu iaste curat înaintea lui.

12. Ce a cutezat inima ta, sau către ce s‑au îndreptat
ochii tăi,
13. De ai lăsat să izbucnească mînia ta înaintea
Domnului şi ai slobozit astfel de vorbe din gura ta?
14. Cine, muritor fiind, va fi fără prihană, sau cum
va fi drept cel născut din femeie?
15. Dacă în sfinţii săi nu se încrede, iar cerul însuşi
nu este curat înaintea lui,

16. Şi iaste urît, necurat om bînd strîmbătăţi,
atocma cu băutura.
17. Şi voi spune ţie, ascultă‑mă! Carele, dară, ai
văzut voi povesti ţie,
18. Carele înţelepţii vor grăi şi n‑au ascuns părinţii
lor.
19. Numai lor însuşi s‑au dat pămîntul şi n‑au venit
striin de neam preste ei.

16. Ce au rămas omul cel necurat şi urît carele bea
nedireptatea întocma cu băutura.130
17. Spune‑ţi‑voiu şi tu mă ascultă, că voiu să‑ţi arăt
ce am văzut,
18. Care au zis cei înţelepţi şi n‑au ascuns pre
părinţii lor.
19. Pentr‑acêea au fost dat pămîntul lor înşişi şi
n‑au mers alt neam asupra lor.

16. Te uită cît este de necurat şi dezgustător omul,
cel ce bea nedreptatea ca pe o băutură!
17. Ci eu îţi voi istorisi, numai ascultă‑mă, îţi voi
istorisi cele pe care le‑am văzut
18. Şi pe care le‑au văzut şi înţelepţii, iar părinţii lor
nu le‑au tăinuit.
19. Numai lor le‑a fost dat pămîntul şi nu a venit
vreun străin asupra lor.

20. Toată viaţa celui necurat — cu grije, şi anii
număraţi daţi sîlnecului,
21. Şi frica lui — întru urechile lui; cînd i să pare că
atuncea‑i în pace, va veni lui pieirea.

20. Toată viiaţa celui necurat iaste în grijă, şi anii lui
sînt daţi cu număr celui putêrnic.
21. Şi frica aceluia iaste în urechile lui; şi cîndu‑i pare
că va fi în pace, atunci‑i vine zioa de se întoarce131.

20. Întreaga viaţă a celor necuvioşi este nelinişte, iar
anii asupritorului sînt număraţi.
21. Teama este în urechile sale şi cînd crede că se
află în pace, atunci vine peste el nimicirea.

22. Nu crează să să întoarcă de la întunêrec. Pentru
că ai dat amú în mîinile fierului

22. Nu va crêde că se va întoarce de întunêrec, că
iaste porîncit132 în mîna fierului

22. Să nu creadă că se poate întoarce din întuneric,
fiindcă a fost dat în puterea sabiei.

23. Şi s‑au rînduit la mîncări brăhnacelor. Şi
văzu întru sine că rămîne întru cădêre. Şi dzua cea
întunecoasă pre el va stropşi,
24. Şi nevoia şi năcaz pre el va ţinea ca un voivod
înainte stătător căzînd,
25. Căci au rădicat mîini înaintea Domnului
şi înaintea lui Dumnedzău cel Întrutotţiitor au
năsîlnicit.
26. Şi alergă înaintea lui cu sudalmă, întru grăsimea
umărului scutul lui,
27. Căci au acoperit faţa lui cu seul lui şi au făcut
răzor preste stînghi. Şi lauda lui — sudalma.

23. [22] Şi iaste rînduit spre mîncare pajărilor133.
[23] Şi ştie întru sine că aşteaptă stîrvul. [24] Iar zioa
cea întunecoasă îl înfricoşază
24. Şi‑l apucă nevoia şi scîrba ca pre un hatman134
cînd stă înaintea războiului şi cade,
25. Că au rădicat mîinile înaintea Domnului şi se‑au
năsilnicit înaintea Domnului Atotputêrnicul.
26. Şi au alergat135 înaintea lui cu ocară, pavăză
mare în spatele lui.
27. Că au acoperit faţa sa cu grăsimea lui şi au făcut
răzor spre stînga, iar lauda lui iaste ocară.136

23. Şi a fost rînduit ca hrană vulturilor, iar el ştie
în sine că urmează să ajungă un stîrv şi ziua cea
întunecoasă îl va învălui.
24. Necazul şi nenorocirea îl vor lua în stăpînire şi
se va prăbuşi ca un căpitan care stă în fruntea oştirii.
25. Fiindcă a ridicat mîinile împotriva Domnului
şi în faţa Domnului Dumnezeu Atotputernicul s‑a
semeţit.
26. A alergat împotriva Lui, înfumurîndu‑se peste
măsură cu grosimea ferecăturii de pe scutul său.
27. Fiindcă şi‑a acoperit faţa cu grăsime şi şi‑a pus
colier în jurul coapselor, iar lauda lui a fost ocara.

29. Nici să va îmbogăţi, nici vor rămînea lui unêltele;
nu va pune pre pămînt umbră,

28. Ce să se sălăşluiască în cetăţi pustii şi să între
în case fără de lăcuinţă. [29] Şi ce au gătit aceia vor
căra alţii,
29. Nici nu se vor îmbogăţi, nici va rămînea bogăţiia
lor, nici va pune umbră pre pămînt.

28. Să se sălăşluiască în cetăţi pustii şi în case
nelocuite, iar cele pe care le‑a pregătit să i le răpească
alţii.
29. Nici nu se va îmbogăţi, nici nu vor dăinui
bogăţiile sale, nici nu va mai face umbră pămîntului,

30. Nice va scăpa întunêrecul. Stîlpariul lui să‑l
veştejască vîntul şi să‑i cază floarea!
31. Nu crează

30. Şi nu va scăpa de întunêrec; răsărirea lui să o
u‑[526/1] suce vîntul, şi să cază floarea lui.
31. Să nu crează

30. Nici nu se va putea izbăvi de întuneric. Mlădiţa
lui se va ofili, iar floarea sa o va scutura vîntul.
31. Să nu creadă

28. Să mîie întru cetăţi pustii şi să între în case
nelăcuite. Şi carele aceia au gătit, alţii vor căra.

Capitolul 15
1. Şi răspunzînd Elifaz Temanitul, a zis:
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ză că va răbda, pentru că deşarte se vor istovi lui.
32. Tăiêrea lui mai nainte de ceas se va strica şi tulpina lui nu
va odrăsli.
33. Şi să să culeagă ca o aguridă, mai nainte de vrême, şi cază
ca floarea maslinului.
34. Pentru că mărturiia necuratului — moartea, şi foc va arde
asupra caselor celor ce priimesc daruri.
35. Şi în zgău va lua durori şi se vor istovi lui deşarte şi pîntecele
lui va suferi vicleşug.“
Cap 16
1. Şi răspunzînd Iov, zise:
2. „Auzit‑am ca acêstea multe; mîngîitori de rêle – toţi.
3. Pentru căci au rînduială iaste graiurilor duhului? Sau ce va
dodei pre tine, căci vei răspunde? Şi eu, ca şi voi, voiu grăi, de ar fi
supus sufletul vostru în locul cestuia al mieu.
4. Şi apoi voiu sări întru voi cu graiuri şi voiu clăti asupra voastră
capul mieu.
5. Şi fie vîrtute în rostul mieu şi pornirea buzelor nu voiu
pregeta.
6. Că de voiu grăi, nu voiu durea rana; iară de voiu şi tăcea, ce
mai puţin mă voiu răni?
7. Iară acum prea trudit m‑au făcut, năuc, putred. Şi te‑ai apucat
de mine,
8. Întru mărturie m‑am făcut; şi să sculă întru mine minciuna
mea, în faţa mea au dat răspuns.
9. Cu urgie isprăvindu‑şi, mă oborî, scîrşni asupra mea dinţii,
săgeţile bîntuitoriului lui pre mine căzură.
10. Cu ţaglele ochilor au sărit, cu ascuţit m‑au lovit în genuche
şi cu toţi odată foarte au alergat asupra mea.
11. Pentru că mă dêde Domnul în mînile nedirepţilor şi spre cei
necuraţi mă aruncắ.
12. Fiind în pace, mă răsipi; luîndu‑mă de chică, mă zmulse,
13. Puse‑mă ca pre un strajnic. Încunjurară‑mă cu fuştiuri,
lovind în muşchii miei, nemilostivindu‑să au vărsat la pămînt hiêrea
mea.
14. Oborîră‑mă stîrv preste stîrv, alergară cătră mine cei ce
putea.
15. Sac cusură preste piêlea mea şi tăriia mea în pămînt să
stinse.
16. Pîntecele mieu s‑au opărit de plînsoare, şi preste gênele
mêle – umbră.
17. Şi strîmb nemică nu era în mînile mêle, şi ruga mea –
curată.
18. Şi, păminte, să nu acoperi preste sîngele trupului mieu, nici
să fie loc strigării mêle!
19. Şi acum, iată, în ceriuri mărturiia mea, şi ştiutoriul mieu –
întru înălţimi.
20. Şi scoase ruga mea cătră Domnul, şi înaintea lui pícă ochiul
mieu.
21. Şi fie mustrare omului înaintea Domnului şi fiiului omului
la aproapele lui!
22. Şi încă ani nenumăraţi au venit şi pre calea carea nu mă voiu
mai întoarce voiu mêrge.
Cap 17
1. Pieiu, cu duhul purtîndu‑mă, şi mă rog de îngropare şi nu
nemeresc.
2. Mă rog ostenind, şi ce voiu face? Şi mi‑au furat mie averile
striinii.
3. Cine iaste acesta, cu mîna mea să să /
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că va răbda, pentru că dăşarte să vor istovi lui.

că va răbda, că dăşărtăciunea se va istovi lui.

32. Tăiêrea lui mai nainte [430⁄ 2] de ceas să va
strica şi trupina lui nu va coace.
33. Şi să culeagă ca o aguridă, mainte de vrême, şi
cază ca floarea maslinului.
34. Pentru că mărturiia necuratului — moartea, şi
foc va arde asupra caselor celor ce priimăsc daruri.

32. Tăietura lui cea dentîi să putrezească şi odraslele
lui să nu înfrunzească.
33. Să‑i fie culese vişinele mai nainte ca ale unii
odrasle necoapte şi să cază ca floarea măslinului.
34. Că mărturiia celui necurat iaste moartea, şi focul
să arză casele celor ce iau mită.

că va dăinui, fiindcă toate i se vor întoarce în
deşertăciune.
32. Culesul viei sale va avea loc înainte de vreme, iar
butucul său nu se va umple de mlădiţe.
33. Va fi cules ca agurida înainte de timpul său şi se
va scutura ca floarea măslinului.
34. Căci mărturia necuvioşilor va fi moartea, iar
focul va mistui casele celor ce iau mită.

35. 49Şi în zgău va lua daruri şi să vor istovi lui
dăşarte şi pîntecile lui va suferi vicleşug.“

35. 137Să zămislească în pîntece durêre şi să se
istovească lui dăşărtăciune şi pîntecele lui să sufere138
înşălăciune.“

35. Va zămisli dureri, sfîrşitul lui va fi deşertăciune
şi în pîntece va purta înşelăciune.“

Cap 16

Cap 16

Capitolul 16

1. Şi răspunzînd Iov, zise:
2. „Audzit‑am ca acêstea multe; mîngîitori de rêle
— toţi.
3. Pentru căce au rînduială iaste graiurilor duhului?
Sau ce va dodăi pre tine, că vei răspunde? Şi eu, ca şi
voi, voi grăi, dă are fi supus sufletul vostru pentru al
mieu.
4. Şi apoi voi sări întru voi cu graiuri şi voi clăti
asupra voastră capul mieu.

1. Iară Iov răspunse şi zise:
2. „Auzit‑am că sînteţi toţi mîngîitori de multe
răotăţi.
3. Dară ce? Au doară iaste rînduială cuvintele
duhului, sau ce zminteală‑ţi va face? [4] Că cum vei
răspunde şi eu voiu grăi ca voi sau măcară de ară fi şi
fost supus sufletul vostru pentru al mieu.
4. [5] De voiu fi sărit asupra voastră cu cuvinte şi de
voiu fi clătit cu capul asupra voastră,

1. Şi Iov a răspuns:
2. „Am auzit multe astfel de lucruri, iar voi toţi
sînteţi nişte răi mîngîietori.
3. Căci este oare vreo rînduială a acestor vorbe
în vînt? Sau ce te împiedică să răspunzi? [4.] Şi eu aş
grăi ca voi, dacă sufletul meu ar fi în locul sufletului
vostru.
4. Şi mai apoi aş azvîrli asupra voastră cuvinte şi aş
clătina din cap către voi.

5. Şi fie vîrtute întru rostul mieu şi pornirea
budzelor nu o voi pregeta.
6. Că să voi grăi, nu voi durea rana. Iară dă voi şi
tăcea, ce mai puţîn mă voi răni?

5. Ci aş fi puternic în vorbire, iar mişcarea buzelor
mele nu aş cruţa‑o.
6. Căci dacă voi grăi, nu‑mi va înceta durerea rănii,
iar dacă voi tăcea, cum oare mă voi răni mai puţin?

11. Pentru că mă dêde Domnul întru mîinile
năpastnicilor şi preste cei necuraţi lăpădắ‑mă.
12. Fiind în pace, mă răsîpi; luîndu‑mă de chică, mă
zmulse,
13. Puseră‑mă ca un străjar50; încungiurară‑mă cu
fuşturi, lovind întru muşchii miei, nepregetînd au
vărsat la pămînt hiêrea mea.
14. Oborîră‑mă stîrv preste stîrv, alergară cătră
mine cei ce putea.
15. Sac cusură prestă piêlea mea şi tăriia mea în
pămînt să stinse.
16. Pîntecile mieu s‑au opărit de plînsoare, şi prestă
gênele mêle — umbră.
17. Şi strîmb nimic era întru mîinele mêle, şi ruga
a mea — curată.

5. [6] Să fie tărie în gura mea şi clătirea buzelor mêle
nu o voiu cruţa.
6. [7] Că de voiu grăi au doară nu mă vor durea
ranele? Şi‑mi voiu face osteneală. Iar de voiu tăcea, cu
ce voiu fi rănit mai puţin?139
7. [8] Iar acum foarte m‑au făcut pre mine cel ce
sînt supărat, năuc, putred. [9] Şi m‑ai apucat,
8. [9] Şi am fost în mărturie şi se‑au sculat întru
mine minciuna mea, de au răspuns împotriva fêţei
mêle.
9. [10] Fiind mînios m‑au pus jos şi au scîrşnit
cu dinţii săi, săgeţile celor iscusiţi ai lui au căzut pre
mine.140
10. [11] Şi cu săgeţile ochilor au sărit şi m‑au rănit
pre genuchie cu gedêle şi au alergat denpreună asupra
mea.
11. [12] Că m‑au dat Domnul în mîinile celor
nedirepţi şi m‑au lepădat pre cei necredincioşi.
12. [13] Fiind în pace, m‑au răsipit; luîndu‑mă de
păr, mă smulse,
13. Şi mă puse ca o pază. [14] Încunjuratu‑m‑au
împungîndu‑mă cu gedêlele pren muşchi şi fără de
cruţare au vărsat pre pămînt fiêrea mea.
14. [15] Doborîtu‑m‑au bubă preste bubă şi au
alergat la mine ceia ce pot.
15. [16] Şi au cusut zăblău141 pre piêlea mea şi tăriia
mea se‑au stins.
16. [17] Pîntecele mieu se‑au opărit de plîngere şi
pre gênele mêle, umbră.
17. [18] Şi nici o nedireptate nu iaste în mîinile mêle
şi rugăciunea mea iaste curată.142

18. Cu pămîntul să nu acoperi sîngele trupului
mieu, nici să fie loc strigării mêle.

18. [19] Să nu acopere pămîntul sîngele trupului
mieu, nici să fie loc strigării mêle.

19. Şi acum, iată, întru ceriuri — mărturiia mea, şi
ştiutoriul mieu — întru cêle înalte.
20. Şi să sosască ruga mea cătră Domnul, şi
înaintea lui pícă mie ochiul.
21. Şi fie mustrare omului înaintea [431⁄ 1]
Domnului şi fiiului omului la aproapele lui!

19. [20] Şi acum, iată, iaste în ceriure mărturisirea
[526/2] mea, şi mărturisitoriul mieu întru cêle de sus.
20. [21] Să vie rugăciunea mea cătră Domnul şi
înaintea lui să pice ochiul mieu.
21. [22] Şi să fie mustrarea omului înaintea
Domnului şi a feciorului omului la vecinul lui!

18. Pămîntule, să nu acoperi sîngele trupului
meu, iar strigătului meu să nu‑i rămînă vreun loc
nestrăbătut!
19. Şi acum, iată, martorul meu este în ceruri, iar cel
ce mă cunoaşte pe deplin se află în înălţimi.
20. De‑ar ajunge rugăciunea mea la Domnul, iar
ochiul meu de‑ar lăcrima înaintea Sa!
21. O, dacă ar fi vreo îndreptăţire a omului în faţa
Domnului şi a fiului omului în faţa aproapelui său!

22. Şi ani nenumăraţi au venit şi pre calea carea nu
mă voi mai întoarce voi mêrge.

22. [23] Anii cei număraţi au venit şi voiu mêrge pre
calea de pre care nu mă voiu întoarce.

22. Ci anii îmi sînt număraţi şi voi porni pe calea de
pe care nu este întoarcere.

Cap 17

Cap 17

Capitolul 17

1. Pier, cu duhul purtîndu‑mă, şi mă rog de
îngropare şi nu nimeresc.

1. Pieiu, fiind purtat cu duhul, şi ceiu mormînt şi nu
nemeresc pre cela ce‑l face.143

1. Duhul meu se risipeşte, purtat de vînt, mă rog
pentru mormînt şi nu‑l dobîndesc.

7. Iară acum prea obosit m‑au făcut, năuc, putred.
Şi te‑ai apucat de mine,
8. Întru mărturie m‑am făcut; şi să sculă întru mine
minciuna mea, în faţa mea au dat răspuns.
9. Cu urgie isprăvind, mă oborî, scîrşcắ asupra mea
dinţii, săgeţile tîlharilor lui pre mine căzură.
10. Cu lancele ochilor au sărit, cu oţăl căzu‑mă în
genuchi şi cu toţi odată preaalergară asupra mea.

2. Mă rog ostenind, şi ce voi face? Şi mi‑au furat
mie unêltele striinii.
3. Cine iaste acesta, cu mîna mea să să

2. Ce voiu face? Furatu‑mi‑au avuţiia streinii.
3. Şi cine iaste acesta să fie

7. Iar acum sînt trudit, m‑ai făcut nebun şi istovit.
8. Minciuna a pus stăpînire pe mine, a ajuns
mărturie şi s‑a ridicat împotriva mea şi m‑a înfruntat
pe faţă.
9. Izbucnind urgia Sa, m‑a prăvălit; a scrîşnit din
dinţi împotriva mea, iar săgeţile jefuitorului său au
căzut peste mine.
10. S‑a năpustit şi m‑a lovit cu săgeţile ochilor
Săi, cu ascuţişul Său mi‑a străpuns genunchii şi fără
şovăială a năvălit asupra mea.
11. Fiindcă Domnul m‑a dat în mîinile celor
nedrepţi şi m‑a azvîrlit celor necuvioşi.
12. Aflîndu‑mă eu în pace, m‑a risipit; apucîndu‑mă
de păr, mi l‑a smuls
13. Şi m‑a pus ca pe un semn. M‑a împresurat,
azvîrlind cu lănci în rărunchii mei, nu m‑a cruţat, ci a
vărsat fierea mea pe pămînt.
14. M‑au doborît bucată cu bucată, au năvălit
asupra mea cei puternici.
15. Sac de jale au cusut peste pielea mea, iar puterea
mi s‑a risipit în pămînt.
16. Pîntecele meu este ars de atîta plîns, iar peste
pleoapele mele s‑a lăsat negura.
17. Ci nu era nimic nedrept în mîinile mele, iar
rugăciunea‑mi era curată.

2. Mă ostenesc cerşind, dar ce voi face? Străinii
mi‑au furat averile.
3. Cine este acesta?
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lêge?
4. Căci inema lor ai ascuns de minte, pentru acêea nu vei înălţa
pre ei.
5. Cu parte de răutate va povesti, ochii pentru fii s‑au topit.
6. Şi m‑ai pus de povêste în limbi şi rîs lor mă suiiu.
7. Pentru că să orbiră de urgie ochii miei, încunjuraiu‑mă tare
de cătră toţi.
8. Minune cuprinse pre cei adevăraţi pentru acêstea. Şi direptul
preste cel fără de lêge să să rădice.
9. Şi să ţie credinciosul calea lui şi cel curat la mînă ca să ia
îndrăznire.
10. Însă nu, ce toţi vă răzimaţi; şi veniţi dară, căci să nu aflu
întru voi adevăr.
11. Zilele mêle trecură cu alergare şi să rupseră închieturile
inemii mêle.
12. Noaptea întru zi am pus; lumina, aproape de cătră faţa
întunêrecului.
13. Că de voiu îngădui, iadul – mie casa, şi întru negură
aşternutu‑mi‑s‑au aşternutul.
14. Moartea am chiemat tată să‑mi fie; şi maică mie şi sor –
putrezăciunea.
15. Unde, dară, încă iaste mie nădêjde? Au bunătăţile mêle voiu
vedea?
16. Au cu mine la iad să vor pogorî? Au cu toate odată întru
ţărînă ne vom pogorî?“
Cap 18
1. Şi răspunzînd Valdát safhitéul, zise:
2. „Pînă cînd nu vei înceta? Oprêşte, pentru ca şi noi să grăim!
3. Pentru căci, dară, ca nişte dobitoace am tăcut înaintea ta?
4. Trebuiêşte‑ţi ţie urgiia! Pentru căci? De vei muri tu, nelăcuit
va fi cel de supt ceriu? Au surpa‑se‑vor munţii den temêie?
5. Şi lumina celor păgîni să va stinge şi nu se va istovi lor
văpaia.
6. Lumina lui — întunêrec întru petrêcere, şi sfêşnicul preste
dînsul să va stinge.
7. Vînêze cei mai mici averile lui şi greşască svatul lui.
8. Puie‑se piciorul lui în laţ, în mreajă să să încurce.
9. Şi să vie preste dînsul laţuri; întări‑va preste el pre cei
însătoşaţi.
10. Şi să ascunse în pămînt funea lui, şi cursa lui – pre cărări.
11. Împrejur să piarză pre dînsul durori, şi mulţi – prejur
picioarele lui, ca să vie în foamete strimtă.
12. Şi cădêrea lui s‑au gătit minunată.
13. Şi să mănînce lui ramurile picioarelor.
14. Şi va mînca cêle înfrumseţate ale lui moartea.
15. Ca să ţie den petrêcerea lui vindecare şi să‑l oprească pre el
nevoie cu vină împărătească.
16. Să lăcuiască în cortul lui în noaptea lui, răsipi‑se‑vor cêle
binecuvioase ale lui cu iarbă pucioasă.
17. Dedesupt rădăcinele lui să vor usca şi deasupra va cădea
secerişul lui.
18. Pomenirea lui să piară dupre pămînt şi va fi numele lui
preste faţa cea mai den afară12.
19. Împingă‑l pre el den lumină la întunêrec, şi den lume l‑au
mutat pre el.
20. Nu va fi cunoscut întru norodul lui, nici mîntuită întru cel
de supt ceriu casa lui, ce întru ale lui vor trăi alţii.
21. Preste //
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Versiunea modernă

lêge?
4. Căci inima lor ai ascuns de cătră minte, pentru
acêea nu‑i vei înălţa pre ei.

legat de mîinile mêle?
4. Că ai ascuns inima lor de cătră înţelepciune. [5]
Pentr‑acêea să nu‑i înalţi.

Cu mîna mea să fie legat!
4. Fiindcă ai ascuns inima lor de înţelepciune şi de
aceea nu‑i vei înălţa pe ei.

5. Cu partea povestêşte răutăţii şi ochii pentru fii
s‑au topit.
6. Şi m‑ai pus povêste întru limbi şi rîs lor mă suii.
7. Pentru că să orbiră de urgie ochii miei,
încungiuraiu‑mă tare de cătră toţi.
8. Minune coprinse pre cei adevăraţi pentru acêstea.
Şi dreptul prestă cel fără de lêge să să rădice.

5. O parte de răotăţi va spune şi ochii se‑au topit
spre feciori.144
6. Şi m‑au pus pildă în ţinuturi145 şi am fost lor de
rîs.
7. Că ochii miei au orbit de mînie, fost‑am oştit146
de oştile mêle.
8. Mirare am fost de acêstea celor adevăraţi. Cel
dirept să se scoale asupra celui fără de lêge.

9. Şi să ţie credinciosul calea lui şi cel curat la mîini
ca să ia îndrăznire.
10. Însă nu, ce toţi răzămaţi; şi veniţi dară, căci nu
aflu întru voi adevărat.
11. Zilele mêle trecură cu alergare şi să rumpseră51
inimii mêle.
12. Noaptea întru dzi am pus; lumina, aproape de
cătră faţa întunêrecului.

9. Şi să se întărească cel credincios pre calea sa şi cel
cu mîinile curate să ia îndrăzneală.147
10. Şi nici într‑un chip, ce şi voi toţi să vă întăriţi şi
să veniţi, că nu aflu întru voi adeverinţă.
11. Zilele mêle au trecut în treacăt şi se‑au rupt
mădularele inimii mêle.
12. Noaptea se‑au pus în loc de zi şi lumina aproape
de faţa întunêrecului.

5. El va făgădui vătămare prietenilor săi, însă ochii
lor se vor topi pentru fii.
6. M‑ai făcut de poveste printre neamuri, am ajuns
de batjocură printre ele.
7. Căci s‑au înceţoşat ochii mei de durere, am fost
foarte împresurat de către toţi.
8. Uimire i‑a cuprins pe cei neprihăniţi, din această
pricină, şi fie ca dreptul să se ridice împotriva celui
fără de lege.
9. Să‑şi păstreze cel credincios calea sa, iar cel cu
mîinile curate să prindă curaj.
10. Însă, fiţi toţi statornici şi veniţi acum, fiindcă nu
aflu adevăr întru voi.
11. Zilele mele au trecut în fugă, iar încheieturile
inimii mele s‑au rupt.
12. Am prefăcut noaptea în zi, iar lumina este
aproape de faţa întunericului.

13. Că dă voi îngădui, iadul mi‑i casa, şi întru negură
aşternutu‑mi‑s‑au aşternutul.

13. Că de voiu răbda, iadulu‑mi iaste casă şi întru
negură îmi iaste aşternutul să zac.148

13. Dacă voi rămîne, casa mea va fi un iad, iar patul
meu va fi aşternut în întuneric.

14. Moartea am chemat tată să‑mi fie; şi maică mie
şi sor — putrejunea.
15. Unde dară încă iaste mie nădêjdea? Au bunătăţile
mêle voi vedea?

14. Morţii îi ziş că‑mi iaste tată; iar putreziciunea,
mumă şi sor.
15. Dară unde‑mi mai149 iaste încă nădêjdea? Sau să
văz bunătăţile mêle?

14. Am chemat moartea pentru a‑mi fi tată, iar
putreziciunea ca să‑mi fie mamă şi soră.
15. Prin urmare, unde este nădejdea mea, sau cum
voi mai vedea bunătăţile mele?

16. Au cu mine la iad să vor pogorî? Au cu tot odată
preste lut ne vom pogorî?“

16. Sau se vor pogărî cu mine în iad, sau ne vom
pogorî denpreună în ţărînă?“

16. Oare se vor pogorî împreună cu mine în iad, sau
vom coborî cu toţii în mormînt?“

Cap 18

Cap 18

Capitolul 18
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1. Şi răspunzînd Valdad safhitul, dzise:
2. „Pînă cînd nu vei părăsi? Oprêşte, pentru ca şi
noi să grăim!
3. Pentru căci dară ca nişte cu patru picioare am
tăcut înaintea ta?
4. Trebuiêşte‑să ţie urgiia! Pentru căce? Dă vei muri
tu, nelăcuit iaste cel supt cer? Au surpa‑să‑vor munţii
dentru temelii?
5. Şi lumina celor păgîni să va stinge şi nu să va
istovi lor para.
6. Lumina lui — întunêrec întru petrêcere, şi
luminătoriul preste îns să va stinge.
7. Venêdze cei mai puţîni unêltele lui şi greşască
a lui sfat.
8. Şi puie‑să piciorul lui întru laţ, întru mrêje să să
încîlcească.
9. Şi să vie preste însă mreji53; va întări prestă el pre
cei însătaţi.
10. Ascunsă iaste [431⁄2] în pămînt funiia lui, şi sîlţa
lui — pre cărări.
11. Împregiur să‑l piardză pre el durori, şi mulţi —
prejur picioarele lui, ca să vie întru foamete strîmptă.
12. Şi cădêrea lui s‑au gătit minunată.
13. Şi să mănince lui ramurile picioarelor.

1. Iară Valdad savhiteanul răspunse şi zise:
2. „Pînă cînd nu vei mai tăcea? Aşteaptă să grăim
şi noi!
3. Dară pentru ce tăcem înaintea ta ca cêle cîte cu
patru picioare151?
4. [3] Să ţi se ţie mîniia! [4] Dară căci vei muri tu, ce
va fi? Au doară fi‑va fără de lăcuială ce iaste supt cer?
Sau au întoarce‑se‑vor munţii den temelie?
5. Au doară nu se va stinge lumina celui necurat şi
nu se va istovi lui văpaie?
6. Lumina lui întunêrec în viiaţă‑i şi svêştnicul se va
stinge într‑însul.152
7. Să vînêze cei ce sînt mai mici avuţiia lui şi să‑l
greşască sfatul.
8. Să se arunce piciorul lui în laţ, [9] Încurcat în
mreajă
9. Să vie pre dînsul laţul; [527/1] să întărească
asupra lui pre cei secetoşi.
10. Că se‑au ascuns în pămînt funea lui şi venitul153
lui — pre cărări.
11. Durerile să‑l piiarză prenprejur. [12] Şi să vie
mulţi de piciorul lui cu foamete strimtă.
12. Că cădêrea lui aleasă se‑au gătit lui.154
13. Şi toată cădêrea picioarelor lui să fie mîncată

14. Şi va mînca lui înfrîmseţatele lui moartea.
15. Ca să‑l ţie den petrêcerea lui54 vindecarea şi să‑l
oprească pre el nevoie cu vină împărătească.

14. [13] Şi frumsêţea lui să o mănînce moartea.
15. [14] Ruptă să fie vindecarea den viiaţa lui şi
nevoia lui să aibă vina cea împărătească.

16. Să lăcuiască întru cortul lui, întru noaptea
lui, să vor răşchira cêle binecuvioase ale lui cu iarbă
pucioasă.
17. Dedesupt rădăcinile lui să vor usca şi deasupra
va cădea sêcerea lui.
18. 55Pamintea lui să piară de pre pămînt şi va fi
numele lui preste faţa cea mai den afară.
19. Împingă‑l pre el dentru lumină la întunêrec, şi
dentru cea lăcuită l‑au mutat pre el.
20. Nu va fi cunoscut întru nărodul lui, nice mîntuit
întru cel de supt cer casa lui, ce întru ale lui vor trăi
alţii.
21. Preste

16. [15] În noaptea sa să se sălăşluiască în casa lui.
[16] Cêle ghizdave ale lui să fie răsipite cu foc şi cu
piiatră pucioasă,
17. [16] Rădăcina lui să se usuce supt dînsul, iar
dăsupra să o împresoare pîrjolul focului.155
18. [17] 156Pomenirea lui să piêie de pre pămînt şi
numele lui să fie pre faţa cea mai den afară.
19. [18] Să‑l împingă den lumină în întunêrec157

150

20. [18] Şi să nu fie ştiut întru oamenii lui. [19] Nici
să se mîntuiască întru cêle de supt ceriu casa lui, ce alţii
să lăcuiască într‑ale lui.
21. [20] Spre dînsul

1. Şi răspunzînd Baldad Sauhitul, spuse:
2. „Pînă cînd nu vei înceta? Opreşte‑te, ca să grăim
şi noi!
3. De ce am tăcut înaintea ta, asemenea celor cu
patru picioare?
4. Mînia te‑a purtat către acestea! Şi ce dacă vei
muri? Oare va rămîne nelocuit ţinutul de sub cer, sau
se vor zgudui munţii din temelii?
5. Iar lumina celor necuvioşi se va stinge şi flacăra
lor nu se va mai înălţa.
6. Lumina lui să se prefacă în întuneric, iar sfeşnicul
de lîngă el să se stingă.
7. Cei de pe urmă oameni să‑i vîneze averile, iar
sfatul său să rătăcească.
8. Să cadă piciorul său în cursă şi să i se încîlcească
în mreajă.
9. Să vină asupra sa curse, iar cei însetaţi să se
întărească împotriva lui.
10. Laţul său este ascuns în pămînt, iar cursa lui
pe cărări.
11. Dureri nenumărate să‑l nimicească dimprejur,
iar cei din jurul său să ajungă în foamete cumplită.
12. Şi i s‑a pregătit o cădere minunată.
13. Iar degetele mari ale picioarelor să‑i fie
mîncate.
14. Şi frumuseţea lui să o mistuie moartea.
15. Sănătatea să fie izgonită cu totul din sălaşul
său, iar nenorocirea să‑l înşface asemenea osîndei
împărăteşti.
16. Cortul său îşi va află sălaşul în noapte, iar cele
frumoase ale sale vor fi semănate cu pucioasă.
17. Dedesubt i se vor usca rădăcinile, iar deasupra,
secerişul său va cădea.
18. Pomenirea sa va pieri de pe pămînt, iar numele
său se va afla în faţa celor mai din afară.
19. Să‑l împingă de la lumină către întuneric şi să‑l
mute pe el din lume.
20. Nu va fi cunoscut în poporul său, nici nu va fi
mîntuită casa lui în cele de sub cer, ci într‑ale sale vor
vieţui alţii.
21. Pentru el
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dînsul au suspinat cei de apoi, iară pre cei dentîiu cuprinse‑i
minune.
22. Acêstea‑s casele nedirepţilor şi acesta e locul celora ce nu
ştiu pre Domnul.“
Cap 19
1. Şi răspunzînd Iov, zise:
2. „Pînă cînd trudit veţi face sufletul mieu şi mă veţi surpa cu
cuvinte? Cunoaşteţi numai că Domnul m‑au făcut aşa.
3. Grăiţi asupra mea, neruşinîndu‑vă de mine mă asupriţi.
4. Şi, dară, cu adevărat eu mă înşălaiu şi lîngă mine mîne
înşălăciunea, a grăi cuvintele mêle carele nu să cuveniia, graiurile
mêle să înşală şi nu asupra vremii.
5. Lasă, dară, că asupra mea vă măriţi şi mustraţi asupră‑mi
ocări.
6. Cunoaşteţi, dară, că Domnul iaste cel ce au turburat şi tăriia
lui preste mine înălţắ.
7. Iată, rîz, ocări nu voiu grăi. Striga‑voiu, şi necăíre judecată
nu e.
8. Împrejur sînt ziditu şi nu voiu trêce; preste faţa mea întunêrec
au pus.
9. Şi mărirea de la mine au dezbrăcat şi luo cununa den capul
mieu.
10. Rumpse‑mă împrejur şi mă duş. Şi tăie ca un copaciu
nedêjdea mea.
11. Şi greu cu urgie mie au făcut şi mă socoti pre mine ca pre
un vrăjmaş.
12. Şi totodată au venit bîntuiêlele lui preste mine, întru căile
mêle m‑au încunjurat cei şăzători.
13. De la mine fraţii miei s‑au depărtat, cunoscut‑au pre cei
striini decît pre mine.
14. Şi priêtenii miei nemilostivi s‑au făcut; nu s‑au lipit lîngă
mine cei mai aproape de mine,
15. Şi ceia ce ştiia numele mieu m‑au uitat. Vecinii casii şi
slujnicile mêle, de alt neam eram înaintea lor.
16. Sluga mea am strigat, şi n‑au ascultat, şi rostul mieu să
ruga.
17. Şi rugam pre muiêrea mea şi chemam linguşind pre fiii
ţiitorilor mêle,
18. Iară ei în veac m‑au părăsit. Cînd mă voiu scula, asupra mea
grăiescu.
19. Urîtu‑m‑au ceia ce mă ştiia; pre carii, dară, îndrăgisem mă
asupriră.
20. În piêlea mea au putrezit cărnurile mêle şi oasele mêle în
dinţi să ţin.
21. Miluiţi‑mă, miluiţi‑mă, o, priêtenilor, pentru că mîna
Domnului iaste cea ce s‑au atins de mine!
22. Şi pentru căce mă goniţi, ca şi Domnul, şi de trupul mieu
nu vă săturaţi?
23. Pentru că cine va da să să scrie graiurile mêle şi să să puie
iale în carte în veac?
24. Cu condeiu de fier şi de plumbu sau în pietri ar săpa?
25. Pentru că ştiu că vêcinicu iaste cela ce va a mă slobozi pre
pămînt. Să va scula piêlea mea ce sufere acêstea.
26. Pentru că de la Domnul acêstea mi s‑au săvîrşit, carele eu
mie mi le ştiu,
27. Carele ochiul mieu le‑au văzut, şi nu altul. Şi toate mie mi
s‑au săvîrşit în sîn.
28. Iară de veţi grăi: «Ce vom grăi înaintea lui, şi rădăcina
cuvîntului vom a‑ /
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însă au suspinat cei de apoi, iară56 cei dentîi ii cuprinse
minune.

să suspine cei mai de apoi, iar pre cei dentîi să‑i prinză
minune.

au suspinat cei de pe urmă, iar pe cei dintîi i‑a cuprins
uimirea.

22. Acêstea‑s casele strîmbilor şi acesta‑i locul celor
ce nu ştiu pre Domnul.“

22. [21] Acêstea sînt casele celor nedirepţi şi acesta
iaste locul celor ce nu ştiu pre Dumnezeu.“

22. Acestea sînt casele nedrepţilor, acesta este locul
celor cu nu‑l cunosc pe Domnul.“

Cap 19

Cap 19

Capitolul 19

1. Şi răspunzînd Iov, dzice:
2. „Pînă cînd obosit veţi face sufletul mieu şi mă
veţi surpa cu cuvinte? Cunoaşteţi numai că Domnul
m‑au făcut aşa.
3. Grăiţi asupra mea şi neruşinîndu‑vă de mine mă
asupriţi.
4. Şi, dară, cu adevărat eu mă înşelaiu, lîngă mine
mîne înşelăciunea, a grăi cuvintele mêle carele nu să
cuveniia, graiurile mêle să înşală şi nu asupra vremii.
5. Lasă, dară, că pre mine vă măriţi şi‑mi săriţi mie
ocări.
6. Cunoaşteţi, dară, că Domnul iaste cel ce au
tulburat şi tăriia lui preste mine înălţă.
7. Iată, rîzu, ocări nu voi grăi. Striga‑voi, şi nicăiuri
judeţ.

1. Iară Iov, răspunzînd, zise:
2. „Pînă cîndu‑mi veţi necăji sufletul şi mă veţi surpa
cu cuvintele?158 [3] Numai să înţelêgeţi că Dumnezeu
m‑au făcut într‑acesta chip.
3. [4] Supăraţi‑mă şi‑mi cădeţi asupră, nefiindu‑vă
ruşine.
4. [5] Că cu adevărat eu m‑am înşălat, iar la mine
nu se va încursta cel înşălător să grăiască cuvîntul
mieu care nu se cad. Cuvintele mêle se înşală şi nu
la vrême.
5. Lasă, dară, că asupra mea vă măriţi şi‑mi săriţi
asupră cu cuvinte de împutăciune.
6. Pricêpeţi, dară, că Domnul iaste al mieu,
rădicat‑au întărirea sa asupra mea.
7. [6] Iată, rîsul împutăciunii nu voiu grăi. [7] Şi voiu
striga şi judecată nu e nicăiri.

1. Răspunzînd Iov, spuse:
2. „Pînă cînd îmi veţi împovăra sufletul şi mă veţi
doborî prin cuvinte? Să cunoaşteţi că numai Domnul
m‑a făcut să fiu astfel!
3. Grăiţi împotriva mea şi nu vă ruşinaţi cînd mă
asupriţi!
4. Şi într‑adevăr eu am rătăcit, iar rătăcirea şi‑a făcut
sălaş în apropierea mea, am grăit cuvinte care nu se
cuveneau, cuvintele mele m‑au dus în rătăcire fiindcă
nu au fost rostite la vremea potrivită.
5. Vai vouă, pentru că vă trufiţi asupra mea şi vă
năpustiţi împotrivă‑mi cu ocări!
6. Aşadar, cunoaşteţi că Domnul este cel ce m‑a
tulburat şi a ridicat întăritura lui împotriva mea.
7. Iată, iau în rîs batjocura şi nu voi mai grăi! Voi
striga, însă nu este nicăieri o judecată.

8. Împrejur sînt zidit şi nu voi trêce; preste faţa mea
întunêrec au pus,

8. Sînt îngrădit împrejur şi nu voiu trêce. Înaintea
fêţei mêle au pus întunêrec

8. Iată sînt împresurat de jur împrejur şi nu pot să
mă izbăvesc; a aşezat întuneric înainte feţei mele.

9. Şi mărirea mea de la mine au dăzbrăcat şi luă
cununa dentru capul mieu.
10. Rumpse‑mă împregiur şi mă duşi şi tăie ca un
copaci nădêjdea mea.

9. [8] Şi slava o au dăzbrăcat de pre mine şi au luat
cununa den capul mieu.159
10. [9] Şi m‑au rupt împrejur şi m‑am dus. [10] Şi
nădêjdea mea o au tăiat ca pre un lemn.

9. M‑a despuiat de slavă şi mi‑a smuls cununa de
pe creştet.
10. M‑a sfîşiat de jur împrejur şi m‑a prăpădit. Mi‑a
retezat nădejdea ca pe un copac.

11. Şi greu cu urgie mie au isprăvit şi mă socoti pre
mine ca pre un nepriêten.
12. Şi totodată au venit bîntuiêlele lui preste mine,
întru căile mêle m‑au împregiurat cei şezători.

11. În chip înfricoşător s‑a purtat cu mine şi m‑a
socotit ca pe un vrăjmaş.
12. Jefuitorii săi au venit cu toţii laolaltă împotriva
mea şi iscoadele au împresurat căile mele.

13. De la mine fraţii miei s‑au depărtat, au cunoscut
pre cei striini decît pre mine.

11. Făcutu‑mi‑au urgie cu mîniia şi m‑au avut ca
pre un vrăjmaş.
12. Venit‑au denpreună ispitirile lui asupra mea şi
ceia ce şădea mai [527/2] nainte pre căile mêle m‑au
ocolit.
13. Şi fraţii miei se‑au dăpărtat de la mine şi au mai
cunoscut pre cel strein decît pre mine.

14. Şi priêtenii miei nemilostivi mi s‑au făcut; nu
s‑au lipit lîngă mine, ce mai aproape de mine,
15. Şi ceia ce ştiia numele mieu m‑au uitat. [432⁄1]
Vecinii casei şi slujnicile mêle, striin de neam eram
înaintea lor.
16. Sluga mea am strigat, şi n‑au ascultat, şi rostul
mieu să ruga.
17. Şi rugam pre muiêrea mea şi chemam lingărind
fiii ţiitorilor mêle,

14. Şi priêtenii miei au fost fără de milă, vecinii miei
nu m‑au priimit
15. [14] Şi ceia ce ştiia numele mieu m‑au uitat. [15]
Vecinii160 casei şi slujnicile mêle, am fost înaintea lor
ca cel de alt neam.161
16. Chiemat‑am pre sluga mea şi n‑au ascultat. [17]
Gura mea se ruga
17. Şi slujiia muierii mêle. [18] Chiemat‑am pre
hiclênii feciori ai posadnicelor mêle,

14. Iar prietenii meu au ajuns nemilostivi; cei mai
apropiaţi ai mei nu au luat aminte la mine,
15. Şi vecinii casei şi slujitorii, cei care mi‑au
cunoscut numele, m‑au uitat. Am ajuns ca un străin
înaintea lor.
16. Mi‑am chemat slujitorul, dar nu m‑a ascultat,
deşi gura mea îl ruga.
17. Şi mă rugam fierbinte de femeia mea şi îi
chemam cu blîndeţe pe fiii concubinelor mele.

18. Iară ei în vac m‑au părăsit. Cînd mă voi scula,
asupra mea grăiesc.

18. Iară ei m‑au împins162 în vêci. [19] Cînd mă voiu
scula, vor grăi asupra mea.

18. Dar ei m‑au izgonit pentru vecie; cînd mă ridic,
ei grăiesc împotriva mea.

19. Urîtu‑m‑au ceia ce ştiia pre mine; pre carii, dară,
îndrăgisem mă asupriră.
20. Cu piêlea mea au putrezit pielíţele mêle şi oasele
mêle întru dinţi să ţin.
21. Miluiţi‑mă, miluiţi‑mă, o, priêtenilor, pentru că
mîna Domnului cêea ce s‑au atinsu de mine iaste!

19. Fost‑am urît celor ce m‑au ştiut şi ceia ce i‑am
iubit se‑au sculat asupra mea.
20. Împuţitu‑se‑au carnea mea în piêlea mea, iar
oasele mêle le‑am ţinut în dinţi.
21. Fie‑vă milă de mine, fie‑vă milă de mine, o,
priêtenii miei, că mîna Domnului iaste carea se‑au
atins de mine!
22. Dară pentru ce mă goniţi, ca şi Domnul? Că nu
vă veţi sătura den carnea mea.
23. Dară cine va da casă fie cuvintele mêle scrise şi
să le puie în cărţi în veac?

19. Cei ce mă cunoşteau s‑au îngreţoşat de mine, iar
cei pe care îi iubisem s‑au ridicat împotriva mea.
20. Carnea îmi putrezeşte sub piele, iar oasele mi
le ţin cu dinţii.
21. Fie‑vă milă, fie‑vă milă de mine, o, prieteni, căci
mîna Domnului este cea care s‑a atins de mine!

22. Şi pentru căci mă goniţi, ca şi Domnul, şi den
trupul mieu nu vă săturaţi?
23. Pentru că cine va da să să scrie graiurile mêle şi
să să puie iale întru carte în vac?
24. Cu condêiu de fier şi cu plumbu sau în pietri
a să săpa?
25. Pentru că ştiu că vêcinic iaste cela ce mă va
slobozi pre pămînt. Scula‑să‑va piêlea mea ce sufere
acêstea.
26. Pentru că de la Domnul acêstea mi s‑au săvîrşit,
carele eu mie mi le ştiu,
27. Carele ochiul mieu le‑au văzut, şi nu altul. Şi
toate mie mi s‑au săvîrşit în sîn.

24. În scriptură de fier ferecată163 sau să se sape în
piiatră?164
25. Că ştiu că iaste totdeauna cela ce are a strica pre
pămînt. [26] Şi să rădice piêlea mea carea se rădică,

28. Iară dă veţi grăi: «Ce vom grăi înaintea lui, şi
rădăcina cuvîntului

28. Iară măcară de veţi şi zice: «Ce vom să zicem
înaintea lui, să aflăm şi rădăcina cuvîntului

26. Că de la Domnul au fost mie aceasta. [27] Şi ce
văz165 eu însumi în mine
27. Care au văzut ochiul mieu, iar nu altul, şi toate
mi se‑au sfîrşit în sîn.

13. Fraţii mei s‑au îndepărtat de mine şi i‑au
cunoscut mai degrabă pe străini decît pe mine,

22. Pentru ce mă prigoniţi, asemenea Domnului, şi
de carnea mea nu vă săturaţi?
23. Cine, dar, va rîndui ca vorbele mele să fie
aşternute în scris şi ca ele să fie aşezate în carte pentru
vecie,
24. Cu condei de fier şi plumb, sau să fie cioplite
în stîncă?
25. Căci eu ştiu că veşnic este cel ce urmează să mă
elibereze pe pămînt şi care va ridica din nou pielea
mea care îndură acestea,
26. Fiindcă acestea au fost împlinite de Domnul
pentru mine
27. Şi eu am deplină cunoştinţă despre ele înăuntrul
meu. Pe acestea ochii mei le‑au văzut, nu ai altuia, şi au
fost împlinite în sînul meu.
28. Dar dacă voi veţi spune: «Ce vom grăi împotriva
lui şi cum să aflăm rădăcina
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fla întru el?»,
29. Têmeţi‑vă, dară, şi voi de asupreală, pentru că mînie preste
cei fără de lêge va veni şi atuncea vor conoaşte unde le iaste lor
avêrea.“
Cap 20
1. Şi răspunzînd Sofár mineul, zise:
2. „Nu aşa gîndiiam să răspunzi tu acêstea împotrivă, şi nu
pricêpeţi mai multu decît şi eu.
3. Învăţătura ruşinii mêle voiu auzi şi duh dentru pricêpere
răspunde mie.
4. Nu acêstea ai conoscut de la aceasta, de cînd s‑au pus om
preste pămînt?
5. Şi veseliia celor necuraţi – cădêre minunată şi veseliia celor
fără de lêge – cădêre şi pierzare,
6. De să vor sui în ceriu ale lui daruri şi jîrtva lui de nori să va
atinge.
7. Pentru că, cînd i să pare că de acum iaste întemeiat, atuncea
desăvîrşit piêre. Şi ceia ce l‑au ştiut pre el vor grăi: «Unde iaste?»
8. Ca un vis ce va zbura nu se va afla şi zburắ ca un năluc de
noapte.
9. Ochiul au trecut cu vedêrea, şi nu va mai adaoge, şi nu‑l va
mai socoti pre el locul lui.
10. Pre fiii lui să‑i piarză cei mai de jos şi mînile lui aţîţe
dorori.
11. Oasele lor s‑au împlut de tinerêţele lui, şi cu dînsul preste
ţărînă va dormi.
12. De să va îndulci în rostul lui răutatea, ascunde‑va pre ea
supt limba lui.
13. Şi nu se va îndura de dînsa şi nu va părăsi pre ea şi va aduna
pre ea în mijlocul gîtlejului lui.
14. Şi nu va putea să‑şi ajute lui; hiêrea aspidei – în pîntecele
lui.
15. Avuţie strîmbă adunîndu-se, să va oborî den casa lui;
trage‑l‑va pre el înger,
16. Şi mîniia bălaurilor să‑l sugă, şi‑l ucigă pre el limba
şarpelui.
17. Să nu vază mulgere de dobitoace, nici păşunea mierii şi a
untului.
18. În zadar şi în deşărt au ostenit pre avuţie dentru care nu va
gusta, ca o paporă nemestecată, neînghiţită.
19. Pentru că ale multora putêrnici case au sfărîmat şi petrêcerea
au jăfuit şi n-au întăritu‑o.
20. Nu iaste lui mîntuirea la avuţii, în pohta lui nu se va
mîntui.
21. Nu iaste lăsare bucatelor lui, pentru acêea nu vor înflori lui
bunătăţile.
22. Şi cînd i să pare că acum e plin, se va necăji şi toată nevoia
preste dînsul va veni.
23. De iaste cumva să‑şi umple pîntecele lui, trimite-va preste el
mîniia urgiei, să vie preste el durori.
24. Şi să nu scape den mîna fierului, să‑l rănească pre el arc de
aramă.
25. Şi să să petreacă pren gura lui săgeată şi stêle întru petrêcerile
lui, să umble preste el frici.
26. Şi tot întunêrecul la el să îngăduiască. Mînca‑l‑va pre dînsul
foc nears şi să‑i chinuiască lui nemêrnicul casa.
27. Şi să descopere ceriul nelegiuirile lui şi pămîntul să să scoale
preste el.
28. Să tragă casa lui pierzarea la săvîrşit, zioa urgiei să vie preste
el. //
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vom afla întru el?»
29. Têmeţi‑vă, dară, şi voi de asuprêle, pentru că
mînie preste cei fără de lêge va veni, şi atuncea vor
cunoaşte unde le iaste lor avêrea.“

asupra lui?»
29. Să vă têmeţi şi voi de cêle acoperite166, că urgiia
se pogoară pre cei fără de lêge şi atunci vor şti unde
iaste lucrul lor.“

acestei pricini în el?»
29. Temeţi‑vă şi voi de înşelăciune, fiindcă urgia
se va abate asupra nelegiuiţilor şi atunci veţi cunoaşte
care le este firea.“

Cap 20

Cap 20

Capitolul 20

1. Şi răspunzînd Sofar mineul, dzise:
2. „Nu aşa gîndiiam să le răspunzi acêstea împotrivă,
şi nu pricêpeţi mai mult decît şi eu.

1. Iară Sofar mineianul răspunse şi zise:
2. „N‑am gîndit să‑ţi grăiesc aşa împotrivă aceasta,
dară au nu înţelêgeţi mai bine decît mine.

1. Iar Sofar Mineul, răspunzînd, grăi:
2. „Nu bănuiam că vei răspunde împotrivă în acest
fel, nici că nu pricepi mai mult decît mine.

3. Învăţătura ruşinei mêle voi audzi şi duh dentru
pricêpere răspunde mie.
4. Nu acêstea ai cunoscut de la aceasta, de cînd s‑au
pus omul preste pămînt?

3. Învăţătura ruşinării mêle o voiu auzi, şi duhul îmi
va răspunde la înţelêgere.
4. Că aceasta pricep anii den care au fost pus omul
pre pămînt.

3. Îmi voi asculta cu ruşine mustrarea, iar duhul
înţelegerii îmi va da răspuns.
4. Nu ai cunoscut tu aceste lucruri de demult de
cînd a fost aşezat omul pe pămînt?

5. Şi veseliia celor necuraţi — cădêre minunată, şi
veseliia celor fără dă lêge — cădêre şi pierire,
6. De să vor sui în cer ale lui daruri şi jirtva lui de
nori să va atinge.

5. Că veseliia celor necuraţi are cădêre putêrnică, iar
bucuriia celor fărădelegiuitori — pagubă168.
6. Că de se vor sui darurile lui în ceriu, iar secerişul
lui se va atinge169 de nori,

5. Căci voioşia necuvioşilor este o minunată cădere,
iar veselia călcătorilor de lege — pierzare.
6. Chiar dacă darurile sale se vor înălţa la cer, iar
jertfa lui va atinge norii,

7. Pentru că, cînd i să pare cum amú iaste întemeiat,
atuncea dăsăvîrşit piêre. Şi ceia ce l‑au ştiut pre el vor
grăi: «Unde iaste?»
8. Ca un vis ce va zbura nu să va afla, şi zbură ca o
năzăritură de noapte.
9. Ochiul au tăcut cu vedêrea, şi nu va mai adaoge
şi nu‑l va mai socoti pre el locul lui.

7. Iar cînd se va socoti că iaste lepădat, atunci va
pieri pînă în sfîrşit, iar ceia ce‑l vor vedea vor zice:
«Unde iaste?»170
8. Şi se va [528/1] afla ca un vis denafară de trup.
[9] Şi va zbura ca o nălucire de noapte.
9. Că au trecut, şi de‑acii nu se va mai apropiia de
dînsul locul lui.

7. Cînd i se pare că este întemeiat, atunci piere cu
desăvîrşire, iar cei ce l‑au cunoscut vor zice: «Unde
este?»
8. S‑a risipit asemenea unui vis, nu mai e de găsit,
şi‑a luat zborul aidoma unei năluciri de noapte.
9. Ochiul care îl privea, nu‑l vai mai privi, şi locul
său nu îl va mai zări.

10. Pre fiii lui ca să‑i piarză cei mai de jos şi mîinele
lui aţîţe durori.
11. Oasele lor s‑au împlut de tinerêţele lui, şi cu
însul preste lut va dormi.

10. Pre feciorii lui să‑i piiarză cei mai de jos şi
mîinile lui să-i aţîţe dureri.
11. Şi oasele lui să se umple de tinerêţele lui şi să
adoarmă cu dînsul în ţărînă.

10. Cei josnici să‑i nimicească fiii, iar mîinile sale să
aţîţe văpaia suferinţelor.
11. Oasele lui cele pline de tinereţe vor adormi
împreună cu el în ţărînă.

12. Dă să va îndulci întru rostul lui răutatea,
ascunde‑va pre ea [432⁄2] supt limba lui.
13. Nu să va scumpi de însă şi nu va părăsi pre ea şi
va aduna pre ea întru mijlocul gîltanului,

12. Şi de se va îndulci răotatea în gura lui, să o
ascunză supt limba lui.
13. Şi nu‑i va fi ruşine, nici se va părăsi de dînsa, ce
o va strînge în mijlocul grumazului său

12. Răutatea era dulce în gura lui, o şi ascundea sub
limba sa.
13. Nu o va cruţa şi nu o va părăsi, ci o va strînge în
mijlocul gîtlejului său.

14. Şi nu va putea să ajute şie; hiêrea aspidei —
întru pîntecile lui.
15. Avuţiia strîmbă adunîndu‑să, să va57 oborî
dentru casa lui; îl va trage pre el înger,

14. [13] Şi nu‑şi va putea ajuta. [14] Veninul aspidei
în pîntecele lui.
15. Bogăţiia carea iaste strînsă fără de direptate se
va borî. Şi den casele lui o va scoate îngerul.

14. Dar nu va putea să‑şi ajute sieşi, fiere de şarpe
este în pîntecele său.
15. Avuţia adunată cu nedreptate va fi deşertată din
casa lui, îngerul îl va scoate afară.

16. Şi mîniia bălaurilor să sugă, şi‑l ucigă pre el
limba şarpelui.
17. Să nu vază mulgere de păscătoare, nice
păşciunele mierii şi untului.

16. Urgiia şarpelui să sugă şi limba şarpelui să‑l
ucigă.171
17. Să nu vază sporul înţărcării, nici sporul mierii
şi al untului.

16. Va sorbi venin de balaur, limba şarpelui îl va
mistui.
17. Să nu mai vadă mulsul turmelor, nici revărsarea
mierii şi a untului.

18. Întru dăşêrte şi întru dă nimic au ostenit avuţiia
dentru carea nu va gusta, ca o papură neamestecată,
neînghiţită.
19. Pentru că a mulţi tari case au frînt şi petrêcerea
au jecuit şi n‑au întăritu‑o.
20. 58Nu iaste lui mîntuire la unêlte, întru pofta lui
nu să va mîntui.

18. În zadar şi în dăşărt se‑au ostenit întru bogăţie
den carea nu va să guste. [19] Cum sînt cîlţii de nu se
rumegă, nici se înghit,
19. Şi au sfărîmat casele celor neputêrnici în
piericiune.172
20. 173Nu iaste mîntuire avuţiei lui şi cel drag al lui
nu‑l va mîntui.

18. În zadar şi în deşert a trudit pentru o avuţie din
care nu se va înfrupta, ca dintr‑o carne vîrtoasă, de
nemestecat şi de neînghiţit.
19. Pentru că a sfărîmat multe case şi a jefuit
căminul pe care nu l‑a zidit.
20. Nu se află pentru el mîntuire în bogăţii şi prin
pofta lui nu se va mîntui.

21. Nu iaste lăsare bucatelor lui, pentru acêea nu
vor înflori lui bunătăţile.
22. Şi cînd să pare a lui că‑i plin, să va năcăji şi toată
nevoia preste însul va veni.
23. Cîndai iaste să împle pîntecile lui, trimite‑va
preste el mîniia urgiei, să spêle pre el59 durori.
24. Şi să nu scape dentru mîna hierului, rănească‑l
pre el arc de aramă,
25. Şi să petreacă pren gura lui săgeată şi stêle întru
petrecirile lui, să îmble prestă el frici.

21. Nu iaste rămăşiţă bucatelor lui, pentr‑acêea nu
vor înflori lui cêle bune.
22. Şi cîndu‑i va părea că iaste plin, el se va întrista
şi toată nevoia va veni asupra lui.
23. De va umplea cumva pîntecele său, slobozi‑va
spre dînsul mînie şi nu se va întregi. [24] Şi urgiia
mîniei îl va împunge spre durêre;
24. Den mîinile cêle de fier să‑l săgête arcul cel de
aramă.
25. Şi să treacă săgeata pren trupul lui. [26] Nici stêle
să nu fie în viiaţa lui şi să umble pre dînsul fricile174

26. Şi tot întunêrecul lui să îngăduiască. Mînca‑l‑va
pre însu foc nears şi să‑i chinuiască lui nemêrnici
casa,
27. Şi să‑i dăscopere lui ceriul fărădălegile şi
pămîntul să să scoale prestă el.

26. Şi tot întunêrecul să fie pre el şi să‑l mănînce
focul cel aprins. [27] Şi casa lui să o muncească175
vineticul,
27. Şi fărădelegile lui să le dăscopere ceriul, şi
pămîntul să se scoale asupra lui.

21. Nu va fi vreo rămăşiţă a bucatelor sale, de aceea
nu vor înflori cele bune ale sale.
22. Cînd va crede că s‑a săturat, va fi cuprins de
nenorocire şi tot necazul va năvăli asupra lui.
23. Dacă îşi va umple cumva pîntecele, atunci să se
trimită asupra lui urgia mîniei şi să se reverse peste el
suferinţele.
24. Şi să nu fie izbăvit din mîna fierului şi să‑l
rănească arcul de aramă.
25. Fie ca săgeţi să‑i străpungă trupul, stelele să fie
împotriva locaşurilor sale, iar spaimele să păşească
peste el.
26. Întreg întunericul să‑l aştepte, focul cel nestins
să‑l mistuie, iar străinul să‑i strice casa.

28. Să tragă casa lui pierirea la săvîrşit, dzua urgiei
să vie prestă el.

28. Piericiunea să tragă casa lui pînă la sfîrşit şi să
vie pre dînsul zioa urgiei.

167

27. Cerul să‑i destăinuie fărădelegile sale, iar
pămîntul să se ridice împotriva lui.
28. Pierzarea să‑i tîrîie casa către sfîrşit, ziua urgiei
să vină peste el.
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Biblia 1688, p. 372, col. 1
29. Aceasta e partea omului necurat de la Domnul şi agonisita
averilor lui de la Socotitoriu.“
Cap 21
1. Şi răspunzind Iov, zise:
2. „Ascultaţi, ascultaţi‑mi cuvintele, pentru ca să nu fie mie de
la voi această mîngîiêre.
3. Rădicaţi‑mă şi eu voiu grăi, şi apoi nu veţi batjocuri pre
mine.
4. Pentru căce? Au a omului e mustrarea mea? Au pentru ce nu
mă voiu mîniia?
5. Căutînd la mine, vă miraţi, mîna puind preste falcă.
6. Pentru că, de‑mi voiu şi aduce aminte, mă turbur şi au durori
pieliţele mêle.
7. Pentru căci necuraţii trăiesc şi s‑au vechit, şi cu avuţie?
8. Sămînţa lor – după suflet, şi feciorii lor – înaintea ochilor.
9. Casele lor sporesc, şi frică necăiri şi biciu de la Domnul nu
iaste preste dînşii.
10. Vaca lor n‑au născut crud, şi scăpắ lor cêea ce avea în
pîntece şi n‑au greşit.
11. Şi rămîn ca nişte oi vêcinice, şi copiii lor pre aproape joacă,
12. Luînd canon şi copúz, şi să veselesc cu glas de cîntare.
13. Şi săvîrşiră întru bunătăţi viaţa lor şi în odihna iadului au
dormit.
14. Şi zice Domnului: «Depărtează‑te de la mine! Căile tale a le
şti nu voiu!»
15. Ce e destul ca să slujim lui? Şi ce folos căci vom timpina
lui?
16. Pentru că în mînile lor era bune şi faptele necuraţilor nu le
vêde.
17. Nu însă, ce şi luminătoriul necredincioşilor se va stinge şi va
veni preste ei de tot surparea şi chinuri pre ei vor ţinea de la urgie.
18. Şi vor fi ca nişte paie naintea vîntului sau ca nişte prah pre
carele au luat volbura.
19. Să lipsască pre fii averile lui? Va răsplăti cătră el şi va
cunoaşte.
20. Vază ochii lui junghêrea lui, şi de la Domnul să nu se
mîntuiască!
21. Căci voia lui e în casa lui împreună cu el şi numerele lunilor
lui s‑au împărţit.
22. Care, nu e Domnul cela ce învaţă pricêperi şi ştiinţă? Şi el
pre cei învăţaţi alêge.
23. Acesta va muri în tăriia puterii lui şi tot binepătimind şi
binepetrecînd,
24. Şi ficaţii lui – plini de seu, şi măduha lui se va vărsa.
25. Şi cela moare de amărăciunea sufletului, nemîncînd nici un
bine.
26. Şi toţi odată pre pămînt dorm şi putreziciune pre dînşii au
acoperit.
27. Deci ştiu pre voi că cu îndrăznire vă aflaţi asupră‑mi.
28. Căci veţi grăi: «Unde e casa boiêrinului? Şi unde iaste
acoperemîntul lăcaşurilor celor fără de credinţă?»
29. Întrebaţi pre cei ce merg pre lîngă cale şi sêmnele lor nu le
va înstreina.
30. Căci la zioa pieirii să uşurêze cel ficlean, la zioa urgiei lui se
va aduce.
31. Cine va spune înaintea fêţii lui calea lui? Şi carea el au făcut,
cine va răsplăti lui?
32. Încailea el la groapă s‑au adus şi preste mormînt au
bdenuit.
33. Să îndulciră lui pietricêlele pîrîului şi după dînsul tot omul
va /
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29. Aceasta‑i partea omului necurat de la Domnul
şi agonisita unêltelor lui de la Socotitor.“

29. Aceasta iaste partea omului celui necurat de la
Domnul şi agoniseala de176 frica carea iaste lui.“

29. Aceasta este partea omului necuvios de
la Domnul şi agonisita avuţiilor sale de la cel ce
veghează.“

Cap 21

Cap 21

1. Şi răspunzînd Iov, dzise:
2. „Ascultaţi, ascultaţi‑mi cuvintele, pentru ca să
nu fie mie de la voi aceasta mîngîêre.

1. Iară Iov răspunse şi zise:177
2. „Ascultaţi, ascultaţi cuvintele mêle, să fie mie
această mîngîêre de la voi.

3. Rădicaţi‑mă şi eu voi grăi, şi apoi nu veţi batjocuri
mie.
4. Pentru căce? Au a omului mieu mustrarea? Au
pentru ce nu mă voi mînia?
5. Căutînd la mine, vă mieraţi, mîna puind preste
falcă.
6. Pentru că, de voi pomeni, am sîrguit, ce au durori
pielíţele mêle.
7. 60Pentru căci necuraţii custă şi s‑au învechit, şi
cu avuţie?
8. Sămînţa lor — după suflet, şi ficiorii lor — întru
ochi.
9. Casele lor sporesc, şi frică nicăiuri şi bici de la
Domnul nu iaste preste înşi.
10. Vaca lor n‑au născut crud, şi scăpă lor cêea ce
avea în pîntece [433⁄1] şi n‑au greşit.
11. Şi rămîn ca nişte oi vêcinice, şi copiii lor pre
aproape joacă,
12. Luînd canon şi copuz, şi să veselesc cu glas de
cîntare.
13. Şi săvîrşiră întru bunătăţi viaţa lor şi întru
odihna iadului au dormit.
14. Şi dzice Domnului: «Dăpărtează‑te de la mine!
Căile tale a le şti nu voi!»
15. 61Ce‑i dăstul ca să slujim lui? Şi ce folos căci
vom tîmpina lui?
16. Pentru că întru mîinele lor era bune şi faptele
necuraţilor nu le vêde.
17. Însă nu, ce şi acelor necredincioşi luminătoriul
să va stinge şi va veni preste ei de tot surparea şi
chinuri pre ei ii vor ţinea de la urgie.
18. Şi vor fi ca nişte paie de vînt sau ca nişte prah
pre carele au luat volbura.
19. Să lipsască pre fii unêltele lui? Va răscumpăra
cătră el şi va cunoaşte.
20. Vază ochii lui junghêrea lui, şi de la Domnul să
nu să mîntuiască!

3. Rădicaţi‑mă şi eu voiu grăi, iar să nu rîdeţi de
mine.
4. Dară ce‑mi iaste mie de mustrarea omenească?
[5] Sau căci să nu mă mîniiu?
5. Căci [528/2] căutaţi la mine şi vă miraţi şi vă
puneţi mîinile la ochi.
6. Că de mă voiu nevoi să aduc aminte, carnea mea
o cuprinde durêrea.
7. 178Dară cei necuraţi pentru căci trăiesc şi au
învechit întru băgăţie?
8. Şi sămînţa lor rămîne însufleţită şi feciorii lor
înaintea ochilor.
9. Casele lor sînt crăvite şi frică n‑au nici de o parte
şi rană de la Domnul nu iaste pre dînşii.179
10. Vaca lor nu se‑au stîrnit şi cêle grêle180 ale lor
se‑au mîntuit şi nu se‑au zmintit,
11. Ce trăiesc ca nişte oi vêcinice şi copiii lor se
joacă înainte‑le.
12. Şi luînd căpuz şi vioară se veselesc cu glas de
cîntare.
13. Şi viiaţa lor se‑au sfîrşit întru bunătăţi şi au
adormit în răpaosul iadului.
14. Şi zic Domnului: «Fugi de la noi! Că nu vom să
ştim căile tale.»
15. 181Dară ce vom dobîndi de vom lucra lui? Sau ce
folos de‑l vom întîlni?
16. Că în mîinile lor au fost bunătăţile şi faptele
necredincioşilor nu le vêde nimeni.
17. Iar şi sfêştnicele celor necuraţi se vor stinge şi
va veni pre dînşii întoarcere182 şi‑i va apuca durêrea
den mînie.183
18. Şi vor fi ca plêvele înaintea vîntului sau ca nişte
pulbere carea o rădícă vîrtejul184.
19. Să se lipsească de feciori avuţiia lui, să plătească
împotriva lor,
20. Şi să priceapă şi să vază ochii lui uciderea sa,
[21] Iar de la Domnul să nu se mîntuiască!

21. Căci voia lui întru casa lui împreună cu el şi
numerile lunilor lui s‑au împărţit.
22. Carea-i, nu‑i Domnul cela ce învaţă pricêpere şi
ştiinţă? Şi el pre cei învăţaţi alêge.
23. Acesta va muri întru tăriia vîrtutei lui şi tot
binepăţind şi binepetrecînd,
24. Şi nepoţii lui — plini de seu, şi mădúha lui să
va vărsa.
25. Şi cela moare de amărăciunea sufletului,
nemîncînd nice un bine.
26. Şi toţi odată pre pămînt dormu şi putrejune pre
înşii au acoperit.
27. Deci ştiu pre voi că cu îndrăznire vă aflaţi
asupră‑mi.
28. Căci veţi grăi: «Unde‑i casa boiêrinului? Şi unde
iaste acoperemîntul lăcaşurilor celor fără credinţă?»

21. Că au fost a lui voie cu dînsul în casa lui şi
numărul lunilor lui se‑au împărţit.
22. Dară au nu iaste Domnul cela ce învaţă
înţelêgerea şi meşteşugul? Acesta sămuiêşte pre cei
înţelepţi.
23. Iar cesta să moară cu ţinêrea nebuniii lui şi tot
cela ce au luat binele şi cela ce se‑au crăvit.
24. Denlăuntrurile lui se‑au umplut de grăsime şi
se varsă mudúha.
25. Iar el moare185 cu amărăciunea sufletului,
nemîncînd nici o bunătate.
26. Şi dorm denpreună pre pămînt şi i‑au acoperit
putreziciunea186.187
27. Pentr‑acêea ştiu pre voi că‑mi cădeţi asupră cu
îndrăzneală.
28. Că ziceţi: «Unde iaste casa boiêrului? Şi unde
iaste acoperemîntul corturilor lor?»

29. Întrebaţi pre cei ce merg pe lîngă cale şi sêmnele
lor nu le va înstreina.
30. Căci la dzua pierirei să iuşurează cel rău, la dzua
urgiei lui să va aduce.
31. Cine va spune preste faţa lui calea lui? Şi carea
el au făcut, cine va răscumpăra lui?

29. Întrebaţi pre ceia ce trec pre cale şi sêmnele lor
să nu le faceţi streine.
30. Că în zioa piericiunii se va uşora cel rău şi în
zioa mîniei va fi dus.
31. Cine va spune [529/1] calea sa înaintea lui? Şi ce
au făcut el, cine va da lui?

23. Acesta va muri în deplinătatea puterii sale, şi se
va afla cu totul în desfătare şi belşug.
24. Măruntaiele sale vor fi pline de grăsime şi
măduva lui se va revărsa,
25. În vreme ce acela moare de amărăciunea inimii,
negustînd nici un bine.
26. Însă toţi adorm laolaltă pe pămînt, iar
putreziciunea îi va acoperi.
27. Astfel, ştiu că vă năpustiţi cu îndrăzneală asupra
mea.
28. Fiindcă veţi grăi: «Unde este casa stăpînitorului
şi unde se mai află acoperişul sălaşurilor celor
necuvioşi?»
29. Întrebaţi pe cei ce străbat calea şi semnele lor
nu le pîngăriţi.
30. Fiindcă cel rău este cruţat pentru ziua pieirii şi
către ziua urgiei este purtat.
31. Cine îi va vesti calea sa înaintea feţei lui şi cine îi
va răsplăti pentru cele pe care le‑a săvîrşit?

32. Încailea el la gropniţă s‑au adus şi preste
mormînt au bdenuit.
33. Să îndulciră lui gonţii pîrîului şi denapoia lui tot
omul

32. Acela se‑au dus în mormînt şi în mormînturi
au privegheat.
33. Îndulcitu‑se‑au lui mărunţişul pietrilor den pîrîu
şi după dînsul au mers tot omul,

32. Şi a fost dus la mormînt şi este vegheat pe
năsălie.
33. Dulci i s‑au făcut pietricelele şuvoiului, în urma
lui va merge fiecare şi în faţa lui

Capitolul 21
1. Şi răspunzînd Iov, spuse:
2. „Ascultaţi‑mă, ascultaţi‑mă, ca să nu am din
partea voastră această mîngîiere.
3. Ridicaţi‑mă şi voi grăi, iar atunci nu mă veţi mai
batjocori.
4. Ce? Mustrarea mea este omenească? Sau de ce
nu m‑aş mînia?
5. Privind către mine vă minunaţi, aşezîndu‑vă
mîna pe obraz.
6. Fiindcă, de îmi voi aduce aminte, mă tulbur, iar
cărnurile mele sînt cuprinse de dureri.
7. Pentru ce necuvioşii trăiesc şi chiar îmbătrînesc
plini de avuţie?
8. Sămînţa lor este după sufletul lor, iar copiii lor se
află în faţa ochilor.
9. Casele lor înfloresc, nici o teamă nu le vine de
nicăieri, biciul trimis de la Domnul nu este peste ei.
10. Vita lor nu a lepădat, viţeii lor sînt sănătoşi în
pîntece şi nu au fost pierduţi.
11. Ei dăinuie ca o turmă veşnică, iar copii lor se
joacă în apropierea lor.
12. Luînd alăută şi chitară, se veselesc în glas de
cîntare.
13. Şi‑au săvîrşit printre bunătăţi viaţa lor şi au
adormit întru odihna locuinţei morţilor.
14. Iar el spune Domnului: «Îndepărtează‑te de la
mine! Nu vreau să cunosc căile tale!»
15. Cine este cel Puternic pentru a‑i sluji? Şi ce
folos este să ne apropiem de el?
16. Fiindcă lucrurile bune erau în mîinile lor, dar
[Domnul] nu priveşte către faptele necuvioşilor.
17. Totuşi, lampa necuvioşilor se va stinge, prăpădul
se va abate asupra lor, iar chinurile cele izvorîte din
urgie îi vor înşfăca.
18. Ei vor fi asemenea plevei în faţa vîntului,
precum colbul pe care îl spulberă vijelia.
19. Fiii lui să fie lipsiţi de averi, [Dumnezeu] îi va
răsplăti îndărăt şi el va înţelege.
20. Să vadă ochii lui înjunghierea sa şi să nu fie
mîntuit de către Domnul.
21. Fiindcă dorinţa lui se află împreună cu el în
casă, iar numărul lunilor sale a fost măsurat.
22. Oare nu Domnul este cel care învaţă înţelegerea
şi ştiinţa? Şi el însuşi e cel ce judecă pe cei înţelepţi.
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Biblia 1688, p. 372, col. 2
mêrge, şi înaintea lui nenumăraţi.
34. Şi cum mă mîngîiaţi în deşert? Iară cum eu să mă încetez
preste voi nimică?“
Cap 22
1. Şi răspunzînd Elefáz themaniteanul, zise:
2. „Care e, nu Domnul iaste cel ce învaţă pricêperea şi ştiinţa?
3. Pentru căce grijă e Domnului, de tu ai fost la lucruri fără
prihană? Sau folos, căci vei întinde calea ta?
4. Sau băgîndu‑te în samă mustra‑te‑va şi va veni cu tine la
judecată?
5. Care e, nu răutatea ta iaste multă şi nenumărate‑ţi sînt ţie
păcatele?
6. Şi zălogiiai pre fraţii tăi în zadar şi îmbrăcămintea celor goli
luai.
7. Nici cu apă pre cei setoşi ai adăpat, ce flămînzilor ai lipsit
pîinea.
8. Şi ai lăudat unora fêţele şi ai lăcuit săracii pre pămînt.
9. Şi pre văduve le‑ai trimis deşarte şi pre surumani ai chinuit.
10. Pentru acêea încunjuratu‑te‑au laţuri şi te‑au sîrguit războiu
minunat.
11. Lumina ţie întunêrec să întîmplắ; şi, adormind, apă te‑au
acoperit.
12. Au nu cela ce lăcuiêşte în cêle nalte privêşte şi pre cei ce să
purta cu semeţie i‑au smerit?
13. Şi ziséşi: «Ce au conoscut cel tare? Au asupra negurii
júdecă?
14. În nor e ascunderea lui şi nu se va vedea; şi ocolul ceriului
mêrge.»
15. Au calea vêcinică vei păzi, carea o au călcat oameni
nedirepţi13,
16. Carii s‑au luat fără de vrême? Rîu curătoriu iaste temeiurile
lor.
17. Ceia ce zic: «Domnul ce va face noao?» Sau: «Ce va aduce
noao Atotţiitoriul?»
18. Şi el au împlut casele lor de bunătăţi şi sfatul celor necuraţi
– de la mine departe!
19. Văzînd, direpţii au rîs; şi cel fără prihană batjocorit‑au pre
dînşii.
20. De nu au pierit starea lor şi rămăşiţa lor o va mînca foc.
21. Şi te fă nesîlnic, de vei răbda. Şi după acêea, roada ta va fi
întru bunătăţi.
22. Şi scoate den gura lui mărturisire şi ia graiurile lui în inima
ta!
23. Iară de te vei întoarce şi vei smeri pre tine înaintea Domnului
şi departe ai făcut de la petrêcerea ta pre cel nedirept,
24. Va pune preste lut în piatră şi ca piatra pîrîului Sofír.
25. Fi‑va dară ţie cel Întrutotţiitoriu ajutoriu de cătră vrăjmaşi
şi curat te va da, ca argintul cel cu foc lămurit.
26. După acêea te vei îndrăzni înaintea Domnului, căutînd la
ceriu lin.
27. Şi rugîndu‑te tu cătră el, va asculta pre tine; şi va da ţie ca
să‑ţi dai rugile.
28. Şi va aşăza ţie petrêcerea direptăţii, şi pre căile tale fi‑va
lumină.
29. Căci ai smerit pre tine, şi va grăi: «Semeţitu-s-au!» Şi pre cel
gúbav cu ochii va mîntui.
30. Izbăvi‑va pre cel nevinovat şi te mîntuiêşte, cu curate mînile
tale.“ //
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va mêrge, şi înaintea lui nenumăraţi.
34. Şi cum mă rugaţi deşarte? Iară eu să mă părăsesc
preste voi nu‑i nimic?“

iar înaintea lui fără de număr.
34. Dară cum mă veţi mîngîia în zadar? Iar mie
nicicum nu‑mi iaste a mă contena den răspunsurile
voastre.“

oameni nenumăraţi.
34. Cum de mă mai mîngîiaţi în zadar, de vreme ce
nu aflu deloc tihnă din partea voastră?“

Cap 22

Cap 22

Capitolul 22
188

1. Şi răspunzînd Elifaz themaniteanul, dzise:
2. „Carea‑i, nu Domnul iaste carele învaţă pricêperea
şi ştiinţa?
3. 62Pentru căce grije‑i Domnului, de tu ai fost la
lucruri fără prihană? Sau folos, căci vei întinde calea
ta?
4. Sau băgîndu‑te în samă mustra‑te‑va şi va veni
[433⁄2] cu tine la judeţ?
5. Carea‑i, nu răutatea ta iaste multă şi nenumărate
ţie sînt păcatele?

1. Iară Elifas themaniteanul răspunse şi zise:
2. „Dară au nu iaste Domnul cela ce învaţă
pricêperea şi meşteşugul?
3. Dară Domnului de cine‑i iaste frică? Deaca eşti
tu nevinovat cu faptele sau ai umblat ca un dirept pre
calea ta?
4. Au doară luîndu‑ţi seama te va mustra şi va întra
cu tine la judecată?
5. Dară răotăţile tale au nu sînt multe şi păcatele tale
sînt fără de număr?

1. Răspunzînd Elifaz din Teman, grăi:
2. „Oare nu Domnul este cel ce învaţă înţelegerea
şi ştiinţa?
3. Căci oare ce însemnătate are pentru Dumnezeu
faptul că tu eşti neprihănit în faptele tale, ori ce cîştig
are el dacă tu îţi desăvîrşeşti calea?
4. Oare, luîndu‑te în seamă, te va mustra şi va intra
cu tine la judecată?
5. Şi nu este multă răutatea ta, iar păcatele tale
nenumărate?

6. Şi zălogiiai pre fraţii tăi în zădar şi îmbrăcămintea
golilor luai.
7. Nice apă pre cei sătoşi n‑ai adăpat, ce flămîndzilor
ai lipsit pîinea.

6. Că ai luat zăloagele fraţilor tăi în zadar şi ai
dăspuiat pre cei goli.
7. Şi pre cei setoşi nu i‑ai adăpat cu apă şi pîinea
celor flămînzi o ai luat.

6. Iar tu ai luat ca zălog pe fraţii tăi pentru nimic şi
ai smuls veşmîntul celor goi.
7. Nici nu ai dat apă celor însetaţi, iar celor flămînzi
le‑ai luat şi fărîma de pîine.

8. Şi ai minunat unora fêţele şi ai lăcuit săraci pre
pămînt.
9. Şi văduile le‑ai trimis deşarte63.
10. Pentru acêea încungiuratu‑te‑au laţuri şi te‑au
sîrguit război minunat.
11. Lumina ţie întunêrec să nemeri; şi, adormind,
apă te‑au acoperit.
12. Au nu cela ce lăcuieşte64 cêle înalte privêşte şi
spre cei ci să purta cu sudalmă i‑au smerit?
13. Şi dziseşi65: «Ce au cunoscut cel tare? Au asupra
negurii judecă?

8. Şi pre unii i‑ai judecat în făţărie şi pre cei săraci
i‑ai sălăşluit pre pămînt.
9. Pre văduve le‑ai gonit fără de nimic şi celor săraci
de părinţi le‑ai făcut rău.189
10. Pentr‑acêea te‑au ocolit cursele şi te‑au grăbit
războiul cel ales.
11. Lumina au fost ţie întunêrec şi, adormind, te‑au
acoperit apa.
12. Dară au nu caută cela ce vieţuiêşte în ceriuri şi
smerêşte pre cei înălţaţi cu putêre?
13. Şi ai zis: «Dară cel tare ce au priceput? Sau au
judeca‑va pre nori?

8. Ai cinstit feţele unora, iar pe cei sărmani i‑ai
sălăşluit pe pămîntul gol.
9. Ai izgonit pe văduve fără nimic, iar pe orfani i‑ai
asuprit.
10. De aceea te‑au împresurat curse şi te‑a tulburat
războiul cel nimicitor.
11. Lumina ta s‑a prefăcut în întuneric, iar apa te‑a
acoperit în vreme ce dormeai.
12. Oare cel ce‑şi are locaşul întru cele înalte nu ia
aminte? Şi nu i‑a umilit el pe cei trufaşi?
13. Dar tu ai zis: «Ce cunoaşte cel puternic? Sau
judecata sa străbate prin întuneric?

14. Nuăr a ascunderii lui şi nu să va vedea, şi
ţîrcălamul ceriului mêrge.»

14. Norul şi dăscoperirea lui nu va fi văzută şi va
încunjura rătundul ceriului.»

14. În nori este tainiţa sa şi nu poate fi văzut şi el
străbate bolta văzduhului.»

15. Au calea vêcinică vei păzi, carea au călcat
oameni strîmbi,
16. Carii s‑au prins fără de vrême? Rîu curător —
temeliile lor.

15. Au doară vei păzi cărarea cea vêcinică carea o au
călcat oamenii cei nedirepţi,
16. Carii au fost prinşi fără de vrême? Şi rîurile
curînd190 den temeliile lor.191

15. Oare vei păzi cărarea cea veche pe care au păşit
bărbaţii cei nedrepţi?
16. Care au fost răpiţi înainte de vreme; temeliile
lor, rîu care se revarsă.

17. Ceia ce dzic: «Domnul ce va face noao?» Sau:
«Ce va aduce noao cel Întrutotţiitor?»
18. Şi el au împlut casele lor de bunătăţi şi sfatul
necuraţilor — de la mine dăparte!

17. Şi zic: «Ce va să facă noaoă Domnul ? Sau ce va
să aducă pre noi cel Atotputêrnicul?»
18. Carele au umplut casele lor de bunătate şi sfatul
celor necredincioşi iaste dăparte de dînsul.

17. Cei care grăiesc: «Ce ne va face Domnul? Şi ce
va aduce peste noi Atotputernicul?»
18. Dar el a umplut casele lor cu bunătăţi, iar sfatul
celor necuvioşi să fie departe de mine!

19. 66Văzînd, drepţii au rîs; şi cel fără prihană
batjocurí pre înşi.
20. Dă nu au pierit starea lor şi rămăşiţa lor va
mînca foc.
21. Şi te fă năsîlnic, de vei răbda. Şi67 după acêea
roada ta va fi întru bunătăţi.
22. Şi scoate dentru gura lui ieşire de graiu şi ia
graiurile lui întru inima ta.

19. 192Văzînd cei direpţi au rîs şi cel nevinovat şi‑au
bătut joc.
20. Că numai ce au pierit avuţiia lor şi rămăşiţele lor
le‑au mîncat focul.
21. Şi să fii vîrtos deaca vei răbda, iar după aceasta
va fi roada ta în bine.
22. Iar den gura lui făgăduinţă şi cuvintele lui le
priimêşte în inima ta.

19. Văzînd aceasta drepţii au rîs, iar cel fără prihană
i‑a batjocorit.
20. Oare nu s‑a risipit avuţia lor, iar focul va mistui
rămăşiţa lor?
21. Fii puternic, dacă poţi îndura şi mai apoi rodul
tău va fi îmbelşugat.
22. Primeşte însă din gura lui mărturisire şi îngăduie
cuvintelor sale să pătrundă în inima ta.

23. Iară dă te vei întoarce şi vei smeri pre tine
înaintea Domnului şi dăparte ai făcut de la petrêcerea
ta pre cel strîmb,
24. Va pune preste lut întru piatră şi ca piatra
pîrîului Sofir.
25. Fi‑va, dară, ţie cel Întrutotţiitor agiutor de
cătră nepriêteni şi curat te va da ca argintul cel cu foc
lămurit.
26. După acêea te vei îndrăznici înaintea Domnului,
căutînd la cer lin.
27. Şi rugîndu‑te tu cătră el, va asculta pre tine; şi va
da ţie ca să‑ţi dai rugile.
28. Şi va aşeza ţie petrêcerea dreptăţii, şi pre căile
tale va fi lumină.

23. Iar deaca te vei întoarce şi te vei smeri înaintea
Domnului şi nedireptatea o vei face dăparte de viiaţa
ta.193
24. Pune pre ţărînă în piiatră, ca piiatra pîrîului
zamfirului.
25. Şi va fi ţie ajutor cel Atotţiitoriul de cătră
vrăjmaşi şi te va da curat ca pre nişte argint [529/2]
ars.
26. După aceasta te vei veseli înaintea lui Dumnezeu
şi vei căuta spre ceriu cu blîndêţe.
27. Şi rugîndu‑te cătră dînsul, te va asculta şi‑ţi va
da să‑ţi plătească rugăciunile tale.
28. Şi‑ţi va tocmi lăcaşul direptăţii şi pre căile tale
va fi lumină.

23. Iar dacă te vei întoarce şi te vei smeri înaintea
Domnului şi vei alunga nedreptatea departe de sălaşul
tău,
24. Te va întemeia ca pe o măgură pe stîncă, iar
[aurul] Ofirului îţi va fi asemenea pietrei din şuvoi.
25. Aşadar, Atotputernicul îţi va fi ajutor împotriva
vrăjmaşilor şi te va arăta curat ca înainte, precum se
încearcă argintul în foc.
26. După aceea vei grăi cu îndrăzneală înaintea
Domnului şi‑ţi vei înălţa privirea către cer cu bucurie.
27. Şi cînd te vei ruga către dînsul, te va asculta şi îţi
va dărui [putere] spre a‑ţi împlini făgăduinţele.
28. Îţi va reface locaşul dreptăţii tale, iar pe căile
tale va fi lumină.

29. 68Căci au smerit pre tine el, şi va grăi:
«Semeţitu‑s‑au!» Şi pre cel gúbav cu ochii va mîntui.

29. 194Că cel ce se va smeri, acela va fi în slavă şi cela
ce va pleca ochii săi se va mîntui.

30. Mîntui‑va pre cel nevinovat şi te mîntuiêşte, cu
curate mîinele tale.“

30. Mîntui‑va pre cel nevinovat şi‑l va spăsi cu
mîinile sale cêle curate.“

29. Fiindcă te‑ai smerit şi vei grăi: «Trufitu‑s‑a
omul», dar [Dumnezeu] va mîntui pe cei cu ochii
plecaţi.
30. Cel nevinovat va fi izbăvit, iar tu te vei mîntui
prin mîinile tale curate.“
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Cap 23
1. Şi răspunzînd Iov, zise:
2. „Şi dară ştiu că den mîna mea mustrarea mea iaste şi mîna lui
grea să făcu preste suspinul mieu.
3. Cine, oare, ar şti că aş afla pre dînsul şi aş veni la săvîrşit?
4. Zicere‑aş şi mie judecată şi gura mea voiu împlea de
mustrări.
5. Şi aş conoaşte leacurile carele îmi va grăi şi de aş simţi pre
cine‑mi va spune.
6. Şi de va veni asupră‑mi cu multă vîrtute, şi apoi cu înfricoşarea
nu‑mi va isprăvi.
7. Pentru că adevărul şi mustrarea de la el iaste, şi să scoaţă la
săvîrşit judecata mea.
8. Pentru că la cêle dentîiu voiu mêrge şi încă nu voiu mai fi;
dară cêle de apoi, ce ştiu?
9. În stînga făcînd el, şi nu m‑am ţinut. Mă va cuprinde cu
direapta, şi nu voiu vedea.
10. Pentru că ştiu acum calea mea, alesu‑m‑au ca aurul.
11. Şi voiu ieşi întru poruncile lui, pentru că căile lui am păzit şi
nu mă voiu abate den poruncile lui.
12. Şi nu mă voiu petrêce, şi în sînul mieu am ascuns graiurile
lui.
13. Iară de au şi judecat el aşa, cine iaste cela ce stă împotriva
lui? Pentru că ce au vrut el, au şi făcut.
14. Pentru acêea spre el am sîrguit. Şi dojenindu‑mă, am avut
grijă de el spre aceasta.
15. De cătră faţa lui să mă preasîrguiască, voiu socoti şi mă voiu
înfricoşa de cătră el.
16. Şi Domnul au muiat inima mea şi Atotţiitoriul au sîrguit
spre mine.
17. Pentru că n‑am ştiut că‑mi va veni mie întunêrec şi faţa mea
o au acoperit negură.
Cap 24
1. Şi pentru căce pre Domnul nu l-au greşit ceasurile,
2. Iară cei necredincioşi hotarul au covîrşit, turma cu păstoriul
jăfuind?
3. Asinul săracului au luat şi vaca văduvei pre carea au văduvit.
4. Abătură pre cei neputincioşi den calea cea direaptă şi cu totul
s-au ascunsu cei blînzi ai pămîntului.
5. Şi să istoviră ca nişte măgari în ţarină, (pentru mine) ieşind a
lor rînduială; să îndulci lor pîinea, la cei mai tineri.
6. Ţarină mai nainte de vrême, nefiind a lor au secerat. Şi cei
neputincioşi viile necuraţilor fără simbrie şi nemîncaţi au lucrat.
7. Şi pre mulţi goli au adormit fără de haine şi îmbrăcămintea
sufletului lor au luat.
8. De cătră rîurile munţilor să umezescu, neavînd ei acoperemînt,
cu piatră s‑au îmbrăcat.
9. Au hrăpit pre cel suruman de la ţîţă şi pre cel căzut l‑au
smerit.
10. Şi pre cei goli au adormit cu strîmbătate şi pîinea celor
flămînzi au luat.
11. În strimturi cu strîmbătate au pîndit şi calea direpţilor n‑au
ştiut.
12. Carii14 den cetate şi /
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Cap 23

Cap 23

Capitolul 23

1. Şi răspunzînd Iov, zise:
2. „Şi dară ştiu că den‑ [434⁄1] tru mîna mea
mustrarea mea iaste şi mîna lui grea să făcu preste
suspinul mieu.
3. Şi cine, oare, are şti că aş afla pre îns şi aş veni
la săvîrşit?
4. Zicere‑aş şi mie judeţ şi gura mea voi împlea de
mustrări.
5. Ş‑aş69 cunoaşte leacurile carele‑mi va grăi şi de aş
simţi pre cine‑mi va spune,

1. Iară Iov răspunse şi zise:
2. „Ştiu că den mîinile mêle iaste mustrarea mea şi
mîna lui cea grea au fost pre suspinarea mea.195

4. Zice‑voiu mie judecată şi gura mea o voiu umplea
de mustrăciune.
5. Şi voiu pricêpe vindecarea carea mi‑au zis şi voiu
simţi ce‑mi va spune.196

1. Iar Iov, răspunzînd, zise:
2. „Ştiu prea bine că apărarea mea nu îmi este
la îndemînă, iar mîna [Domnului] a ajuns povara
suspinului meu.
3. Cine ştie dacă l‑aş putea afla şi să ajung la un
sfîrşit [al acestor lucruri]?
4. Atunci mi‑aş grăi singur pricina, iar gura mi s‑ar
umple cu dojeni.
5. Aş cunoaşte cele pe care mi le va grăi, aş simţi
cele pe care mi le va istorisi.

6. Şi de va veni asupră‑mi cu multă vîrtute, şi apoi
cu înfricoşirea nu‑mi va isprăvi.

6. Şi de va veni asupră‑mi cu putêre mare, iar apoi
nu mă va îngrozi.

6. Şi dacă ar veni asupra mea cu putere, nu‑şi va
folosi ameninţarea împotriva mea,

7. Pentru că adevărul şi mustrarea — de la el, şi să
scoaţă la săvîrşit judeţul mieu.

7. Că adeverinţa şi mustrarea iaste de la dînsul şi va
scoate pînă la sfîrşit judecata mea.

7. Deoarece adevărul şi mustrarea sînt de la el şi va
duce la bun sfîrşit judecata mea.

8. Pentru că la cêle dentîi voi mêrge şi încă nu voi
mai fi; dară cêle de apoi ce ştiu?
9. În stînga făcînd el, şi n‑am ţînut; mă va cuprinde
cu dreapta, şi nu voi vedea.

8. Că voiu mêrge la cea dentîi şi încă nu sînt; iar la
cea de apoi ce ştiu?
9. Făcînd el stînga, n‑am înţeles, pune‑va direapta
şi nu voiu vedea.197

8. Fiindcă, de voi merge către cele dintîi, nu voi mai
fi, iar despre cele din urmă ce cunosc eu?
9. Dacă a săvîrşit ceva la stînga, nu am prins de
veste, dacă s‑a întors spre dreapta, nu am văzut.

10. Pentru că ştiu acum calea mea, alesu‑m‑au ca
aurul.
11. Şi voi ieşi întru porîncele lui, pentru că căile lui
am păzit şi nu mă voi abate dentru porîncele lui.
12. Şi nu voi trêce, şi în sînul mieu am ascuns
graiurile lui.

10. Că calea mea o ştie şi m‑au ispitit ca pre nişte
aur.
11. Şi voiu ieşi întru poruncile lui, că am păzit căile
lui. [12] Şi de poruncile198 lui nu mă voiu da în laturi,
12. Nici le voiu călca. Că cuvintele lui le‑am păzit
în sînul mieu.

10. Fiindcă acum îmi cunosc acum calea, de vreme
ce m‑a încercat ca pe aur.
11. Ci voi merge potrivit poruncilor lui, fiindcă am
păzit căile sale şi nu mă voi abate de la poruncile lui.
12. Pe care nu le voi încălca, fiindcă am ascuns
cuvintele lui în sîn.

13. Iară de au judecat şi el aşea, cine iaste cela ce
au grăit împotriva lui? Pentru că carea au vrut el,
acêea70 au şi făcut.
14. Pentru acêea preste el am sîrguit, şi
dojenindu‑mă, am grijit lui spre aceasta.

13. Că, măcară de au şi judecat el însuşi aşa, dară
cine iaste să grăiască împotriva lui? Cêle ce au vrut el
sîngur, acêlea au şi făcut.199
14. Pentr‑acêea m‑am silit spre dînsul şi,
dojănindu‑mă de aceasta, de dînsul mă grijăsc.

13. Dacă el a judecat astfel, cine este acela care i se
poate împotrivi? Pentru că el a voit şi el a săvîrşit.

15. De cătră faţa lui să mă preasîrguiesc, să socotesc
şi mă voi înfricoşa de cătră el.

15. De atîtea ale lui mă voiu nevoi şi voiu căuta şi
mă voiu tême de dînsul.

16. Şi Domnul au muiat inima mea şi cel
Întrutotţiitor au sîrguit pre mine.
17. Pentru că n‑am ştiut că‑mi va veni mie întunêrec
şi faţa mea au acoperitu‑o negură.

16. Domnul au muiat inima mea, cel Atotţiitoriul
m‑au îndemnat.
17. Că n‑am văzut că au venit pre mine întunêrecul
şi înaintea fêţei mêle se‑au acoperit cu negură.

15. De aceea, voi fi cu multă grijă şi luare aminte
înaintea feţei sale, voi cugeta şi mă voi cutremura de
el.
16. Iar Domnul a înmuiat inima mea şi
Atotputernicul a luat aminte asupra mea.
17. Căci nu am ştiut că va veni asupra mea
întunericul şi bezna îmi va învălui chipul.

Cap 24

Cap 24

Capitolul 24

1. Şi pentru căci Domnul nu l‑au scăpat ceasurile,
71

2. Iară cei necredincioşi hotarul au covîrşit, turma
cu păstoriul jecuind?

3. Dară cine ştie că l‑aş afla şi aş veni la sfîrşit?

14. Pentru aceea, am năzuit către dînsul şi, după ce
m‑a dojenit, am luat aminte la el.

1. Pentru ce se‑au ascuns ceasurile de cătră
Domnul
2. [1] Şi cei necredincioşi au trecut hotarăle, [2]
200
Jăfuind turma cu păstoriul?

2. Iar cei necuvioşi au trecut hotarele şi au răpit
turma împreună cu păstorul?

1. De ce timpurile au fost ascunse faţă de Domnul,

3. Jugul sărăimanilor au luat şi vaca văduii pre carea
au văduit.
4. Abătură pre cei neputincioşi dentru calea
cea dreaptă şi cu totul s‑au ascunsu cei blîndzi ai
pămîntului.
5. Şi să istoviră ca nişte măgari întru ţarină, pentru
mine ieşind a lor faptă; îndulci‑să lor pîinea, la cei
mai tineri.
6. Ţarină mai nainte de vrême nefiind a lor l‑au72
secerat; şi cei neputincioşi viile necuraţilor fără simbrie
şi nemîncaţi au lucrat.
7. Şi pre mulţi goli au adormit fără de haine şi
îmbrăcămintea sufletului lor au luat.
8. De cătră ruăriturile munţilor să umegesc pentru
că nu au ei acoperemînt, cu piatră s‑au îmbrăcat.
9. Au jefuit pre cel sărăiman de cătră ţîţă şi pre cel
căzut l‑au smerit.

3. Şi trăgătoriul201 celui sărac l‑au luat şi boul
văduvei se‑au zălojit.
4. Şi au abătut pre cei slabi den calea celui dirept şi
cei blînzi ai pămîntului se‑au ascuns denpreună.

3. Au luat asinul orfanului şi au zălogit boul
văduvei.
4. Au abătut pe cei neputincioşi de la calea dreptăţii,
iar cei blînzi ai pămîntului s‑au ascuns împreună.

5. Fost‑au ca nişte măgari la cîmpurile pămîntului,
carii ies den rînduiala lor mai vîrtos decît mine,
biruit‑au pîinea lor întru cei tineri.
6. Cîmpul l‑au [530/1] secerat mai nainte de
vrêmea lui şi cei fără de putêre202 au lucrat viile celor
necredincioşi, fără de plată şi fără de bucate.203
7. Mulţi au dormit goli, fără de haine, şi le‑au luat
îmbrăcăminţile sufletelor.
8. Udatu‑se‑au de picăturile munţilor şi, pentru căci
n‑au avut cu ce se acoperi, se‑au îmbrăcat cu piiatră.
9. Zmîcit‑au pre cel sărac de la ţîţă şi pre cel căzut
l‑au smerit.

5. Şi ei s‑au îndepărtat precum asinii pe cîmp,
au venit asupra mea după obiceiul lor; îndulcitu‑s‑a
pîinea pentru tinerii lor.
6. Ogorul care nu este al lor l‑au secerat mai înainte
de vreme, iar cei neputincioşi au lucrat viile fără plată
şi fără mîncare.
7. Şi pe mulţi i‑au făcut să doarmă goi, lipsiţi de
haine, iar veşmîntul sufletului lor l‑au luat.
8. Erau umeziţi de roua munţilor şi, neavînd
adăpost, au îmbrăţişat stînca.
9. L‑au răpit pe orfan de la sîn şi pe cel căzut l‑au
smerit.

10. Şi pre cei goli i‑au adormit cu strîmbă‑ [434⁄2]
tate şi acelor flămîndzi pîinea au luatu‑o.
11. În strîmbături cu strîmbul au leşuit şi calea
drepţilor n‑au ştiut.

10. Şi pre cei goli i‑au adormit fără de direptate şi
au luat pîinea celor flămînzi.
11. În strimtori au trecut fără de direptate şi calea
cea direaptă n‑au ştiut.

10. Pe nedrept i‑au făcut pe alţii să adoarmă goi, iar
fărîma celui flămînd au răpit‑o.
11. Au pîndit cu nedreptate în locuri înguste şi nu
au cunoscut cărarea drepţilor.

12. Carii dentru cetate

12. Ceia ce au fost goniţi de pren cetăţile

12. Care au fost izgoniţi din cetăţile
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den casele lor s‑au izgonit şi sufletul pruncilor au suspinat tare, şi el
pentru căce acestora socoteală n‑au făcut?
13. Pre pămînt fiind ei, şi n‑au cunoscut; şi calea direptăţii n‑au
fost ştiind, nice cărările lor au îmblat.
14. Şi conoscînd lucrurile lor, au dat pre dînşii la întunêrec; şi
noaptea va fi ca un fur.
15. Şi ochiul preacurvariului au păzit întunêrecul, zicînd: «Nu
mă va lua aminte mai nainte ochiul!» Şi ascundere fêţii au pus.
16. Săpat‑au întru‑ntunêrec case; zioa au pecetluit pre sine,
n-au conoscut lumină.
17. Căce totodată dimineaţa – lor umbră de moarte, căce va
cunoaşte turburările umbrei morţii.
18. Mai uşor iaste preste faţa apei; blêsteme‑se partea lor pre
pămînt, şi să ivească oasele lor pre pămînt uscate.
19. Şi brăţişorul săracului au jefuit. După acêea să pomeni lor
păcatul,
20. Şi ca o ceaţă de roao nevăzută s‑au făcut. Şi să să dea lui cêle
ce au făcut şi să să zdrobească tot cel nedirept, întocma cu lemnul
nevindecat.
21. Şi cei stêrpe bine nu i‑au făcut, şi muiêrea n‑au miluit.
22. Şi cu mînie au surpat pre cei neputincioşi. Sculîndu‑se dară,
nu va crêde asupra vieţii lui.
23. Bolnăvind, nu nedejduiască să să însănătoşaze, ce va cădea
cu boală,
24. Pentru că pre mulţi au chinuit. Înălţarea lui să veşteji ca o
verdeaţă la căldură sau ca un spic den paiu însuşi fiind căzut.
25. Iară de nu, cine iaste cela ce zice că minciuni eu zic şi va
pune întru nemică cuvintele mêle?“
Cap 25
1. Şi răspunzînd Válda safhítul, zise:
2. „Ce e dară? Cuvînt înainte au frică de la el, cela ce face toată
lumea cu cel înalt?
3. Pentru că au neştine va socoti că va fi delungare la tîlhari? Şi
pre carii nu vor veni poruncile de la el?
4. Pentru că cum va fi dirept păminteanul înaintea Domnului?
Sau cine ar curăţi pre sine, cela ce e născut den muiêre?
5. De va porunci lunei, nu va lumina; şi stêlele nu‑s curate
înaintea lui.
6. Şi lasă, omul iaste putreziciune şi fiiul omului, viêrme!“
Cap 26
1. Şi răspunzînd Iov, zise:
2. „Cui te alături, au cui vei să ajuţi care e? Au nu la care iaste
multă vîrtute şi la carele braţul cel tare iaste?
3. Cu cine te‑ai sfătuit împreună? Nu cu cela la carele e toată
înţelepciunea?
4. Cui vei urma? Nu celuia ce‑i e putêrea mai mare? Cui ai spus
cuvinte? Şi suflarea cêea ce iêse den tine, a cui iaste?
5. Au doară uriiaşi să vor apleca dedesuptul apei şi vecinilor
ei?
6. Gol e iadul înaintea //
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şi casele lor s‑au izgonit şi sufletul pruncilor au
suspinat tare, şi el pentru căci acestora socoteală n‑au
făcut?
13. Pre pămînt fiind ei, şi n‑au cunoscut; şi calea
dreptăţii n‑au fost ştiind, nici cărările lor au îmblat.

şi de pren casele lor şi sufletele coconilor suspina tare.
[13] Dară el căci n‑au făcut acestora cercetare?

şi din casele lor, în vreme ce sufletul pruncilor striga
tare; pentru ce nu le‑a cerut socoteală acestora,
13. Cîtă vreme au fost pe pămînt? Şi ei nu au
cunoscut calea dreptăţii nici nu au ştiut cărarea ei.

14. Şi cunoscînd lucrurile lor, i‑au dat pre înşi la
întunêrec; şi noaptea va fi ca un fur.

13. Că ei fiind pre pămînt, n‑au priceput, şi calea
celui dirept n‑au ştiut, nici după cărările lui n‑au
umblat.
14. Iar pricepînd faptele lor, i‑au dat întru întunêrec
şi noaptea va fi ca un fur.

15. Şi ochii preacurvariului au păzit întunêrecul,
dzicînd: «Nu mă va lua aminte mai nainte ochiul!» Şi
ascundere fêţii am pus.
16. Săpat‑au întru întunêrec casă; dzua au pecetluit
pre sine şi73 n‑au cunoscut lumină.

15. Ochiul preacurvariului au păzit întunêrecul,
zicînd: «Nu mă va vedea ochiu!» Şi au pus acoperemînt
fêţii‑şi.
16. Săpat‑au case întru întunêrec; zioa se‑au
pecetluit şi n‑au cunoscut lumina.

15. Şi ochiul adulterinului păzeşte întunericul,
spunînd: «Nu mă va zări nici un ochi.» Şi îşi pune un
acoperămînt peste chip.
16. Au săpat case în întuneric, ziua le‑au pecetluit,
nu au cunoscut lumina.

17. Căci totodată dimineaţa — lor umbră de
moarte, căci va cunoaşte turburările umbrii morţii.

17. Că umbra morţii le iaste dimineaţa denpreună,
că aceasta mă va cunoaşte a fi umbra morţii.

18. Mai iuşor iaste preste faţa apei; blasteme‑să
partea lor pre pămînt şi să ivască oasele lor pre pămînt
uscate.
19. Şi îmbrăţişarea sărăimanilor au jefuit. După
acêea să pomeni a lor păcatul,

18. Uşor iaste pre faţa apei; blestemată să fie partea
lor pre pămînt; să se ivească sădirea lor pre pămînt —
parte uscată.
19. Că cela ce au jăfuit pre cei săraci, iar apoi lui i
se‑au adus aminte păcatul,

17. Pentru că zorii sînt pentru ei asemenea umbrei
morţii, deoarece au cunoscut tulburările umbrei
morţii.
18. Uşor este el peste faţa apei, partea lui pe pămînt
va fi blestemată, iar oasele lui uscate să se arate pe
pămînt,
19. Fiindcă a răpit snopul orfanului. Păcatul său va
fi pomenit.

20. Şi ca o ceaţă a roaăi nevăzută s‑au făcut. Şi
să deade lui carele au poftit74, şi să să zdrobască tot
strîmbul, atocma cu un lemnu nevindecat.

20. [19] Şi au pierit ca ceaţa de roaoă. [20] Plată să
fie lui ce au făcut şi tot cel nedirept să fie sfărîmat ca
un lemn fără de vindecare.

20. A ajuns asemenea ceţii înrourate şi de nepătruns.
Să i se răsplătească după cele pe care le‑a făptuit, orice
nedrept să fie zdrobit ca lemnul cel putrezit.

21. Şi pre stearpă nu bine au făcut, şi muiêrea n‑au
miluit,
22. Şi cu mînie au surpat pre cei neputincioşi şi
sculîndu‑să dară, nu va crêde asupra vieţii lui.

21. Că cei stêrpe nu i‑au făcut bine şi muierile204 nu
le‑au miluit.
22. Şi pre cei neputêrnici i‑au întors cu urgie.
Pentr‑acêea, nu va crêde spre viiaţa sa.

21. Căci nu i‑a făcut bine celei sterpe, iar pe femeia
cea neputincioasă nu a miluit‑o.
22. Şi omul în mînia sa a doborît pe cel neputincios,
de aceea, ridicîndu‑se, nu va fi încredinţat de viaţa sa.

23. Bolnăvind, nu nădăjduiască să să însănătoşêdze,
ce va cădea cu boală,

23. Şi cînd va boli, să nu i se dea a se vindeca, ce să
cază în boală,

23. Cînd va fi ajuns neputincios, nu va nădăjdui
tămăduirea, ci va cădea în boală.

24. Pentru că pre mulţi i‑au rănit. Înălţarea lui să
veşteji ca o negură întru căldură sau ca un spic de la
trestie de sine fiind căzut.
25. Iară de nu, cine iaste cela ce dzise că minciuni
dzic şi va pune întru nimic cuvintele mêle?“

24. Că a mulţi au făcut rău înălţimea lui. [25] Ce să
se veştejască ca nişte verdêţe în căldura lui, sau ca un
spic să cază însuşi den steblă205.
25. Iar de nu, cine iaste să zică că minţu şi să puie
cuvintele mêle ca o nimică?“

24. Căci înălţarea lui a vătămat pe mulţi şi el s‑a
ofilit ca o nalbă în arşiţă, ori ca un spic ce cade singur
din pai.
25. Iar dacă nu este aşa, cine va spune că grăiesc
minciună şi va face de nimic spusele mele?“

Cap 25

Cap 25

Capitolul 25

1. Şi răspunzînd Valdad safhitul, dzise:
2. „Ce‑i dară? Pocinoc au frică de la el, cela ce face
toată lumea75 cu cel înalt?

1. Iară Valdad savhetínul, răspunzînd, zise:
2. „Dară ce iaste? Că cuvîntul cel dentîi sau frica de
la dînsul iaste, cela ce face toate întru cêle de sus?206

1. Răspunzînd Baldad Safhitul, spuse:
2. „Prin urmare, ce este pilda sau teama care sînt de
le el, cel ce face toate lucrurile în înalt?

3. Pentru că au neştine va socoti că va fi dălungare
la tîlhari? Pre carii nu vor veni aleşurile de la el?

3. Nimini să nu gîndească că iaste tragerea207 celor
iscusiţi spre cinevaşi carea să nu fie venit mutarea lui?

3. Căci să nu creadă nimeni că jefuitorii ar avea
vreun răgaz; şi asupra cui nu se vor abate cursele lor?

4. Pentru că cum va fi drept pămîntean înaintea
Domnului? Sau cine, oare, ară curăţi pre sine, născutul
muierii?

4. Dară cum va fi omul îndi‑ [530/2] reptat înaintea
lui Dumnezeu? Sau cum se va curăţi cel născut den
muiêre?

4. Pentru că în ce fel va fi muritorul drept înaintea
lui Dumnezeu, sau cum se va curăţa pe sine cel născut
din femeie?

5. Dă va porînci lunei, nu va lumina; şi stêlele nu‑s
curate înaintea lui.
6. Şi lasă, omul iaste putrejune şi fiiul omului,
viêrme!“ [435⁄1]

5. Deaca porîncêşte lunii şi nu răsare şi stêlele nu
sînt curate înaintea lui,
6. Dară cu cît mai mult omul putred şi feciorul
omului, viêrme!“

5. Dacă va porunci lunii, aceasta nu va mai răsări,
iar stelele însele nu sînt curate înaintea lui.
6. Cu cît mai mult omul care este putreziciune, sau
fiul omului care este un vierme?“

Cap 2676

Cap 26

Capitolul 26

1. Şi răspundzînd Iov, dzise:
2. „Cui te alături, au cui vei să ajuţi? Carea‑i, nu la
carele iaste multă vîrtute şi la carele braţ tare iaste?
3. Cu carele te‑ai sfătuit împreună? Nu la carele‑i
toată învăţătura?

1. Iară Iov, răspunzînd, zise:
2. „Pre cine iubeşti? Sau cui vei să ajuţi? Au doară
nu celuia ce are tărie multă? Au doară nu celuia ce
are208 braţ vîrtos?209
3. Pre cine vei să sfătuieşti, au doară nu pre cela ce
are înţelepciune multă?

4. [3] Cui va urma? Nu la carele‑i mai mare putêre?
Cui ai spus cuvinte? Şi suflarea a cui iaste, cêea ce au
ieşit dentru tine?
5. Au doară uriiaşi să vor apleca dedesuptul apei şi
vecinilor ei?

4. Sau pre a cui urmă vei să mergi, au nu după a
celuia ce are putêre multă? Cui ai spus graiure? Şi
suflarea carea iêse den tine a cui iaste?210
5. Cînd se vor hrăni uriiaşii supt doaoă soţii211 de
ale lor?

1. Răspunzînd Iov, a grăit:
2. „Cui te alături, sau cui ai de gînd să‑i vii în ajutor?
Oare nu celui ce are multă putere şi celui care are un
braţ puternic?
3. Cu cine te vei sfătui? Oare nu cu cel ce are toată
înţelepciunea? Cui vei urma? Nu celui cu cea mai mare
putere?
4. Pe cine ai vestit cu vorbele tale? Iar suflarea care
iese din tine a cui este?

6. Gol — iadul de77 înaintea

6. Gol iaste iadul înaintea

14. Însă cunoscînd faptele lor i‑a dat pradă
întunericului şi noaptea va fi ca un fur.

5. Oare uriaşii se vor naşte sub apă şi printre cei ce
sălăşluiesc acolo cu ei?
6. Locuinţa morţilor este goală înaintea
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lui şi nu iaste învălitură pierzării lui.
7. Întinzind criveţul preste nemică, spînzurînd pămîntul preste
nimică;
8. Legînd apa întru norii lui, şi n‑au rîurat norul dedesuptul
lui.
9. Cela ce ţine obrazul scaunului, întinzînd preste el norul lui.
10. Porunca au golitu‑o preste faţa apei pînă la săvîrşirea luminii
cu întunêrecul.
11. Şi stîlpii ceriului se‑au întins şi să minunară de certarea lui.
12. Cu vîrtutea au potolit marea şi cu ştiinţa au aşternut
chítosul.
13. Şi încuitorile ceriului tému‑se de el şi cu porunca au omorît
pre şarpele cel viclean.
14. Iată, acêstea‑s părţile căii lui şi pre umezala cuvîntului vom
auzi întru el. Şi tăriia trăsnetului lui, cine ştie cînd o va face?“
Cap 27
1. Şi încă adăogînd Iov, zise cu cuvînt înainte:
2. „Viu Dumnezău, carele aşa m‑au judecat, şi cel Întrutotţiitoriu,
ce mi‑au amărît sufletul mieu.
3. Aşa încă suflarea mea fiind înlăuntru şi duhul dumnezăiesc,
cel ce să află mie în nas,
4. Ca să nu grăiască buzele mêle fărădelêge, nici sufletul mieu
va cerceta nedireptăţi!
5. Nu‑mi fie mie a răspunde pre voi direpţi, pînă cînd voiu
muri, pentru că nu‑mi voiu schimba nerăutatea mea.
6. Şi la direptate luînd aminte, însă nu mă împing înainte, pentru
că nu ştiu întru mine fără de cale a face.
7. Însă nu, ce fie vrăjmaşii miei ca surparea celor necredincioşi
şi cei ce să rîdică asupra mea, ca pierirea celor fără de lêge.
8. Şi carea iaste nădêjdea celui necurat, căci lăcomêşte?
Nădejduind pre Domnul, oare mîntui‑se‑va?
9. Au ruga lui va asculta Dumnezău? Sau venind lui nevoie,
10. Au are vreo îndrăznire înaintea lui? Sau ca cînd ar chema
el, va asculta lui?
11. Ce, dară, voiu povesti voao ce iaste în mîna Domnului; cêle
ce sînt la Atotţiitoriul nu voiu minţi.
12. Iată, toţi ştiţi că deşarte întru deşarte puneţi.
13. Aceasta e partea omului necredincios de la Domnul. Şi
agonisita silnicilor va veni de la Atotţiitoriul preste ei.
14. Iară de se vor face mulţi fiii lor, la junghêre vor fi. Iară de se
vor şi îmbărbăta, vor cêre.
15. Iară ceia ce trăiesc lui cu moarte vor muri; şi văduvele lor
nimenea nu le vor milui.
16. De va aduna ca pămîntul argintul şi tocma cu lutul va găti
aurul,
17. Acêstea toate direpţii le vor cruţa şi banii lui cei adevăraţi
vor ţinea.
18. Şi să istovi casa lui ca nişte molii şi ca nişte paianjini cêle
ce au păzit.
19. Bogatul adormi‑va şi nu va mai adaoge; ochii lui au deşchis,
şi nu iaste.
20. Timpinară pre el ca apa durorile şi cu noapte l‑au luat pre
el negura.
21. Şi‑l va lua pre el arsura şi se va duce, şi‑l va vîntura pre el /
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lui şi nu iaste învălitură pierirei lui.

lui şi nu iaste îmbrăcăminte piericiunii lui.

7. Întindzînd crivăţul preste nimic, spîndzurînd
pămîntul preste nimic;
8. Legînd apa întru norii lui, şi n‑au răurat norul
dedesuptul lui.

7. Cela ce întinde vîntul despre miiazănoapte pre
nimic şi cela ce au spînzurat pămîntul pre nimic,212
8. Cela ce au legat ape pre norii săi şi nu se‑au rupt
norul supt dînsul,

lui şi nu este vreun acoperămînt în faţa pieirii care vine
de la el.
7. El întinde miazănoaptea peste nimic şi atîrnă
pămîntul pe nimic.
8. El este cel care leagă apa în norii săi şi nu picură
dedesubtul acestora.

9. Cela ce ţine obrazul scaunului, întinzînd preste
el norul lui.
10. Porînca au golitu‑o preste faţa apei pînă la
săvîrşirea luminei cu întunêrecul.
11. Şi stîlpii ceriului s‑au întinsu şi să întristară de
cătră striştea lui.
12. Cu vîrtute au potolit maarea şi cu ştiinţă au
aşternut chitosul78.
13. Şi încuieturile ceriului temú‑să de el şi cu
porînca au omorît pre bălaurul cel viclean.

9. Cela ce ţine putêrea scaunului şi întinde preste
dînsul norul său.
10. Porunca au ocolit pre faţa apei pînă la sfîrşitul
luminei şi al întunêrecului.213
11. Stîlpii ceriului se‑au întins şi se‑au mirat de
îngrozirea lui.
12. Cu tăriia au tocmit marea şi cu meşteşugul i‑au
aşternut fundul.
13. Şi încuietorile ceriului se‑au temut de dînsul şi
cu porunca au omorît pre potrivnicul şarpe.

9. Cel care ţine cu putere faţa tronului, întinzînd
peste el norul său.
10. Porunca a golit‑o peste faţa apei pînă la
îngemănarea luminii cu întunericul.
11. Stîlpii văzduhului s‑au risipit şi s‑au minunat de
certarea lui.
12. Cu puterea sa a liniştit marea şi cu ştiinţa lui a
răvăşit chitul cel mare.
13. Încuietorile cerului s‑au înspăimîntat de el şi
prin poruncă a dat morţii pe balaurul cel răzvrătit.

14. Iată, acêstea părţi ale căii lui şi pre umăzala
cuvîntului vom audzi întru el. Şi tăriia trăsnetului lui,
cine ştie cînd o va face?“

14. Iată, şi aceasta iaste partea căii lui şi de picătura
cuvîntului vom auzi într‑însul, iar putêrea tunetului lui
cine o ştie? Şi cine o va face aiêve?“

14. Iată acestea sînt numai părţi din calea sa şi noi
auzim de la el numai un strop din cuvîntul său. Cît
despre puterea tunetului său, cine cunoaşte cînd o va
folosi?“

Cap 27

Cap 27

Capitolul 27

1. Şi încă adăogînd Iov, dzise cu înaintea
cuvîntului:
2. „Viu Dumnedzău, carele aşa mă judecă, şi cel
Întrutotţiitor, ce mi‑au amărît sufletul mieu,
3. Cum încă suflarea mea fiind înlontru şi duhul
dumnedzăiesc, cel ci să află mie în nasuri,

1. Şi iarăşi mai adaose Iov cu cuvînt înainte, şi
zise:214
2. „Viu Domnul care mi‑au judecat aşa, şi cel
Atotţiitoriul, carele mi‑au amărît sufletul.
3. Că pînă iaste răsuflare în mine şi duhul lui
Dumnezeu carele iaste în nările mêle,

4. Ca să nu grăiască budzele mêle fărădălêge, nici
sufletul mieu va cerceta strîmbe!
5. Nu‑mi fie79 drepţi pre voi a răspunde, pînă cînd
voi muri, pentru că nu‑mi voi dăscărca nerăutatea
mea.
6. Şi la dreptate luînd aminte, însă nu mă împingu
înainte, pentru că nu ştiu întru mine fără de cale a
face.
7. Însă nu, ce fie nepriêtenii miei ca surparea celor
necuraţi80 şi cei ce să rădică asupra mea, ca pierirea
celor fără de lêge.
8. Şi carea iaste nădêjdea la cel necurat, căci să ţine?
Nădăjduind pre Domnul, oare mîntui‑să‑va?

4. Nu vor grăi buzele mêle fărădelegiuiri, nici
sufletul mieu nu se va învăţa nedireptăţii.
5. Nu‑mi dea Dumnezeu să vă zic că sînteţi direpţi
pînă voiu muri, că nu mă voiu schimba den nerăotatea
mea,
6. Nici mă voiu da socotind direptatea, că nu mă
ştiu să fiu făcut nedireptate nici într‑un chip.215

9. Au ruga lui va asculta Dumnedzău? Au venind
lui nevoie,
10. Au are vreo îndrăznire înaintea lui ? Au ca cînd
are chema el, va asculta lui?
11. Ce, dară, voi povesti voao ce iaste în mîna
Domnului; carele sînt de la cel Întrutotţiitor nu voi
minţi.
12. Iată, toţi ştiţi că dăşarte preste dăşarte puneţi.

7. Ce de ară fi fost mie vrăjmaşii miei ca întoarcerea
celor necredincioşi, şi ceia ce se‑au sculat asupra mea
ca paguba216 celor făcători de fărădelêge.
8. Că ca aceasta iaste nădêjdea [531/1] celui
necredincios, şi căci trăiêşte el nădăjduindu‑se pre
Domnul, au doară se va mîntui?
9. Sau rugăciunea lui au auzi‑o‑va Dumnezeu? [10]
Sau de nevoia carea va veni pre dînsul
10. Au doară va avea vreo îndrăzneală înaintea lui?
Sau căci‑l va chiema, au auzi‑l‑va?
11. Ce vă voiu spune ce iaste în mîna Domnului şi
ce iaste la cel Atotputêrnicul nu voiu minţi.

1. Iar Iov, adăugînd, a grăit în pildă:
2. „Viu este Domnul care astfel m‑a judecat şi
Atotputernicul cel care mi‑a amărît sufletul.
3. Într‑adevăr, cîtă vreme suflarea mea încă
sălăşluieşte în mine, iar duhul cel dumnezeiesc îmi
rămîne în nări,
4. Buzele mele nu vor rosti fărădelegi, nici sufletul
meu nu va cugeta nedreptăţi.
5. Să nu‑mi fi a vă recunoaşte drepţi pînă ce voi
muri, căci nu mă voi depărta de nevinovăţia mea.
6. Mă voi ţine cu tărie de dreptatea mea şi nu o voi
lăsa să‑mi scape, căci nu mă cunosc în sinea mea a fi
săvîrşit lucruri care nu se cuvin.
7. Dar, de ar fi vrăjmaşii mei ca nimicirea celor
necuvioşi, iar cei ce se ridică împotriva mea asemenea
pieiriii celor fărădelege!
8. Căci ce fel de nădejde este pentru cel necuvios
de se ţine de ea? Se va încrede în Domnul şi va fi
într‑adevăr mîntuit?
9. Oare va asculta Domnul rugăciunea lui? Sau,
atunci cînd va veni peste el necazul,
10. Va avea vreo îndrăzneală înaintea lui? Sau cînd îl
va chema pe Dumnezeu, acesta îl va asculta?
11. Ci, într‑adevăr, vă voi spune ce se află în
mîna Domnului şi nu voi minţi despre cele ce sînt la
Atotputernicul.
12. Cu adevărat, iată, toţi ştiţi că adăugaţi
deşertăciune peste deşertăciune.
13. Aceasta este partea celor necuvioşi de la
Domnul, iar agoniseala celor puternici va veni peste
ei de la Domnul.
14. Dacă fiii săi vor fi mulţi, vor fi pentru măcel, iar
dacă vor ajunge bărbaţi, vor cerşi.

15. Iară ceea ce custă lui cu moarte vor muri; şi
văduile lor nimeni nu le va milui.
16. Dă vor aduna ca pămîntul argintul şi atocma cu
lutul va găti aurul,
17. Acêstea toate drepţii le vor cruţa şi banii lui cei
adevăraţi vor ţinea.
18. Nu să istovi casa lui ca nişte molii 81şi ca nişte
păianjini82.

12. Că iată că voi ştiţi toţi că cêle dăşarte celor ce
sînt în dăşărt se cuvin.217
13. Aceasta iaste partea omului celui necredincios
de la Domnul şi agoniseală putêrnică va veni pre
dînsul de la cel Atotţiitoriul.
14. Iar de vor fi feciorii lui mulţi, fi‑vor spre
junghiêre, iar de se vor şi îmbărbăta, nu vor fi sătui
de pîine.
15. Şi cei ce vor rămînea dentr‑însul vii vor muri cu
moarte şi pre văduvele lor nimini nu le va milui.
16. Şi de va strînge argint ca pămîntul şi să ară găti
aur ca noroiul,
17. Toate acêstea le vor ţinea218 cei direpţi şi avuţiia
lui cei adevăraţi o vor lua.
18. Şi casa lui se va umplea ca de molii şi cêle ce au
păzit el, ca de păianjini.219

19. Bogatul adormi‑va şi nu va mai adaoge; ochii lui
au deşchis, şi nu iaste.
20. Tîmpinară lui ca apa durorile şi cu noaptea l‑au
luat pre el negura.

19. 220Cel bogat va adormi şi nu va mai adaoge;
dăşchis‑au ochii săi şi n‑au fost cine să‑l întimpine.
20. Apuca‑l‑va durêrea ca apa şi noaptea‑l va
cuprinde negura.

19. Adormind bogatul, nu va mai rămîne; ochii şi
i‑a deschis, şi nu mai este.
20. Durerile l‑au întîmpinat precum apa, iar noaptea
îl va cuprinde întunericul.

21. Şi‑l va lua pre el arşíţa şi să va duce, şi‑l va
vîntura pre el

21. Lua‑l‑va prípăcul zădufului şi se va duce, şi‑l
va vîntura

21. Îl va lua vîntul arzător şi îl va duce departe, îl
va vîntura

13. Aceasta‑i partea [435⁄2] omului necredincios
de la Domnul; agonisita sîlnicilor va veni de la cel
Întrutotţiitor preste ei.
14. Iară de să vor face mulţi fiii lor, la junghiêre vor
fi. Iară de să vor şi îmbărbăta, vor cêre.

15. Iar cei care vor trăi după el se vor sfîrşi cu
moarte şi pe văduvele lor nu le va milui nimeni.
16. Dacă îşi va aduna argintul ca pe pămînt şi îşi va
pregăti aurul ca pe lut,
17. Pe acestea toate le vor dobîndi drepţii, iar avuţiile
lui le vor lua în stăpînire cei lipsiţi de făţărnicie.
18. Şi se va duce casa lui precum moliile şi precum
păianjenul.
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Biblia 1688, p. 374, col. 2
den locul lui.
22. Şi va arunca preste el şi nu se va milostivi; den mîna lui cu
fuga va fugi.
23. Plesni‑vor preste el mîinile lor şi va şuiera pre el den locul
lui.
Cap 28
1. Pentru că iaste argintului15 loc de unde să face şi locul aurului
de unde să strecoară.
2. Pentru că fierul den pămînt să face şi arama ca piatra să
cioplêşte.
3. Rînduială au pus întunêrecului şi tot săvîrşitul el îl socotêşte
cu amăruntul. Piatră, întunêrec şi umbra morţii.
4. Rumperea pîrîului e den năsip. Iară cei ce uitară calea cea
direaptă slăbiră dentru pămintêni.
5. S‑au clătit pămîntul, dentr‑însul va ieşi pîine, dedesupt el s‑au
întors ca focul.
6. Locul samfírului – pietrile lui; şi lutul – aurului lui.
7. Calea, nu o au cunoscut pre ea pasăre, şi n-au căutat pre ea
ochiu de brehnace.
8. Şi n‑au călcat pre el fiii mîndrilor, n‑au trecut preste dînsul
leul.
9. Întru cea colţoroasă au întins mîna lui şi stricắ dezrădăcinînd
munţii.
10. Gropilele apelor, vizuniile şi ţărmurile rîurilor au rupt şi tot
cinstit au văzut ochiul mieu.
11. Şi adîncurile rîurilor au acoperit şi arătă a lui putêre la
lumină.
12. Şi înţelepciunea de unde s‑au aflat? Şi care e locul ştiinţii?
13. N-au văzut pemintean calea ei, nici s‑au aflat întru oameni.
14. Bezna zise: «Nu iaste întru mine!» Şi marea zise: «Nu iaste
împreună cu mine!»
15. Nu va da încuiêre pentru dînsa şi nu va sta argint schimbarea
ei.
16. Şi nu se va ţinea cu aurul lui Sofír, cu onih cinstit şi samfír.
17. Nu să va potrivi cu ea aurul şi stecla, şi schimbarea ei – vase
de aur.
18. Cêle nalte şi gavís nu să vor pomeni, şi trage înţelepciunea
decît cêle mai denlăuntru.
19. Nu se va potrivi cu ea piatra topazion a arăpimei, cu aur
curat nu se va ţinea împreună.
20. Şi învăţătura de unde s‑au aflat? Şi care iaste locul
pricêperei?
21. Uitắ pre tot omul şi de cătră pasările ceriului să ascunse.
22. Pierzarea şi moartea ziseră: «Şi am auzit a ei cinste.»
23. Dumnezău bine au întărit ei calea şi el ştie locul ei.
24. Pentru că el pre tot cel de supt ceriu vêde,
25. Ştiind cêle de pe pămînt toate carele au făcut: a vînturilor
cumpănă,
26. Ale apei măsuri. Cînd au făcut aşa, văzînd au numărat, şi
calea – întru scuturare de glas.
27. Atuncea au văzut pre ea şi au tîlcuit pre ea, gătind au
urmat.
28. Şi zise omului: «Iată, cinstea dumnezăiască iaste înţelepciunea,
iară a să feri de rêle iaste ştiinţa!»“ //
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Versiunea modernă

dentru locul lui.
22. Şi va arunca preste el şi nu să va îndura; dentru
mîna lui cu fuga va fugi.

den locul lui.
22. Şi‑l va arunca jos şi nu se va cruţa. [23] Fugi‑va
cu fuga den mîna lui

cu totul din locul său.
22. Şi se va năpusti asupra lui şi nu‑l va cruţa, prin
fugă se va izbăvi din mîna lui.

23. Bate‑va preste el mîinele lui şi va şuiera pre el
dentru locul lui.

23. Şi va plesni cu palmele sale spre dînsul şi‑l va
trage den locul lui.

23. Vor plesni din mîini împotriva lui şi îl va
spulbera din locul său.

Cap 28

Cap 28

Capitolul 28

1. Pentru că iaste argintului loc de unde să face şi
aurul de unde să strécură.

1. Că argintul are loc de unde se face, şi aurul are
loc unde se lămurêşte.221

1. Oare este un loc de unde vine argintul şi un loc
de unde se scoate pentru a fi curăţat?

2. Pentru că hierul den pămînt să face şi arama ca
piatra să ciopleşte.

2. Că fierul se face den pămînt şi arama se cioplêşte
întocma cu pietrile.

2. Fiindcă fierul se naşte din pămînt, iar arama este
cioplită ca piatra.

3. Rînduială au pus întunêrecului şi tot istovul el îl
prea amănuntează. Piatră, întunêrec şi umbra morţii.

3. Rînduială au pus întunêrecului şi tot săvîrşitul el
îl ispitêşte, pietrile întunêrecului şi umbra morţii.

4. Rumpere pîrăului83 de cătră prăvuiêle. Iară cei ce
uitară calea cea dreaptă slăbiră dentru pămîntêni.

4. Cu curmarea pîrîului de la pulbere, şi ceia ce au
uitat calea cea direaptă au slăbit.

5. Clăti‑să pămîntul, dentru el va ieşi pîine, dedesupt
el s‑au întors ca focul.
6. Locul samfirului — pietrile lui; şi lutul —
aurului84.
7. Carea n‑au cunoscutu‑o pre ea pasăre şi n‑au
căutat pre ea ochiu de ghipă.
8. Şi n‑au călcat pre el fiii mîndrilor, n‑au trecut
preste însă leu.

5. Pămîntul iaste arat de om şi dentr‑însul iêse
pîinea şi supt dînsul se‑au aflat aceasta ca focul.
6. Locul zamfirului — pietrile lui, şi ţărîna lui —
aurul.
7. Cărare carea n‑au cunoscut pasăre, nici o au
trecut ochiul pajării.
8. Şi feciorii celor măreţi nu o au călcat şi leu n‑au
trecut pre dînsa.

3. A aşezat rînduială întunericului şi cercetează
amănunţit tot hotarul său, piatra, întunericul şi umbra
morţii.
4. Este o cărare a şuvoiului din pricina colbului,
iar cei care au uitat calea dreptăţii au fost îndepărtaţi
dintre muritori.
5. Pămîntul, cel din care iese pîine, este răvăşit pe
dedesubt ca de foc.
6. Pietrele sale sînt locul safirului, iar colbul său îi
dăruieşte omului aur.
7. Este o cărare pe care nu a cunoscut‑o şi nici
ochiul vulturului nu a zărit‑o.
8. Nu au păşit pe ea fiii celor înfumuraţi, nici leul
nu a străbătut‑o.

9. Întru cea cu colţuri au întins mîna lui şi strícă
dăzrădăcinînd munţi.

9. Întins‑au mîna sa spre cea netăiată şi au întors
munţii den rădăcină.222

9. Şi‑a întins mîna către piatra colţuroasă şi a smuls
munţii din rădăcină.

10. Gropílele apelor, iezuniile şi ţărmurii rîurilor au
spart şi tot cinstitul au văzut ochiul mieu.

10. Valurile apelor le‑au cutremurat şi adîncurile
rîurilor le‑au dăscoperit.

11. Şi adîncurile rîurilor au acoperit şi arătă a lui
putêre la lumină.

11. Şi au întors rîurile şi le‑au dăşchis, şi tot ce iaste
cinstit au vă‑ [531/2] zut ochiul mieu şi putêrea sa o
au arătat în lumină.
12. Dară înţelepciunea de unde se‑au aflat? Şi ce loc
iaste al pricêperii?
13. Nu ştie omul calea ei, nici se va afla întru
oameni.
14. Fără de fundul au zis: «Nu iaste în mine!» Şi
marea au grăit: «Nu iaste cu mine!»
15. 223Nu va da să cuprinză pentru dînsa şi spre
schimbarea ei nu va sta argintul.
16. Şi nu va fi prinsă cu aurul Sifirei224 şi cu
onohitul225 cel cinstit şi cu zamfirul.226
17. Nu va fi întocma cu dînsa aurul şi sticla, nici se
va schimba pre vase de aur.

10. A săpat albiile apelor, canalele de sub pămînt şi
malurile rîurilor, iar ochiul meu a privit ce este preţios
în ele.
11. A descoperit adîncurile rîurilor şi a scos la
lumină puterea lui.

12. Şi înţelepţiia85 de unde s‑au aflat? Şi carele‑i
locul ştiinţei?
13. N‑au văzut pămîntean calea ei, nici s‑au aflat
între oameni.
14. Bezna zise: «Nu iaste întru mine!» Şi maarea
dzise: «Nu iaste împreună cu mine!»
15. Nu va da încuiêre pentru însă şi nu va sta argint
premenirea ei.
16. 86Şi nu să va ţinea ca aur sofir, cu ónih cinstit
şi87 [436⁄1] zamfir.
17. Nu să va potrivi cu ea aurul şi sticla şi schimbarea
ei — vase de aur.
18. Cêle înalte şi gávis nu să vor pomeni, şi trage
înţelepciunea decît cêle prea de înlontru.
19. Nu să va alătura cu ea topázion al arăpimei88, cu
aur curat nu să va ţinea împreună.
20. Şi învăţătura de unde s‑au aflat? Carele iaste
locul a pricêperii?
21. Uitắ pre tot omul şi de cătră pasările ceriului
să ascunse.
22. Pierirea şi moartea dziseră: «Şi am audzit a ei
cinstea.»
23. Dumnedzău bine întări a ei calea şi el ştie locul
ei.
24. Pentru că el tot cel de supt cer vêde,

18. Cêle nalte şi cêle lucrate nu se vor aduce
aminte şi mai vîrtos să tragi înţelepciunea decît cêle
denlăuntru.
19. Nu va fi potrivă cu dînsa topazionul de la
Ethiópiia şi cu aur cel curat nu se va amesteca.
20. Dară înţelepciunea de unde se‑au aflat? Şi care
iaste locul pricêperii?227
21. Ascunsu‑se‑au de tot omul şi de paserile ceriului
dat în laturi.
22. Piericiunea şi moartea au zis: «Auzit‑am slava
lor!»
23. Dumnezeul cel au cunoscut calea ei şi el însuşi
ştie locul ei.
24. Că el însuşi vêde tot ce iaste supt ceriu,

25. Ştiind cêle den pămînt toate carele au făcut: a
vînturilor cumpănă,
26. A apei măsuri. Cînd au făcut aşa, văzînd au
numărat, şi calea — întru scuturare glasuri.

25. [24] Cela ce ştie tot ce au făcut pre pămînt, [25]
Tocmirea vînturilor
26. [25] Şi măsura apei; [26] Cînd au făcut aşa cela ce
ştie şi au numărat calea întru cutremurarea glasului,

27. Atuncea au văzut pre ea şi au tîlcuit pre ea,
gătindu au urmat.
28. Şi dzise omului: 89«Iată, cinstea dumnedzăiască
iaste învăţătură, iară a să feri de rêle iaste ştiinţă!»“

27. Atunci o au văzut şi o au spus şi o au gătit şi
o au urmat.
28. Şi au zis omului: 228«Aceasta iaste înţelepciunea
credinţii cei bune, iar a se dăpărta de rău iaste
pricêpere.»“

12. Iar înţelepciunea de unde este şi care este locul
ştiinţei?
13. Muritorul nu i‑a cunoscut calea, nici nu a fost
aflată printre oameni.
14. Adîncul a spus: «Nu este în mine!», iar marea a
grăit: «Nu este împreună cu mine!»
15. Pentru ea nu se vor da bucăţi de aur şi nici nu va
fi cîntărit argint în schimbul ei.
16. Şi nu va putea fi asemănată cu aurul de Ofir, nici
cu preţiosul onix şi cu safirul.
17. Aurul şi cristalul nu vor ajunge la măsura ei, iar
în schimbul ei nu se vor da vase de aur.
18. Cele de sus şi mărgăritarul nu pot fi luate în
seamă, iar înţelepciunea atîrnă mai greu decît cele
tăinuite.
19. Topazul Etiopiei nu va ajunge la măsura ei, nici
aurul curat nu va fi asemenea ei.
20. Dar înţelepciunea unde a fost găsită şi în ce fel
de loc se află înţelegerea?
21. A rămas nezărită de orice om şi de păsările
cerului a fost tăinuită.
22. Pierzania şi moartea au spus: «Am auzit despre
faima ei.»
23. Dumnezeu i‑a făurit calea şi el îi cunoaşte
locul.
24. Căci el cercetează cu privirea toate cele ce sînt
sub cer.
25. Şi le cunoaşte pe toate cele pe care le‑a făcut pe
pămînt, cumpăna vînturilor
26. Şi măsurile apei. Cînd le‑a făcut le‑a rînduit,
le‑a văzut şi le‑a numărat, făcînd cale pentru tunetul
glasului său.
27. Atunci a văzut‑o şi a tîlcuit‑o, a pregătit‑o şi a
cercetat‑o.
28. Iar omului i‑a spus: «Iată, cinstirea de Dumnezeu
este înţelepciune, iar îndepărtarea de rele — ştiinţă.»“
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Biblia 1688, p. 375, col. 1
A lui Iov cătră priêtini voroavă, a 11
Cap 29
1. Şi încă adăogînd, Iov zise cu cuvînt înainte:
2. „Cine m-ar pune pre lună înaintea zilelor cărora Dumnezău
m‑au păzit?
3. Ca cînd luciia luminătoriul lui preste capul mieu, cînd cu
lumina lui mergeam la întunêrec,
4. Cînd eram den destul cu căi cînd Dumnezău socoteală făcea
casei mêle,
5. Cînd eram avut foarte şi împrejurul mieu – copiii miei,
6. Cînd să vărsa căile mêle cu unt şi munţii miei să vărsa cu
lapte,
7. Cînd ieşiiam mînecînd la cetate şi în uliţă mi se punea mie
jăţiul.
8. Văzîndu‑mă, tinerii s-au ascuns, iară bătrînii toţi au stătut.
9. Şi boiêrii au încetat a grăi, dêgetul puind preste gură.
10. Şi cei ce au auzit m‑au fericit, şi limba lor cu gîtlejul lor s-au
lipit.
11. Căci urêchea au auzit şi m‑au fericit; şi ochiul, văzîndu‑mă,
s‑au abătut,
12. Pentru că am mîntuit pre sărac den mîna silnicului şi
surumanului căruia nu era ajutoriu am ajutat.
13. Blagosloveniia celui pierdut preste mine să vie, şi rostul
văduvei m-au blagoslovit.
14. Şi cu direptatea mă îmbrăcam şi mă învăliiam cu judecata,
întocma cu veşmîntul.
15. Ochiu eram orbilor şi picior şchiopilor.
16. Eu eram părinte celor neputincioşi şi judecata carea n‑am
ştiutu‑o am cercat.
17. Şi am zdrobit măsêlele nedirepţilor, den mijlocul dinţilor lor
jăfuirea am scos.
18. Şi ziş: «Vîrsta mea va îmbătrîni, ca un bucium de finíc multă
vrême voiu trăi.
19. Rădăcina mea s‑au deşchis pre apă şi roao va mînea în
secerişul mieu.
20. Slava mea e noao cu mine şi arcul mieu în mîna lui mêrge.»
21. De mine auzind, au luat aminte; şi au tăcut preste sfatul
mieu.
22. Preste ale mêle cuvinte n‑au adaos şi vêseli să făcea cînd
lor grăiiam.
23. Ca un pămînt însetoşat aşteptînd ploaia, aşa aceştia pre
graiul mieu.
24. De voiu rîde cătră ei, nu vor crêde; şi lumina obrazului mieu
nu cădea.
25. Ales‑am calea lor şi am stătut boiêrin; şi lăcuiam ca un
împărat întru tîlhari, în ce chip pre cei smeriţi mîngîiam.
Cap 30
1. Iară acum mă batjocuriră cei mai mici, acum mă dojănesc
întru parte cărora defăimam părinţii lor, pre carii n‑am socotit
vrêdnici cîinilor dobitoacelor mêle.
2. Şi încă tăriia mînilor lor — pentru ce mie? Întru ei pieri
săvîrşirea.
3. Cu lipsă şi cu foamete trăgîndu‑mă. Cei ce fugiia fără de apă
ieri — necaz şi chinuire;
4. Cei ce încúnjură fără foamete preste răsunătoriu şi ceia ce
fără flămînzie sînt ale lor bucate,
5. Şi ne‑ /
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Capitolul 29

Lui Iov cătră priêteni vorbă a 11
Cap 29

Cap 29

1. Şi încă adăogînd, Iov dzise cu cuvîntul înainte:
2. „Cine m‑are90 pune pre lună înaintea dzilelor
cărora Dumnedzău m‑au cruţat?

1. Şi încă mai adaose Iov cătră cuvintele cêle dentîi
şi zise:229
2. „Cine mă va pune pre lună mai nainte de zilele
cêle m‑au păzit Dumnezeu?

2. „Cine mă va putea duce în lunile zilelor trecute,
cînd Dumnezeu avea grijă de mine?

3. Ca cînd luciia luminătoriul lui preste capul lui,
cînd cu lumina lui mergeam la întunêrec,
491. Când eram den dăstul cu căi, cînd Dumnedzău
socoteală facea casei mêle,

3. Cînd luminá sfêştnicul lui dăsupra capului mieu
şi cînd am umblat cu lumina lui întru întunêrec,
4. Cînd eram greu230 pre căi şi cînd făcea Dumnezeu
cercetare casii mêle,

3. Cînd strălucea candela sa deasupra creştetului
meu şi prin lumina lui umblam prin întuneric.
4. Cînd păşeam cu străşnicie pe căile mele şi
Dumnezeu veghea asupra casei mele.

5. Cînd eram băhuros foarte şi împregiurul mieu
— copiii miei,
6. Cînd să vărsa căile mêle cu unt şi munţii miei să
vărsa92 cu lapte,
7. Cînd ieşiiam mînecat la cetate şi întru uliţă mi să
punea mie jeţ.
8. Văzîndu‑mă, tinereii să ascunsără, iară cei bătrîni
toţi stătură.
9. Şi gingáşii părăsiră a grăi, dêgetul puind preste
gură.
10. Şi cei ce au audzit m‑au ferecit, şi limba lor
gîltanului lor s‑au lipit.
11. Căci urêchea au audzit şi m‑au ferecit; şi ochiul,
văzînd, s‑au abătut,
12. Pentru că am mîntuit pre sărac dentru mîna
sîlnecului şi sărăimanului căruia nu era ajutor am
ajutorit.
13. Blagosloveniia celui pierdut preste mine să vie,
şi rostul văduii m‑au blagoslovit.

5. Cînd eram foarte bogat şi împrejurul mieu era
slugile mêle,
6. Cînd se vărsa căile mêle de unt şi munţii miei se
vărsau de lapte,231
7. Şi cînd ieşiiam dimineaţa în cetate, iar în uliţe îmi
sta scaunul.
8. Şi deaca mă vedea, cei tineri se ascundea, iar cei
bătrîni se scula şi sta în picioare.232
9. Şi boiêrii tăcea de‑a vorbi şi‑şi punea mîinile la
gură.
10. Şi ceia ce auziia mă fericiia şi limbile lor se
apropiia de grumazul lor.
11. Că ori a cărora urêchie deaca auziia, mă fericiia,
şi ochiul, deaca mă vedea, [532/1] se da în laturi.
12. Că pre cel sărac l‑am mîntuit den mîinile celui
putêrnic şi celui sărac de părinţi, care n‑avea ajutor, eu
i‑am ajutat.233
13. Grăirea cea de bine a celuia ce pieriia să vie
asupra mea şi gura văduvei m‑au blagoslovit.

5. Cînd trăiam în belşug şi copiii se aflau împrejurul
meu.
6. Cînd căile mele revărsau unt, iar munţii mei
izvorau lapte.
7. Cînd ieşeam de cu zori în cetate şi în pieţe mi se
aşeza jilţul.
8. Cei tineri, văzîndu‑mă, se ascundeau, iar toţi cei
bătrîni se ridicau în picioare.
9. Stăpînitorii încetau să grăiască, punîndu‑şi
degetul la gură.
10. Cei ce mă ascultau mă fericeau, iar limba lor li
se lipea de gîtlej.
11. Căci urechea mă asculta şi mă fericea, iar ochiul,
văzîndu‑mă, se pleca.
12. Pentru că l‑am izbăvit pe cel sărman din mîna
asupritorului şi pe orfanul care nu avea sprijin l‑am
ajutat.
13. Binecuvîntarea celui ce stătea să piară venea
peste mine, şi gura văduvei mă binecuvînta.

14. Şi dreptatea mă îmbrăcase şi mă învăscuse cu
judeţul, tocma cu văşmîntul.
15. Ochiu eram orbilor şi picior şchiopilor.

14. Şi am mustrat pre direptate234 şi m‑am îmbrăcat
în judecată ca într‑o haină îndoită.
15. Fost‑am celor orbi ochiu şi celor şchiopi picior.

14. Mă înveşmîntam cu dreptatea şi mă înfăşuram
cu judecata asemenea unei mantii.
15. Eram ochiul orbilor şi piciorul şchiopilor

16. Eu eram părinte celor neputincioşi şi
jude‑[436⁄2] cata carea n‑am ştiut am cercetatu‑o.
17. Şi am zdrobit măsêlele strîmbilor, den mijlocul
dinţilor lor jefuirea am tras.

16. Eu am fost tatăl celor neputêrnici şi judecata
carea nu o am ştiut o am cercat.235
17. Sfărîmat‑am măsêlele celor nedirepţi şi am scos
jăfuirea den mijlocul dinţilor lor.

16. Şi părintele celor neputincioşi. Pricina pe care
nu o ştiam am cercetat‑o cu luare aminte,
17. Încît am sfărîmat măselele celor nedrepţi şi
dintre dinţii lor le‑am smuls prada.

18. Şi dziş: «Vîrsta mea va îmbătrîni, ca un bucium
de finic multă vrême voi trăi.

18. Şi am zis: «De va îmbătrîni vîrsta mea, ca şi
stîlparea finicului, voiu trăi ani mulţi.

19. Rădăcina mea s‑au dăşchis pre apă şi roao va
mînea întru sêcerea mea.
20 Slava mea — dăşartă cu mine şi arcul mieu întru
mîna lui mêrge.»
21. De mine audzînd, au luat aminte; şi au tăcut
pre sfatul mieu.
22. Preste al mieu cuvînt n‑au adaos şi vêseli să
făcea cînd lor grăiam.

19. Rădăcina mea se‑au dăsfăcut pre apă şi roaoa să
se sălăşluiască pre secerişul mieu.
20. Slava mea — dăşartă cu mine şi arcul mieu în
mîna lui236 va mêrge.»237
21. Ceia ce m-au auzit m-au ascultat şi au tăcut
deaca au dat de sfatul mieu.
22. Cătră graiul mieu ş‑au apropiiat urêchiia şi se‑au
bucurat cînd am grăit cătră dînşii.

18. Şi îmi spuneam: «Vîrsta mea va ajunge la
bătrîneţe ca trunchiul palmierului şi ani îndelungaţi
voi trăi.
19. Rădăcina mea se va deschide către apă, iar roua
va zăbovi peste secerişul meu.
20. Slava mi se înnoia necontenit, iar arcul meu
propăşea în mîna sa.»
21. Cînd mă ascultau erau cu luare aminte şi la
sfatul meu amuţeau.
22. Nu adăugau nimic cuvîntului meu şi tare se
înveseleau cînd le grăiam.

23. Ca un pămînt însătat aşteptînd ploaia, aşa
aceştia pre al mieu graiu.

23. Cum aşteaptă pămîntul cel secetos ploaia, aşa
aştepta şi ei cuvintele mêle.

23. Precum pămîntul însetat aşteaptă ploaia, aşa
aşteptau aceştia graiul meu.

24. Dă voi rîde cătră ei, nu vor crêde; şi lumina
obrazului mieu nu cădea.
25. Ales‑am calea lor şi am stătut boiêrin; şi lăcuiam
ca un împărat întru tîlhari, în ce chip pre cei smeriţi
rugam.

24. De voiu rîde cătră dînşii, nu vor crêde, că lumina
fêţei mêle nu cădea pre pămînt238.
25. Ales‑am calea lor în mijlocul boiêrilor şi m‑am
sălăşluit ca un împărat întru cei vitêji, îmblînzit‑am ca
cel cu mintea fricoasă.239

24. Dacă rîdeam cu ei, nu le venea să creadă, iar
lumina de pe chipul meu nu lipsea niciodată.
25. Eu le‑am ales calea şi am şezut ca un stăpîn,
precum un împărat printre viteji, în felul celui care
mîngîie pe cei suferinzi.

1. Iar Iov a mai adăugat, grăind în pildă:

Cap 30

Cap 30

Capitolul 30

1. Iară acum batjocuriră‑mă cei mai mici, acum
mă dojenesc pre o parte cărora dăfăima pre părinţii
lor, pre carii n‑am socotit vrêdnici cîinilor alor miei93
păstori.
2. Şi‑ncă vîrtutea mîinilor lor — pentru ce mie?
Preste ei pieri săvîrşirea.
3. Cu lipsă şi cu foamete trăgîndu‑mă. Cei ce fugiia
fără de apă ieri — cu prindere şi chinuire.

1. Iară acum ş‑au bătut joc de mine cei mai
proşti şi acum mă învaţă den partea celor ce le‑am
mustrat părinţii, pre carii nu i‑am făcut vrêdnici să fie
denpreună dobitoacelor mêle.240
2. A cărora vîrtutea mîinilor mie îmi era pentru
nimic, spre carii au pierit sfîrşitul.
3. Carele241 se trăgea cu lipsă şi cu foamete, şi,
fiind seară, fugiia fără de cale, nevoia şi dăşărtăciunea
încunjura.
4. Şi iarba242 cea aspră le era nêtedă, cărora le era
buruienile bucatele denlăuntrurilor.

1. Acum însă mă batjocoresc cei mai tineri, acum
mă povăţuiesc aceia pe ai căror părinţi, dispreţuindu‑i,
nu îi socoteam vrednici de cîinii turmelor mele.

4. Cei încungiură fără foameţi preste răsunător şi
ceia ce neflămînde sînt a lor bucatele,
5. Şi necinstiţi,

5. Iar cei fără de cinste

2. Şi la ce îmi mai e bună tăria braţelor lor? Pentru
că desăvîrşirea lor a pierit.
3. Cei ce se aflau în lipsă şi foame, lipsiţi de copii,
cei care se adăposteau în locuri fără apă, care se aflau
ieri alaltăieri în necaz şi nenorocire,
4. Cei ce dau tîrcoale ierburilor sărate de la limanul
mării celei vuitoare, cei care au drept hrană ierburile
sărate.
5. Fără de cinste
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cinstiţi şi defăimaţi, lipsiţi de tot binele, carii şi rădăcinele lêmnelor
mesteca, de foamete mare; sculatu‑s‑au asupră‑mi furi,
6. Cărora casele lor era gauri de pietri.
7. Şi în mijlocul celor cu glas bun vor striga carii supt uscăciuni
sălbatece petrecea.
8. Fiii celor fără minte şi numele celor necinstiţi şi cinste stinsă
de pre pămînt.
9. Iar acum copúz sînt eu lor şi de povêste mă au.
10. Şi mă urîră, depărtîndu‑să departe, şi de cătră faţa mea nu
scumpiră scuipitul.
11. Pentru că deşchizînd tulba lui m‑au chinuit şi frîu fêţii mêle
au trimis.
12. Spre odrasla cea despre direapta s‑au rîdicat, piciorul lui au
întins şi au făcut cale preste mine cărările pieirei lor.
13. Bătutu‑s‑au cărările mêle, pentru că m‑au dezbrăcat de
veşmîntul mieu.
14. Cu săgeţile lui m‑au împroşcat şi face cu mine cum îi iaste
voia, întru dureri m‑am frămîntat.
15. Întorcu‑mi‑să durorile, dusu‑mi‑s‑au nedêjdea ca un vînt şi
ca un nor mîntuirea mea.
16. Şi acum preste mine se va vărsa sufletul mieu şi mă ţin pre
mine zilele durorilor.
17. Şi cu noaptea oasele mêle s‑au ars şi vinele mêle s‑au
dezlegat.
18. Cu multă vîrtute s‑au apucat de veşmîntul mieu, ca gulerul
cămăşii mêle m‑au cuprins pre mine.
19. Şi mă socoteşti pre mine întocma cu lutul, în pămînt şi în
cenuşe – partea mea.
20. Şi am strigat cătră tine, şi nu mă asculţi; stătut‑au şi m‑au
socotit.
21. Şi s‑au suit preste mine, fără de milostivire, cu mînă tare
m‑ai bătut.
22. Şi m‑ai rînduit pre mine întru durori şi m‑ai lepădat de la
mîntuire.
23. Pentru că ştiu că moartea mă surpă, căci casa a tot
pămînteanul pămîntul iaste.
24. Pentru că macară de aş putea pre mine să mă omor sau să
mă rog altuia şi‑mi va face mie aceasta.
25. Şi eu preste tot neputinciosul am plîns, suspinat‑am văzînd
om în nevoie.
26. Şi eu aşteptînd bunătăţi, iată, mi‑au sosit mai mult zile de
răutăţi.
27. Inima mea s‑au fierbîntat şi nu va tăcea, apucatu‑m‑au zile
de sărăcie.
28. Suspinînd, am mers fără de mînie şi am stătut întru adunare
strigînd.
29. Şi frate m‑am făcut sirínilor şi priêten struţilor.
30. Şi piêlea mea s‑au ucis tare şi oasele mêle să ojogiră de
arsură.
31. Şi ieşi spre jale copúzul mieu, şi cîntarea mea – mie spre
plîngere.
Cap 31
1. Făgăduinţă am pus ochilor miei şi nu voiu pricêpe spre
ficioară.
2. Şi ce au împărţit Dumnezău de sus şi moştenirea celui destul
den cêle nalte?
3. Vai, pieire – celui strîmbu şi înstriinare celor ce fac
fărădelêgea!
4. Au nu el va vedea calea mea şi toate cărările mêle //

73

IOV
Ms. 45, p. 436-437

Ms. 4389, p. 532

Versiunea modernă

şi dăfăimaţi, lipsiţi de tot binele, carii şi rădăcinile
lêmnelor amesteca de foamete mare; sculatu‑s‑au
asupră‑mi furi,
6. Cărora casele lor era gauri de pietri.
7. Şi între mijlocul celor cu glas bun vor striga
carii supt ogrinji sălbateci petrecea.
8. Celor fără minte fii şi necinstiţilor nume şi cinste
să stinse de pre pămînt.

şi cei de hulă în toată vrêmea le trebuia cêle bune,
carii rumega rădăcini şi lêmne de foamete mare. [6]
Sculară‑se asupra mea tîlharii,
6. Cărora le‑au fost casele peşterile pietrilor,
7. [6] Şi vor striga den mijlocul celor cu glas bun [7]
Carii lăcuia supt hreascure sălbatece.
8. Feciorii celor nebuni şi cu nume de ocară, cărora
le era slava de pre pămînt stinsă.243

şi dispreţuiţi, ducînd lipsă de orice lucru bun, cei care
rod, din pricina foamei cumplite, rădăcinile pomilor,
ei, nişte hoţi, s‑au ridicat împotriva mea,
6. Ale căror case erau peşterile din stînci.
7. În mijlocul locurilor răsunătoare strigau şi se
sălăşluiau sub tufişurile sălbatice.
8. Fiii celor nesăbuiţi şi josnici, al căror nume şi
mărire s‑au stins de pe pămînt.

9. Iară acum copuz eu sînt lor şi pre mine povêste
mă au.
10. Şi mă urîră, depărtîndu‑să departe, şi de cătră
faţa mea nu scumpiră scuipitul.
11. Pentru că dăşchizînd tulba lui m‑au chinuit şi
frîu fêţii mêle au trimis.
12. Preste dreptul odraslii s‑au rădicat asupra,
piciorul lui au întinsu şi au făcut cale preste mine
cărările pierirei lor.
13. Frecatu‑s‑au cărările mêle, pentru că au
dăzbrăcat văşmîntul mieu.
14. Cu săgeţile lui m‑au împroşcat, şi să tribuiêşte
cu mine cum ii iaste voia, întru [437⁄1] durori m‑am
frămîntat.
15. Întorcu‑mi‑să durorile, dusu‑mi‑s‑au nădêjdea
ca un vînt şi ca un nor mîntuirea mea.

9. Iar acum eu sînt lor căpuz şi pre mine mă au
cîntec.
10. Urîtu‑m‑au şi se‑au dăpărtat dăparte şi n‑au
cruţat scuipirea de cătră faţa mea.
11. Că dăzlegînd tulba sa m‑au năcăjit şi au pus frîu
în gura mea.244
12. [532/2] Sculatu‑se‑au spre odrasla cea despre
direapta şi au întins piciorul lui şi cărările piericiunii
lor au făcut cale preste mine;
13. [12] Cărările mêle le‑au stricat. Şi m‑au dăzbrăcat
de haine
14. [13] Şi m‑au săgetat cu săgeţile sale; făcutu‑mi‑au
cum au vrut.245 [14] Întru durori m‑am umilit

9. Dar acum eu sînt lăuta lor şi ei mă au ca un prilej
de batjocură.
10. S‑au îndepărtat dezgustaţi de mine şi nu şi‑au
cruţat scuipatul pentru faţa mea.
11. Căci şi‑au deschis tolba şi m‑au vătămat, iar
înaintea feţei mele şi‑au lepădat orice frîu.
12. De‑a dreapta odraslelor se înalţă asupra mea,
întinsu‑şi‑au picioarele şi şi‑au îndreptat împotriva
mea cărările pieirii.
13. Cărările mi le‑au nimicit, pentru că m‑au
dezbrăcat de veşmîntul meu.
14. Săgeţile sale m‑au doborît, s‑a purtat cu mine
aşa cum a voit şi am fost cufundat în chinuri.

15. [14] Şi mi se‑au întors grijile. [15] Dusu‑mi‑se‑au
nădêjdea ca vîntul şi mîntuirea mea ca un nor.

15. Se întorc împotriva mea chinurile, nădejdea mea
s‑a dus ca vîntul, iar izbăvirea mea ca norul.

16. Şi acum preste mine să va turna sufletul mieu şi
mă au pre mine dzilele durorilor.
17. Şi cu noaptea oasele mêle s‑au arsu şi vinele
mêle s‑au dăzlegat.

16. Acum246 se‑au vărsat spre mine sufletul mieu şi
m‑au ţinut zilele grijilor.
17. Şi noaptea se‑au aprins oasele mêle şi vinele
mêle au slăbit.

16. Şi acum se scurge din mine sufletul şi mă
cuprind zilele chinurilor.
17. Noaptea oasele mi se topesc, iar vinele mi se
risipesc.

18. Cu multă vîrtute s‑au apucat de văşmîntul mieu,
ca gulerul cămeşii mêle m‑au cuprins pre mine.
19. Şi mă socoteşti pre mine atocma cu lut, în
pămînt şi în cenuşe — partea mea.

18. Cu multă tărie se‑au apucat de haina mea şi
m‑au cuprins ca gulerul dulămii mêle247.
19. Şi pre mine mă are întocmai cu tina şi partea
mea iaste în cenuşă şi în pămînt.

18. Cu multă putere mă înşfacă de veşmînt şi mă
împresoară ca gulerul tunicii.
19. Tu m‑ai socotit ca pe lut, iar partea mea se află
în pămînt şi cenuşă.

20. Şi am strigat cătră tine, şi nu mă asculţi; şi
stătut‑au şi m‑au socotit.
21. Şi s‑au suit preste mine fără de milostenie, cu
mîna tare m‑ai bătut.

20. Strigaiu cătră tine şi nu m‑ai auzit; stătut‑au şi
m‑au socotit248.
21. Şi au venit asupra mea fără de milă şi m‑ai rănit
cu mîna ta cea vîrtoasă.

20. Am strigat către tine, dar nu mă asculţi; m‑am
oprit, iar ei se uitau cu luare aminte la mine.
21. S‑au năpustit asupra mea fără milă, cu braţ
puternic m‑ai biciuit.

22. Şi m‑ai rînduit pre mine întru dureri şi m‑ai
lăpădat de la mîntuire.

22. Rînduitu‑m‑ai în griji şi m‑ai lepădat den
mîntuire.

22. Mi‑ai rînduit dureri şi m‑ai izgonit de la
mîntuire.

23. Pentru căci ştiu că moartea mă surpă, pentru că
casa la tot pămînteanul — pămîntul.94
24. Pentru că măcar de aş putea pre mine să mă
omor sau să mă rog altuia şi‑mi va face mie aceasta.

23. Că ştiu că mă va întîlni moartea, că a tot mortul
pămîntul îi iaste casa.249
24. Că de ară fi cu cuviinţă, eu însumi m‑aş fi ucis
sau m‑aş fi rugat altuia să‑mi facă lucrul acesta.

23. Ştiu că moartea mă va spulbera, căci casa
oricărui muritor este pămîntul.
24. O, dacă aş putea să îmi ridic mîna asupra mea,
sau să cer altuia să îmi facă aceasta!

25. Şi eu preste tot neputinciosul am plîns,
suspinat‑am văzînd om întru nevoi.
26. Şi eu ţiind la bunătăţi, iată, mi‑au tîmpinat mie
mai mult dzile95 rêle.

25. Iar eu de tot cel ce au fost slab am plîns şi am
suspinat cînd am văzut pre om în nevoi.
26. Eu m‑am ţinut de bunătate250 şi iată că mai mult
m‑au întîlnit zilele cêle rêle.

25. Eu am plîns pentru orice neputincios, am
suspinat văzînd un om în nenorocire.
26. Şi, aşteptînd lucrurile bune, iată că m‑au
întîmpinat mai degrabă zile rele.

27. Inima mea au fiert şi nu va tăcea, apucatu‑m‑au
dzile a sărăciei.

27. Inima mi se‑au împuţit şi nu voiu tăcea,
fiertu‑m‑au zilele sărăciei.

27. Inima îmi fierbe şi nu tac, m‑au înşfăcat deja
zilele sărăciei.

28. Suspinînd, am mersu fără de zăbală şi stau întru
adunare strigînd.
29. Şi frate m‑am făcut a sirinilor şi priêten
struţilor.
30. Şi piêlea mea s‑au ucis tare şi oasele mêle să
ojojiră de arşíţă96.
31. Şi să istovi la plîngere97 copuzul mieu, şi cîntarea
mea — la plîngere mie.

28. Umblat‑am suspinînd fără de tăcêre şi am stătut
în săbor strigînd.
29. Fost‑am frate siriênilor251 şi soţie pasărilor.
30. Piêlea mea se‑au întunecat tare252 şi oasele mêle
se‑au pîrlit de căldură.
31. Şi căpuzul mi se‑au istovit spre patimă, iar
cîntecul mieu — spre plîngerea mea.

28. Am venit suspinînd fără frîu şi am stat strigînd
în adunare.
29. Am ajuns frate cu sirenele şi tovarăş al
struţilor.
30. Pielea mi s‑a înnegrit foarte, iar oasele mele sînt
pîrjolite de arşiţă.
31. Lăuta mea a ajuns tînguire, iar cîntarea mea de
laudă s‑a prefăcut în bocet.

Cap 31

Cap 31

Capitolul 31

1. Făgăduinţă am pus ochilor miei şi nu voi pricêpe
preste ficioară.
2. Şi ce au împărţit Dumnedzău, să murim, şi
moştenirea celui dăstul dentru cêle înalte?

1. Pus‑am făgăduinţă ochilor miei ca să nu cuget
la fată.254
2. 255Partea carea va avea întru mine Dumnezeul cel
desupra şi moştinarea cel Atotputêrnicul den cêle de
sus.
3. Cumplită iaste piericiunea celui nedirept şi osînda
celor ce fac fărădelêge.

1. Am făcut legămînt cu ochii mei şi nu voi cugeta
la vreo fecioară.
2. Şi ce parte mi‑a rînduit Dumnezeu de sus? Şi ce
moştenire mi‑a dăruit din cele înalte Cel Puternic?

3. Vai, pierire — celui strîmbu şi înstreinare celor
ce fac fărădelêge!
4. Au nu el va vedea calea mea

253

4. Iar au nu va vedea el însuşi calea mea

3. Vai, pieire celui nedrept şi izgonire celor ce
săvîrşesc fărădelegea!
4. Oare nu va privi el calea mea
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va număra?
5. Iară de aş fi mers cu batjocoritorii şi de ar fi sîrguit piciorul
mieu la vicleşug,
6. Pentru că stau cu cumpănă direaptă, văzut‑au Domnul
nerăutatea mea.
7. De s‑au abătut piciorul mieu den cale şi de au urmat cu ochiul
inima mea şi de m‑am atins cu mînile mêle de daruri,
8. Să mi să samene, dară, şi alţii să mănînce, şi fără de rădăcină
să mă fac pre pămînt.
9. Sau de au şi urmat inima mea la muiêrea altui om sau de am
şi pîndit la uşăle ei,
10. Să placă dară şi muiêrea mea altui bărbat, iară pruncii miei
să să smerească.
11. Pentru că mîniia urgiei neoprită e a pîngări a omului
fămêie.
12. Pentru că foc iaste arzătoriu preste toate zilele şi, la carele
va veni, den rădăcină l‑au pierdut.
13. Sau de am defăimat judecata slugii mêle sau a slujnicii,
judecîndu‑se ei cătră mine,
14. Pentru că ce voiu face de‑mi va face cercetare Domnul? Iară
de va fi şi socoteală, ce răspunsu voiu face?
15. Care e? Au nu precum şi eu am fost în pîntece, şi aceia au
fost? Şi ne‑am făcut întru acesta pîntece.
16. Şi cei neputincioşi treaba carea odinioară avea n‑au greşit, şi
ochiul văduvei n‑am topit.
17. Şi de am mîncat pîinea mea sîngur şi n‑am dat şi celui sărac
dentr‑însa?
18. Căce den tinerêţele mêle hrăniiam ca un părinte şi den zgăul
maicii mêle am povăţit.
19. Sau de am trecut pre cel golu pierind şi nu l‑am îmbrăcat,
20. Şi cei neputincioşi de nu m‑au binecuvîntat, şi de tunderea
mieilor miei s‑au încălzit umerile lor.
21. De am rădicat asupra săracului mîna, nedejduind căce mult
ajutoriu16 mie îmi iaste.
22. Să să desparţă, dară, umărul mieu dentru închietură şi braţul
mieu den cot
23. Să să zdrobească; pentru că frica Domnului m‑au ţinut pre
mine şi de luarea lui nu voiu suferi.
24. De am pus aurul putêrea mea sau de am nedejduit la piatră
scumpă,
25. Sau de m‑am veselit făcîndu‑mi‑să avuţie multă, sau de am
pus mîna mea pre cei nenumăraţi,
26. Sau nu vedeam soarele ce luminează că să lipsêşte şi luna
stricîndu‑se?
27. Pentru că nu iaste pre dînşii. Şi de s‑au înşălat pre ascunsu
inima mea şi de am pus mîna mea preste rostul mieu şi am
sărutat.
28. Şi aceasta poate să fie fărădelêgea mea cea mai mare, de se
va socoti, căce am minţit înaintea Domnului celui Înalt.
29. Şi de m‑am veselit preste cădêrea nepriêtinilor miei, şi zise
inima mea:
30. «Bine, să auză dară urêchea mea blăstemul mieu şi să mă
fac, dară, povêste, de cătră norodul mieu chinuindu‑mă.»
31. Şi de au zis de multe ori slujnicile mêle: «Cine ne‑ar da noao
den cărnurile lui să ne săturăm?»
32. Fiind eu foarte bun, şi afară nu mînea /

75

IOV
Ms. 45, p. 437

Ms. 4389, p. 532-533

Versiunea modernă

şi toate cărările mêle va număra?
5. Iar dă aş fi mers cu batjocuritori şi de ar fi sîrguit
piciorul mieu la vicleşug,

şi toate urmele mêle le va număra?
5. De voiu fi umblat cu cei amestecători şi de se va
fi nevoit piciorul mieu spre înşălăciune,

şi nu‑mi va număra toţi paşii?
5. Dacă aş fi pornit împreună cu batjocoritorii şi de
s‑ar fi sîrguit piciorul meu către vicleşug,

6. Pentru că stau cu cumpănă dreaptă, văzut‑au
Domnul nerăutatea mea.

6. Că am stătut în cumpăna cea direaptă şi au văzut
Dumnezeu nerăotatea mea.

6. Atunci să mă aşeze în balanţa dreptăţii, fiindcă
Domnul îmi cunoaşte nevinovăţia.

7. Dă s‑au abătut piciorul mieu dentru cale şi de au
urmat ochiul lui inima mea şi de am atins cu98 mîinele
mêle de daruri,
8. Să samăn, dară, şi alţii să mănince, şi fără de
rădăcină să mă fac pre pămînt.
9. Sau de au şi urmat inima mea la muiêrea a om
altuia sau şi aşezat m‑am făcut la uşele ei,

7. De se‑au dat piciorul mieu în laturi de pre cale şi
de au mers inima mea pre urma [533/1] ochiului mieu
şi de se‑au atins mîna mea de mită,
8. Să seamăn, iar altul să mănînce şi fără de rădăcină
să fiu pre pămînt.
9. Şi de se‑au dus inima mea după muiêrea altui
bărbat şi de voiu fi şăzut la uşa ei,256

7. Dacă piciorul mi s‑a abătut din cale, dacă inima
mea mi‑a urmat ochiul, dacă mîinile mele au atins
darurile,
8. Atunci să semăn, iar alţii să mănînce şi fără de
rădăcină să ajung pe pămînt.
9. Dacă inima mi s‑a luat după femeia altui bărbat,
dacă am stat să pîndesc la porţile ei,

10. Să placă dară şi [437⁄2] muiêrea mea la om
altul, iară pruncii miei să să smerească.

10. Să fie şi muiêrea mea dragă altui bărbat şi tinereii
miei să fie smeriţi,

10. Atunci să placă femeia mea altora, iar pruncii
mei să fie înjosiţi.

11. Pentru că mînie a urgiei neoprită a pîngări a
omului muiêre.

11. Că urgiia mîniei cei neoprite iaste a spurca
muiêrea cu bărbat.

11. Fiindcă urgia poftei este nepotolită spre a
pîngări femeia [altui] bărbat.

12. Pentru că foc iaste arzător preste toate dzilele şi,
căruia va veni, den rădăcină l‑au pierdut.

12. Şi iaste foc carele arde de toate părţile şi unde se
pogoară, piêrde den rădăcină.

13. Sau de am dăfăimat judeţul slugii mêle sau a
slujnicii, judecîndu‑să ei cătră mine,
14. Pentru că ce voi face de‑mi va face cercetare
Domnul? Iară de va fi şi socoteală, ce răspuns voi
face?
15. Carea‑i? Au nu cum şi eu am fost în pîntece, şi
aceia au fost? Şi ne‑am făcut într‑un pîntece.

13. Sau de voiu fi hulit judecata robului mieu şi a
roabei mêle carii se‑au pîrît înaintea mea,
14. De‑acii ce voiu face cînd va face mie Dumnezeu
întrebăciune? Şi cînd va cerceta, ce voiu răspunde?

12. Căci [pofta] este un foc care mistuie din toate
părţile şi, asupra căruia năvăleşte, l‑a şi nimicit din
rădăcină.
13. Sau de am dispreţuit judecata slujitorului sau a
slujitoarei mele cînd se plîngeau înaintea mea,
14. Căci ce voi face dacă Domnul mă va pune la
încercare? Şi dacă mă va cerceta, ce îi voi răspunde?

16. Şi cei neputincioşi treaba carea odinioară avea
n‑au greşit, şi al văduii ochiu n‑am topit.

16. Ce au fost trebuinţa celor slabi, nu se‑au lipsit,
şi ochiul văduvei nu l‑am trecut.

17. Şi de am mîncat şi pîinea mea sîngur şi nu şi
celui sărăiman am dat dentru însă?
18. Căci dentru tinerêţele mêle hrăniiam ca un
părinte şi dentru zgăul maicii mêle am poveţit.

17. Şi de am mîncat pîinea mea sîngur, dară celui
sărac au doară n‑am dat dentr‑însa?
18. (Că den tinerêţele mêle i‑am hrănit257 ca un tată
şi den pîntecele mîne‑mea i‑am povăţit.)

19. Sau de am trecut gol pierind şi nu l‑am
îmbrăcat,
20. Şi cei neputincioşi de nu m‑au blagoslovit, şi de
tunderea mieilor miei s‑au încălzit umerile lor.

19. Sau de am văzut pre cel gol pierind şi nu l‑am
îmbrăcat,
20. Şi de nu m‑au cuvîntat de bine cei slabi, că den
tunderea oilor mêle se‑au încălzit spatele lor.258

21. De am rădicat pre cel sărăiman mîna, nădăjduind
căci mult ajutor mie îmi iaste,
22. Să să dăsparţă, dară, umărul mieu dentru
încheietură şi braţul mieu99

21. Şi de am rădicat mîna mea asupra celui sărac de
părinţi, avînd nădêjde că am ajutor mult,
22. Să se dăzlupească umărul mieu de la grumazi şi
braţul mieu să se frîngă den cot.

19. Nici nu am trecut cu vederea pe cel gol care
pierea, fără să‑l fi îmbrăcat.
20. Oare nu m‑au binecuvîntat neputincioşii cînd
umerii lor au fost încălziţi de lîna tunsă de pe mieii
mei?
21. Dacă am ridicat mîna asupra orfanului, crezînd
că sînt mai presus ca el,
22. Să mi se desfacă umărul din încheietură, iar
braţul meu, din cot

23. [22.] Să să surpe. [23.] Pentru că frica Domnului
m‑au ţînut pre mine şi de la luarea lui nu voi suferi.
24. De am rînduit aurul vîrtutea mea sau de am
nădăjduit la piatra scumpă,

23. Că frica Domnului m‑au cuprins şi de la
înţelepciunea lui nu voiu răbda.
24. De am rînduit aurul în tăriia mea şi de m‑am
nădăjduit pre259 pietrile cêle scumpe,

23. Să mi se zdrobească! Căci frica Domnului m‑a
înşfăcat şi nu mai pot îndura povara lui!
24. De mi‑am întemeiat puterea pe aur şi dacă
m‑am încrezut în piatra preţioasă,

25. Sau de m‑am veselit făcîndu‑mi‑să avuţie multă,
sau de am pus100 mîna mea şi preste cei nenumăraţi;

25. Dacă m‑am înveselit cînd mi s‑a înmulţit avuţia
şi cînd am pus mîna pe nenumărate [bogăţii],

26. Sau nu vedem pre soarele ce lumineadză că să
lipsêşte şi luna că să strică?

25. Şi de m‑am veselit căci am avut bogăţie multă,
sau de am pus mîna mea pre ce au fost fără de
număr,
26. Sau nu vedem soarele răsărind şi apunînd şi
luna împuţinîndu‑se?

27. Pentru că nu iaste preste înşii. Sau de s‑au
înşelat pre ascuns inima mea şi de am pus mîna mea
preste rostul mieu, am sărutat.

27. [26] Că nu iaste pre dînsele. [27] Şi de se‑au
înşălat într‑ascuns inima mea şi de am pus şi mîinile
mêle preste buzele mêle şi le‑am sărutat,

27. Sau dacă inima în taină m‑a înşelat, ori de mi‑am
pus mîna la gură, sărutînd‑o.

28. Şi aceasta poate să fie fărădelêgea mea cea mai
mare, să va socoti, căci am minţit înaintea Domnului
celui Înalt.
29. Şi de m‑am veselit preste cădêrea nepriêtenilor
miei, şi dzise inima mea:

28. Şi aceasta să mi se socotească în fărădelegiuire,
căci am minţit înaintea Dumnezeului celui Înalt.

28. Şi aceasta să mi se socotească fărădelegea cea
mai mare, că am minţit împotriva celui preaînalt.

29. Şi de m‑am bucurat de cădêrea vrăjmaşilor miei
şi de va fi zis inima mea:

29. Sau dacă m‑am înveselit de nenorocirea
vrăjmaşilor mei şi a spus inima mea:

30. «Bine‑i, să audză, dară, urêchea blăstắmul mieu
şi să mă povestesc, dară, de cătră nărodul101 mieu
chinuindu‑mă.»
31. Şi de au dzis de multe ori slujnicile mêle: «Cine
ne are da noao dentru pielíţele lui să ne săturăm?»
32. Fiind eu foarte bun, şi afară nu mînea

30. [29] «Bine iaste bine! [30] Să auză urêchiia
mea blestemul mieu şi să fiu bănuială în vorbele260
oamenilor miei.»261
31. Măcară de au şi zis roabele mêle:«Cine ne va da
să mîncăm den carnea lui şi să ne săturăm?»
32. [31] Cînd au fost mie foarte bine, [32] Streinul
n‑au mas afară

30. «Bine! Să audă urechea mea blestemul meu şi,
în nenorocirea mea, să ajung de poveste în poporul
meu.»
31. Şi dacă au grăit deseori slujnicele mele: «Cine ne
va da să ne săturăm din cărnurile lui?»
32. Fiindcă eram foarte bun, nu înnopta afară

15. Dară au n‑am fost şi eu în pîntece, cum au fost
şi aceia, şi ne‑am făcut într‑un pîntece?

15. Oare nu şi aceia, aidoma mie, au fost zămisliţi
în pîntece şi nu au fost alcătuiţi oare într‑un sîn
asemănător?
16. Cei neputincioşi nu au dus vreodată lipsă din
parte‑mi de ce aveau nevoie, iar ochiul văduvei nu
l‑am lăsat să tînjească.
17. Nici nu mi‑am mîncat bucata de pîine singur,
fără să o împart cu orfanul.
18. Fiindcă din tinereţea mea am hrănit ca un
părinte şi din pîntecele maicii mele am călăuzit.

26. Oare nu vedem soarele cel strălucitor lipsind,
iar luna descrescînd, pentru că nu mai au [putere]?
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striin şi uşa mea la tot cel ce veniia să deşchidea.
33. Şi de am greşit fără de voie, am ascuns păcatul mieu,
34. Că nu m‑am înfruntat de multă mulţimea gloatei, ca să nu
mărturisesc înaintea lor.
35. Şi de am lăsat pre cel neputincios să iasă den uşa mea cu
sînul deşert (de nu mă temeam).
36. Cine va da pre cel ce va auzi pre mine? Şi mîna Domnului
mieu, de nu mă vream tême? Şi scrisoarea carea aveam asupra
cuiva, pre umere puind cunună, o vream ceti;
37. Şi de nu o spărgeam şi o dam, nemică luînd de la datornic;
38. De au suspinat pămîntul vreodinioară asupră‑mi sau de au
plînsu rozoarele lui toate odată,
39. Sau de am mîncat vîrtutea lui sîngur, fără de preţu, sau şi
luînd sufletul domnului pămîntului am întristat,
40. Pentru grîu, dară, să‑mi iasă urzică şi pentru orzu, rug!“ Şi
tăcu Iov cu graiurele.
Cap 32
1. Şi încetară şi cei trei priêteni ai lui încă a mai grăi împotriva
lui Iov, pentru că era Iov dirept înaintea lor.
2. Şi să mînié Eliús al lui Varahiíl vuzeanul, den rudenia lui Ram,
al ţărîi Afsitídii. Şi să mînié pre Iov foarte, pentru căce dovediia pre
sine dirept înaintea Domnului.
3. Şi asupra celor trei priêtini să mînié foarte, pentru căce n‑au
putut să răspunză împotrivă‑graiuri lui Iov, şi‑l pusără pre dînsul a
fi necredincios.
4. Şi Eliús îngădui a da răspunsu lui Iov, căce mai bătrîni decît
el sînt ei cu zilele.
5. Şi văzu Eliús că nu iaste răspunsu în rostul celor trei
oameni şi să mînié cu urgiia lui (Al lui Eliú cătră priêteni şi cătră Iov
împotrivă‑răspuns).
6. Şi răspunzînd Elius al lui Varahiíl vuziteanul, zise: „Mai tînăr
sînt cu anii, iară voi sînteţi mai bătrîni. Pentru acêea am tăcut,
temîndu‑mă ca voao să vă povestesc a mea ştiinţă.
7. Şi am zis că: Nu iaste vrêmea cêea ce grăiêşte şi, în mulţi ani,
ei ştiu învăţătura.
8. Ce duh iaste întru cei pămentêni şi suflarea Atotţiitoriului
iaste cêea ce învaţă.
9. Nu cei cu ani mulţi sînt cei înţelepţi, nici cei bătrîni ştiu
judecata.
10. Pentru acêea ziş: Ascultaţi‑mă, şi voiu povesti voao cêle
ce ştiu. Băgaţi în urechi graiurile mêle, pentru că voiu grăi, voi
ascultînd.
11. Iată, am auzit cuvintele voastre, băgat‑am în urechi pînă la
pricêperea voastră.
12. Pînă unde veţi cerca cuvintele şi pînă la voi voiu pricêpe.
Şi iată, nu era lui Iov mustrîndu‑l, răspunzînd graiurile lui, dentru
voi,
13. Pentru ca să nu ziceţi: «Aflat‑am înţelepciunea Domnului
adăogîndu‑ne.»
14. Şi la om v‑aţi întors a grăi cuvinte ca acê‑ //
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striin, şi uşa mea la tot cel ce veniia să dăşchidea.
33. Şi de am greşit fără de voie, am ascuns păcatul
mieu,
34. Pentru [438⁄1] că nu m‑am înfruntat de cătră
înmulţimea gloatei mulţime, ca să nu mărturisesc
înaintea lor.
35. Şi de am lăsat pre cel neputincios să iasă uşa
mea cu sînul deşert, de nu mă temeam,

şi uşa mea au fost dăşchisă tuturor călătorilor.
33. Şi de am şi greşit să fiu ascuns de voia mea
păcatul [533/2] mieu,
34. [33] Că nu mi‑au fost ruşine de mulţimea
nărodului, să nu mă ispovedesc înaintea lor,

nici un străin, iar poarta mea era deschisă oricui.
33. Sau dacă am păcătuit fără voie şi mi‑am tăinuit
păcatul,
34. Fiindcă nu m‑am sfiit de mulţimea numeroasă
că să vorbesc deschis înaintea lor,

35. [34] Şi de am lăsat pre cel slab să iasă den uşile
mêle cu sînul dăşărt, [35] De nu m‑am îndoit,

35. Şi dacă am lăsat pe vreun neputincios să iasă pe
poarta mea neavînd nimic în sîn,

36. Cine va da pre cel ce va audzi pre mine? Şi mîna
Domnului mieu, de nu mă vrea tême? Şi scrisoare de
aveam asupra cuiva, pre umeri puind cunună, o vrea
citi.
37. Şi de nu rumpîndu‑o o vrea da, nimic luînd
pentru datornic.
38. De au suspinat pămîntul vreodinioară asupră‑mi
sau de rozoarele ei102 au plînsu toate odată,

36. [35] Cine va da asupra mea pre cela ce au auzit
şi mîna Domnului a mea şi deaca nu m‑am temut? [36]
Şi de am avut zapis al cuiva şi de voiu fi pus cunună
şi262 să‑l cetesc,
37. Şi de nu‑l voiu fi spart şi să‑l leapăd neluînd
nimic de la datornic,
38. Şi de au gemut pămîntul asupra mea şi de au
plîns brazdele lui depreună,

39. 103Sau de am mîncat vîrtutea ei104 sîngur, fără
de preţ, sau şi sufletul Domnului pămîntului luînd am
voierat,
40. Pentru grîu, dară, să‑mi iasă urzică, şi pentru
orz, rug!“ Şi tăcu Iov cu graiurile.

39. Şi de am mîncat eu roada lui fără de preţ sau de
am luat sufletul stăpînului pămîntului şi l‑am năcăjit,
40. În loc de grîu să‑mi răsaie urzici şi în loc de orz
— rugi.“ [1.] Şi tăcu Iov

36. Cine îmi va dărui pe unul care să mă asculte,
dacă nu m‑am înfricoşat de mîna Domnului? Căci
înscrisul pe care îl aveam asupra cuiva, aşezîndu‑l pe
umeri ca pe o cunună, îl citeam.
37. Şi dacă nu l‑am rupt şi nu l‑am dat înapoi, nimic
luînd de la datornic.
38. Dacă a suspinat pămîntul împotriva mea, ori
dacă brazdele sale s‑au tînguit împreună [împotriva
mea],
39. Şi dacă am mîncat singur vlaga pămîntului, fără
[să plătesc] preţul şi am întristat sufletul stăpînului
pămîntului, răpind [ceva de la el],
40. Atunci să‑mi răsară urzică în loc de grîu şi spin
în loc de orz!“ [1.] Iar Iov a încetat de a mai grăi,

Cap 32

Cap 32

Capitolul 32

1. Şi încetară şi cei 3 priêteni ai lui încă a mai grăi
împotriva lui Iov, pentru că era Iov drept înaintea lui.

1. Şi tăcură şi cei trei priêteni ai lui de‑a mai grăi
încă împotriva lui Iov263.264

1. Şi cei trei prieteni ai lui încetară să mai grăiască
împotriva lui, pentru că Iov era drept înaintea lor.

2. Şi să mînié Elius al lui Varahiil vuzánul, dentru
rudenia lui Ram, a ţărîi Avsitídei; şi să mîniia pre Iov
foarte, pentru căci dovedea pre sine drept înaintea
Domnului.

2. Şi se mînié foarte Elius, feciorul lui Varahiil
vuziteanínul, de rudeniia lui Aram den Ţara Avsidiei,
pre Iov, pentru căci se zise că iaste dirept înaintea lui
Dumnezeu.

2. Şi s‑a mîniat Elius, fiul lui Barahiel Buzitul, din
neamul lui Ram din ţinutul Austis, s‑a mîniat foarte
tare, fiindcă Iov se numea pe sine drept înaintea
Domnului.

3. Şi asupra celor 3 priêteni să mînié foarte, pentru
căci n‑au putut să răspundză împotrivă graiuri lui Iov,
şi‑l puseră pre îns a fi necredincios.

3. Şi se mîníe şi pre priêtenii lui, pre ceialalţi, căci nu
putea să răspunză împotrivă înaintea lui Iov, şi‑i ziseră
că iaste necredincios.

3. S‑a mai mîniat şi împotriva celor trei prieteni
pentru că nu au fost în stare să îi răspundă lui Iov şi
pentru că l‑au socotit a fi neevlavios.

4. Şi Elius îngădui a da răspuns lui Iov, căci mai
bătrîni decît el sînt cu zilele.

4. Iar Elius a aşteptat ca ei să îi dea răspuns lui Iov,
fiindcă erau mai bătrîni în zile decît el.

5. Şi văzu Elius că nu iaste răspuns întru rostul
celor 3 oameni şi să mîniia cu urgiia lui.
A lui Eliú cătră priêteni şi cătră Iov împotrivă
răspuns105
6. Şi răspunzînd Elius a lui Varahiil vuziteanul,
dzise: „Mai tînăr sînt cu anul, iară voi sînteţi mai
bătrîni. Pentru acêea am tăcut, temîndu‑mă ca voao să
vă povestesc a mea ştiinţă.

4. Iar Elius mai îngădui de‑a răspunde lui Iov, căci
că ceialalţi priêteni ai lui era mai bătrîni de zile decît
dînsul.
5. Iar deaca văzu că nu iaste răspuns în gurile
priêtenilor săi, el se înfierbîntắ în mîniia sa.
6. Şi răspunse Elius, feciorul lui Varahiil
vuziteaninul, şi zise: „Eu mai tînăr sînt de zile, iar voi
sînteţi mai bătrîni. Pentr‑acêea am tăcut, că mi‑au fost
teamă să spuiu pricêperea mea.265

6. Iar Elius, fiul lui Barahil Buzitul a grăit: „Eu sînt
mai tînăr cu anii decît voi care sînteţi mai bătrîni; de
aceea am tăcut, temîndu‑mă să vă vestesc ştiinţa mea.

7. Şi am dzis că: Nu iaste vrêmea ceea ce grăiêşte şi,
întru mulţi106 ani, nu ştiu învăţătura.

7. Şi am zis: că nu grăiesc anii şi nu ştiu înţelepciunea
cei cu ani mulţi,

7. Şi am zis că vremea este cea care vorbeşte şi că în
mulţi ani oamenii cunosc înţelepciunea.

8. Ce duh iaste întru pămîntêni şi suflare a celui
Întrutotţiitor iaste ceea ce învaţă.

8. Ce iaste duh în oameni şi suflarea celui
Atotţiitoriul iaste carea învaţă.

8. Dar este un duh în cei muritori, iar suflarea Celui
Atotputernic este cea care învaţă.

9. Nu cei cu ai mulţi sînt cei înţelepţi, nici cei bătrîni
ştiu judeţul.

9. Nu sînt înţelepciunile de ani mulţi, nici judecata
nu o ştiu cei bătrîni.

9. Cei îndelungaţi în ani nu sînt înţelepţi, nici cei
bătrîni nu cunosc dreapta socoteală.

10. Pentru acêea am dzis: Ascultaţi pre mine, şi
voi povesti voao carele ştiu. Băgaţi în urechi graiurile
mêle, pentru că voi grăi, voi ascultînd.

10. Pentr‑acêea zic: Ascultaţi‑mă şi vă voiu spune
ce ştiu şi să luaţi aminte acêste graiure ale mêle.266 [11]
Că vă voiu spune de veţi asculta.

10. De aceea vă spun: Ascultaţi‑mă şi vă voi istorisi
cele ce le ştiu. Luaţi aminte la cuvintele mele, căci eu
voi grăi în timp ce voi veţi asculta.
11. Iată, am auzit cuvintele voastre, am luat aminte
pînă ce v‑am priceput.

11. Iată, am audzit cuvintele voastre, băgat‑am în
urechi pînă la pri‑ [438⁄2] cêperea voastră,
12. Pînă unde veţi certa cuvintele şi pînă la voi voi
pricêpe. Şi iată, nu era lui Iov mustrîndu‑l, răspundzînd
graiurile lui dentru voi,

12. Pînă nu veţi ispiti cuvintele şi să le pricep spre
voi; că iată că n‑au fost cine să vădească pre Iov.

13. Pentru ca să nu ziceţi: «Aflat‑am înţelepciunea
Domnului, adăogîndu‑ne.»

13. Şi să nu ziceţi: «Aflat‑am înţelepciune de la
Dumnezeu, adăogîndu‑o omului.»

14. Şi la om v‑aţi întorsu a grăi cuvinte

5. Şi văzînd Elius că nu este răspuns în gura celor
trei bărbaţi, s‑a înfuriat cu mare urgie.

14. Porîncit‑aţi să se grăiască cuvinte

12. Pînă cînd tot cercetaţi cuvintele? Şi eu am înţeles
la fel de bine ca şi voi; dar iată că nu este vreunul
dintre voi care, mustrînd pe Iov, să poată răspunde
cuvintelor sale.
13. Ca nu cumva să spuneţi: «Am aflat că noi sîntem
cei care adăugăm înţelepciune Domnului.»
14. Şi aţi îngăduit omului [acestuia] să grăiască
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stea.
15. S‑au spămîntat, n‑au mai răspuns încă, au vechit dentr‑înşii
cuvintele,
16. Răbdat‑am, căci nu am grăit; căci au stătut şi n‑au răspuns.
17. Căci voiu răspunde şi eu o parte.“ Şi răspunzînd Eliús, zice:
„Iarăşi voiu grăi,
18. Pentru că plin sînt de cuvinte, pentru că mă piêrde pre mine
duhul pîntecelui.
19. Şi pîntecele mieu ca un foale de must ce fiêrbe iaste legat,
sau ca un foi spart17 al unui faur.
20. Grăi‑voiu, pentru ca să mă odihnesc deşchizînd buzele.
21. Pentru că de om nu mă voiu ruşina şi încă nici de pămintean
nu‑mi va fi greaţă.
22. Pentru că nu ştiu a lăuda faţă. Iară de nu, şi pre mine moliile
mă vor mînca.
Cap 33
1. Şi nu aşa, ce ascultă, Iov, cuvintele mêle şi graiul mieu bagă
în urechi!
2. Pentru că, iată, am deşchis gura mea şi au grăit limba mea
întru gîtlejul mieu.
3. Curată mi‑e inema cu graiurile şi pricêperea buzelor mêle
curate va gîndi.
4. Duhul cel dumnezeiesc iaste cel ce m‑au făcut pre mine şi
suflarea Atotţiitoriului iaste cêea ce mă învaţă pre mine.
5. De poţi, dă‑mi răspuns mie cătră acêstea. Îngăduiêşte, stăi
cătră mine şi eu cătră tine.
6. Den tină te‑ai întregit tu, ca şi eu; dentru aceastaşi ne‑am
săvîrşit.
7. Nu frica mea te va struncina, nici mîna mea grea va fi preste
tine.
8. Ce numai ai zis întru urechile mêle, glasul cuvintelor tale am
auzit. Pentru căci zici:
9. «Curat sînt, nefiind greşit; şi fără hulă eram, n‑am nelegiuit,
10. Şi hulă asupra mea au aflat, şi mă socotêşte ca pre un
vrăjmaş.
11. Şi au pus în lemnul mieu piciorul tău şi au păzit toate căile
mêle!»
12. Pentru că, cum zici: «Dirept sînt, şi nu m‑au ascultat»?
Pentru că vêcinic iaste cel deasupra pămîntênilor,
13. Şi zici: «Pentru căci direptăţii mêle n‑au ascultat mie tot
cuvîntul?»
14. Pentru că grăind o dată Domnul, iară a doaoră iaste vis,
15. Au întru cugetare de noapte, sau ca cînd cade groaznică
frică preste oameni, preste adormituri pre pat.
16. Atuncea descopere mintea omului în chipuri de frică, cu
unele ca acêstea pre ei au înfricoşat,
17. Să întoarcă om de la strîmbătate şi trupul lui de la cădêre
au mîntuit.
18. Şi nu s‑au îndurat sufletul lui de la moarte şi ca să nu cază
el în războiu.
19. Şi iarăşi mustrắ pre el întru boală pre pat şi mulţimea oaselor
lui au amorţit.
20. Şi toată mîncarea grîului nu va putea să‑i priimască, şi
sufletul lui mîncare pohtêşte,
21. Pînă unde i să vor putrezi lui pieliţele şi va dovedi oasele
lui deşarte,
22. Şi să apropié la moarte sufletul lui şi viaţa lui în iad. /
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Versiunea modernă

ca acêstea.
15. S‑au spămîntat, n‑au mai răspuns încă, au vechit
dentru însele cuvinte,

ca acêstea.
15. Temutu‑se‑au şi de‑acii n‑au mai răspuns şi
se‑au învechit cuvintele de la dînşii.

asemenea cuvinte.
15. S‑au înspăimîntat, nu au mai răspuns, cuvintele
deja se istoviseră în ei.

16. Răbdat‑am, pentru că nu am grăit; căci au stătut
şi n‑au răspuns.
17. Căci voi răspunde şi eu o parte.“ Şi răspundzînd
Elius, iarăşi dzise: „Iarăşi voi grăi,
18. Pentru că plin sînt de cuvinte, pentru că mă
piêrde pre mine duhul pîntecelui.
19. Şi pîntecile mieu ca un foale de must fierbînd
legat, au ca o foaie a unui căldărar spartă.

16. Îngăduit‑am şi n‑am grăit, că au stătut şi n‑au
răspuns.
17. Ca să răspunz şi eu partea.“ Şi răspunse Elius şi
zise: [18] „Iarăşi voiu grăi,
18. Că sînt plin de cuvinte, că mă ucide [534/1]
duhul pîntecelui.
19. Şi pîntecele mieu, ca un foale cu must cînd
fiêrbe şi iaste legat, sau ca un foale al băiaşilor de
aramă întins.
20. Grăi‑voiu ca să răsuflu şi‑mi voiu dăşchide
gura.
21. Şi nici de om nu‑mi iaste ruşine.
22. Că nu ştiu să mă minunez267 de faţă nici într‑un
chip, măcară pre mine de mă vor şi mînca moliile.

16. Am răbdat şi nu am grăit fiindcă s‑au oprit şi
nu au dat răspuns.
17. Ci voi răspunde şi eu la rîndul meu.“ Iar Elius,
răspunzînd, a zis: „Iarăşi voi grăi,
18. Căci sînt plin de cuvinte şi mă nimiceşte duhul
pîntecelui meu,
19. Care este asemeni unui burduf cetluit şi plin
cu must care fierbe, ori ca nişte foale de aramă gata
să izbucnească.
20. Voi grăi ca să îmi aflu odihna, deschizîndu‑mi
buzele.
21. Pentru că nu mă ruşinez de vreun om şi nici nu
mă sfiesc de un muritor.
22. Fiindcă eu nu ştiu să părtinesc pe cineva. Altfel,
moliile mă vor mînca.

Cap 33

Capitolul 33

20. Grăi‑voi, pentru ca să mă odihnesc dăşchidzînd
budzele107.
21. Pentru că de om nu mă voi ruşina şi încă nici de
pămîntean nu mă voi stidi.
22. Pentru că nu ştiu a mă miera de faţă. Iară de nu,
şi pre mine moliile mă vor mînca.
Cap 33
1. Şi nu aşa însă, ce ascultă, Iov, graiurile mêle şi
viersul bagă‑l în urechi!

1. Ce ascultă, Iove, cuvintele mêle şi vorbele
le bagă în seamă!269

mêle

1. Ci, într‑adevăr, Iov, ascultă cuvintele mele şi ia
aminte la vorbirea mea!

2. Pentru că, iată, am deşchis gura mea şi au grăit
limba mea întru guşterul mieu.
3. Curată mi‑e inima cu graiurile şi pricêperea
budzelor mêle curat va gîndi.

2. Că iată că am dăşchis gura mea şi grăiêşte limba
mea.
3. Inima mea cu cuvinte curată şi înţelêgerea
buzelor mêle înţelêge curat.

2. Căci, iată, am deschis gura şi am grăit cu limba
mea, întru gîtlejul meu.
3. Inima mea va fi curată în cuvinte, iar înţelegerea
buzelor mele va cugeta ceea ce este curat.

4. Duhul cel dumnedzăiesc — ce m‑au făcut pre
mine şi suflarea celui Întrutotţiitor ce mă învaţă pre
mine.
5. Dă poţi, dă‑mi răspuns mie cătră acêstea.
Îngăduiêşte, stă cătră mine şi eu cătră tine.

4. Că duhul lui Dumnezeu m‑au făcut şi suflarea
celui Atotţiitoriul m‑au învăţat.

4. Duhul cel dumnezeiesc m‑a făcut şi suflarea celui
Atotputernic este cea care mă învaţă.
5. Dacă eşti în stare, dă‑mi răspuns la acestea,
îndură să stai împotriva mea şi eu împotriva ta.

6. Den tină te‑ai întregit tu, ca şi eu; dentru unul
ne‑am săvîrşit.
7. Nu frica mea te va strînciuna, nice mîna mea grea
va fi preste tine.

5. Deci, de poţi, dă‑mi răspuns şi să rabzi spre
aceasta şi să stai împotriva fêţei mêle şi eu împotriva
fêţii tale.
6. Că tu eşti făcut den tină, cum sînt făcut şi eu, tot
dentr‑o amestecătură.
7. Deci să nu te turbure frica mea, nici mîna mea să
fie grea asupra ta.

8. Ce numai ai dzis întru urechile mêle, glasul
cuvintelor tale am audzit. Pentru căci dzici:
9. «Curat sînt, nefiind greşit; şi fără hulă eram,
n‑am fărălegiuit,
10. Şi hulă asupra mea au aflat şi mă socoteşte ca
pre un nepriêten,

8. Însă zis‑ai în urêchile mêle şi am auzit glasul
graiurilor tale. [9] Că zici:
9. «Curat sînt eu şi fără de greşală; şi am fost fără de
vină şi n‑am făcut fărădelêge.270
10. Şi te‑ai aflat cu bănuială asupra mea şi m‑ai
socotit că‑ţi stau împotrivă.

8. Totuşi tu zici — mi‑a ajuns la urechi şi am auzit
glasul cuvintelor tale:
9. «Sînt curat, nu păcătuiesc; sînt fără prihană, căci
nu am săvîrşit fărădelege.
10. Dar el a descoperit o învinuire împotriva mea şi
mă socoteşte ca pe un vrăjmaş.

11. Şi au pus întru lemnul mieu piciorul tău şi au
păzit toate căile mêle!»
12. Pentru că, cum dzici: «Drept sunt, şi nu
m‑au ascultat»? Pentru că vêcinic iaste cel de asupra
pămîntênilor,
13. Şi dzici: «Pentru căci dreptăţiile mêle n‑au
ascultat mie tot cuvîntul?»
14. Pentru că grăind o dată Domnul, iar în a doao
— vis,
15. Au întru cercetare de noapte, sau ca cînd cade
straşnică frică preste oameni, preste adormituri, preste
pat.
16. [439⁄1] Atuncea descopere mintea omului
întru chipuri de frică, ca unele ca acêstea pre ei au
înfricoşat,
17. Să întoarcă om de la strîmbătate şi trupul lui de
la cădêre au mîntuit.
18. Şi nu s‑au îndurat sufletul lui de la moarte şi că
să nu cază el întru război.
19. Şi iarăşi mustrắ pre el pentru boală pre pat108 şi
mulţimea oaselor lui au amorţit.

11. Şi au pus piciorul mieu în lemn şi au păzit toate
căile mêle.»
12. Dară cum zici că: «Sînt dirept şi nu mă asculţi»?
Că cel ce iaste preste cêle păminteşti iaste vêcinic.

16. [15] Şi atunci dăscopere mintea omului, [16] Şi‑l
înfricoşază cu atîtea vederi de frică.

11. Şi a pus în obezile mele piciorul meu, a păzit
toate căile mele.»
12. Căci cum de zici că: «Sînt drept şi nu m‑a
ascultat»? Pentru că veşnic este cel ce se află mai
presus de muritori.
13. Şi mai spui: «Pentru ce nu a ascultat întreg
cuvîntul dreptăţii mele?»
14. Căci odată vorbeşte Domnul, iar a doua oară
în vis,
15. Sau în clipele de linişte ale nopţii, cînd cade
asupra oamenilor o spaimă înfricoşată, în vremea
somnului din aşternut.
16. Atunci se deschide înţelegerea oamenilor, cu
asemenea vedenii pline de spaimă îi înspăimîntă.

17. Ca să întoarcă pre om den nedireptate şi trupul
lui să‑l mîntuiască den presurare.271
18. Cruţînd sufletul lui den moarte şi ca să nu cază
el în războiu,
19. Şi iarăşi l‑au mustrat cu boală pre pat şi toate
oasele lui au amorţit272.

17. Ca să îl întoarcă pe om de la nedreptate, şi să‑i
izbăvească trupul de la cădere,
18. Să îi cruţe sufletul de moarte şi să nu cadă în
război.
19. Şi iarăşi l‑a mustrat cu boală şi cu zăcere pe
aşternut şi i‑a amorţit mulţimea oaselor.

20. Şi toată mîncarea grîului nu va putea să
priimască, şi sufletul lui mîncare poftêşte,

20. Şi n‑au putut273 nimic să ia den bucate şi den
grîu, iar sufletul lui poftêşte mîncare,

20. Şi nu va fi în stare să ia nici un fel de mîncare, în
vreme ce sufletul său tînjeşte după hrană,

21. Pînă unde să vor putrezi lui pielíţele şi va
dovedi109 lui deşarte,
22. Şi să apropiia la moarte sufletul lui şi viaţa lui
în iad.

21. Pînă va putrezi carnea lui şi va arăta oasele lui
dăşarte.
22. Apropiia‑se‑va sufletul lui de moarte şi viiaţa
lui de iad.

21. Pînă cînd îi vor putrezi cărnurile, iar oasele i se
vor arăta dezgolite.
22. Ci sufletul lui s‑a apropiat de moarte, iar viaţa
sa de iad.
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13. Şi zici: «Pentru ce n‑au auzit cuvîntul direptăţii
mêle?»
14. Că o dată va grăi Domnul, iar a doaoară în vis
sau întru învăţătură de noapte.
15. Sau ca cînd cade frică mare pre oameni. Că au
pus adormire

6. Din lut ai fost alcătuit tu ca şi mine, din acelaşi
[lut] am fost amîndoi alcătuiţi.
7. Să nu te sperie teama de mine, nici mîna mea să
nu‑ţi fie povară.
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23. De vor fi 1000 de îngeri purtători de moarte, unul dentru
dînşii nu‑l va răni pre el, de va gîndi cu inema să să întoarcă cătră
Domnul; şi va povesti18 omului hula lui şi fărădelegea lui va arăta.
24. Opri‑l‑va ca să nu cază el la moarte şi va întineri lui trupul
ca unsoarea pre părête şi oasele lui le va împlea de măduhă.
25. Şi va muia lui pieliţele ca unui prunc şi‑l va aşăza pre el
îmbărbătîndu‑să întru oameni
26. Şi rugîndu‑se cătră Domnul, şi priimite lui vor fi şi va întra
cu faţă lină; cu mărturisire va da oamenilor direptate.
27. Şi apoi atuncea să va huli omul însuşi, luişi zicînd: «Ca ce fêl
făceam! Şi nu cu vrêdnice m‑au certat de carele am greşit!
28. Mîntuiêşte sufletul mieu, ca să nu viu la pieire, şi viaţa mea
lumină va vedea.»
29. Iată, acêstea toate le lucrează cel tare, căi trei, cu omul.
30. Ce mîntuí sufletul mieu den moarte, pentru că viaţa mea
întru lumină va lăuda pre el.
31. Bagă în urechi, Iov, şi ascultă‑mă! Amuţêşte, şi eu voiu
grăi.
32. De sînt ţie cuvinte, răspunde mie! Grăiêşte, pentru că voiu
să te îndireptezi tu!
33. Iară de nu, tu ascultă‑mă. Asurzêşte, şi te voiu învăţa
înţelepciunea!“
Cap 34
1. Şi răspunzînd Eliús, zise:
2. „Ascultaţî‑mă, înţelepţilor, ştiind a19 lua aminte mînile,
3. Căci urêchea cuvinte ispitêşte şi gîtlejul gustă mîncare.
4. Judecată să luăm noao, să cunoaştem în mijlocul nostru ce
iaste bun.
5. Căci au zis Iov: «Dirept sînt, Domnul mi‑au mîntuit
judecata,
6. Şi au mulţit cu judecata mea, sîlnică e săgeata mea, fără de
strîmbătate!»
7. Cine e om ca Iov? Bînd batjocură ca apa,
8. Nepăcătuind, nici păgînind, nici întru tot împreunîndu‑se cu
cei ce fac cêle fără de lêge, ca să meargă cu cei fără de credinţă.
9. Pentru că să nu zici că: «Nu va fi socotinţa omului!» Şi
socoteala lui — de la Domnul!
10. Pentru acêea, cei pricepuţi la inemă, ascultaţî‑mă: Să nu‑mi
fie mie înaintea Domnului a păgîni şi înaintea Atotţiitoriului a
turbura cel dirept,
11. Ce dă omului după cum face fieştecarele dentru ei şi în
cărarea omului afla‑va pre el.
12. Socoteşti dară pre Domnul fără de cale a face? Sau cel
Întrutotţiitoriu va turbura judecata, cela ce au făcut pămîntul?
13. Şi cine iaste cel ce face pre cel de supt ceriu şi cêle ce‑s
într‑însul toate?
14. Că de va vrea să oprească şi duhul lîngă el să socotească,
15. Muri‑va tot trupul deodată, pentru că tot pămînteanul la
pămînt va mêrge, de unde s‑au şi zidit.
16. Iară de nu pricepi, ascultă //
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23. Dă vor fi 1000 de îngeri purtători de moarte,
unul dentru înşii nu‑l va răni pre el, de va gîndi cu
inima să să întoarcă cătră Domnul; şi va povesti
omului hula lui şi fărădelêgea lui va arăta.

23. Dacă vor fi o mie de îngeri aducători de moarte,
nici unul dintre ei nu‑l va vătăma, dacă va cugeta întru
inima sa să se întoarcă la Dumnezeu, dacă îi va vesti
omului vina şi‑i va arăta nesăbuinţa.

28. Mîntuiêşte sufletul mieu, ca să nu viu la pierire111,
şi viaţa mea lumină va vedea.»
29. Iată, acêstea toate le lucrează cel vîrtos, căi trei,
cu omul.
30. Ce mîntui sufletul mieu den moarte, pentru ca
viaţa mea întru mine va lăuda pre el.
31. Bagă în urechi, Iov, şi ascultă‑mă! Asurzêşte, şi
eu voi fi grăind.
32. Dă sînt ţie cuvinte, răspunde mie! Grăiêşte,
pentru că voi să te îndreptedzi tu!

23. Şi de vor fi 1000 de îngeri purtători de moarte,
nici unul dentr‑înşii nu‑l va împunge. [24] Că de va
pricêpe cu inima să se întoarcă cătră Dumnezeu şi să
spuie omului hula274 sa şi va arăta fărădelegiu‑ [534/2]
irea sa,
24. Apăra‑l‑va să nu cază în moarte. [25] Şi va
înnoi trupul lui ca spoiala pre părête şi oasele lui le va
umplea de mădúhă.
25. [26] Şi va muia carnea lui ca a unui copilaş mic
şi‑l va aşăza de se va îmbărbăta întru oameni.
26. Şi rugîndu‑se cătră Domnul, priimite‑i vor fi
(rugăciunile) şi va întra cu faţă curată, cu făgăduinţă, şi
va da oamenilor direptate.275
27. Că nu va face stăpînul nimic den ce nu se cad
celor mai mici şi cela ce are biruinţă spre toate nu va
turbura pre cel dirept şi Făcătoriul tuturor nu va năcăji
pre făptura sa. [27] Iar după aceasta va bănui omul
însuşi pre sine, zicînd: «De cêle ce am făcut nu m‑au
căznit cu caznă vrêdnică, de precum am greşit!
28. Mîntuiêşte sufletul mieu, să nu între în putrejune
şi viiaţa mea să vază lumină!»
29. Şi acêstea toate va face cel tare, trei căi, cu
omul,
30. Ce mîntuiêşte sufletul mieu den moarte ca să‑l
laude viiaţa mea în lumină.
31. Ia aminte, Iove, şi mă ascultă, şi taci, că voiu
grăi eu.
32. Şi de vei avea cuvinte de‑a‑mi răspunde, tu‑mi
vei răspunde şi‑mi vei grăi, că voiu să te îndireptez.

33. Iară de nu, tu ascultă‑mă. Asurzêşte, şi te voi
învăţa înţelepciunea!“

33. Iar de n‑ai răspuns, tu taci şi mă ascultă şi eu te
voiu învăţa înţelepciune.“

33. Iar dacă nu, amuţeşte şi te voi învăţa eu
înţelepciunea!“

Cap 34

Cap 34

Capitolul 34

1. Şi răspundzînd Elius, dzise:
2. „Ascultaţi‑mă, înţelepţi, ştiind a băga în urechi
binele,
3. 112Căci urêchea cuvinte ispitêşte şi guşterul gustă
mîncare.
4. Judeţ să luăm noao, să cunoaştem întru mijlocul
nostru ce iaste bun.

1. Şi iar răspunse Elius şi zise:
2. „Ascultaţi, înţelepţilor, cuvintele mêle, şi luaţi
aminte ce iaste bine.276
3. 277Că urêchiia ispitêşte cuvintele, iar grumazul —
gustarea bucatelor.
4. Judecată să facem noaoă şi să pricêpem pren
mijlocul nostru cêle mai bune.

1. Răspunzînd Elius, a zis:
2. „Ascultaţi‑mă, înţelepţilor care staţi neclintiţi,
luaţi aminte la ceea ce este bine!
3. Fiindcă urechea desluşeşte cuvintele, iar gîtlejul
gustă mîncarea.
4. Să alegem a ne judeca pe noi înşine ca să
cunoaştem ce este bine între noi.

5. Căci au dzis Iov: «Drept sînt, Domnul mi‑au
mîntuit judeţul, [439⁄2]
6. Şi au minţit cu judeţul mieu, silnică‑i săgeata mea
fără de strîmbătate!»

5. Că au zis Iov: «Dirept sînt şi Domnul au luat
mie judecata.
6. Şi au mulţit judecăţile mêle, că săgeata mea cea
nevoiaşă iaste fără de vină.»

5. Fiindcă Iov a zis: «Sînt drept, dar Domnul mi‑a
înlăturat judecata.
6. A greşit în judecata mea, silnică este săgeata
[îndreptată împotriva] mea, [deşi sînt] fără
nedreptate.”
7. Ce bărbat este ca Iov, care bea dispreţul ca pe
apă?
8. Şi care nici nu păcătuieşte, nici nu a săvîrşit ceva
lipsit de evlavie, nici nu s‑a împărtăşit de calea celor
ce săvîrşesc fărădelegea ca să pornească alături de cei
neevlavioşi.
9. Ca nu cumva să zici: «Nu va fi cercetat omul!»,
dar cercetarea sa este de la Domnul.
10. De aceea, voi cei cu inima înţelegătoare, să
nu‑mi fie să făptuiesc ceva lipsit de evlavie înaintea
Domnului şi înaintea Celui Atotputernic să răstorn
dreptatea!

24. Opri‑l‑va ca să nu cază el la moarte şi va întineri
lui trupul ca o unsoare pre părête şi oasele lui le va
împlea de mădúhă.
25. Şi va muia lui pielíţele ca unui prunc şi‑l va aşeza
pre el îmbărbătîndu‑să întru oameni
26. Şi rugîndu‑să cătră Domnul, şi priimite lui vor fi
şi va întra cu faţă lină; cu mărturisire va da oamenilor
dreptate.
27. Şi apoi, atuncea va trimite om, el şie dzicînd:
«În ce fêl făcea110! Şi nu vrêdnice m‑au certat de carele
am greşit!

7. Cine‑i om ca şi Iov? Bînd batjocuriia ca apa,
8. Nefiind păcătuit, nici necredincios, nici întru tot
neîmpreunîndu‑să cu cei ce fac cêle fără de lêge, ca să
margă cu cei fără de credinţă.

7. Ce om iaste ca cum iaste Iov, carele bea
întărtarea278 ca apa,
8. Nefiind păcătos, nici n‑au făcut fapte de
necredinţă, nici să se fi amestecat nicidecît cătră cei ce
fac fărădelegiuiri, ca să umble cu cei necredincioşi.

9. Pentru că să nu zici că: «Nu va fi socotinţa
omului!» Şi socoteala lui — de la Domnul!
10. Pentru acêea, cei pricepuţi la inimă, ascultaţi‑mă!
Să nu‑mi fie mie înaintea Domnului a păgîni şi înaintea
celui Întrutotţiitor a turbura ce‑i drept,

9. Că să nu zici că: «Nu iaste cercetarea omului de
la Domnul.»
10. Pentr‑acêea mă ascultaţi, ceia ce sînteţi cu
inimi pricepătoare, că să nu dea Dumnezeu să fac
eu fărădelegiuire înaintea Domnului şi să turbur
direptatea carea iaste înaintea celui Atotţiitoriul.

11. Ce dă omului în ce chip fieştecarele dentru ei şi
întru cărarea omului afla‑va pre îns.

11. Că plătêşte omului după cum face fieştecare
dentr‑înşii şi va afla pre om în cărarea279 [535/1] lui.

12. Au socoteşti pre Domnul fără de cale a face?
Acel Întrutotţiitor va turbura judeţul, carele au făcut
pămîntul?
13. Şi cine iaste cela ce face cel de supt cer şi cêle
ce‑s într‑însă toate?

12. Au doară gîndeşti că face rău Domnul cela ce
au făcut pămîntul?

14. 113Că dă va vrea să oprească şi duhul lîngă el să
socotească,
15. Muri‑va tot trupul deodată, pentru că tot
pămînteanul la pămînt va mêrge, de unde s‑au şi
zidit.
16. Iară de nu te înveţi, ascultă

14. Că de va vrea să oprească, opri‑va şi duhul întru
sine.
15. Şi va muri tot trupul denpreună şi va mêrge tot
omul în pămînt de unde au fost zidit.

13. Dară cine iaste cela ce au făcut cêle de supt cer
şi tot ce iaste?

24. Îl va sprijini ca să nu se prăvălească înspre
moarte, iar trupul său se va înnoi ca zugrăveala pe zid,
iar oasele i se vor umple de măduvă.
25. Îi va înmuia cărnurile ca pe ale unui prunc şi îl
va aşeza la loc ca bărbat printre oameni.
26. Se va ruga către Domnul, iar rugăciunile îi vor fi
ascultate; va intra cu chip voios, cu mare glas, şi va da
înapoi oamenilor dreptatea.
27. Apoi omul însuşi se va învinovăţi pe sine în acea
clipă spunînd: «Ce am săvîrşit? Însă nu m‑au ajuns
nenorociri vrednice de cele ce am păcătuit!

28. Mîntuieşte sufletul meu ca să nu ajung la
stricăciune şi viaţa să nu vadă lumină.»
29. Iată, toate acestea pe trei căi le lucrează Cel
Puternic cu omul.
30. Şi mi‑a izbăvit sufletul de moarte, pentru ca
viaţa mea să îl laude întru lumină.
31. Ia aminte, Iov şi ascultă‑mă! Amuţeşte şi eu voi
grăi!
32. Dacă ai cuvinte, răspunde‑mi! Vorbeşte, fiindcă
doresc să te îndreptăţeşti!

11. Ci el răsplăteşte omului după cum făptuieşte
fiecare şi după cărarea omului îl va descoperi pe
fiecare.
12. Oare socoteşti că Domnul săvîrşeşte fapte în
afara rînduielii? Ori că Atotputernicul, cel care a făcut
pămîntul, răstoarnă dreptatea?
13. Cine este cel care a făcut cele de sub cer şi toate
cele ce se află de faţă?
14. Căci, dacă ar dori să îngrădească Duhul şi să îl
ţină la sine,
15. Atunci va muri toată carnea laolaltă, fiindcă
orice muritor se va duce în pămînt, din care a şi fost
alcătuit.
16. Ascultă ca nu cumva să te dojenească,
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acêstea, bagă în urechi glasul cuvintelor!
17. Vezi tu pre cel ce face fărădelêge, şi pre cel ce piêrde pre cei
răi fiind vêcinic dirept.
18. Necredincios, cela ce zice împăratului: «Fărălêge faci!»,
«Preanecredincios!» boiêrilor;
19. Carele nu s‑au ruşinat de cătră faţa celui cinstit, nici ştie
cinste a pune celor bogaţi, să să laude fêţele lor?
20. Şi deşarte lor să vor istovi a striga şi a să ruga omului, pentru
că s‑au purtat fără de lêge, încuindu‑se cei fără de putinţă.
21. Pentru că el văzătoriu iaste faptelor oamenilor şi nici una îl
uítă pre el de cîte fac,
22. Nici iaste loc a să ascunde cei ce fac cêle fără de lêge,
23. Căci nu preste om va pune încă, pentru că Domnul preste
toţi privêşte,
24. Cela ce pricêpe cêle nepricepute, slăvite şi minunate, cărora
nu iaste număr,
25. Cela ce cunoaşte lucrurile lor şi va întoarce noaptea şi să
vor smeri;
26. Şi au stins pre cei necuraţi şi văzuţi sînt înaintea lui,
27. Căci s‑au abătut den lêgea lui Dumnezeu şi direptăţile lui
nu le‑au cunoscut,
28. Ca să aducă preste el strigarea de sărac; şi strigarea săracilor
va auzi,
29. Şi el linişte va da. Şi cine va vinui şi va ascunde faţa şi cine‑l
va vedea pre el? Şi asupra limbii şi asupra omului deodată
30. Împărăţind om făţarnic de cătră greutatea norodului,
31. Căci cătră cel tare, cela ce zice: «Luat‑am, nu voiu zăloji!
32. Fără de mine voiu vedea. Tu îmi arată: de-am făcut
strîmbătate, nu voiu adaoge.»
33. Nu de la tine să o plăteşti pre dînsa? Căci tu o vei împinge?
Că tu o vei alêge, şi nu eu? Şi ce ai conoscut? Grăiêşte!
34. Pentru acêea înţelepţii la inimă vor grăi acêstea şi omul
înţelept mi‑au ascultat cuvîntul.
35. Şi Iov nu întru pricêpere au grăit, şi graiurile lui nu‑s în
ştiinţă.
36. Însă nu, ce te învaţă, Iov, să nu dai încă răspunsul ca şi cei
fără de minte,
37. Pentru ca să nu adaogem preste păcatele noastre, şi
fărădelêge preste noi se va socoti, multe grăind graiuri înaintea
Domnului.“
Cap 35
1. Şi răspunzînd încă Eliús, zise:
2. „Ce aceasta ai socotit întru judecată? Tu cine eşti? Căci ai zis:
«Dirept sînt înaintea Domnului»?
3. Sau vei grăi: «Ce voiu face, greşînd?»
4. Şi eu îţi voiu da ţie răspuns şi la cîtetrei priêtenii tăi.
5. Privêşte la ceriu şi vezi şi socotêşte norii cum sînt sus de la
tine.
6. De ai greşit, ce vei face? Iară de şi multe ai nelegiuit, ce poţi
să faci?
7. De vrême dară ce eşti dirept, ce vei da lui? Sau ce den mîna
ta va lua?
8. La omul ce e asêmene ţie – necurăţiia ta; şi la fiiul omului –
direptatea ta.
9. De cătră mulţime asuprindu‑se, vor striga; vor /
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acêstea, bagă în urechi glasul cuvintelor!
17. Vezi tu pre cel ce face fărădelegi şi pre cel ce
piêrde pre cei răi fiind vêcinic drept.

17. [16] Vezi tu pre cela ce face fărădelêge şi pre cela
ce piêrde pre cei răi, [17] Că iaste vêcinic şi dirept.

18. Necredincios, cela ce dzice împăratului:
«Fărălêge faci!», «Preanecredincios!» boiêrilor;

18. Şi zice împăratului: «Fărădelegiuitoriule!» Şi
domnilor: «Nelegiuitorilor!»

19. Carele nu s‑au stidit de cătră faţa celui cinstit,
nici ştie cinste a pune celor gingaşi, să să laude115
fêţele lor?
20. Şi dăşartelor să vor istovi a striga şi a să ruga
omului, pentru că s‑au trebuit fără de lêge, încuindu‑să
cei fără putinţă.

19. [18] Şi care nu se ruşinează de faţa celui
cinstit.280 [19] Şi nu ştie să puie cinste pre boiêri şi să
se minunêze de fêţele lor,
20. [19] Ce dăşărtăciunea lor se va istovi, să strige
şi să chiême pre om. [20] Că au fost fărădelegiuitor,
carele au umilit pre cei slabi, şi cei neputincioşi au fost
lipsiţi de direptatea lui.
21. Celor ce vrea să lucrêze împăraţilor şi
boiêrilor281,
22. Drept acêea se istovêşte deşărtăciunea lor, că
pentru oameni au trecut direptatea şi Dumnezeu vêde
toate cîte sînt.
23. Şi nu iaste nici un loc care să nu‑l vază pre care
caută putêrea lui Dumnezeu, că încă nu va pune pre
om. [24] 282Că Domnul vêde toate,
24. Cela ce ajunge cêle neurmate şi slăvite şi alêse,
care n‑au număr.
25. Carele ştie faptele lor şi întoarce noaptea şi se
umilêşte,
26. Şi stinge pre cei necredincioşi, carii sînt văzuţi
înaintea lui.
27. Că se‑au dat în laturi de lêgea lui Dumnezeu şi
îndireptările lui nu le‑au cunoscut.
28. Să aducă spre dînsul strigarea celui sărac şi
mîntuirea mişăilor să o auză
29. [28] Şi deaca‑şi va acoperi faţa, cine‑l va vedea?
[29] Şi spre ţară denpreună şi spre om,
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21. Pentru că el iaste văzător faptelor oamenilor şi‑l
uită pre el nici una dentru carele fac,
22. Nice iaste loc a să ascunde cei ce fac cêle fără
de lêge,
23. Căci nu preste om va pune încă,
Domnul pre toţi privêşte,
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ia aminte la glasul cuvintelor!
17. Priveşte‑l tu pe cel [despre care tu spui], care
săvîrşeşte lucruri fărădelege, cum îi nimiceşte pe cei
răi, el care este pururi drept.
18. Ticălos este cel ce îi spune împăratului:
«Făptuieşti împotriva legii!», iar stăpînitorului: «O, tu,
cel mai ticălos!»
19. El, care nu s‑a sfiit de chipul celui de neam,
nici nu a ştiut să dea cinste celor puternici şi să le
preţuiască feţele.
20. Dar li se vor preface toate în deşertăciune, să
strige şi să cerşească de la un om, fiindcă s‑au purtat
cu fărădelege şi i‑au dat la o parte pe cei neputincioşi.
21. Căci el este supraveghetorul faptelor oamenilor,
nimic din ce făptuiesc ei nu este uitat.
22. Nici nu este vreun loc unde să se ascundă cei ce
săvîrşesc fărădelegi,
23. Fiindcă nu va mai aşeza peste om [o altă povară],
pentru că Domnul îi priveşte pe toţi.

34. Pentr‑acêea, să grăiască cei cu inimile chibzuite
şi omul cel înţelept să auză cuvîntul mieu.
35. Că Iov n‑au grăit aceasta cu pricêpere, şi
cuvintele lui sînt fără de chibzuială.
36. Deci, acum te învaţă, Iove, şi să nu mai dai
răspuns ca un neînţelept.

24. Cel care înţelege cele nepătrunse, cele slăvite şi
uimitoare, care nu au număr,
25. Cel care destăinuie faptele lor va duce noaptea
[peste ei] şi‑i va smeri.
26. Şi el îi topeşte pe cei lipsiţi de evlavie, fiindcă
sînt învederaţi înaintea lui.
27. Pentru că s‑au abătut de la Legea lui Dumnezeu,
iar faptele lui de dreptate nu le‑au luat în seamă.
28. Astfel încît să aducă înaintea lui strigătul
sărmanului şi să asculte suspinul săracului.
29. Şi dacă el va dărui linişte, cine va mai osîndi, iar
dacă îşi va ascunde faţa, cine îl va mai vedea? Şi [dacă
va fi] împotriva unui popor şi a unui om, deopotrivă,
30. Făcînd să împărăţească un om făţarnic, din
pricina îndărătniciei poporului,
31. Căci [unul singur] este care îi spune celui
puternic: «Am primit, nu voi lua zălog!
32. Din afară voi privi; arată‑mi dacă am lucrat cu
nedreptate, mai mult nu voi mai făptui aşa.»
33. Oare nu cumva de la tine va primi răzbunare
pentru aceasta, fiindcă tu ai izgonit‑o, pentru că tu
trebuie să alegi şi nu eu? Iar ceea ce ştii, grăieşte!
34. De aceea, cei cu inima înţelegătoare vor grăi
acestea, iar bărbatul înţelept îmi va asculta cuvîntul.
35. Şi Iov nu a vorbit cu înţelegere, iar cuvintele sale
nu au fost întru cunoştinţă.
36. Dar, ia şi te învaţă, Iov, ca să nu mai dai
răspunsuri ca aceia care sînt nesăbuiţi,

37. Pentru ca să nu adaogem preste păcatele
noastre, şi fărădelêge preste noi să va socoti, multe
grăind graiuri înaintea Domnului.“

37. Ca să nu mai adaogem spre păcatele noastre şi
să se so‑ [535/2] cotească fărădelegiuiri asupra noastră
grăind cuvinte multe şi zicînd înaintea Domnului.“

37. Ca să nu adăugăm păcatelor noastre, fiindcă ni
se va socoti fărădelege dacă vom grăi multe cuvinte
înaintea Domnului.“

Cap 35

Cap 35

Capitolul 35

1. Şi răspundzînd încă Elius, dzise:
2. „Ce aceasta ai socotit întru judeţ? Tu cine eşti?
Căci ai dzis: «Drept sînt înaintea Domnului»?

1. Şi încă mai răspunse Elius şi zise:
2. „Ce ai gîndit aceasta în judecată? Cine eşti tu de
zici «Dirept sînt înaintea Domnului»?283

1. Răspunzînd Elius, spuse:
2. „Ce ai socotit să aduci la judecată? Cine eşti tu, de
vreme ce ai zis că: «Sînt drept înaintea Domnului»?

3. Sau vei grăi: «Ce voi face, greşind?»
4. Şi eu îţi voi da ţie răspuns şi la cîte 3 priêtenii
tăi.
5. Privêşte în cer şi vezi, preaînvaţă norii cum sînt
sus de la tine.

3. Şi zici: «Ce păcat am făcut?»
4. Eu voiu da ţie răspuns şi la cîtetrei priêtenii tăi.
5. Caută spre ceriu şi vezi şi ia aminte norii cît sînt
de sus de tine.

3. Sau vei grăi astfel: «Ce voi face, păcătuind?»
4. Eu îţi voi da răspuns, ţie şi celor trei prieteni ai
tăi.
5. Ridică‑ţi privirea către văzduh şi vezi şi înţelege
cît de sus sînt norii faţă de tine!

6. [5] Dă ai greşit, ce vei face? [6] Iară de ai fărălegiuit
şi multe, ce poţi să faci?

6. Deci, deaca ai greşit, ce vei să faci? Şi de ai făcut
multă fărădelegiuire, ce poţi face?284

6. Dacă ai păcătuit, ce vei săvîrşi şi dacă ai săvîrşit
multe fărădelegi, ce vei face?

7. 118În vrême dară ce eşti drept, ce vei da lui? Sau
ce dentru mîna ta va lua?
8. La omul ce‑i asêmene ţie — necurăţiia ta; şi la
fiiul omului — dreptatea ta.

7. 285Dară de vrême ce eşti dirept, ce vei să dai lui
sau ce va să ia den mîinile tale?
8. Omului celui potrivnic ţie — necurăţiile tale şi
feciorului omului — direptatea ta.

7. Iar dacă eşti drept, ce îi vei dărui şi ce va primi
din mîna ta?
8. Lipsa ta de evlavie [se va răsfrînge] asupra celui
asemenea ţie şi dreptatea ta asupra fiului omului.

24. Cela ce pricêpe cêle nepricepute, slăvite şi
minunate, cărora nu iaste număr,
25. Cela ce cunoaşte lor lucrurile şi va întoarce
noapte şi să vor smeri;
26. Şi au stinsu pre cei necuraţi şi văzuţi înaintea
lui sînt117,
27. Căci s‑au abătut dentru lêgea lui Dumnedzău şi
dreptăţile lui nu le‑au cunoscut,
28. Ca să aducă preste el strigare de mêser, şi
strigarea săracilor va audzi,
29. Şi el lineşte va da. Şi cine [440⁄1] va vinovăţi şi
va ascunde faţa şi cine‑l va vedea pre îns? Şi asupra
limbei şi asupra omului deodată
30. Împărăţind om făţarnic de cătră greotatea
nărodului,
31. Căci cătră cel tare, cela ce dzice: «Luat‑am, nu
voi zăloji!
32. Fără de mine voi vedea. Tu îmi arată mie dă am
făcut strîmbătate, nu voi adaoge.»
33. Nu de la mine să o plăteşti pre însă? Căci tu
vei împinge‑o? Căci tu vei alege, şi nu eu? Şi ce ai
cunoscut? Grăiêşte!
34. Pentru acêea înţelepţii la inimă vor grăi acêstea
şi omul înţelept mi‑au ascultat cuvîntul.
35. Şi Iov nu întru pricêpere au grăit, şi graiurile lui
nu‑s întru ştiinţă.
36. Însă nu, ci te învaţă, Iov, să nu dai încă răspunsul
ca şi cei fără minte,

9. De cătră mulţime asuprindu‑să, vor striga;

30. Cela ce împărăţêşte preste oameni de la gîlceava
năroadelor.
31. Că ca cătră cel tare, cel ce grăiêşte: «Luat‑am şi
nu voiu zăloji fără decît de la mine.
32. Eu voiu vedea, iară tu‑mi arată. Să am făcut
nedireptate, nu voiu mai adaoge!»
33. [32] Să nu o întrebi de la tine, că o vei împinge?
[33] Că tu vei zice, iar nu eu? Şi ce pricepi? Grăiêşte!

9. De mulţimea asupriciunilor lor striga

9. Vor fi asupriţi de gloată, vor striga
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ţipa den braţul multora.
10. Şi n‑au zis: «Unde iaste Dumnezău, cela ce m‑au făcut, cela
ce rînduiêşte păzile de noapte,
11. Cela ce mă hotăraşte de cătră dobitoacele pămîntului şi de
cătră pasările ceriului?»
12. Acoló vor striga, însă nu vor auzi, de sudalma celor răi.
13. Pentru că cêle fără de cale a vedea nu va Domnul. Pentru
că acela Atotţiitoriul văzătoriu iaste celor ce săvîrşesc fărădelegile,
şi mă va mîntui.
14. Şi te júdecă înaintea lui, de poţi pre el să‑l lauzi, cum iaste
şi acum.
15. Pentru că nu iaste socotind urgiia lui, n‑au cunoscut la
greşale foarte.
16. Şi Iov în deşărt deşchide gura lui, cu neconoştinţa cuvinte
îngreuiază.“
A lui Eliú voroavă a cincea
Cap 36
1. Şi adăogînd Eliú încă, zice:
2. „Îngăduiêşte‑mă puţinel încă, pentru ca să te învăţ, pentru că
mai iaste la mine cuvînt.
3. Luînd ştiinţa mea mică, şi cu faptele mêle dirêpte voiu grăi
cu adevărat.
4. Şi nu strîmbe graiuri cu strîmbătate vei pricêpe.
5. Şi să ştii că Domnul nu va izgoni pre cel fără de răutate. Tare
e cu vîrtute,
6. Însă inimile necredincioşilor nu va înviia şi judecăţile săracilor
le va da.
7. Nu va lua de la20 cel dirept ochii lui, şi cu împăraţi în scaun va
pune pre dînşii întru biruinţă; şi se va înălţa,
8. Şi cei băgaţi în cătuşi se vor opri cu fune de sărăcie.
9. Şi va povesti lor faptele lor şi greşalele lor, căci se vor întări.
10. Ce celui dirept va asculta şi zise că se vor întoarce de cătră
strîmbătate.
11. De vor asculta şi de vor sluji, vor isprăvi zilele lor spre
bunătăţi şi anii lor spre fapte bune.
12. Iară pre cei necredincioşi nu‑i mîntuiêşte, nevrînd ei să ştie
pre Domnul,
13. Şi pentru căci, învăţîndu‑se, neascultători21 era. Şi cei
făţarnici la inimă rîndui‑vor mîniia, nu vor striga, căci au legat pre
ei.
14. Să moară, dară, la tinerêţe sufletul lor, iară viaţa lor
hrănindu‑se de îngeri,
15. Căci au necăjit pre cel slab şi neputincios. Şi judecata celor
blînzi va rîndui.
16. Şi încă te‑au înşălat pre tine den rostul vrăjmaşului. Beznă,
vărsare – dedesuptul ei, şi să pogorî masa ta plină de grăsime.
17. Şi judecata de cătră cei direpţi nu o va lipsi şi mîniia preste
cei necredincioşi va fi, pentru necurăţiia darurilor care priimiia pre
strîmbătăţi.
18. Să nu te abată de bună voie mintea
19. De la rugă, la nevoie fiind cei neputincioşi; şi pre toţi ceia
ce au putêre
20. Să nu tragi noaptea ca să suie alţii pentru dînşii,
21. Ce păzêşte să nu faci fără de cale, pentru că dentru acêstea
vei scoate den sărăcie.
22. Iată, cel ta‑ //
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vor ţipa de braţul a mulţi.
10. Şi n‑au dzis: «Unde iaste Dumnedzău, cela ce
m‑au făcut, cela ce rînduiêşte păzi de noapte,

şi vor ţipa de braţul a mulţi.
10. Şi nu va zice: «Unde iaste Dumnezeul cela ce
m‑au făcut, cela ce tocmêşte pazele cêle de noapte,286

şi vor urla după ajutor din pricina puterii multora.
10. Şi nu au zis: «Unde este Dumnezeu, cel care
m‑a făcut şi care rînduieşte străjile nopţii?

11. Cela ce mă hotăraşte de cătră dobitoacele
pămîntului şi de cătră pasările ceriului?»

11. Cela ce m‑au usebit de dobitoacele pămîntului
şi de paserile ceriului?»

11. Cel care mă deosebeşte de vieţuitoarele cu patru
picioare ale pămîntului şi de înaripatele văzduhului.»

12. Acoló vor striga şi însă nu va audzi, de sudalma
celor răi.
13. Pentru că fără de cale a vedea nu va Domnul.
Pentru că acela cel Întrutotţiitor văzător iaste celor ce
săvîrşesc fărădelegile, şi mă va mîntui.

12. Acoló vor striga, iar nu vor auzi, pentru trufiia,
celor hiclêni.
13. Că nu va Domnul să vază cêle rêle, că însuşi cel
Atotţiitoriul iaste văzător celor ce fac fărădelêge şi mă
va mîntui.287

14. Şi te119 judecă înaintea lui, de poţi pre el să‑l
laudzi, cum iaste şi acum.
15. Pentru că nu iaste socotind urgiia lui, n‑au
cunoscut la greşêle foarte.

14. Deci, ia judecată înaintea lui, daca‑l poţi lăuda,
precum iaste mie acum.
15. Că nu iaste cine să cercetêze mîniia lui, nici
greşalele lui să le cunoască foarte.

12. Acolo vor striga, dar nu vor fi ascultaţi, mai ales
din pricina semeţiei celor răi.
13. Căci Domnul nu doreşte să le vadă pe cele ce
sînt în afara rînduielii, fiindcă Atotputernicul este cel
care îi vede pe cei ce săvîrşesc fărădelegi, şi mă va
mîntui.
14. Şi judecă‑te înaintea lui, dacă poţi să îl lauzi aşa
cum este El,
15. Fiindcă nu priveşte către urgia lui şi nu cunoaşte
deloc căderile.

16. Şi Iov întru dăşert dăşchide gura lui, cu neştiinţa
cuvintele îngreuiază.“

16. Iar Iov în zadar deşchide gura lui şi fără de
ştiinţă înmulţêşte cuvintele.“

16. Iar Iov în zadar îşi deschide gura şi, în neştiinţa
sa, îngrămădeşte cuvinte.“

A lui Iliú vorbă a cincea120
Cap 36

Cap 36

Capitolul 36

1. [440⁄2] Şi adăogînd Eliú încă, dzice:
2. „Îngăduiêşte‑mă puţîn încă, pentru ca să te învăţ,
pentru că încă întru mine iaste cuvînt.

1. Şi iarăşi mai adaose Elius şi zise:
2. „Mai îngăduie‑mi încă puţinel să te învăţ, că încă
mai iaste la mine voroavă.288

1. Iar Elius, adăugînd, spuse:
2. „Aşteaptă încă puţin, ca să te învăţ, fiindcă mai
sînt întru mine cuvinte.

3. Luînd ştiinţa mea mică, şi cu faptele mêle drêpte
voi grăi cu adevărat,

3. Că ştiinţa mea o am luat de‑nceput, şi cu lucrurile
mêle cu adevărat voiu grăi direptatea.

3. Aducîndu‑mi cunoaşterea de la depărtări, din
faptele mele voi grăi cele drepte,

4. Şi nu strîmbe graiuri pre strîmbul vei pricêpe.

4. Şi cuvintele cêle nu fără de direptate tu să le
înţelegi fără de direptate.
5. Ce să ştii că Domnul nu va dăscoperi răotatea,

4. Potrivit adevărului, nu vorbe nedrepte; [însă] tu
înţelegi în chip nedrept.
5. Să cunoşti că Domnul nu va izgoni pe cel
nevinovat. Fiind puternic în tăria inimii,
6. Nu‑l va păstra în viaţă pe cel lipsit de evlavie, iar
săracilor le va dărui judecată.

5. Şi să ştii că Domnul nu va izgoni pre cel fără
răutate. Tarele în vîrtute,
6. Însă nu va învíe inimile necredincioşilor şi
judêţele săracilor va da.

6. Şi cel cu tărie putêrnică inima celor necuraţi nu o
va face vie şi judecata săracilor o va da.

7. Nu‑şi va întoarce ochii de la cel drept, iar ei se
vor afla cu regii pe tron, şi‑i va statornici întru izbîndă
şi îi va înălţa.
8. Iar cei ferecaţi în cătuşe vor fi înfăşuraţi cu funiile
sărăciei.
9. Şi le va istorisi faptele şi nelegiuirile lor, fiindcă
au fost puternici.
10. Dar el îl va asculta pe cel drept şi i‑a zis să se
întoarcă de la nedreptate.
11. Dacă îl vor asculta şi îl vor sluji îşi vor sfîrşi
zilele în bunătăţi şi anii lor în cinstiri.

7. Nu va lua de la cel drept ochii lui, şi cu împăraţi în
scaun va şedea pre înşi întru biruinţă; şi să va înălţa,

7. Nu va lua ochii săi de cătră cel dirept, ce‑l va pune
pre scaun cu împăraţii şi‑l va înălţa spre biruinţă.

8. Şi cei obeziţi întru cătuşi să vor opri cu funie de
meseretate.
9. Şi va povesti lor faptele lor şi greşalele lor, căci
vor întări‑să.
10. Ce celui drept va asculta şi dzise că să vor
întoarce de cătră strîmbătate.
11. Dă vor asculta şi vor sluji, vor isprăvi dzilele lor
întru bune şi anii lor întru bune faceri.
12. Iară pre cei necredincioşi nu‑i mîntuiêşte,
pentru ca nevrînd ei să ştie pre Domnul,
13. Şi pentru căci învăţîndu‑să, neascultători era. Şi
cei făţarnici la inimă rîndui‑vor mînie, nu vor striga,
căci au legat pre ei.
14. Moară, dară, întru tinerêţe sufletul lor, iară viaţa
lor rănindu‑să de îngeri,

8. Şi cei legaţi în legăturile cătuşilor vor fi apucaţi de
legăturile sărăciei.289
9. Şi va spune lor faptele lor şi greşala lor, că se
vor întări.
10. Ce pre cel dirept îl vor asculta, că au zis că se
vor întoarce den nedireptate.
11. Deci, de vor asculta şi vor sluji, [536/1] zilele
lor se vor săvîrşi întru bunătate şi anii săi întru
bunăcuviinţă.
12. Iar pe cei necuraţi nu‑i va mîntui, că n‑au vrut
să vază pre Domnul
13. [12] şi pentru că au fost învăţaţi şi n‑au vrut
să asculte. [13] Făţărniciia inimilor rădícă urgiia
Domnului, şi nu vor striga, căci că i‑au legat.
14. Să moară în tinerêţe sufletele lor şi viiaţa lor să
fie împunsă de îngeri,

15. Pentru care au năcăjit pre cel slab şi neputincios.
Şi judeţul linilor îl va pune.

15. Pentru că au năcăjit pre cel bolnav şi pre cel slab
şi judecata celor blînzi o au lepădat.

15. Pentru că au asuprit pe cel slab şi pe neputincios,
iar judecata celor blînzi o va scoate la iveală.

16. Şi încă te‑au înşelat pre tine dentru rostul
nepriêtenului. Beznă, vărsarea — dedesuptul ei, şi să
pogorî masa ta plină de grăsime.
17. Şi nu să va lipsi de cătră drepţi judeţul şi
mîniia preste cei necredincioşi va fi, pentru necurăţiia
darurilor cărora priimiia pre strîmbătăţi.

16. Şi pentru căci te‑au mutat den gurile vrăjmaşilor.
Fără de fund, vărsat — supt dînsa şi masa ta să se
pogoară plină de grăsime.290
17. Nu va lipsi judecata celor direpţi, iar urgiia va fi
pre cei necuraţi, [18] 291Pentru necurăţiia darurilor lor
care au luat fără de direptate.

16. Şi, mai mult, te‑a scos prin vicleşug din gura
vrăjmaşului, abisul fremătînd dedesubtul său, iar masa
ta plină de grăsime s‑a prăbuşit.
17. Nu va lipsi de la cei drepţi judecata, iar asupra
celor nelegiuiţi va fi mînie, din pricina darurilor pe
care le primeau pentru nedreptăţi.

18. Să nu te abată de bună voie mintea,
19. De rugă, în nevoie fiind neputincioşi; şi pre toţi
ceia ce ţin vîrtute
20. Să nu tragi noaptea ca să suie alţii pentru înşii,
21. Ce păzêşte să nu faci fără de cale, pentru că
dentru acêstea vei scoate den sărăcie.
22. Iată,

12. Dar pe cei lipsiţi de evlavie nu‑i va izbăvi,
fiindcă nu au voit să îl cunoască pe Domnul.
13. Şi cînd au fost mustraţi au rămas neascultători.
Iar cei făţarnici cu inima vor aduna mînie [împotriva
lor], nu vor striga fiindcă i‑a legat.
14. Aşadar, să moară sufletul lor la tinereţe, iar viaţa
lor să fie vătămată de vestitorii [morţii].

19. De rugăciunea celor slabi carii sînt în nevoi.

18. Să nu se abată de bună voie mintea ta de la
cererea celor neputincioşi care se află în nevoie,
19. Iar pe toţi care sînt tari şi puternici

20. Nici să aduci292 nici pre unul carii se întăresc cu
tăriia, să suie alţi oameni în locul lor,
21. Ce te păzêşte de nu face rău, că dentr‑acêstea se
vor scoate den sărăcie.
22. Şi iată,

20. Să nu îi scoţi noaptea ca să se suie popoare în
locul lor.
21. Ci păzeşte‑te să nu săvîrşeşti cele ce sînt afară
din rînduială, căci ai ales aceasta din pricina sărăciei.
22. Iată,

18. [19] Să nu se dea în laturi mintea de voie,
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re va întări cu vîrtutea lui, pentru că cine iaste ca el silnic?
23. Şi cine iaste cel ce cercetează ale lui lucruri? Sau cine e cela
ce au zis: «Făcut‑au strîmbătate»?
24. Ádu‑ţi aminte că mari sînt lucrurile lui, dentru carele au
stăpînit oamenii.
25. Tot omul au văzut întru sine cîţi pămintêni sînt răniţi.
26. Iată, cel tare e mult, şi nu vom conoaşte numărul anilor lui,
şi nesăvîrşit!
27. Şi numărate‑i sînt lui picăturile ploii şi se vor vărsa preste
ploaie în nor.
28. Curge‑vor vechituri şi umbrí nori preste nepovestiţi
pămintêni; (vrême au pus) dobitoacelor, şi ştíu rînduiala zăcérii.
Întru toate acêstea nu s‑au cercetat ţie cugetul, nice să premenêşte
inima ta de trup?
29. Şi de vei pricêpe întinderea norului, tocmirea cortului lui,
30. Iată, întinde preste el rază; şi înrădăcinările mării au
acoperit.
31. Pentru că prentr‑înşii va judeca noroadele, da‑va hrană celui
ce poate.
32. Preste mîini au acoperit lumină
33. Şi au poruncit pentru ea întru cel ce tímpină. Povesti‑va
pentru dînsul priêtenului lui; agonesite şi pentru strîmbătate.
Cap 37
1. Şi de aceasta s‑au scuturat inima mea şi au cursu den locul
ei.
2. Ascultă auz întru urgiia mîniei Domnului, şi cercetare den
rostul lui va ieşi!
3. Dedesuptul a tot ceriului e începătura lui şi lumina lui – pre
áripile pămîntului.
4. Denapoia lui va striga cu glas, tuna-va cu glasul sudalmii lui
şi nu va premeni pre dînşii, căce va auzi glasul lui.
5. Tuna-va cel tare cu glasul lui minunat. Ceas au pus
dobitoacelor, şi ştiu a dormirii rînduială. Pre acêstea toate nu ţi
s‑au cercat cugetul, nice să schímbă inima ta de la trup? Pentru că
au făcut mari carele nu le‑am ştiut,
6. Poruncind zăpăzii: «Fă-te pre pămînt!» Şi iarna – cu ploile să
turbure, cu ploile puterii lui.
7. În mîna a tot omul pecetluiêşte, ca să cunoască tot omul a
lui slăbiciune.
8. Şi întrară hiară supt acoperemînt şi odihniră pre zăcêre.
9. Den cămări vin durori şi den vîrfuri — frig.
10. Şi den suflarea celui tare da-va gheaţă şi cîrmuiêşte apa cum
îi iaste voia.
11. Şi pre cel ales spămentează norul, răsipi‑va norul lumina
lui.
12. Şi el cruguri va strica, unde vrea, la lucrurile lor. Toate oricîte
va porunci lor, acêstea sînt rînduite de la el pre pămînt,
13. Ori la învăţături, ori la pămîntul lui, ori la milă va afla pre
el.
14. Bagă în urechi acêstea, Iov! Stăi, învaţă‑te putêrea
Domnului!
15. Ştim că Domnul au pus lucrurile lui, lumină făcînd dentru
întunêrec.
16. Şi ştie despărţirea norilor şi /
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vîrtosul va întări cu vîrtutea lui, pentru că cine iaste
ca el sîlnec?
23. Şi cine iaste cel ce cercetează ale lui lucruri? Sau
cine‑i cela ce au dzis: «Făcut‑au strîmbe»?

cel tare va ţinea cu tăriia sa, că cine iaste putêrnic ca
acela?
23. Cine iaste care să întrêbe de faptele lui? Sau cine
va zice că au făcut nedireptate?

24. Adu‑ţi aminte că mari lucrurile lui sînt, cărora
au biruit oameni.
25. Tot omul au văzut întru sine căci rănindu‑să sînt
pămîntêni.
26. Iată, cel vîrtos mult, şi nu ne vom cunoaşte
numărul anilor lui, şi‑i nesăvîrşit!
27. Şi numărate‑i sînt lui picăturile ploii [441⁄1] şi să
vor vărsa ploii întru nori.

24. Ádo‑ţi aminte că mari sînt lucrurile lui carea
le‑au stăpînit oamenii.293
25. Tot omul au văzut acela, că sînt oameni
împunşi.
26. Şi, iată, cel tare şi mare nu vom şti numărul
anilor lui fără sfîrşit.
27. Şi picăturile ploii lui îi sînt numărate şi se varsă
cu ploaia în nor.

cel puternic va birui prin puterea lui, fiindcă mai este
cineva atît de tare ca el?
23. Dar cine este acela care să pună la încercare
faptele lui şi cine este cel care să îi zică: «Pentru ce ai
săvîrşit cele nedrepte»?
24. Aminteşte‑ţi că faptele sale sînt mai mari decît
cele peste care domnesc oamenii.
25. Orice om a văzut întru sine cîţi muritori au fost
vătămaţi.
26. Iată că acel puternic este măreţ şi nu îl vom
cunoaşte; numărul anilor săi este nemărginit.
27. La el sînt numărate pînă şi picăturile ploii, iar ele
se vor revărsa în ploaie din nor.

28. Cură‑vor vechituri şi umbrí nori preste
nepovestiţi pămîntêni; ceas puse dobitoacelor, şi
ştiu a zăcerii rînd. Întru toate acêstea nu s‑au cercetat
ţie cugetul, nici să primeneşte inima ta de cătră trup?

28. Cúră‑vor vechiturile şi norii au umbrat spre
mulţimea tunetelor. [29] Pus‑au vrême dobitocului
şi ştiu rîndul zăcerii. [30] Dară de acêstea de toate
au doară nu se va mira mintea, [31] Şi au nu ţi se va
schimba inima den trup?
29. [31] Deaca vei pricêpe de întinderea norului şi
de întocmirea umbrării294 lui,
30. [32] Iată, va întinde spre iale lumină şi au
acoperit rădăcinile mării.

28. Cele străvechi se vor vărsa, iar norii vor umbri
pe nenumăraţii muritori; a hotărît o vreme vitelor, iar
ele îşi cunosc rînduiala odihnei; nu este cugetul tău
uimit de acestea? Oare nu îţi sare inima din piept?

31. [33] Că cu acêlea va judeca pre năroade şi au dat
hrană celui putêrnic,
32. [33] Şi lumina o au acoperit în mînă,

31. Fiindcă printr‑înşii va judeca popoarele, va da
hrană celui puternic.
32. A ascuns lumina în mîinile sale şi i‑a poruncit
[să meargă] către locul de întîlnire.
33. Şi îi va istorisi prietenului său despre el, dar este
şi o agoniseală pentru nedreptate.

29. Şi de vei pricêpe întinderea norului, de‑atocma
cortului lui,
30. Iată, întinde preste ea rază, şi rădăcinările mării
au acoperit.
31. Pentru că întru ei va judeca năroadele, da‑va
hrană celui vîrtucios.
32. Preste mîini au acoperit lumină şi au porîncit
pentru121 ea întru cel ce tîmpină.
33. Povesti‑va pentru îns priêtenului lui; agonisită şi
pentru strîmbătate.

33. Şi au porîncit de dînsa celui ce l‑au întîlnit.
Să spuie de dînsul vecinului său; făptura şi de
nedireptate.

29. Şi totuşi, va pricepe oare [cineva] risipirea
norului său, măsura cortului său?
30. Iată îşi întinde peste el zorii şi a tăinuit adîncurile
mării.

Cap 37

Cap 37

Capitolul 37

1. Şi de122 aceasta s‑au scuturat inima mea şi au
cursu dentru locul ei.

1. Şi de acêstea se‑au turburat inima mea şi se‑au
rupt den locul ei.295

1. Şi de aceasta s‑a tulburat inima mea şi s‑a clătinat
de la locul ei.

2. Ascultă audzu întru urgiia mîniei Domnului, şi
cercetare dentru rostul lui va ieşi!

2. Să aúzi cu auzire mîniia urgiei Domnului şi va ieşi
învăţătură den gura lui!

2. Ascultă o istorisire întru urgia mîniei Domnului
şi o cuvîntare care va ieşi din gura lui!

3. Dedesuptul a tot ceriul — începătura lui, şi
lumina lui — pre áripile pămîntului.

3. Supt tot ceriul — începătura lui şi lumina lui pre
aripile296 pă‑ [536/2] mîntului.

3. Stăpînirea lui este dedesubtul întregului cer, iar
lumina lui pînă la marginile pămîntului.

4. Denapoia lui va striga cu123 glasul sudălmii lui şi
nu va primeni pre înşi, căci va audzi glasul lui.

4. Strígă cu glas pre urma lui, şi va tuna cu glasul
ocărîrei sale şi nu‑l va schimba, că va auzi glasul lui.

5. Tuna‑va tarele cu glasul lui minunat, ceas puse
dobitoacelor şi ştiu a adormirei rînduială; pren acêstea
toate nu ţi s‑au cercat cugetul, nici să schimbă inima
ta de la trup? Pentru că au făcut mari carele nu le‑am
ştiut,

5. Tuna‑va cel tare cu glasul său cel minunat, pus‑au
dobitoacelor ceas şi ştiu rînduiala zăcerii. [6] Dară de
acêstea de toate au doară nu se va mira mintea şi au nu
se va schimba inima den trup? Că au făcut cêle mari
care nu le‑am ştiut.

6. Porîncind omătului: «Fă‑te pre pămînt!» Şi iarna
— ploaie. Şi iarnă a ploilor silei lui.
7. Întru mîna a tot omul pecetluiêşte, pentru ca să
cunoască tot omul a lui slăbiciune.

6. [7] Şi au rînduit zăpada să fie pre pămînt şi iarna
ploile puterii lui.
7. Semnează în mîna a tot omul, ca să cunoască tot
omul297 neputinţa sa.

4. Îndărătul lui va striga un glas, va tuna cu glasul
măreţiei sale şi nu se va schimba fiindcă i‑a auzit
glasul.
5. Va tuna cel puternic cu glasul său lucruri
minunate. (El a rînduit o vremea pentru dobitoace
şi ele îşi cunosc rînduiala odihnei lor. De acestea nu
se uimeşte cugetul tău şi nu îţi sare inima din trup?)
Pentru că a făcut lucruri mari pe care nu le‑am
cunoscut.
6. Poruncind zăpezii: «Cazi peste pămînt!» La fel,
ploii vijelioase şi furtunii ploilor supuse stăpînirii sale.
7. El pecetluieşte mîna fiecărui om, ca să îşi
cunoască tot omul nevolnicia.

8. Şi întrắ hiară supt acoperemînt şi mîlcomişiră pre
zăcêre.
9. Dentru cămări vin durori şi dentru vîrfuri —
frig.
10. Şi dentru suflarea Tarelui va da gheaţa şi
cîrmuiêşte apa cum şi‑i iaste voia.
11. Şi pre cel ales îl întristeadză norul, răşchira‑va
noru lumina lui.
12. Şi el ţîrcălamuri va strica, unde va vrea, la
lucrurile lor. Toate oricîte va porînci lor, acêstea sînt
rînduite de la el pre pămînt,
13. Ori la învăţătură, ori la pămîntul lui, ori la milă
va afla pre el.

8. Şi fierile au întrat supt acoperemînt şi au tăcut
spre zăcêre.
9. Den căşuţe vin dureri şi den munţi frig.
10. Şi den suflarea cea tare va da ger şi va întări apa
cum va vrea.
11. Şi pre cel ales îl înfricoşază norul, goni‑va norul
lumina lui.
12. Şi el însuşi va întoarce cêle denprejur, cînd va
vrea în lucrurile sale. Şi tot ce va porînci lor, acêea iaste
rînduit de dînsul pre pămînt.
13. Au spre certarea noastră, au spre a pămîntului
său.298

8. Fiarele sălbatice au intrat sub acoperişul sălaşului
lor şi s‑au odihnit în culcuş.
9. Din cămări ies chinurile, iar din piscul munţilor
frigul.
10. Din răsuflarea celui puternic va fi trimisă gheaţa
şi el cîrmuieşte apa aşa cum doreşte.
11. Şi dacă pe cel ales îl învăluie norul, lumina sa
va risipi norul.
12. Şi el va roti în vîrtej [norii], îndrumîndu‑i către
lucrările lor. Toate cîte le‑a poruncit au fost rînduite de
către el pe pămînt,
13. Ci a fost rînduit fie pentru mustrare, fie pentru
pămîntul său, fie pentru milostivire.

14. Bagă în urechi acêstea, Iov! Stă, învaţă putêrea
Domnului!

14. Ia aminte acêstea, Iove! Stăi şi te învaţă puterile
Domnului!

14. Ia aminte la acestea, Iov, stai liniştit şi lasă‑te
mustrat de puterea Domnului!

15. Ştim că Domnul au pus lucrurile lui, lumină
făcînd întru de‑ntunêrec124.

15. Că ştiu că Domnul au pus lucrurile sale, şi au
făcut lumina den‑tunêrec.

15. Ştim că Dumnezeu şi‑a rînduit lucrările sale,
făcînd din întuneric lumină.

16. Şi ştie dăspărţirea norilor

16. Şi ştie dăspărţirea norilor,

16. Înţelegi tu despărţirea norilor

88

IOV

Biblia 1688, p. 379, col. 2
cêle minunate căderi ale celor22 răi.
17. Şi veşmîntul tău e fierbinte şi să potolêşte pre pămînt de la
miázăzi.
18. Întări‑vei cu el la vechituri, tari ca vedêrea răvărsării.
19. Pentru căce învaţă‑mă, ce voi grăi lui? Şi vom potoli multe
zicînd.
20. Au carte sau scriitoriu stă lîngă mine, pentru ca om stînd
să tacă?
21. Şi la toţi nevăzută e lumina, curată iaste întru vechituri, ca
şi cea de la el întru nori.
22. De la miazănoapte – nori cu faţă de aur; pre aceştia mare
e slava
23. Şi cinstea de la Totţiitoriul. Şi nu aflăm pre altul asêmene cu
putêrea lui, cela ce judecă cêle dirêpte; nu gîndeşti să‑l auzi pre el?
24. Pentru acêea se vor tême de el oamenii şi se vor tême de el
cei înţelepţi la inimă.“
Cap 38
1. Şi după ce încetă Iliú de voroavă, zise Domnul lui Iov, pren
volbură23 şi pren nori:
2. „Cine e acesta ce‑mi ascunde mie sfatul şi ţiind graiurile în
inimă, dară pre mine socotêşte să ascunză?
3. Încinge ca un om mijlocul tău, şi te voiu întreba, şi tu să‑mi
răspunzi:
4. Unde ai fost cînd puneam temeiul pămîntului? Şi‑mi spune
mie, de ştii pricêpere.
5. Cine au pus măsurile lui, de ştii? Sau cine e cela ce au adus
fune preste dînsul?
6. Pre ce sînt stîlpii lui înfipţi? Şi cine iaste cela ce au pus piatră
încolţurată preste dînsul?
7. Cînd s‑au făcut stêlele, m‑au lăudat cu glas mare toţi îngerii
miei.
8. Şi am îngrădit marea cu porţi, cînd să porniia den pîntecele
maicii ei ieşind.
9. Şi am pus ei nor îmbrăcare şi cu negură pre ea am înfăşat.
10. Şi am pus ei hotară, puind ei împrejur lacăte şi porţi.
11. Şi am zis ei: «Pînă aicea să vii, şi să nu covîrşeşti; ce întru
tine să să fărîme valurile tale!»
12. Au asupra ta am rînduit lumina cea de dimeneaţă, şi
luceafărul ştie rînduiala sa.
13. Să să apuce de árepile pămîntului, să scuture pre cei necuraţi
dentru el?
14. Au tu luînd de la pămînt tină ai zidit vită şi grăitoriu pre
dînsul l‑ai pus pre pămînt?
15. Şi ai luat de la cei necuraţi lumina şi braţul mîndrilor ai
sfărîmat?
16. Venit‑ai la pămîntul mării şi în urmele beznii îmblat‑ai?
17. Şi deşchidu‑ţi‑se ţie cu frică porţile morţii şi portarii iadului,
văzîndu‑te, spămîntatu‑s‑au?
18. Şi învăţatu‑te‑ai lăţimea cea de supt ceriu? Spune‑mi dară
mie cîte care iaste?
19. Şi în ce pămînt mîne lumina şi al întunêrecului loc care e?
20. Au duce‑mă‑vei la hotarăle lor? Au de şi ştii cărările lor?
21. Ştii dară, că atuncea te‑ai născut, şi numărul anilor tăi e
mult!
22. Şi ai venit la visteriile omătului şi visteriile //
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şi cêle înfricoşate căderi a răilor.
17. [441⁄2] Şi ţie văşmîntul fierbinte şi să potolêşte
preste pămînt de la nótos.

[17] Şi au urmat căderile celor răi.
17. Şi hainele tale au nu sînt calde şi se potolêşte pre
pămînt despre vîntul despre amiiazăzi?

şi uluitoarele căderi ale celor răi?
17. [Înţelegi cum] ţi se încălzeşte veşmîntul şi cum
se face linişte pe pămînt?

18. Întări‑vei cu el la vechituri, tari ca vedêrea
răvărsării.
19. Pentru căci învaţă‑mă, ce vom grăi lui? Şi vom
potoli multe dzicînd.
20. Au carte, au scriitor îmi stă aproape, pentru ca
om stînd să‑l tacă?

18. Cu dînsul întărirea, cel tare întru făgăduinţă ca
vedêrea răvărsăturii.
19. Învaţă‑mă ce vom zice şi să părăsim299 de‑a grăi
multe.
20. Că au ne stau înainte cărţi sau cărturari, au voiu
să rînduiesc vreun om şi să tac de‑a grăi?

18. Vei întări tu împreună cu el cele străvechi şi care
sînt asemenea unei oglinzi de [metal] topit?
19. De aceea, învaţă‑mă ce le vom spune şi să
încetăm a mai grăi multe.
20. Oare am alături o carte sau un cărturar, pentru
ca, stînd, să îl facă pe om să păstreze tăcere?

21. Şi la toţi nu văzută — lumina, curată iaste întru
vechituri, ca şi cea de la el întru nori.

21. Tuturor iaste lumina nevăzută, dară iaste lumina
întru vechitură, ca cea de la dînsul întru nori.

22. De la miazănoapte — nuări cu fêţe125 de aur;
pre aceştia mare‑i slava

22. Nor închis despre miiazănoapte, mare slavă de
acêstea

21. Lumina nu este văzută de către toţi, este
strălucitoare întru cele străvechi, aşa cum este de la el
pe deasupra norilor.
22. De la miazănoapte nori strălucitori ca aurul.
Întru aceştia mare este slava

23. Şi cinste de la cel Întrutotţiitor. Şi nu aflăm
pre altul asêmenea cu vîrtutea lui, cela ce judecă cêle
drêpte; nu gîndeşti că‑l aude pre el?
24126. Pentru acêea să vor tême de el oamenii127 şi să
vor tême de iale şi cei înţelepţi la inimă.“

23. [22] Şi cinste de la cel Atotţiitoriul. [23] Şi nu
vom afla pre altul asêmene tăriei lui, cela ce judecă
direptate; dar au nu gîndeşti că va auzi?
24. Pentr‑acêea să tem de dînsul oamenii şi se tem
de el şi cei înţelepţi cu inimile.“

23. Şi cinstea Atotputernicului; iar noi nu aflăm
pe un altul asemenea lui în putere, care să judece cele
drepte. Nu socoteşti că el ascultă?
24. De aceea se vor teme de el oamenii, le fel şi cei
înţelepţi cu inima se vor teme de el.“

Cap 38

Cap 38

Capitolul 38

1. Şi după ce părăsi Elius de voroavă, dzise Domnul
lui Iov pren volbură şi nori:
2. „Cine‑i acesta ce‑mi ascunde mie sfatul, şi ţiind
graiurile întru inimă pre mine socotêşte să ascundză?

1. După ce a încetat Elius să grăiască, Domnul a
vorbit către Iov, din furtună şi din nor:
2. „Cine este acela care ascunde sfatul meu şi strînge
cuvinte în inimă, socotind să le tăinuiască de mine?

3. Încinge ca un om mijlocul tău şi te voi întreba
pre tine, şi tu să‑mi răspundzi:

1. [24] Şi conteni Elius de vorbă. [1] Iară Domnul
zise cătră Iov den vihor şi den nori:300
2. „Cine iaste acesta ce va să ascunză de mine sfatul
şi să ţie cuvintele în inimă şi va gîndi că va ascunde
de mine?
3. Încinge mijlocul tău ca un bărbat şi eu te voiu
întreba, iar tu să‑mi răspunzi:

4. 128Unde ai fost cînd puneam temeiul pămîntului?
Şi‑mi spune mie, de ştii pricêperea.

4. 301Unde ai fost cînd am pus temeliile pămîntului?
Spune‑mi, deaca ai pricêpere!

4. Unde erai cînd am aşezat temelia pămîntului?
Spune‑mi dacă stăpîneşti cunoaşterea!

5. Cine au pus măsurile ei, de ştii? Sau cine‑i cela ce
au adus funie preste însă?
6. Pre ce stîlpii lui sînt întăriţi? Şi cine iaste cela ce
au pus piatră încolţurată preste îns?

5. Cine au pus măsurile lui, deaca ştii? Sau cine au
întins [537/1] pre dînsul funea?
6. Şi stîlpii lui pre ce sînt întăriţi? Şi cine iaste cela ce
au pus pre dînsul piiatra unghiului?

5. Cine a rînduit măsurile lui dacă ştii, sau cine a
întins funia peste dînsul?
6. Pe ce au fost întemeiaţi stîlpii lui şi cine este cel
ce a aşezat pe el piatra din capul unghiului?

7. Cînd s‑au făcut stêlele, m‑au lăudat cu glas mare
toţi îngerii miei.
8. Şi am îngrădit maarea cu porţi, cînd să pornea
den pîntecile maicii ei ieşind.

7. Cînd au fost302 stêlele, lăudatu‑m‑au cu glas mare
toţi îngerii miei.
8. Şi am îngrădit marea cu porţi, cînd se năştea de
ieşiia den pîntecele mîne‑sa.

7. Cînd au fost făcute stelele, m‑au lăudat cu glas
mare toţi îngerii mei.
8. Şi am îngrădit marea cu porţi, cînd ţîşnea ieşind
din pîntecele maicii sale.

9. Şi am pus ei nor îmbrăcarea şi cu negură pre ea
am înfăşat.
10. Şi am pus ei hotară, puind împregiur lăcăţi şi
porţi.
11. Şi am dzis ei: «Pînă aicea să vii şi să nu covîrşeşti;
ce întru tine să să surpe valurile tale!»
12. Sau asupra ta au rînduit lumina cea de dimineaţă,
şi luceafărul ştie şiragul său,

9. Şi am pus nor îmbrăcămintei şi întunêrecul ei
l‑am născut303.
10. Şi i‑am pus hotar, şi i‑am pus împrejur lacăte
şi porţi.
11. Şi am zis ei: «Pînă aici să vii şi să nu mai treci, ce
întru tine să ţi se sfărîme valurile!»304
12. Sau au la tine305 am tocmit lumina cea de
dimineaţă şi luceafărul de‑şi ştie rînduiala sa,

9. I‑am rînduit norul ca veşmînt şi am înfăşurat‑o
în ceaţă.
10. Am aşezat hotare pentru ea şi am împrejmuit‑o
cu stavile şi porţi.
11. Şi i‑am grăit: «Pînă aici să ajungi şi să nu treci
dincolo; ci întru tine să se sfărîme valurile tale!»
12. Oare în vremea ta am orînduit strălucirea zorilor,
iar luceafărul de dimineaţă şi‑a cunoscut rînduiala,

13. Să să apuce de áripile pămîntului să scuture pre
cei necuraţi dentru el?

13. Să se apuce de aripile pămîntului şi să scuture
pre cei necuraţi de pre dînsul?

13. Ca să apuce pămîntul de margini şi să‑i scuture
de pe el pe cei lipsiţi de evlavie?

14. Şi tu luînd de la pămînt tină ai zidit vită şi grăitor
pre îns l‑ai pus pre pămînt?
15. Şi ai luat de la cei necuraţi lumina şi braţul
mîndrilor ai surpat?

14. Sau au tu ai luat tină den pămînt de ai zidit
vita306 şi pre cel ce grăiêşte tu l‑ai pus pre pămînt?
15. Şi ai luat lumina de la cei necredincioşi şi să
frîngi braţul celor măreţi?

14. Oare tu, luînd lut din pămînt, ai plăsmuit o
vieţuitoare înzestrată cu grai şi ai aşezat‑o pe pămînt?
15. Ai răpit tu lumina celor lipsiţi de evlavie şi ai
zdrobit tu braţele celor trufaşi?

16. Venit‑ai la pămîntul mării şi întru urmele beznii
ai îmblat?
17. Şi dăşchidu‑ţi‑să ţie cu frică porţile morţii şi
portarii iadului, văzîndu‑te, să întrestară?
18. [442⁄1] Şi învăţatu‑te‑ai lăţimea cei de supt cer?
Spune‑mi, dară, mie cîte carea iaste?

16. Sau au mers‑ai pre izvoarăle mării şi umblat‑ai
cu urmele picioarelor pre fără de fund?
17. Şi dăşchide‑ţi‑se‑vor cu frică porţile morţii? Şi
portarii iadului, deaca te vor vedea, înfricoşa‑se‑vor?
18. Sau ştii lăţimea de supt cer? Spune‑mi cît iaste!

16. Ai ajuns pînă la pămîntul de sub mare şi ai păşit
pe urmele adîncului?
17. Ţi s‑au deschis de frică porţile morţii, iar străjerii
iadului s‑au cutremurat văzîndu‑te?
18. Ai fost învăţat despre lăţimea celor ce se află
sub cer? Istoriseşte‑mi care este întinderea lor!

19. Şi întru ce pămînt mîne lumina? Şi a întunêrecului
carele‑i locul?
20. De mă vei aduce la hotarăle lor? Au dă şi ştii
cărările lor?
21. Ştii poate că atuncea te‑ai născut, şi numărul
anilor tăi — mult!
22. Şi ai venit la vistiêrile

19. Şi în ce pămînt se sălăşluiêşte lumina şi care
iaste locul întunêrecului?
20. Că de mă vei duce la hotarăle lor şi de vei şti
cărările lor,
21. Vei şti şi atunci cînd te‑ai născut şi vei pricêpe
numărul zilelor tale celor multe.307
22. Dară au întrat‑ai în cămara

19. Şi în care pămînt înnoptează lumina, iar locul
întunericului care este?
20. Oare mă poţi duce la hotarele lor şi cunoşti
cărările lor?
21. De bună seamă ştii aceasta, fiindcă pe atunci erai
deja născut, iar numărul anilor tăi este îndelungat.
22. Ai ajuns la vistieriile zăpezii

3. Încinge ca un bărbat mijlocul tău, eu te voi
întreba, iar tu îmi vei răspunde!

90

IOV

Biblia 1688, p. 380, col. 1
smidii ai văzut.
23. Şi să aflắ́ ţie la vrêmea vrăjmaşilor, la ceasul războiului şi
bătăii.
24. Şi de unde iêse bruma sau să răsîpêşte áostrul la cel dedesupt
ceriu?
25. Şi cine au gătit ploii cei buhoioase curgerea şi calea
urletelor,
26. Ca să ploao pre pămînt unde nu e om, în pustiiu, unde nu
iaste om întru el.
27. Ca să sature pre cel necălcat şi nelăcuit, şi a răsări ieşire de
pajişte? Cine iaste tatăl ploii?
28. Şi cine iaste cela ce au născut bulgări de roao?
29. Şi dentr‑al cui pîntece iêse gheaţa? Şi bruma în ceriu cine o
au născut?
30. Au pogoară‑se ca o apă curînd? Faţa beznii cine o au
rînduit?
31. Şi preceput‑ai legătura Găienuşii? Şi îngrădirea Oriónului
deşchis‑ai?
32. Au deşchide‑vei zodiile în vrêmea lor, şi pre luceafărul de
sară de păr aduce‑l‑vei pre el?
33. Şi ştii schimbările ceriului, sau cêle de supt ceriu totodată
făcîndu‑să?
34. Şi vei chema norul cu glas şi cu cutremur de apă pornitoare
te va asculta?
35. Şi vei trimite trăsnete şi vor mêrge? Şi vor grăi ţie: «Ce
iaste?»?
36. Şi cine au dat muiêrilor învăţătura ţeseturii? Sau ştiinţa
împistriturii?
37. Şi cine e cel ce numără norii cu înţelepciunea şi ceriul la
pămînt l‑au plecat?
38. Şi iaste răvărsat ca pămîntul cu pulberea şi l‑am lipit pre el
ca pre o piatră cu 4 muchi.
39. Şi vei vîna leilor mîncare? Şi vei sătura sufletele bălaurilor?
40. Pentru că să tem în zăcerile lor, şăd în păduri, păzind
într‑ascuns.
41. Şi cine au gătit corbului mîncare? Pentru că puii lui cătră
Domnul strígă, rătăcindu‑se, mîncările cercînd.
Cap 39
1. De ai cunoscut vrêmea naşterii pietrii ţap‑cerbului? Şi ai păzit
chinurile cerbilor?
2. Şi ai numărat lunele lor pline ale naşterii lor? Şi durorile lor
ai dezlegat?
3. Şi ai hrănit copiii lor fără de frică? Şi chinurile lor le vei
trimite?
4. Vor lepăda fiii lor, înmulţi‑se‑vor întru naştere, ieşi‑vor şi nu
se vor mai întoarce la ei.
5. Şi cine iaste cela ce au lăsat măgariul sălbatec slobod şi
legăturile lui cine au dezlegat?
6. Şi am pus petrêcerea lui — pustiiul şi lăcaşurile lui —
sărătura.
7. Batjocurind mulţimea gloatei cetăţii şi hula birariului
neauzind,
8. Socoti‑va munţii păşunea lui şi pe urma a toată24 verdeaţa
cearcă.
9. Vrea‑va ţie şi inorodul să‑ţi slujască, sau să doarmă pre iêslea
ta?
10. Şi vei lega cu curêle jugul lui, sau trage‑va ţie răzoare în
cîmp?
11. Şi nădejduieşti preste dînsul, că multă e vîrtutea lui? Şi vei
lăsa preste el faptele tale?
12. Şi crêde‑vei că‑ţi va da ţie sămînţa şi va aduce ţie trierişul?
13. Áripa celor ce să veselesc, neelása, de va zămisli asída şi /
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zăpăzii şi vistiêrele smidei ai văzut.
23. Şi să află ţie la vrêmea nepriêtenilor şi ceasul
războiului şi bătăii.
24. Şi de unde iêse bruma sau să dăşchide austrul
la cel de supt cer?

zăpezii şi cămara grindinii văzut‑ai?
23. Şi tu cruţa‑te‑vei în vrêmea vrăjmaşilor sau în
zioa războiului şi al bătăii.
24. Şi de unde iêse bruma? Den carea se răsipêşte
vîntul despre amiiazăzi pre supt ceriu?

şi le‑ai văzut pe cele ale grindinei?
23. Care îţi sînt puse deoparte pentru clipa
vrăjmaşilor, pentru ziua războiului şi a luptei.
24. De unde iese bruma şi de unde se răspîndeşte
austrul peste cele de sub cer?

25. Şi cine au gătit ploaie buhoioasă curăre şi calea
húietilor,
26. Ca să ploaie pre pămînt unde nu iaste om,
pustiiu unde nu iaste om întru el,

25. Şi cine au gătit vărsarea ploii cei mari şi calea
fulgerării tunetului?
26. Ca să ploaoă pămîntul pre care nu iaste om şi
pustiia în carea nu sînt oameni,

25. Cine a pregătit făgaşul ploii vijelioase şi calea
tunetelor?
26. Ca să plouă pe pămîntul unde nu se află vreun
om, în pustiul unde nu este suflare omenească.

27. Ca să sature necălcat şi nelăcuit şi a răsări ieşire
de pajişte? [28] Cine‑i a ploaiei tată?

27. Ca să sature [pămîntul] nestrăbătut şi nelocuit şi
să lăstărească pe el verdeaţă. Cine este tatăl ploii?

29. Şi den pîntecile cui iêse gheaţa? Şi bruma în cer
cine au născutu‑o?
30. Au pogoară ca o apă curînd? Faţa beznii cine
au rînduit?
31. Şi ai priceput legătura Găinuşii şi îngrădirea lui
Orion ai dezlegat?
32. Au deşchide‑vei Mazuroth întru vrêmea lui şi
pre Luceafărul decusară la satul lui vei aduce pre el?
33. Şi ştii primenirele ceriului, sau cêle de supt cer
totodată făcîndu‑să?

27. Ca să sature cea necălcată şi în carea nu iaste
lăcuit şi să răsaie ieşire de pajişte? [28] Cine iaste tată
ploii?
28. Şi cine iaste cela ce au născut curcubeul şi
bulgăre de roaoă?
29. Şi den ce pîntece au ieşit ghiiaţa? Şi bruma cine
o au născut în ceriu?
30. Şi iêse ca apa carea cură, şi faţa celui necredincios
cine o au cutremurat?308
31. Şi preceput‑ai legătura Găinii şi îngrădirea309
dăşchis‑ai?
32. Sau steaoa dăşchide‑o‑vei la vrêmea ei sau
Luceafărul cel de seară?310
33. Şi schimbările ceriului311 ştii‑le, sau ce iaste den‑
[537/2] preună supt ceriu?

34. Şi vei chema norul cu glas şi cutremurul apei
pornitoare va asculta ţie?
35. Şi vei trimite trăsnete şi vor mêrge? Şi vor grăi
ţie: «Ce iaste?»?

34. Şi pre nor chiema‑l‑vei cu glasul? Şi clătirea
apelor asculta‑te‑vor?
35. Şi de vei trimête fulgerele, mêrge‑vor? Sau
întoarce‑se‑vor să zică: «Ce iaste?»?

34. Chema‑vei tu norul cu glasul tău şi te va asculta
cu cădere de apă vijelioasă?
35. Trimite‑vei trăsnetele şi vor porni? Îţi vor grăi
oare: «Ce este?»?

36. Şi cine au dat muierilor a ţăsăturii învăţătură sau
împistritoare ştiinţă?
37. Şi cine‑i cel ce numără norii cu învăţătura şi
ceriul la pămînt l‑au plecat?

36. Şi cine au dat muierilor înţelepciunea ţesăturii
sau meşteşugul împistriturilor?
37. Şi cine va număra norii cu înţelepciunea şi ceriul
să‑l plêce pre pămînt?

36. Sau cine a dăruit femeilor înţelepciunea ţesăturii,
ori priceperea broderiei?
37. Dar cine este acela care numără norii cu
înţelepciune şi a plecat cerul către pămînt?

38. Şi iaste răvărsat ca pămîntul cu pulberea, şi
l‑am lipit pre el ca pre o piatră cu patru muchi de
piatră129.
39. Şi vei vîna leilor mîncare? Şi vei sătura sufletile
bălaurilor?
40. Pentru că să tem întru zăcerile lor, şed întru
păduri aleşuind.
41. 130Şi cine au gătit corbului mîncare? Pentru
că puii lui cătră Domnul strigă, rătăcind, mîncările
cercînd.

38. Şi să le revêrse ca pulberea în pămînt şi se‑au
lipit ca o piiatră în patru muchi.

38. S‑a risipit pulberea ca pămîntul şi, lipind‑o, am
făcut‑o piatră cu patru muchii.

39. 312Dară vîna‑vei mîncare leului şi sufletele
bălaurilor sătura‑le‑vei?
40. Că se tem în cróvurile lor şi şăd flămînzi în
gauri.
41. 313Şi corbului cine i‑au gătit hrană? Că puii lui au
strigat cătră Domnul rătăcind şi căutînd mîncare314.

39. Vei vîna tu mîncare pentru lei şi vei sătura
sufletele balaurilor?
40. Căci ei se tem şezînd în sălaşurile lor, stînd la
pîndă prin păduri.
41. Cine a pregătit mîncare puilor de corb? Căci ei
rătăcesc, strigînd către Domnul şi căutînd hrană.

28. Şi cine iaste cela ce au născut bulguri de roao?

28. Cine este acela care a născut broboanele de
rouă?
29. Din pîntecele cui iese gheaţa, iar chiciura din
văzduh cine a născut‑o?
30. Oare se pogoară ca o apă curgînd? Şi faţa
adîncului cine a orînduit‑o?
31. Ai înţeles tu lanţul Pleiadelor şi ai deschis
împrejmuirea lui Orion?
32. Oare vei dezvălui tu zodiile la vremea lor şi‑l vei
aduce de plete pe Luceafărul de seară?
33. Cunoşti tu prefacerile cerului, ori cele ce se
petrec odată cu acestea sub cer?

Cap 39

Cap 39

Capitolul 39

1. Dă ai cunoscut vrêmea naşterii pietrii
ţap‑cerbului131? Şi ai păzit chinurile cerbilor?
2. Şi ai numărat lunile lor pline a naşterii lui? Şi
chi‑[442⁄2] nurile lor ai dăzlegat?
3. Şi ai hrănit lor ficiorii afară den frică? Şi chinurile
lor le vei trimite?
4. Vor lepăda fiii lor, înmulţi‑să‑vor întru naştere,
ieşi‑vor şi nu să vor mai întoarce la ei.
5. Şi cine iaste cela ce au lăsat pre măgariul sălbatec
volnic şi legăturile lui cine le‑au dăzlegat?

1. Deaca ai priceput vrêmea naşterii ţapului pre
piiatră şi încă ai păzit pre cerb în durêre?315
2. Şi ai numărat lunile zămislirilor şi ai dăzlegat
durêrea neamurilor lor celor multe?
3. Şi ai hrănit pasările fără de frică şi fără durêre şi
iarăşi le slobozi?
4. Să se strîngă feciorii lor şi să se înmulţească în
viiaţă; şi va ieşi şi nu se va mai întoarce la dînşii.
5. Cine va lăsa pre măgariul sălbatec slobod şi
legăturile lui cine le va dăzlega?

1. Oare cunoşti vremea cînd fată caprele sălbatice de
pe stînci? Ai vegheat tu chinurile naşterii la căprioare?
2. Ai numărat tu lunile pline ale naşterii lor, ori le‑ai
alinat durerile facerii?
3. Le‑ai hrănit tu puii fără teamă şi le‑ai alungat
chinurile?
4. Îşi vor părăsi puii, ei se vor înmulţi întru odrasle,
vor ieşi afară şi nu se vor mai întoarce la ele.
5. Cine este acela care a lăsat liber asinul sălbatic şi
cine a desfăcut legăturile lui?

6. Şi am pus petrêcerea lui — pustiiul şi lăcaşurile
lui — sărătura.
7. Batjocurind mulţimea gloţii cetăţii şi hula
birariului nu audzind,

6. Şi lăcaşul lui am pus pustiia şi petrecaniia lui în
marginea mărilor.
7. Rîzînd de nărodul cel mult al cetăţii şi bănuiala
birariului nu au auzit.316

6. Eu am rînduit petrecerea lui în pustie şi sălaşul
său în pămînturile sărate.
7. Bătîndu‑şi joc de gloatele cetăţii şi neauzind
dojana strîngătorului de biruri.

8. Socoti‑va munţii păşciunea lui şi denapoia a tot
vêrdele cearcă.
9. Şi va vrea ţie inorodul să‑ţi slujască sau să doarmă
pre iêslea ta?
10. Şi vei lega cu curêle jugul lui, sau trage‑va ţie
răzoare în cîmp?
11. Şi nădăjduieşti preste îns, că multă‑i vîrtutea lui?
Şi vei lăsa preste el faptele tale?
12. Şi vei crêde că‑ţi va da ţie sămînţa şi va aduce
ţie ariia?
13. Aripa celor ce să veselesc neélassa, să132 va
zemisli asída

8. Şi cercetează cu mînie păşunea lui şi cearcă pre
urma a toată verdeaţa.
9. Dară vrea‑va inorogul să‑ţi slujască sau să doarmă
în iêslele tale?
10. Şi lega‑vei curea la jugul lui şi trage‑va ţie brazdă
în cîmp?
11. Şi nădăjdui‑te‑vei pre dînsul, căci iaste tăriia lui
multă? Şi lucrurile tale lăsa‑le‑vei pre el?
12. Şi crêde‑vei că‑ţi va da sămînţă şi‑ţi va băga în
arie?
13. Şi veselindu‑se Elassa cu aripile, şi de va îngreca
Asadda

8. El îşi caută prin munţi păşunea şi scormoneşte
după orice fir de iarbă verde.
9. Oare va voi inorogul să îţi slujească, ori să
doarmă în ieslea ta?
10. Îi vei lega tu cu nişte curele jugul, sau îl vei pune
să îţi are brazde pe cîmp?
11. Vei nădăjdui în el fiindcă puterea lui este multă,
ori îi vei încredinţa lui faptele tale?
12. Crezi că îţi va da înapoi secerişul şi îţi va aduce
grîul treierat?
13. Aripa celor ce se desfată este voioasă, dacă
barza
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nésa?
14. Căci va lăsa la pămînt oaole ei şi preste ţărînă va cloci,
15. Şi au uitat că piciorul le va rîsipi şi hiarăle cîmpului vor
călca.
16. Nesîlnici fiii ei, nu ca pre sine, în deşărt au ostenit fără de
frică.
17. Căci au tăcut ei Dumnezău înţelepciunea şi n‑au făcut ei
parte spre pricêpere.
18. După vrême întru înălţime va înălţa şi va batjocuri pre cal
şi pre călăreţul lui.
19. Au tu ai pus calului putêre şi ai pus grumazului lui frică?
20. Şi ai pus preste el armele toate şi mărirea piepturilor lui
îndrăznire?
21. Săpînd cu piciorul, să îndîrjaşte şi iêse la cîmp cu vîrtute;
timpinînd săgeţi,
22. Batjocurêşte, şi nu se va întoarce de la fier.
23. Preste el să semeţêşte arcul şi sabiia,
24. Şi urgiia va piêrde pămîntul, însă nu va crêde, pînă ce va da
semn
25. Trîmbiţa. Şi făcînd semn trîmbiţa, zice: «Bine!» Şi de departe
úlmă războiul, cu chiot şi strigare.
26. Sau dentru a ta ştiinţă stătu şoimul întinzînd áripile neclătit,
căutînd cêle despre áustru?
27. Şi pre porunca ta să înalţă vúlturul
28. Şi gripsorul, pre cuibul lui şăzînd mîne, pre colţ de piatră
şi ascuns?
29. Acoló fiind, cearcă mîncările, de departe ochii lui
străjuiesc.
30. Şi puii lui să frămî́ntă în sînge, şi oriunde vor fi morţi, îndată
să áflă.“
31. Şi răspunse Domnul Dumnezău lui Iov şi zise:
32. „Nu judecată cu cel den destul judeci? Mustrînd pre
Dumnezeu, va răspunde pre dînsa.“
33. Şi răspunzînd Iov, zise Domnului:
34. „Ce mă mai judec eu dojănindu‑mă şi mustrînd pre Domnul,
auzind ca acêstea, nemica fiind? Şi eu care răspuns voiu da cătră
acêstea? Mîna voiu pune preste gura mea.
35. O dată am grăit, iară al doilea nu voiu adaoge.“
Cap 40
1. Şi răspunzînd Domnul, zise lui Iov den nor:
2. „Nu, ce încinge ca un om mijlocul tău, şi te voiu întreba pre
tine, şi tu îmi răspunde!
3. Au depărtezi‑mi judecata? Şi mă socoteşti nu într-alt chip ţie
să fiu isprăvit, fără de numai pentru ca să te arăţi dirept?
4. Au braţul tău iaste asupra Domnului, au cu glas ca el tuni?
5. Şi ia înălţime şi tărie şi mărire, şi cu cinste te îmbracă.
6. Şi trimite îngeri cu urgie, şi pre tot semeţul smerêşte,
7. Şi pre cel mîndru stinge‑l, şi pre necuraţi îndată‑i întoarce,
8. Şi ascunde totodată în pămînt afară, şi obrazele lor de
necinste le împle.
9. Şi voiu povesti, dară, că poate direapta ta să mîntuiască.
10. Ce iată, dară, hiiară lîngă tine; iarbă întocma cu boii
mănîncă.
11. Iată dară vîrtutea ei pre mijloc, şi tăriia ei pre buricul
pîntecelui.
12. Pus‑au coada ca un chiparos //
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şi nessa?
14. Căci va lăsa la pămînt oaăle ei şi preste ţărnă
va cloci,
15. Şi au uitat că piciorul va răsîpi şi jiganiile
cîmpului vor133 călca.
16. Năsîlnicí fiii ei, ca şi nu pre sine, întru dăşert au
ostenit fără de frică.

şi Nóssa?
14. Va lăsa oaoăle sale pre pămînt şi va încălzi317
ţărîna.
15. Şi le va uita goale şi le va răsipi şi fiiara
pămîntului va călca.
16. Şi va năsilnici pre fiii săi că nu se va osteni în
dăşărt fără de frică.318

şi şoimul vor zămisli.
14. Fiindcă va lăsa pe pămînt ouăle sale şi în colb
se vor cloci.
15. Dar a uitat că picioarele [celor ce trec] le vor
risipi şi fiarele cîmpului le vor călca în picioare.
16. Se poartă aspru cu puii săi ca şi cum nu ar fi ai
săi şi în zadar şi fără teamă s‑a trudit.

17. Căci au tăcut ei Dumnedzău înţelepciunea şi
n‑au făcut ei parte întru pricêpere.

17. Că au tăcut Dumnezeu înţelepciunea ei şi n‑au
împărţit ei în pricêpere.

17. Căci Dumnezeu i‑a amuţit înţelepciunea şi nu
i‑a făcut parte la înţelegere.

18. După vrême întru înălţime va înălţa şi va
batjocuri pre cal şi pre călăreţul lui.
19. Au tu ai pus calului putêre şi ai pus134
grumadzului lui frică?
20. Şi ai pus preste el armele toate şi mărirea
piepturilor îndrăznirea?

18. Cu vrême va înălţa întru înălţime şi‑şi va rîde de
cal şi de cel ce şade pre dînsul.
19. Sau au pus‑ai în cal putêre şi au îmbrăcat‑ai pre
cerbicea lui frică?
20. [538/1] Şi pus‑ai pre dînsul armă şi îndrăzneală
cu slava fiului lui.

18. La vremea lui se va înălţa în înălţime şi va
batjocori pe cal şi pe călăreţul său.
19. Oare tu ai înzestrat armăsarul cu putere şi ai
aşezat frica pe grumazul său?
20. Cînd l‑ai înconjurat cu o platoşă şi pieptul i l‑ai
slăvit prin cutezanţă.

21. Săpînd cu piciorul, să întîrneadză şi iêse la cîmp
cu vîrtute; tîmpinînd săgeţi,
22. Batjocurêşte, şi nu să va întoarce de la hier.

21. Şi să bată cu copita în pămînt şi să joace şi să
iasă la cîmp cu tărie.
22. Rîde‑şi‑va de cei ce se întîlnesc cu săgeţile şi nu
se va întoarce de fier.
23. Că preste dînsul joacă arcul şi sabiia.
24. Şi cu mîniia va piêrde pămîntul şi nu va crêde
pînă va trîmbita
25. [24] Trîmbiţa. [25] Iar cînd va trîmbita trîmbiţa
bine bine, iar de dăparte va mirosi războiul cu fluierul
şi cu strigarea.
26. Dară cu înţelepciunea mea stă uliul cu aripile
întinse şi caută spre319 amiiazăzi neclătit?320

21. Loveşte cu copita pe cîmpie voios, pornind pe
ea cu putere şi întîmpinînd săgeata,
22. Îşi bate joc de ea şi nu se întoarce din faţa
fierului.
23. Arcul şi sabia se fălesc împotriva lui.
24. Iar în urgia sa va nimici pămîntul şi nu va avea
încredere pînă ce nu va da semn
25. Trîmbiţa. Iar cînd a dat semn spune: «Bine!» Şi
de departe adulmecă bătălia, cu sărituri şi strigăt.

23. Preste el să semeţêşte arcul şi sabiia,
24. Şi urgie va stinge pămîntul, însă nu va crêde,
pînă nu va da sămnu
25. [24.] Trîmbiţa. [25.] Şi făcînd semnu trîmbiţa,
dzice: «Bine!» Şi de departe adulmăcắ135 războiul, cu
chiot şi strigare.
26. Sau dentru a ta ştiinţă stă şoimul, întindzînd
áripile neclătit, căutînd cêle despre áustru?
27. Şi pre porînca ta să înalţă vultúrul,
28. Şi grípsosul, pre cuibul lui şedzînd mîne, pre
pisc de piatră şi ascuns?
29. Acoló fiind, cearcă mîncările, de departe ochii
lui străjuiesc,
30. Şi puii lui să frămîntă în sînge, şi oriunde vor fi
morţi, îndată să află.“
31. Şi răspunse Domnul Dumnedzău lui Iov
[443⁄1] şi dzise:
32. „Nu judeţ cu cel dăstul judeci? Mustrînd pre
Dumnedzău, va răspunde pre îns.“

27. Şi cu a ta poruncă se înalţă vultúrul,
28. Şi pajărea321 se sălăşluiêşte pre cuibul ei, pre
colţul pietrii într‑ascuns,
29. Şi acoló fiind, cêre bucate şi ochii lui păzesc
de dăparte.
30. Iar puii ei se tăvălesc în sînge şi unde vor fi toţi
îndată se află.“
31. Şi răspunse Domnul cătră Iov şi zise:

33. Şi răspundzînd Iov, dzise Domnului:
34. „Ce încă eu mă judec, învăţîndu‑mă şi dovedind
pre Domnul, audzind ca acêstea, nimică fiind? Şi eu
care răspuns voi da cătră acêstea? Mîna voi pune
preste gura mea.

33. Iar Iov răspunse Domnului şi zise:
34. „Dară eu ce mă mai judec fiind învăţat şi
mustrat de Dumnezeu să mai auz de acêstea, fiind eu
o nimică? Dară eu ce răspuns voiu da spre acêstea?
Numai ce‑mi voiu pune mîna la gură.

35. O dată am grăit, iară la al doilea nu voi
adaoge.“

35. O dată am grăit iar a doáoară nu voiu mai
adaoge.“

32. „Nu judeci judecată den dăstul? Mustrînd pre
Dumnezeu de‑a răspunde lui.“

26. Şi oare tot prin ştiinţa ta a stat nemişcat şoimul,
desfăcîndu‑şi neclintit aripile şi privind ţintă către
miazăzi?
27. Şi oare la porunca ta se înalţă vulturul,
28. Iar pajura, aşezată peste puii săi înnoptează pe
vîrful stîncii şi stă ascunsă?
29. De acolo, şezînd, caută mîncare, ochii săi
scrutează din depărtare.
30. Puii săi se scaldă în sînge şi oriunde ar fi stîrvuri,
îndată el le‑a şi descoperit.“
31. Iar Domnul Dumnezeu a răspuns lui Iov şi i‑a
zis:
32. „Oare nu te judeci tu cu cel Puternic cu propria
judecată? Acestei [judecăţi] care mustră pe Dumnezeu
i se va da răspuns.“
33. Iar Iov, răspunzînd, spuse Domnului:
34. „De ce să mai judec încă, de vreme ce am fost
mustrat încă cînd îi ceream socoteală Domnului, iar
acum am auzit asemenea lucruri, deşi eu sînt nimic; şi
ce răspuns voi da acestora? Îmi voi pune mîna peste
gură.
35. O dată am grăit, a doua oară nu voi mai adăuga
[nimic].“

Cap 40

Cap 40

Capitolul 40

1. Şi încă răspundzînd Domnul, dzise lui Iov dentru
nor:
2. „Nu, ce încinge ca un om mijlocul tău şi te voi
întreba pre tine, şi tu îmi răspunde!
3. Au dăpărtedzi‑mi judeţul? Şi socoteşti cum nu
într‑alt chip eu ţie să fiu136 isprăvit, fără numai pentru
ca să te arăţi drept?
4. Au braţul tău iaste asupra Domnului, au cu glas
ca el tuni?
5. Ia înălţime şi tărie şi mărire, şi cinste te îmbracă.

1. Şi iarăşi răspunse Domnul den nor cătră Iov şi
zise:
2. [1.] „Ba!322 [2.] Ce încinge mijlocul tău ca un
bărbat şi eu te voiu întreba, iar tu‑mi răspunde.
3. Nu lepăda judecata mea, nici gîndi că‑ţi voiu face
într‑alt chip, sau să te araţi dirept.

1. Şi, din nou, răspunzînd Domnul, spuse către Iov
din nor:
2. „Nu, ci încinge‑ţi mijlocul ca un bărbat; eu te voi
întreba, iar tu îmi vei răspunde.
3. Nu lăsa deoparte judecata mea; socoteşti că
m‑am purtat cu tine în alt fel ca să te arăţi drept?

4. Sau să fie braţul tău ca al Domnului, sau vei tuna
cu glasul ca dînsul?
5. Ce ia înălţime şi putêre şi te îmbracă în slavă şi
în cinste.
6. Şi trimête îngerii cu mînie şi pre tot badjocoritoriul
îl smerêşte.
7. Şi pre cel măreţ îl stinge şi pre cei necredincioşi
îi putrezêşte.323
8. Şi îndată să‑l acoperi denafară în pămînt
denpreună; şi fêţele lor le umple de ocară.
9. Şi acopere denafară în pămînt, că voiu spune că
direapta ta poate mîntui.
10. Ce iată că iaste o fiiară la tine şi mănîncă iarbă
ca boii.
11. Şi iată că iaste tăriia ei în mijlocul ei şi putêrea ei
pre buricul pîntecelui ei.
12. Şi au pus coada ei ca un chiparis

4. Oare braţul tău este asemenea celui al Domnului,
iar glasul tău tună ca al lui?
5. Ia asupră‑ţi măreţie şi putere; înveşmîntează‑te
cu slavă şi cinste!
6. Ci trimite vestitori întru urgia ta şi smereşte pe
orice trufaş.
7. Stinge pe cel semeţ şi mistuie pe dată pe cei lipsiţi
de evlavie!
8. Ascunde‑i împreună, afară, în pămînt, iar feţele
lor umple‑le de necinste.
9. Atunci voi mărturisi că dreapta ta este în stare
să mîntuiască.
10. Ci ia aminte la fiara sălbatică ce este lîngă tine,
ea mănîncă iarba precum boii.
11. Iată în coapse îi este tăria, iar puterea în buricul
pîntecelui.
12. Îşi înalţă coada ca un chiparos,

6. Şi trimite îngeri cu urgie şi pre tot sămeţul
smerêşte,
7. Şi pre cel mîndru stinge şi pre necuraţi îndată
putredzêşte‑i.
8. Şi ascunde totdeodată în pămînt afară şi obrazele
lor de necinste le împle.
9. Şi voi povesti, dară, că poate dreapta ta să
mîntuiască.
10. Ce iată, dară, iată hiară lîngă tine; iarbă ca boii
atocma mănîncă.
11. Iată, dară, vîrtutea lui pre mijloc şi tăriia lui pre
buricul pîntecelui.
12. Pus‑au ceriul ca un chiparis
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Biblia 1688, p. 381, col. 1
şi vinele ei s‑au împletecit.
13. Coastele ei — coaste de aramă, şi spinarea ei — fier vărsat.
14. Aceasta iaste începătura zidirii Domnului, făcută ca să să
batjocurească de cătră îngerii lui.
15. Şi venind la munte încolţorat, au făcut veselie celor cu 4
picioare în tartar.
16. Supt multe fêliuri de copaci doarme, lîngă paporă şi trestie
şi rogoz.
17. Şi să umbresc întru dînsa copaci mari cu stîlpări şi ramuri
den ţarină.
18. De să va face necătură, nu va simţi; nădejduiêşte căci va izbi
Iordánul în gura ei.
19. În ochiul ei va sprijeni pre el; înfăşurîndu‑se, găuri‑va
nasul.
20. Şi aduce‑vei bălaurul cu undiţa şi pune‑vei căpăstru prejur
nasul lui?
21. Au lega‑vei belciug de narea lui, şi cu brăţare vei găuri buza
lui?
22. Şi grăi‑va ţie cu rugă, rugăciune moale?
23. Şi pune‑va cu tine făgăduinţă? Şi‑l vei lua pre dînsul rob
vêcinic?
24. Şi vei juca cu el ca cu o pasăre? Sau lega‑l‑vei pre el ca pre
o vrabie unui copil?
25. Şi să hrănesc întru dînsul limbi şi‑l împart pre el limbile
finícilor.
26. Şi tot ce umblă pre apă, adunîndu‑se, nu vor aduce o piêle a
coadii lui, şi în cinurile păscarilor capul lui.
27. Şi vei pune preste el mînile, aducîndu‑ţi aminte de războiu
în trupul lui, şi să nu să mai facă încă.
Cap 41
1. Nu l‑ai văzut pre dînsul, nici de cêle ce să grăiesc te‑ai
mirat?
2. Nu te temi căci mi s‑au gătit mie? Pentru că cine iaste cela ce
mi‑au stătut împotrivă?
3. Sau cine‑mi va sta împotrivă‑mi şi va îngădui, de iaste tot cel
de supt ceriu al mieu?
4. Nu voiu tăcea pentru el, şi cu cuvîntul puterii voiu milui pre
cel întocma cu el.
5. Cine va descoperi faţa îmbrăcării lui, şi la închiêrea zalei lui
cine ar întra?
6. Porţile obrazului lui cine va deşchide? Prenprejurul dinţilor
lui iaste frică.
7. Ficaţii lui – paveze de aramă, şi legătura lui – ca piatra
smiritului.
8. Unul de alalt să lipesc, şi Domnul petrêce pre el. Omul cu
fratele lui să va lipi,
9. Împreună‑se şi nu să vor despărţi.
10. Întru stărnutarea lui va luci lumină, şi ochii lui — chip de
luceafăr.
11. Den gura lui ies ca neşte făclii arzînd şi scapără ca neşte
gratii de foc.
12. Şi den nările lui iêse ca neşte fum de cuptoriu arzînd cu foc
de cărbuni.
13. Sufletul lui – ca cărbunii; şi ca para focului den gura lui
iêse.
14. Şi în cerbícea lui stă putêre, înaintea lui cúră pierzare.
15. Şi pieliţele trupului lui sînt lipite; toarnă preste el, nu se va
clăti.
16. Inema lui iaste înfiptă ca o piatră şi stă ca o năcovalnă ce
nu răsare.
17. Şi întorcîndu‑se el, frică e hiarălor celor25 cu 4 picioare /
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Versiunea modernă

şi vinele lui sînt împletite.
13. Coastele lui — coaste de aramă şi spinarea lui
— hier vărsat.
14. Acêstea sînt începătura zidirei Domnului, făcut
ca să să batjocurească de cătră îngerii lui.
15. Şi venind la munte încolţurat, au făcut veselie
celor cu 4 picioare întru tartar.
16. Suptu multe fêluri de copaci doarme, lîngă
paporă şi trestie şi rogoz,
17. Şi să umbresc lui copaci mari cu arodámne şi cu
stîlpări de ágnu.

şi vinele ei sînt împletite ca o fune.
13. Iar coastele ei — coaste de aramă, iar
spină‑[538/2] rile ei — fier vărsat.
14. Care iaste începătura zidirii Domnului făcută ca
să fie badjocorită de îngerii lui.324
15. Şi mergînd în muntele cel ascuţit, au făcut
bucurie celor cîte cu 4 picioare în tartar.
16. Supt fieştece copaci doarme aciundu lîngă
paporă şi lîngă trestie şi lîngă rogoz.
17. Şi o umbrêşte un copaci mare cu odrasle şi
stîlpări de sălci.

iar vinele sale sînt împletite.
13. Coastele sale sînt de aramă, iar şira spinării ca
fierul turnat.
14. Aceasta este începutul făpturii Domnului,
făcută pentru a fi batjocorită de către îngerii lui.
15. Cînd a venit la muntele abrupt a adus bucurie
dobitoacelor din adînc.
16. Adoarme sub tot soiul de plante, sub papirus,
trestie şi rogoz.
17. Copacii cei mari o umbresc cu ramurile lor, la
fel şi sălciile cu crengile lor.

18. De să va face înecăciune, nu va simţi;
nădăjduiêşte căci va izbi Iordánul întru gura lui.

18. [17] De va fi înecarea, nu va simţi. [18]
Nădăjduindu‑se că se va izbi Iordánul de gura ei,

18. Dacă se întîmplă vreun potop, nu simte,
nădăjduind că Iordanul va ajunge pînă la gura sa.

19. Întru ochiul lui va sprăjini pre el; înfăşurîndu‑să,
găuri‑va nasul.
20. 137Şi vei aduce bălaurul cu undiţa şi vei pune
căpăstru pregiur nasul lui?
21. Au lega‑vei belciug întru narea lui şi cu brăţare
vei găuri buza lui?

19. Şi‑l va lua în ochii ei şi, fiind cumplită, va
pătrunde narea ei.
20. Dară pre şarpe325 scoate‑l‑vei cu undiţa, sau
pune‑vei căpăstru preste botul lui?
21. Sau au pune‑vei belciug în narea lui şi cu sula au
pătrunde‑vei buzele lui?

19. Cine o va privi în ochi şi răsturnîndu‑o îi va
străpunge nasul?
20. Vei prinde tu balaurul cu cîrligul şi îi vei pune
căpăstru în jurul nasului?
21. Oare îl vei lega cu un belciug nara şi îi vei găuri
buza cu un inel?

22. Şi zice‑ţi‑va «Blîndule», sau «Să te păzeşti,
linule!»
23. Şi face‑va pace cu tine? Şi lua‑l‑vei să‑ţi fie rob
vêcinic?
24. Şi juca‑te‑vei cu dînsul ca cu o pasăre la cîmp?

22. Îţi va rosti el vreo rugă sau vreo rugăminte cu
blîndeţe?
23. Oare va face cu tine legămînt şi îl vei lua rob
veşnic?
24. Tei vei juca cu el ca şi cu o pasăre, sau îl vei lega
ca pe o vrabie pentru copil?
25. Şi se hrănesc popoare cu el, iar neamurile
fenicienilor îl împart.
26. Toate corăbiile adunate nu vor aduce o bucată de
piele din coada sa şi nici capul lui în vasele pescăreşti.

22. Şi va grăi ţie cu rugă, rugătorêşte moale?
23. Şi va pune cu tine făgăduinţă? Şi‑l vei lua [443⁄2]
pre îns rob vêcinic?
24. Şi vei juca cu el ca cu o pasăre? Sau lega‑l‑vei pre
el ca pre o vrabie unui copil?
25. Şi să hrănesc întru îns limbi şi‑l împart pre el
limbile finícilor.
26. Şi tot cît îmblă pre apă, adunîndu‑să, nu vor
putea aduce o piêle a coadei lui, şi întru cinurile
păscarilor capul lui.
27. Şi vei pune preste el mîinile, aducîndu‑ţi aminte
de războiu întru trupul lui, şi să nu să mai facă încă.

25. [24] Şi hrăni‑se‑vor de dînsul ţinuturile? Şi
împărţi‑vor pre dînsul limbile finichilor?
26. [25] Şi de se va pogorî tot ce înoată, aduce‑va o
legătură de coada lui şi păscarii în corăbii pre dînsul.
27. [26] Şi au pune‑vei pre dînsul mîna, încai
tămăduiala lui pre trupul lui şi să nu mai fie.

27. Ci îţi vei aşeza mîna peste el şi îţi vei aduce
aminte de lupta dusă împotriva trupului său; mai mult
să nu mai fie.

Cap 41

Cap 41

Capitolul 41

1. Nu l‑ai văzut pre îns, nici pentru cêlea ce să
grăiesc te‑ai mirat?

1. Nu l‑ai văzut, nici de cêle ce au grăit te‑ai
mirat?

1. Oare nu l‑ai privit şi nu te‑ai minunat de cele care
se grăiesc despre el?

2. [1] Şi nu te vei tême, că mi se‑au gătit?327 [2]
Dară cine iaste cine să‑mi stea împotrivă?
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3. Sau cine va sta împotrivă‑mi şi va îngădui, dă
iaste toată cea de supt cer a mea?
4. Nu voi tăcea pentru el, şi cu cuvîntul puterii voi
milui pre cel atocma cu el.
5. Cine va dăscoperi faţa îmbrăcării lui şi la încuiêrea
dzêlii lui cine are întra?

3. [2] Sau va răbda deaca mi se va potrivi? Sau au
doară ce iaste supt cer, nu iaste tot al mieu?
4. [3] Nu voiu tăcea pentru dînsul, şi cu cuvîntul
puterii va milui întocma cu el.
5. [4] Cine va dăscoperi faţa mustrării lui şi la
închiderea inimii lui cine va întra?

2. Nu te înfricoşezi că acestea au fost pregătite de
către mine? Aşadar, este cineva care să îmi poată sta
împotrivă?
3. Cine mi se poate împotrivi şi să rămînă nevătămat,
de vreme ce tot ceea ce se află sub cer este al meu?
4. Nu voi tăcea din pricina lui, şi prin cuvîntul
puterii voi milui pe cel asemenea lui.
5. Cine va desface faţa veşmîntului său şi cine va
pătrunde în faldurile platoşei sale?

6. Porţile obrazului lui cine va dăşchide?
Prenpregiurul dinţilor lui — frică.
7. Hicaţii lui — scuturi de aramă şi legătura lui —
ca piatra smiritului.
8. Unul de alalt să lipesc şi duh nu‑l va petrêce pre
el. Ca omul cu fratele lui să va lipi,

6. [5] Poarta fêţii lui cine o va dăşchide? Împrejurul
dinţilor lui — frică.
7. [6] Şi droburile lui — pavăză de aramă, şi legătura
lui — ca piiatra zmiritului.
8. [7] Una de alta se va apropiia şi duh nu va trêce
pren dînsele.329 [8] Lipi‑se‑va ca omul cu fratele lui

6. Cine va deschide porţile feţei sale? În jurul
colţilor săi se află spaima.
7. Măruntaiele sale sînt ca nişte paveze de aramă, iar
plăcile pielii sale ca piatra de şmirghel.
8. Una de alta se lipesc şi vîntul nu trece printre ele.
[9.] Ca un om cu fratele său, aşa sînt unite;

2. Nu te temi căci mi s‑au gătit mie? 138Pentru că
cine iaste cela ce au stătut împotrivă mie?

9. Împreunắ‑să şi nu să vor dăspărţi.
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9. [8] Şi se va ţinea şi nu se va rumpe.

9. sînt îngemănate şi nu pot fi despărţite.

10. Întru stărnutarea lui va luci lumină şi ochii lui
— chip de luceafăr.
11. Dentru gura lui ies ca nişte făclii arzînd139 şi
scapără ca nişte gratii de foc.
12. Den nările lui ies ca nişte fum a cuptoriului ce
arde cu foc de cărbuni.
13. Sufletul lui ca cărbunii; şi ca para dentru
gura lui iêse.

10. [9] În stărnutarea lui se va luminá lumína şi
ochiul lui — ca vedêrea luceafărului.
11. [10] Şi den gura lui vor ieşi lumînări arzînd şi
vor fi aruncate gratii de fier şi de foc.
12. [11] Şi den nările lui va ieşi fum ca dentr‑un
cuptor ars cu foc şi cu cărbuni.
13. [12] Şi sufletul lui ca cărbunii, şi den gura lui va
ieşi ca văpăile.

10. La strănutul său străluceşte lumina, iar ochii lui
au chipul luceafărului de dimineaţă.
11. Din gura sa ies torţe arzînde şi răspîndeşte
scîntei ca dintr‑o vatră cu foc.
12. Din nările lui iese fum ca dintr‑un cuptor arzînd
cu cărbuni.
13. Răsuflarea lui ca nişte cărbuni [încinşi], iar din
gura lui iese văpaie.

14. Şi întru cerbicea lui mîne putêre, înaintea lui
cură pierire.
15. Şi pielíţele trupului lui sînt lipite; toarnă preste
el, nu să va clăti.
16. Inima lui iaste140 înfiptă ca o piatră şi stă ca un
ilău141 nerăsărit.
17. Şi întorcîndu‑să el, frică la hiarăle cu patru
picioare

14. [13] Şi pre cerbicea lui se va lucra toată putêrea
şi înaintea lui va trêce330 piericiunea.
15. [14] Şi carnea trupului lui se [539/1] lipêşte.
Toarnă pre dînsul şi nu se va clăti.331
16. [15] Inima lui nu se va clăti ca o piiatră, ce va sta
ca o necovalnă nebiruită.
17. [16] Iar de se va întoarce frica fierilor celor cu
4 picioare

14. Pe grumazul său sălăşluieşte puterea, iar în
urma sa aleargă pierzarea.
15. Cărnurile trupului său sînt lipite între ele, dacă
torni ceva peste el nu se va clinti.
16. Inima sa este înfiptă ca o piatră, stă neclintită ca
o trainică nicovală.
17. Şi cînd se întoarce este o spaimă pentru fiarele
cu patru picioare
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pre pămînt săltînd.
18. De vor tempina pre el fúşture, nemică nu‑l vor înfricoşa,
suliţă rădicată şi za.
19. Pentru că socotêşte fierul ca paiele şi arama ca un lemnu
putred.
20. Nu‑l va vătăma pre el arcul de aramă, şi socotêşte lovitura
de piatră ca iarba.
21. Ca trestiia s‑au socotit ciocanele; şi batjocorêşte cutremurul
celui purtătoriu de foc.
22. Aşternutul lui – ţăpuşi ascuţite; şi tot aurul mării, supt dînsul
– ca nişte tină nepovestită.
23. Undează bezna ca o căldare, şi socotêşte marea ca o
ştersură,
24. Şi pre tártarul beznii ca pre un rob. Socoti bezna întru
primblare.
25. Nu iaste nemică pre pămînt asêmene lui, făcut să să
batjocorească de îngerii miei.
26. Pre tot cel înalt vêde; şi pre el – împăratul tuturor celor den
ape.“
Cap 42
1. Şi răspunzînd Iov, zise Domnului:
2. „Ştiu că toate poţi şi ţie nu e neputincios nemica.
3. Pentru că cine iaste cela ce ascunde de tine sfatul? Şi
scumpindu‑şi cuvintele, şi pre tine socotêşte să te ascunză? Şi cine
va povesti mie cêle ce n‑am ştiut, mari şi minunate, carele n‑am
ştiut?
4. Şi ascultă‑mă, Doamne, pentru ca şi eu să grăiescu! Şi te voiu
întreba pre tine, şi tu mă învaţă.
5. Cu auzul urechii te auziiam mai nainte26, iară acum ochiul
mieu te‑au văzut pre tine.
6. Pentru acêea m‑am defăimat pre mine şi m‑am topit, şi mă
socotescu pre mine pămînt şi cenuşă.“
7. Şi fu după ce au grăit Domnul toate cuvintele acêstea lui
Iov, zise Domnul lui Elifáz themaniteanul27: „Greşit‑ai tu şi cei 2
priêteni ai tăi, pentru că n‑aţi grăit înaintea mea nemica adevărat,
precum robul mieu, Iov.
8. Şi acum luaţi şapte viţei şi 7 berbeci şi mêrgeţi cătră robul
mieu, Iov, şi va face jîrtvă pentru voi. Şi Iov, robul mieu, se va ruga
pentru voi, că, de nu aş priimi faţa lui şi de nu ar fi pentru el, aş fi
pierdut pre voi, pentru că n‑aţi grăit adevărat asupra robului mieu,
Iov.“
9. Şi mêrse Elifáz themaniteanul şi Valdád safhítul şi Sofár
mineul şi au făcut în ce chip le‑au poruncit lor Domnul; şi dezlegă
păcatul lor pentru Iov.
10. Şi Domnul adaose pre Iov. Şi rugîndu‑se el şi pentru
priêtenii lui, şi le lăsă lor păcatul. Şi dêde Domnul îndoite cîte era
mai nainte lui Iov, întru îndoire.
11. Şi auziră toţi fraţii lui şi sororile lui toate cîte i s‑au întîmplat
lui şi veniră cătră el, şi toţi cîţi ştiia pre dînsul dentîiu. Şi mîncînd
şi bînd lîngă el, l‑au mîngîiat pre el, şi să mirară pentru toate cîte
adusêse preste el Domnul.
12. Şi‑i dêde lui fieştecarele cîte o //
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pre pămînt săltînd.
18. Dă vor tîmpina lui fuşturi, nimică nu‑l vor
înfricoşa, suliţă rădicată şi dzea,

de dînsul care sar pre pămînt.
18. [17] Iar de‑l vor întîlni mergînd, nimic nu‑i va
face suliţa cea înfiptă şi zaoa.

care saltă pe pămînt.
18. Dacă vor veni asupra sa lăncile, nu‑i vor face
nimic, nici suliţa ridicată sau platoşa.

19. Pentru că socotêşte hierul paie şi arama ca un
lemnu putred.

19. [18] Că pre fier îl are ca pe nişte plêve şi pre
aramă ca pre un lemn putred.

19. Fiindcă el socoteşte fierul ca pleava, iar arama
ca pe lemnul putred.

20. Nu‑l va vătăma pre el arc de aramă, şi socotêşte
şi lovitura de piatră — iarbă.

20. [19] Nu‑l va săgeta arcul aruncat332, că pre333
praştie o are ca pre nişte iarbă.

20. Arcul de aramă nu îl va vătăma, şi socoteşte
aruncătoarea de pietre ca pe iarbă.

21. Ca trestiia s‑au socotit ciocanele; şi batjocurêşte
[444⁄1] cutremurul lui celui purtător de foc.

21. [20] Şi ciocanele334 se‑au socotit lui ca nişte
stîlpări şi‑şi bate joc de tunetul focului.335

21. Ciocanele le preţuieşte ca pe trestie şi
batjocoreşte zbîrnîitul săgeţilor aprinse.

22. Aşternutul lui — ţăpuşi ascuţiţi; şi tot aurul
mării, supt însul — ca nişte tină nepovestită.

22. [21] Şi aşternutul lui — ostii ascuţite, şi tot aurul
mării — înaintea lui, ca nişte tină nenumărată.

22. Aşternutul său este din ţepuşe ascuţite, iar aurul
mării se află sub el ca noroiul cel nemărginit.

23. Undează bezna ca o căldare şi socotêşte marea
ca o ştêrgere,

23. [22] Fărăfundul îl arde ca în foc şi marea o arde
ca pre o stricare,

23. Face să fiarbă abisul ca o căldare şi socoteşte
marea ca pe un vas cu alifie,

24. Şi pre tartárul beznii ca pre un rob. Socoti bezna
întru primblare.

24. [23] Şi pre cêle dedesuptul fărăfundului ca pre
un rob, că fărăfundul l‑au avut întru umblare.

24. Cele mai de jos părţi ale abisului ca pe un rob,
iar abisul însuşi îl socoteşte un loc pentru plimbare.

25. Nu iaste nimic pre pămînt asêmenea lui, făcut
să să batjocurească de îngerii miei.

25. [24] Nimic de pre pămînt nu e făcut întocma cu
el, să fie badjocorit de îngerii miei.

25. Nu este nimic printre cele de pe pămînt ca
acesta, făcut să fie batjocorit de către îngerii mei.

26. Tot ce‑i înalt vêde; şi pre el — împăratul a
tuturor celor dentru ape.“

26. [25] Tot ce iaste nalt vêde, şi el iaste împărat
tuturor celor ce sînt în ape.“

26. Priveşte către toate cele ce sînt înalte, iar el este
împăratul tuturor celor ce se află în ape.“

Cap 42

Cap 42

Capitolul 42

1. Şi răspundzînd Iov Domnului, dzise:

1. Iară Iov, răspunzînd, zise cătră Domnul:

1. Iar Iov, răspunzînd, spuse Domnului:

3. Pentru că cine iaste cela ce ascunde de la tine
sfatul, şi scumpindu‑şi cuvintele, şi pre tine socotêşte
să te ascundză? Şi cine îmi va povesti mie carele n‑am
ştiut, mari şi minunate?

2. „Ştiu că poţi toate şi nimic nu iaste să nu‑ţi fie
cu putinţă.336
3. Dară cine iaste cela ce va ascunde sfatul de tine?
Şi cruţîndu‑şi cuvintele va gîndi că şi de cătră tine le va
ascunde? Şi cine‑mi va spune cêle ce nu le‑am văzut şi
cêle mari şi minunate care nu le‑am ştiut?

2. „Ştiu că toate le poţi şi nu îţi este nimic cu
neputinţă.
3. Căci cine este cel ce îşi ascunde sfatul de tine, ori,
înfrînîndu‑şi cuvintele, socoteşte că le‑ar putea tăinui
de tine? Şi cine îmi va vesti cele pe care nu le ştiu, cele
mari şi minunate pe care nu le cunoşteam?

4. Şi ascultă, Doamne, pentru ca şi eu să grăiesc! Şi
te voi întreba pre tine, şi tu pre mine mă învaţă.

4. C‑ascultă‑mă, Doamne, ca să grăiesc şi eu! Şi te
voiu întreba, iar tu să mă înveţi.

4. Ascultă‑mă, Doamne, ca să grăiesc şi eu; te voi
întreba şi tu mă vei învăţa.

5. Audzul urechii te auziiam mai nainte, iară acum
ochiul mieu te‑au văzut pre tine.

5. Că mai dentîi te‑am auzit cu auzul urechii, iar
acum şi ochiul mieu te văzu.

5. Mai înainte auzisem cu urechea mea vestire
despre tine, acum însă ochiul meu te‑a văzut.

6. Pentru acêea m‑am dăfăimat pre mine şi m‑am
topit, şi socotesc pre mine pămînt şi cenuşe.“

6. Pentr‑acêea m‑am dăfăimat însumi şi m‑am
înfricoşat şi mă socotesc a fi pămînt şi [539/2]
cenuşă.“
7. Şi fu deaca grăi Domnul cuvintele acêstea cătră
Iov, zise cătră Eliifas themaniteanul: „Greşit‑ai înaintea
mea şi soţiile tale amîndoaoă şi n‑aţi grăit înaintea mea
nimic adevărat, ca Iov, robul mieu.337

6. De aceea mă dispreţuiesc şi mă topesc,
socotindu‑mă pămînt şi cenuşă.“

8. Şi acum luaţi 7 viţăi şi 7 berbeci şi păsaţi cătră
robul mieu, Iov, şi va face ardere pentru voi. Şi Iov,
sluga mea, să va ruga pentru voi, că, dă nu aş fi luat
faţa lui, că dă nu are fi pentru el, v‑aş fi pierdut pre
voi, pentru că nu aţi grăit adevărat asupra şerbului
mieu, Iov.“

8. Deci, acum luaţi 7 viţei şi 7 berbeci şi vă duceţi338
la Iov, robul mieu, şi să facă jărtvă pentru voi. Că Iov,
robul mieu, se va ruga pentru voi, că numai faţa lui
voiu priimi deaca nu v‑am pierdut pentru dînsul, că
n‑aţi grăit adevărăciune asupra lui Iov, robul mieu.“

8. Acum, luaţi şapte viţei şi şapte berbeci şi porniţi
către slujitorul meu Iov ca să aducă jertfă pentru voi.
Şi slujitorul meu Iov se va ruga pentru voi, pentru că,
dacă nu aş ţine socoteală de faţa lui şi de el, v‑aş pierde,
căci nu aţi vorbit adevărat cu privire la slujitorul meu
Iov.“

9. Şi mêrse Elifaz themaniteanul şi Valdad safhitul
şi Sofar mineul şi au făcut în ce chip le‑au rînduit lor
Domnul. Şi dăzlegă păcatul lor pentru Iov.

9. Şi se duse Elifas themaniteanul şi Valdad
savhiteanul şi Sofar mineianul şi făcură cum au porîncit
lor Domnul; şi iertă păcatele lor pentru Iov.

9. Iar Elifaz Temanitul, Baldad Şuahitul şi Sofar
Mineul au plecat şi au făcut aşa cum le poruncise
Domnul şi El le‑a iertat păcatul, pentru Iov.

10. Şi Domnul adaose pre Iov. Şi rugîndu‑să el şi
pentru priêtenii lui, şi le lăsă lor păcatul. Şi dêde
Domnul îndoite cîte era mainte lui Iov, întru îndoire.

10. Iar Domnul crescu ale lui Iov. Şi deaca se rugă
pentru priêtenii săi, le iertă greşalele lor. Şi dêde
Domnul lui Iov îndoit pre cît avea el mai nainte.

10. Şi Domnul i‑a sporit toate lui Iov. El s‑a rugat
pentru prietenii săi şi Domnul le‑a iertat păcatul.
Apoi, Domnul a dăruit îndoit lui Iov, de două ori cele
pe care le avea înainte.

11. Şi audziră toţi fraţii lui şi surorile lui toate cîte
i s‑au tîmplat lui şi [444⁄2] veniră cătră el şi toţi cîţi îl
ştiia pre el dentru întîi, şi mîncînd şi bînd lîngă el, îl
mîngîia pre el şi să mirară pentru toate cîte aduse lui
Domnul.

11. Şi deaca auziră toţi fraţii lui şi toate surorile
toate cîte au fost lui, veniră la dînsul toţi cîţi l‑au ştiut
dentîi de mîncase şi băuse la dînsul şi‑l mîngîiară şi se
mira de toate cîte au adus Dumnezeu pre dînsul.

11. Ci toţi fraţii şi surorile sale au auzit toate cîte
s‑au petrecut şi au venit la el toţi cîţi îl cunoşteau mai
dinainte. Iar ei, mîncînd şi bînd la el, l‑au mîngîiat şi
s‑au minunat de toate cîte le adusese Domnul peste
el.

2. „Ştiu că toate poţi şi ţie nu‑i neputincios nimic.

7. Şi fu după ce au grăit Domnul toate cuvintele
acêstea lui Iov, zise Domnul lui Elifaz themaniteanul:
„Greşit‑ai tu şi cei 2 priêteni ai tăi pentru că n‑aţi grăit
înaintea mea nimic adevărat, ca robul mieu Iov.

12. Şi-i dêde lui fieştecarele

12. [11] Şi‑i dêderă toţi

7. Şi, după ce Domnul a rostit toate cuvintele acestea
către Iov, i‑a grăit Domnul lui Elifaz Temanitul: „Tu
şi cei doi prieteni ai tăi aţi păcătuit, fiindcă nu aţi grăit
nimic adevărat înaintea mea, ca slujitorul meu, Iov.

12. Şi i‑au dat fiecare
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mieluşiţă şi cîte un aur de 4 drahme nepecetluit. Şi Domnul
blagoslovi cêle de apoi ale lui Iov decît cêle dentîiu. Şi era dobitoacele
lui oi 14000, cămile 6000, părechi de boi 1000, măgăriţe păscătoare
1000.
13. Şi să născură lui fii 7 şi fête 3.
14. Şi numi pre cea dentîiu Zio, şi pre a doao Cásia, şi pre a treia
Cornul Amalthíei.
15. Şi nu s‑au aflat ca fêtele lui Iov mai bune decît iale în cêle de
supt ceriu. Şi le dêde lor tată‑său moştenire întru fraţi.
16. Şi trăi Iov după rană ani 170, iară preste tot au trăit ani 248.
Şi văzu Iov pre fiii lui, şi pre fiii fiilor lui, a patra rudă.
17. Şi muri Iov bătrîn şi plin de zile. Şi iaste scris cum el iarăşi
să fie învis, cu carii Domnul au învis. Acesta să tîlcuiêşte den cartea
cea siriinească; în pămîntul Afsitédei lăcuind, la hotarăle Iduméii şi
Aráviei. Şi era mai nainte numele lui – Iovál. Şi luînd muiêre harapcă,
născu fiiu căruia fu numele Enon. Şi era acesta den tată‑său, Záre,
fecior den feciorii lui Isáf, şi den mumă‑sa, Vosóra, care iaste el
al cincilea de la Avraám. Şi aceştia‑s împăraţii carii au împărăţit în
Edóm, care ţări au stăpînit şi el: întîiu – Valác al lui Veor; şi numele
cetăţii lui – Dennavá; şi după Valaác, Iováv, ce să chema Iov; după
acesta, Asomí, cela ce era domn den ţara Themanitídii; după acesta,
Adád, feciorul lui Vadád, cel ce au tăiat pre Madiám în cîmpul lui
Moáv, şi numele cetăţii lui – Ghiethém; iară cei ce au venit cătră
el priêteni: Elifáz, den fiii lui Isáf, împăratul themanilor; Valdád,
împăratul safhéilor; Sofár, împăratul mineilor.
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cîte o mieluşiţă şi de patru drahme aur unul nepecetluit.
Şi Domnul blagoslovi cêle de apoi a lui Iov decît cêle
dentîi. Şi era dobitoacele lui, oi 14000, cămile 6000,
părechi de boi 1000, măgăriţe păscătoare 1000.

cîte o mieluşa şi 4 drahme de aur nepecetluite. [12] Iar
Domnul mai blagoslovi cêle de apoi ale lui Iov decît
cêle dentîi. Şi fură lui oi 14000 şi 6000 de cămile şi 1000
de părechi de boi şi 1000 de măgărêţe păscătoare.

cîte o mieluşea şi o tetradrahmă de aur nepecetluită.
Iar Domnul a binecuvîntat cele de pe urmă ale lui
Iov mai mult decît cele dinainte. Iar vitele sale erau:
paisprezece mii de oi, şase mii de cămile, o mie de boi
pentru jug şi o mie de măgăriţe la păşune.

13. Şi să născură lui fii 7 şi fête 3.

13. Şi se născură lui 7 feciori şi 3 fête.

13. Şi i s‑au născut şapte fii şi trei fiice,

14. [13] Şi numi pre cea dentîi Dzuă, şi pre a doao
Casíia, şi a treia Cornul Amalthíei.

14. Şi puse numele cei dentîi Zioa , iară cei a
doaoa Casiia, iar cei a treia Cornul Malthei.

14. Pe care le‑a numit Zi pe prima, Casia pe a doua
şi Cornul Amalteei pe a treia.

15. [14] Şi nu s‑au aflat ca fêtele lui Iov mai bune
decît iale întru cea de supt cer; şi le dêde lor tată‑său
moştenire întru fraţi.

15. Şi nu se afla supt cer potrivnice cu frumsêţea
fêtelor lui Iov. Şi dêde Iov moştinare fêtelor lui între
fraţii lor.

15. Şi nu s‑au aflat [fete] mai frumoase decît fiicele
lui Iov în cele de sub cer; iar tatăl său le‑a dat moştenire
printre fraţii lor.

16. [15] Şi trăi Iov după rană ani 170, iară preste
tot au trăit ani 248. Şi văzu Iov pre fiii lui şi pre fiii
fiilor lui, a patra rudă.

16. Şi trăi Iov după rana acêea o sută şi şaptezeci
de ani. Iar preste tot au trăit doaoă sute şi patruzeci
şi opt de ani. Şi văzu Iov pre feciorii săi şi pre feciorii
feciorilor săi pînă la al patrulea neam.
17. [16] Şi muri Iov, bătrîn şi plin de zile.340

16. Iar Iov a mai trăit după acea nenorocire încă o
sută optzeci de ani şi toţi anii pe care i‑a trăit au fost
două sute patruzeci şi opt de ani; şi şi‑a văzut fiii şi fiii
fiilor pînă la al patrulea neam.
17. Şi a murit Iov bătrîn şi plin de zile; şi este scris
despre el că va învia din nou împreună cu aceia pe care
Domnul îi va învia. Acesta, precum a fost tălmăcit
dintr‑o carte siriacă, a locuit în Ausitis, la hotarele
Idumeii şi Arabiei. Mai înainte numele lui era Iobab
şi, luîndu‑şi o femeie din Arabia, a născut un fiu cu
numele Enon. Iar [Iov] însuşi avea ca părinte pe Zare,
unul dintre fiii lui Esau; mama lui era Bosora, astfel
încît a fost al cincilea de la Avraam. Şi aceştia sînt
împăraţii care au domnit în Edom, peste care ţinut a
stăpînit însuşi [Iov]: primul a fost Balac, fiul lui Beor,
iar numele cetăţii sale Denaba, după Balac, Iobab
care a fost numit Iov, după aceştia Asom, care a fost
stăpînitor al ţinutului Tamanitidei, după aceştia Adad,
fiul lui Barad, care a nimicit pe Madiam în cîmpia
Moabului, iar numele cetăţii sale a fost Ghetaim. Iar
prietenii care au venit la el au fost: Elifaz, unul dintre
fiii lui Esau, împăratul temaniţilor, Baldad, tiranul
sauahiţilor şi Sofar, împăratul mineilor.

17. [16] Şi să săvîrşi Iov bătrîn142 şi plin de dzile.
Şi iaste scris cum el iarăşi să să fie învis, cu carii
Domnul au învis. Acesta să tîlcuiêşte dentru cartea
cea sirienească; întru pămîntul lăcuind a Avsítidei, la
hotarăle Iduméii şi Aravíei. Şi era mai nainte numele
lui — Ioval. Şi luînd muiêre arapcă, născu fiiu căruia
numele Enon. Şi era acesta den tată‑său Zaré, ficior a
ficiorilor lui Isaf, şi maică‑sa‑i era Vosóra, deci iaste
el al cincelea de la Avram. Şi aceştia‑s împăraţii carii
au împărăţit în Edom, carii ţări au stăpînit şi el: întîi
— Valac a lui Veor; şi numele cetăţii lui: Dennavá;
iară după Valac, Iovav, ce să chema Iov; după acesta,
Asomí, cela ce era domnu dentru ţara Themanítidei;
iară după acesta, Adad, ficiorul Vadad, cel ce143 au tăiat
Madiam întru cîmpul Moav, şi numele cetăţii lui —
Ghethêm. Iară ceia ce au venit cătră el priêteni: Elifaz,
dentru fiii lui Isav, a themanilor împărat; Valdad,
tiranul safheilor; Sofar, împăratul mineilor.
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NOTE FILOLOGICE ŞI TEXTUALE

Biblia 1688
Cartea Iov
1

2

3

4

5

6
7

Cap 1
În text scris: povêñê’sk´, greşeală de tipar.
Cap 2
În text scris: s¨firím7, probabil greşeală de tipar.
Cap 3
În text scris: uµbrß, greşeală de tipar.
Cap 5
În text, în dreptul acestui verset apare, în mod greşit,
cifra 16.
În text, în locul sintagmei în a şaptea apare, în mod
greşit, sintagma în noaptea.
Cap 6
În text scris: a¸rµsÁrµzì, greşeală de tipar.
În text scris vóañrß, greşeală de tipar.

16

Cap 31
În text, scris: a˛Ωotórü, probabil greşeală de tipar.
Cap 32

17

18

19

20
21

22

23

În text, scris: spa’rtß.
Cap 33
În text scris poveñì, greşeală de tipar.
Cap 34
În text se repetă slova a.
Cap 36
În text scris dala, greşeală de tipar.
În text, scris: neaÈsk¨l7tßr’ i, probabil greşeală de tipar.
Cap 37
În text scris çéror7, greşeală de tipar.
Cap 38
În text, tipărit: pre‘ vo’lb7¨rß.

Cap 7
8

9

10

11

12

13

24

Cap 9
În text scris gßinÁinÁ‚a, greşeală de tipar.

25

În text scris: ç™’lor7.

Cap 10
În text scris gÁci Ã, greşeală de tipar.
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Cap 42
În text, scris: manai’n7te.
În text scris ®emanit™’l´, greşeală de tipar.

Cap 11
Secvenţa de semnalare de pe pagina anterioară este,
greşit: mÁlÃ.

15

27

Ms. 45
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Cap 18
În text, scris: den7 na fa’rß.
Cap 22
În text, scris: dire’p7ci, greşeală de tipar.
În text, scris: ka’reiÂ.
Cap 28
l
În text scris a88r7¡ín7ñÁ Ã lÁ ,Ô probabil greşeală de tipar.

În text, scris: aÈto’tß.
Cap 41

n

Cap 24
14

Cap 39

În text, scris: mï¨.

1

2

3

4

Cap 1
În text, deasupra ultimei slove a acestui cuvînt apare o
secvenţă tăiată cu negru, indescifrabilă.
Marginal, marcată în text cu trei vrahii scrise cu roşu,
corectura: -ditei.
Marginal, marcată în text cu o vrahie scrisă cu roşu
deasupra unui punct, adăugirea: păscătoare.
Marginal, marcată în text cu o vrahie scrisă cu roşu
deasupra unui punct, adăugirea: cea.
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Marginal, marcată în text cu două linii oblice scrisă cu
roşu, trimiterea biblică: Sirah 1.
Marginal, marcate în text cu două linii oblice scrise cu
roşu, trimiterile biblice: Mudrost [= Sol.] 7; 1 Tim. 6;
Eclis. 5.
Marginal, marcată în text cu două linii oblice scrise cu
roşu, trimiterea biblică: Mudrost [= Sol.] 7.
Cap 2
Marginal, marcată în text cu două linii oblice scrise cu
roşu, trimiterea biblică: Tovía 2.
Marginal, marcată în text cu trei vrahii scrise cu roşu,
nota: acum.
În text, urmează un cuvînt tăiat cu cerneală neagră,
indescifrabil.

11

Cap 3
Marginal, marcată în text cu două linii oblice scrise cu
roşu, trimiterea biblică: Iov 20.

12

Cap 4
Marginal, marcate în text cu două linii oblice scrise cu
roşu, trimiterile biblice: gios 15; 2 Petr. 2; Iüdin [= Iuda] 1.
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22
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24
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Cap 5
În text nu este reluată şi silaba çe, prezentă însă în
secvenţa de semnalare de la finalul paginii anterioare.
Marginal, marcată în text cu două linii oblice scrise cu
roşu, trimiterea biblică: 1 Cori[n]th. 3.
Marginal, marcată în text cu două linii oblice scrise cu
roşu, trimiterea biblică: 1 Cori[n]th. 3.
Marginal, marcate în text cu două linii oblice scrise cu
roşu, trimiterile biblice: Prit[çi] [= Parim.] 3; Iacov 1;
Evrei 12; Apoc. 3.
Marginal, marcată în text cu patru vrahii scrise cu roşu,
nota: ţarenii.
Cap 6
Textul pare greşit transcris de copist.
În text, deasupra acestui cuvînt apare slova m, tăiată cu
roşu.
Marginal, marcată în text cu patru vrahii scrise cu roşu,
nota: mustrarea.
Marginal, marcată în text printr-o vrahie scrisă cu roşu
deasupra unui punct, adăugirea: cădeţi şi.
Cap 7
În text se repetă cuvîntul iaste, probabil greşeală de
copist.
Marginal, marcată în text cu patru vrahii scrise cu roşu,
nota: încă mai sînt.
În text, cuvintele a sa sunt scrise deasupra rîndului şi
reluate, mai clar, marginal, marcate în text cu două
vrahii scrise cu roşu.
În text scris: aÊk¨l˜, probabil greşeală de copist.
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Cap 8
Marginal, marcate în text cu două linii oblice scrise cu
roşu, trimiterile biblice: gios 14; Psal. 143.
Cap 9
Marginal, marcată în text cu cinci vrahii scrise cu roşu,
nota: omul.
Marginal, marcată în text cu trei vrahii scrise cu roşu,
nota: urgie.
În text, silaba ne- este adăugată deasupra rîndului.
Cap 10
În text, deasupra acestui cuvînt apare o scurtă secvenţă
tăiată cu negru, indescifrabilă.
Marginal, marcată în text cu două linii oblice scrise cu
roşu, trimiterea biblică: Psal. 118.
Iniţial, aici era marcat începutul altui verset, şters apoi.
În text scris na‚î˜.˜
Cap 11
În text cuvîntul cu este tăiat cu o linie roşie, iar marginal
apare corectura: cătră, marcată cu o vrahie scrisă cu
roşu, posibil de altă mînă.
În text scris pÁs˜ñïüos˜.
În text, cuvîntul este marcat de două vrahii scrise cu
roşu, reluate marginal, fără nici o explicaţie.
Marginal, marcată în text două linii oblice scrise cu
roşu, trimiterea biblică: 1 Moi[si] [= Fac.] 26.
Cap 12
În text, cuvîntul este marcat de două vrahii scrise cu
roşu, repetate marginal fără nici o explicaţie.
Marginal, marcată în text cu două linii oblice scrise cu
roşu, trimiterea biblică: Prit[çi] [= Parim.] 14.
Marginal, marcată în text cu două linii oblice scrise cu
roşu, trimiterea intratextuală: gios 34.
Marginal, marcate în text cu două linii oblice scrise cu
roşu, trimiterile biblice: Isaia 22;Apoc. 3.
Marginal, marcată în text cu două vrahii scrise cu roşu,
este repetată secvenţa pre el, scrisă defectuos în text.
Cap 13
Marginal, marcată în text cu o vrahie scrisă cu roşu,
nota: aceştia.
Cap 14
Marginal, marcate în text cu două linii oblice scrise cu
roşu, trimiterile biblice: sus 8; Psal. 144.
În text, cuvîntul este marcat de două vrahii scrise cu
roşu, repetate marginal, fără nici o explicaţie.
În text, cu cerneală roşie sunt scrise cifrele 1 deasupra
cuvîntului lutului, 2 deasupra cuvîntului pămîntului şi 3
deasupra cuvîntului şi, indicînd inversarea topicii lor.
Cap 15
În text urmează o scurtă secvenţă tăiată cu negru,
indescifrabilă.
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Marginal, marcată în text cu două linii oblice scrise cu
roşu, trimiterea intratextuală: sus 4.
Marginal, marcate în text cu două linii oblice scrise cu
roşu, trimiterile biblice: Isaía 29; Psal. 7.
Cap 16
Marginal, marcată în text cu patru vrahii scrise cu roşu,
nota: strajnic.
Cap 17
Marginal, marcată în text cu o vrahie roşie, probabil de
altă mînă, adăugirea: mădulările.
Cap 18
În text, cuvîntul Valdad este repetat, tăiat cu o linie
roşie.
Marginal, marcată în text cu trei vrahii scrise cu roşu,
nota: curse.
În text, urmează cuvîntul moartea tăiat cu o linie neagră.
Marginal, marcată în text cu două linii oblice scrise cu
roşu, trimiterea biblică: Prit[çi] [= Parim.] 2.
Marginal, marcată în text cu o vrahie roşie, posibil de
altă mînă, adăugirea: pre.
Cap 20
În text, apare o vrahie roşie, repetată marginal fără nici
o indicaţie.
Marginal, marcată în text cu două linii oblice scrise cu
roşu, trimiterea biblică: Sirah 5.
Marginal, marcată în text cu o vrahie scrisă cu roşu,
posibil de altă mînă, adăugirea: de.
Cap 21
Marginal, marcate în text cu două linii oblice scrise cu
roşu, trimiterile biblice: Ierem. 12; Iacov 1.
Marginal, marcată în text cu două linii oblice scrise cu
roşu, trimiterea biblică: Malah. 3.
Cap 22
Marginal, marcată în text cu două linii oblice scrise cu
roşu, trimiterea biblică: jos 35.
Marginal, de altă mînă, marcată în text cu o vrahie scrisă
cu roşu, adăugirea: şi pre sirmani i-ai chinuit.
În text scris lßkÁewî˜.
În text scris iniţial: dziş.
Marginal, marcată în text cu două linii oblice scrise cu
roşu, trimiterea biblică: Psal. 106.
În text, apar două vrahii roşii, repetate marginal fără
nici o explicaţie.
Marginal, marcată în text cu două linii oblice scrise cu
roşu, trimiterea biblică: Pri[t]çi [= Parim.] 20.
Cap 23
În text urmează o secvenţă tăiată cu cerneală neagră.
În text, apar două vrahii roşii, repetate marginal fără
nici o indicaţie.
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Cap 24
Marginal, marcată în text scrisă cu roşu deasupra unui
punct, adăugirea: pre.
Cuvîntul este marcat cu o vrahie scrisă cu roşu, repetată
marginal fără nici o explicaţie.
Cuvîntul este marcat cu două vrahii scrise cu roşu,
repetate marginal fără nici o explicaţie.
Marginal, marcată în text cu trei vrahii scrise cu roşu,
nota: făcut.
Cap 25
Cuvîntul este marcat cu trei vrahii scrise cu roşu,
repetate marginal fără nici o explicaţie.
Cap 26
Copistul omite numerotarea acestui capitol pe pagina
următoare; numerotarea apare doar în secvenţa de
semnalare.
În text urmează secvenţa desuptul, tăiată cu cerneală
neagră.
În text accentuat: chítósul.
Cap 27
Marginal, marcată în text cu o vrahie scrisă cu roşu,
probabil de altă mînă, adăugirea: mie.
Marginal, marcată în text cu trei vrahii scrise cu roşu,
nota: necredincioşi.
Marginal, marcată în text cu două linii oblice scrise cu
roşu, trimiterea biblică: Psal. 148.
Marginal, marcată în text cu o cruce şi o vrahie scrise cu
roşu, de altă mînă, adăugirea: carele au păzit.
Cap 28
În text scris pßr¡´’ lÁlÁî˜, probabil greşeală a copistului.
Marginal, marcată în text cu o vrahie scrisă cu roşu,
probabil de altă mînă, adăugirea: lui.
Marginal, marcată în text cu două vrahii scrise cu roşu
deasupra secvenţei -ţiia, corectura: -ciunea.
Marginal, marcate în text cu două linii oblice scrise cu
roşu, trimiterile biblice: Prit[çi] [= Parim.] 8;
MÁdrost[´] [= Sol.] 7.
În text, cuvîntul şi apare doar în secvenţa de semnalare,
nefiind reluat pe pagina următoare.
Marginal, marcată în text cu patru vrahii scrise cu roşu,
nota: Ethiopíei.
Marginal, marcată în text cu două linii oblice scrise cu
roşu, trimiterea biblică: Prit[çi] [= Parim.] 1.
Á

Cap 29
Marginal, marcată în text cu două vrahii scrise cu roşu,
corectura: m-ar.
Indicaţia cifrică a versetului 4 este omisă în text, ca şi
marcarea începutului acestui verset.
Marginal, marcată în text cu două vrahii scrise cu roşu,
nota: turna.
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Cap 30
Marginal, marcată în text cu două vrahii scrise cu roşu,
nota: noştri.
Marginal, fără nici un semn de corelaţie în text, apare
cuvîntul mortul.
Marginal, marcată în text printr-o vrahie scrisă cu roşu
deasupra unui punct, completarea: de.
Marginal, marcată în text cu trei vrahii scrise cu roşu,
nota: arsură.
În text urmează o scurtă secvenţă, posibil mea, tăiată cu
negru.
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Cap 31
În text, cuvîntul cu este scris deasupra rîndului.
Marginal, marcată în text cu o vrahie scrisă cu roşu,
completarea: din cot.
Marginal, marcată în text cu o vrahie scrisă cu roşu
deasupra unui punct, adăugirea: şi.
În text, cuvîntul nărodul este tăiat cu o linie roşie,
trimiţîndu-se marginal, printr-o vrahie scrisă cu roşu, la
explicaţia: Domnul, posibil de altă mînă.
Marginal, marcată în text cu o vrahie scrisă cu roşu,
nota: lui.
Marginal, marcată în text cu o vrahie scrisă cu roşu
deasupra unui punct, adăugirea: şi.
Marginal, apare cuvîntul lui, nemarcat în text.
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Cap 32
Paranteza şi conţinutul ei sînt scrise cu roşu.
În text se repetă secvenţa mul-, probabil greşeală a
copistului.
Marginal, marcată în text cu o vrahie scrisă cu roşu,
adăugirea: mêle.
Cap 33
Marginal, marcat în text cu o vrahie scrisă cu roşu, este
repetat cuvîntul pat, scris defectuos în text.
Marginal, marcată în text cu o vrahie scrisă cu roşu,
adăugirea: oasele.
Marginal, marcată în text cu trei vrahii scrise cu roşu,
nota: trimetea.
Marginal, marcată în text cu cinci vrahii scrise cu roşu,
nota: stricăciune.
Cap 34
Marginal, marcată în text cu două linii oblice scrise cu
roşu, trimiterea intratextuală: sus 12.
Marginal, marcată în text cu două linii oblice scrise cu
roşu, trimiterea biblică: Psal. 140.
Marginal, marcate în text cu două linii oblice scrise cu
roşu, trimiterile biblice: 5 Moi[si] [= Deut.] 10; 2 Parali.
19; Mudrost[´] [= Sol.] 6; Sirah 35; Kß Rim$[lånom] [=
Rom.] 2; Galat. 2; Efes. 6; D™ånˆ[iö] [= Fapte] 10; 1 Petr. 1.
Marginal, marcată în text cu trei vrahii scrise cu roşu,
nota: minunêze.

117

118

119

120

122

123
124

125
126
127

128

129

130

131

132

133

134

135

136
137

138

139

Marginal, marcată în text cu două linii oblice scrise cu
roşu, trimiterea biblică: Prit[çi] [= Parim.] 5.
Deasupra cuvîntului apar două vrahii scrise cu roşu,
repetate marginal fără nici o explicaţie.
Cap 35
Marginal, marcată în text cu două linii oblice scrise cu
roşu, trimiterea intratextuală: sus 22.
În text, scris: de, probabil greşeală a scriptorului.
Cap 36
Acest subtitlu este scris cu cerneală roşie.
În text, deasupra silabei pen-, scrisă defectuos, apare o
vrahie roşie, trimiţînd la corectura marginală: pen-.
Cap 37
În text urmează o scurtă secvenţă tăiată cu negru,
indescifrabilă.
În text, acest cuvînt este scris deasupra rîndului.
În text, deasupra silabei den-, scrisă defectuos, apare o
vrahie roşie, trimiţînd la corectura marginală: den-.
În text scris f™’c™.
În text scris 21.
În text scris ∑¡ánïî˜, probabil greşeală a copistului.
Cap 38
Marginal, marcată în text cu două linii oblice scrise cu
roşu, trimiterea biblică: 1 Moi[si] [= Fac.] 1.
Deasupra secvenţei dintre paranteze apar patru vrahii
scrise cu roşu, repetate marginal, fără nici o altă
indicaţie.
Marginal, marcată în text cu două linii oblice scrise cu
roşu, trimiterea biblică: Psal. 146.
Cap 39
În text, deasupra silabei —bului apar două vrahii scrise
cu roşu, trimiţînd la nota marginală: -bilor.
Marginal, marcată în text printr-o vrahie scrisă cu roşu,
nota: dă.
Marginal, marcată în text printr-o vrahie scrisă cu roşu,
nota: va.
Marginal, marcată în text cu două vrahii scrise cu roşu,
nota: îmbrăcat.
Marginal, nemarcată în text, apare nota: ulmă.
Cap 40
În text urmează cuvîntul trebuit, tăiat cu o linie neagră.
Marginal, marcată în text cu două linii oblice scrise cu
roşu, trimiterea biblică: Psal. 103.
Cap 41
Marginal, marcată în text cu două linii oblice scrise cu
roşu, trimiterea biblică: Ieremia 8.
Marginal, marcată în text cu două vrahii scrise cu roşu,
nota: arzătoare; în text, după silaba ar- urmează o
secvenţă tăiată cu negru, indescifrabilă.
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Cuvîntul iaste este marcat în text prin trei vrahii scrise
cu roşu, repetate marginal, fără nici o indicaţie.
Marginal, marcată în text cu patru vrahii scrise cu roşu,
nota: o năcovalnă.
Cap 42
În text urmează secvenţa de dzile, tăiată cu o linie neagră.
În text scris çeçè, greşeală a copistului.

Ms. 4389
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Cap 1
Marginal, între indicii 1 şi 2 ai versetelor, este scrisă
litera A, cu caracter latin.
Marginal, între indicii 6 şi 7 ai versetelor, este scrisă
litera B, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text prin trei săgeţi orientate în jos,
nota: fără plată.
Cuvîntul bine este scris ulterior deasupra rîndului.
Marginal, marcată în text printr-o linie oblică flancată
de două puncte, trimiterea biblică: Sirah 1.
Marginal, între indicii 12 şi 13 ai versetelor, este scrisă
litera C, cu caracter latin
Marginal, în dreptul acestui verset, în acoladă, este
inserată următoarea explicaţie: Acest vestitor zice Ioan
Zlataust că au fost însuşi diiavolul.
Marginal, marcată în text prin trei săgeţi orientate în jos,
nota: haldeii.
Marginal, între indicii 17 şi 18 ai versetelor, este scrisă
litera D, cu caracter latin
În text, scris: klokÑnitÑ, probabil greşeală de copist.
Marginal, marcată în text printr-o linie oblică flancată
de două puncte, trimiterea biblică: M¨dr[ost´] [= Sol.] 7.
Marginal, marcate în text printr-o linie oblică flancată
de două puncte, trimiterile biblice: Eclis.: 5: c: 14; 1 Tim.:
6: b: 7.
Cap 2
Marginal, între indicii 1 şi 2 ai versetelor, este scrisă
litera A, cu caracter latin.
Marginal, între indicii 4 şi 5 ai versetelor, este scrisă
litera B, cu caracter latin
Marginal, marcată în text prin două săgeţi orientate în
jos, nota: diiavolul.
Marginal, marcată în text printr-o linie oblică flancată
de două puncte, trimiterea biblică: Tob.: 2.
Marginal, între indicii 9 şi 10 ai versetelor, este scrisă
litera C, cu caracter latin
Marginal, în dreptul acestui verset, în acoladă, este
inserată următoarea explicaţie: Veniră cei trei priêteni ai lui
Iov la dînsul.
În text urmează un cuvînt tăiat cu negru, probabil şi.
Marginal, între indicii 12 şi 13 ai versetelor, este scrisă
litera D, cu caracter latin.
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Cap 3
Marginal, între indicii 1 şi 2 ai versetelor, este scrisă
litera A, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text printr-o linie oblică flancată
de două puncte, trimiterea biblică: Ierem.: 20: d: 14.
Marginal, în dreptul acestui verset, în acoladă, este inserată
următoarea explicaţie: Iov blestemắ zioa în carea se-au născut.
Marginal, între indicii 6 şi 7 ai versetelor, este scrisă
litera B, cu caracter latin
Marginal, între indicii 14 şi 15 ai versetelor, este scrisă
litera C, cu caracter latin
Marginal, marcată în text prin patru săgeţi orientate în
jos, nota: durêrea.
Marginal, între indicii 20 şi 21 ai versetelor, este scrisă
litera D, cu caracter latin
În text, această secvenţă apare mereu scrisă mïå¨.
Cap 4
Marginal, între indicii 1 şi 2 ai versetelor, este scrisă
litera A, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text prin două săgeţi orientate în
jos, nota: grăbit.
Marginal, între indicii 5 şi 6 ai versetelor, este scrisă
litera B, cu caracter latin
Marginal, marcată în text prin trei cruciuliţe, nota: tigrul.
Marginal, între indicii 11 şi 12 ai versetelor, este scrisă
litera C, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text printr-o linie oblică flancată
de două puncte, trimiterea biblică: niΩ[ê] [= ‘mai jos’]:
25: a: 4.
Marginal, marcate în text printr-o linie oblică flancate
de două puncte, trimiterile biblice: niΩ[ê] [= ‘mai jos’]:
15: b: 15; 2 Petrov[o] [= 2 Petr.]: 2: a: 4.
Cap 5
Marginal, între indicii 1 şi 2 ai versetelor, este scrisă
litera A, cu caracter latin.
Marginal, între indicii 8 şi 9 ai versetelor, este scrisă
litera B, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text printr-o linie oblică flancată
de două puncte, trimiterea biblică: 1: Cor[in]th.: 3: d: 19.
În text, deasupra cuvîntului cela se află o linie oblică flancată
de două puncte, împreună cu o săgeată orientată în jos,
trimiţînd, probabil, la referinţa biblică anterioară.
Marginal, între indicii 13 şi 14 ai versetelor, este scrisă
litera C, cu caracter latin
În text scris, greşit, a˚spúpe.
Marginal, marcate în text printr-o linie oblică flancată
de două puncte, trimiterile biblice: Prit[çi] [= Parim.]
3; Iacov 1; Evrei 12; Apocal. 3.
Marginal, între indicii 21 şi 22 ai versetelor, este scrisă
litera D, cu caracter latin
Marginal, marcată în text prin trei săgeţi orientate în jos,
nota: cîmpului.
Marginal, marcată în text prin două săgeţi orientate în
jos, nota: cu pace.
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Cap 6
Marginal, între indicii 2 şi 3 ai versetelor, este scrisă
litera A, cu caracter latin.
Marginal, în dreptul acestui verset, în acoladă, este
inserată următoarea explicaţie: Dară măgariul sălbatec
aciera-va cînd va avea să mănînce.
Marginal, între indicii 7 şi 8 ai versetelor, este scrisă
litera B, cu caracter latin
Marginal, marcată în text prin trei săgeţi orientate în jos,
nota: sfîrşitul.
Marginal, între indicii 13 şi 14 ai versetelor, este scrisă
litera C, cu caracter latin
În text scris çe’ror, probabil greşeală de copist.
Marginal, între indicii 23 şi 24 ai versetelor, este scrisă
litera D, cu caracter latin.
Cap 7
În text scris a˛çt™’ Ãñß, probabil greşeală de copist.
Marginal, marcată în text prin trei săgeţi orientate în jos,
nota: puroi.
Cifra 6 este omisă în text.
Marginal, între indicii 11 şi 12 ai versetelor, este scrisă
litera C, cu caracter latin
Marginal, între indicii 16 şi 17 ai versetelor, este scrisă
litera D, cu caracter latin
Marginal, marcată în text prin două săgeţi orientate în
jos, nota: potrivnic ţie.
p

Cap 8
Marginal, între indicii 1 şi 2 ai versetelor, este scrisă
litera A, cu caracter latin.
Marginal, între indicii 6 şi 7 ai versetelor, este scrisă
litera B, cu caracter latin
Marginal, marcate în text printr-o linie oblică flancată
de două puncte, trimiterile biblice: niΩ[ê] [= ‘mai jos’]:
14: a: 2; Psl. 143: a: 4.
În text întregul verset este pus în paranteze rotunde.
Marginal, între indicii 11 şi 12 ai versetelor, este scrisă
litera C, cu caracter latin
Marginal, marcată în text prin trei săgeţi orientate în jos,
nota: apuca.
Marginal, marcată în text prin trei săgeţi orientate în jos,
încadrată într-o acoladă, nota: mărunţişului.
Marginal, între indicii 17 şi 18 ai versetelor, este scrisă
litera D, cu caracter latin.
Cap 9
Marginal, între indicii 1 şi 2 ai versetelor, este scrisă
litera A, cu caracter latin.
În text, acest verset este numerotat greşit, cu cifra 2.
În text, aici începe un nou verset, numerotat cu cifra 3.
Marginal, marcată în text prin patru săgeţi orientate în
jos, nota: pămîntul.
În text, sintagma pre Ţiitoriul (scrisă: prec¨itorülˆ) este
inserată deasupra rîndului.
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Marginal, într-o acoladă, explicaţia: u slav. [= ‘în
izvodul slavonesc]:Că tu.
În text, scris: mßnßïå, probabil greşeală de copist.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii, nota: băga-va în
seamă.
Marginal, nemarcată în text, explicaţia: u lat. [= ‘în
izvodul latinesc’].
Marginal, între indicii 19 şi 20 ai versetelor, este scrisă
litera C, cu caracter latin
Marginal, între indicii 27 şi 28 ai versetelor, este scrisă
litera D, cu caracter latin
Marginal, marcată în text prin trei săgeţi orientate în jos,
nota: solul.
În text , între rînduri, cu cerneală roşie, indicaţia: gl˜ ï
[= cap 10].
Cap 10
Marginal, între indicii 1 şi 2 ai versetelor, este scrisă
litera A, cu caracter latin.
Marginal, între indicii 4 şi 5 ai versetelor, este scrisă
litera B, cu caracter latin
Marginal, marcată în text prin trei săgeţi orientate în jos,
nota: scoaţă.
Marginal, marcată în text printr-o linie oblică flancată
de două puncte, trimiterea biblică: Pslm. 118: k: 73.
În text scris skimbyndmõ, probabil greşeală a copistului.
Marginal, marcată în text prin trei săgeţi orientate în jos,
nota: ca.
Marginal, marcată în text prin trei săgeţi orientate în jos,
nota: face păgînie.
Cap 11
Marginal, între indicii 1 şi 2 ai versetelor, este scrisă
litera A, cu caracter latin.
Marginal, între indicii 6 şi 7 ai versetelor, este scrisă
litera B, cu caracter latin,
Marginal, între indicii 11 şi 12 ai versetelor, este scrisă
litera C, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text prin două săgeţi orientate în
jos, nota: sălbatec.
Marginal, între indicii 16 şi 17 ai versetelor, este scrisă
litera D, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text printr-o linie oblică flancată de
două puncte, trimiterea biblică: Çis[la] [= Num.]: 26: a: 5.
Marginal, marcată în text prin trei săgeţi orientate în jos,
nota: vei tăcea.
Cap 12
Marginal, marcată în text prin trei săgeţi orientate în jos,
nota: moară.
Marginal, între indicii 2 şi 3 ai versetelor, este scrisă
litera A, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text printr-o linie oblică flancată
de două puncte, trimiterea intratextuală: niΩ[ê] [= ‘mai
jos’]: 20: a: 2.
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Marginal, marcată în text printr-o săgeată orientată în
jos, trimiterea biblică: Prit[çi] [= Parim.] 14: a: 2.
Marginal, între indicii 7 şi 8 ai versetelor, este scrisă
litera B, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text printr-o linie oblică flancată
de două puncte, trimiterea intratextuală: niΩ[ê] [= ‘mai
jos’]: 34: a: 3.
Marginal, marcate în text printr-o linie oblică flancată
de două puncte, trimiterile biblice: Isai.: 22: f: 22; Apoc.:
b: 2.
În text, cuvîntul iarăşi este adăugat între rînduri.
Marginal, între indicii 15 şi 16 ai versetelor, este scrisă
litera C, cu caracter latin.
În text, cuvîntul pămîntului este adăugat deasupra
rîndului.
În text scris: miΩloçele.
Marginal, marcată în text prin trei săgeţi orientate în jos,
nota: rătăcit.
Marginal, marcată în text prin trei săgeţi orientate în jos,
nota: ţările.
Marginal, marcată în text prin două săgeţi orientate în
jos, nota: amăgit.
În text scris pípïe.
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Cap 13
Marginal, între indicii 1 şi 2 ai versetelor, este scrisă
litera A, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text prin trei săgeţi orientate în jos,
nota: vădeala.
Marginal, între indicii 6 şi 7 ai versetelor, este scrisă
litera B, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text prin două săgeţi orientate în
jos, nota: vădi.
Marginal, între indicii 14 şi 15 ai versetelor, este scrisă
litera C, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text prin două săgeţi orientate în
jos, nota: ucide.
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Cap 14
Marginal, între indicii 1 şi 2 ai versetelor, este scrisă
litera A, cu caracter latin.
Marginal, marcate în text printr-o linie oblică flancată
de două puncte, trimiterile biblice: b¥‚$[´n´] [=
‘deasupra’]: 8: b: 9; Pslm. : 143: b: 4.
Marginal, marcată în text printr-o linie oblică flancată
de două puncte, trimiterea biblică: Pslm: 50: a: 4.
Marginal, între indicii 7 şi 8 ai versetelor, este scrisă
litera B, cu caracter latin.
Marginal, între indicii 11 şi 12 ai versetelor, este scrisă
litera C, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text printr-o linie oblică flancată
de două puncte, trimiterea biblică: Prit[çi] [= Parim.]:
5 d: 21.
Marginal, marcată în text prin două săgeţi orientate în
jos, nota: fărădelegiuit.
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Marginal, între indicii 17 şi 18 ai versetelor, este scrisă
litera D, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text prin două săgeţi orientate în
jos, nota: boiêri.
Marginal, marcată în text prin trei linii orizontale, nota:
de nu vor fi.
Cap 15
Marginal, între indicii 1 şi 2 ai versetelor, este scrisă
litera A, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text prin două săgeţi orientate în
jos, nota: ales.
Marginal, marcată în text printr-o linie oblică flancată
de două puncte, trimiterea biblică: Sirah: 18: b: 8.
Marginal, între indicii 10 şi 11 ai versetelor, este scrisă
litera B, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text printr-o linie oblică flancată
de două puncte, trimiterea intratextuală: b¥‚$[´n´] [=
‘deasupra’]: 4: d : 18.
Marginal, între indicii 16 şi 17 ai versetelor, este scrisă
litera C, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text prin două săgeţi orientate în
jos, nota: pierirei.
Marginal, marcată în text prin două săgeţi orientate în
jos, nota: dat.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii, nota: pelicanilor.
În text, scris: xatÕmatÕ, probabil greşeală de copist.
În text scris: a˛rer$gat$, probabil greşeală de copist.
Marginal, între indicii 27 şi 28 ai versetelor, este scrisă
litera D, cu caracter latin.
Marginal, marcate în text printr-o linie oblică flancată
de două puncte, trimiterile biblice: Isai.: 29: a: 4; Psl. 7:
b: 15.
Marginal, marcată în text prin două săgeţi orientate în
jos, nota: rădice.
Cap 16
Marginal, între indicii 7 şi 8 ai versetelor, este scrisă
litera B, cu caracter latin.
Marginal, între indicii 10 şi 11 ai versetelor, este scrisă
litera C, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text prin două săgeţi orientate în
jos, nota: sac.
Marginal, între indicii 18 şi 19 ai versetelor, este scrisă
litera D, cu caracter latin.
Cap 17
Marginal, între indicii 1 şi 2 ai versetelor, este scrisă
litera A, cu caracter latin.
Marginal, între indicii 5 şi 6 ai versetelor, este scrisă
litera B, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text prin două săgeţi orientate în
jos, nota: în ţări.
Marginal, marcată în text prin două săgeţi orientate în
jos, nota: biruit.
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Marginal, între indicii 9 şi 10 ai versetelor, este scrisă
litera C, cu caracter latin.
Marginal, între indicii 13 şi 14 ai versetelor, este scrisă
litera D, cu caracter latin.
În text, acest cuvînt este adăugat deasupra rîndului.
Cap 18
Marginal, între indicii 1 şi 2 ai versetelor, este scrisă
litera A, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text prin patru săgeţi orientate în
jos, nota: dobitoacele.
Marginal, între indicii 6 şi 7 ai versetelor, este scrisă
litera B, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii, nota: partea.
Marginal, între indicii 12 şi 13 ai versetelor, este scrisă
litera C, cu caracter latin.
Marginal, între indicii 16 şi 17 ai versetelor, este scrisă
litera D, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text printr-o linie oblică flancată
de două puncte, trimiterea biblică: Prit[çi] [= Parim.]:
2: d: 22.
În text scris: çt¨n™’rek$.
Cap 19
Marginal, între indicii 2 şi 3 ai versetelor, este scrisă
litera A, cu caracter latin.
Marginal, între indicii 8 şi 9 ai versetelor, este scrisă
litera B, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text prin două săgeţi orientate în
jos, nota: oamenii.
Marginal, între indicii 15 şi 16 ai versetelor, este scrisă
litera C, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text prin două săgeţi orientate în
jos, nota: lepădat.
Marginal, marcată în text prin două săgeţi orientate în
jos, nota: să se fêrece.
Marginal, între indicii 24 şi 25 ai versetelor, este scrisă
litera D, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text prin două săgeţi orientate în
jos, nota: ştiu.
Marginal, marcată în text prin trei săgeţi orientate în jos,
nota: acoperemînt.
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Cap 20
Marginal, între indicii 1 şi 2 ai versetelor, este scrisă
litera A, cu caracter latin.
În text, scris: pag$bõ, probabil greşeală de copist.
Scrisă defectuos şi marcată în text printr-o săgeată
orientată în jos, silaba –ge este repetată marginal.
Marginal, între indicii 7 şi 8 ai versetelor, este scrisă
litera B, cu caracter latin,
Marginal, între indicii 16 şi 17 ai versetelor, este scrisă
litera C, cu caracter latin.
Marginal, de-a lungul oglinzii paginii şi marcată în text
cu o cruce scrisă cu roşu, adăugirea: Şi viiaţa nu şi-o au
tocmit, ce o au jăcmănit.
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Marginal, marcată în text printr-o linie oblică flancată
de două puncte, trimiterea biblică: Sirah: 5: c: 9.
Marginal, marcată în text prin trei săgeţi orientate în jos,
nota: frica.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii, nota: să facă
rău.
În text urmează cuvîntul la, tăiat cu negru.
Cap 21
Marginal, între indicii 3 şi 4 ai versetelor, este scrisă
litera A, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text printr-o linie oblică flancată
de două puncte, trimiterea biblică: Ier.: 12: a: 1.
Marginal, între indicii 9 şi 10 ai versetelor, este scrisă
litera B, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text prin două săgeţi orientate în
jos, nota: ce au avut în pîntece.
Marginal, marcată în text printr-o linie oblică flancată
de două puncte, trimiterea biblică: Malah.: 3: d: 14.
Marginal, marcată în text prin trei săgeţi orientate în jos,
nota: piericiune.
Marginal, între indicii 17 şi 18 ai versetelor, este scrisă
litera C, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text prin două săgeţi orientate în
jos, nota: vihorul.
Scris în text: moar™.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii orientate în jos,
nota: viermii.
Marginal, între indicii 25 şi 26 ai versetelor, este scrisă
litera D, cu caracter latin.
Cap 22
Marginal, între indicii 1 şi 2 ai versetelor, este scrisă
litera A, cu caracter latin.
Marginal, între indicii 9 şi 10 ai versetelor, este scrisă
litera B, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text prin trei săgeţi orientate în jos,
nota: care cură.
Marginal, între indicii 16 şi 17 ai versetelor, este scrisă
litera C, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text printr-o linie oblică flancată
de două puncte, trimiterea biblică: Psal.: 116: d: 42.
Marginal, între indicii 23 şi 24 ai versetelor, este scrisă
litera D, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text printr-o linie oblică flancată
de două puncte, trimiterea biblică: Prit[çi] [= Parim.]:
29: d: 23.
Cap 23
Marginal, între indicii 2 şi 3 ai versetelor, este scrisă
litera A, cu caracter latin.
Marginal, între indicii 5 şi 6 ai versetelor, este scrisă
litera B, cu caracter latin.
Marginal, între indicii 9 şi 10 ai versetelor, este scrisă
litera C, cu caracter latin.
În text se repetă silaba -le, probabil greşeală a copistului.

NOTE FILOLOGICE ŞI TEXTUALE
199

200

201

202
203

204

205

206

207

208
209

210

211

212

213

214

215

216
217

218

219

220

221

222

Marginal, între indicii 13 şi 14 ai versetelor, este scrisă
litera D, cu caracter latin.
Cap 24
Marginal, între indicii 1 şi 2 ai versetelor, este scrisă
litera A, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text prin două săgeţi orientate în
jos, nota: cel de supt jug.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii, nota: săraci.
Marginal, între indicii 6 şi 7 ai versetelor, este scrisă
litera B, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text prin trei săgeţi orientate în jos,
nota: văduvele.
Marginal, scrisă cu roşu şi marcată în text cu o cruce
roşie, explicaţia: u slav.: gl. k‹e [= ‘în izvodul slavon:
capul 25’].
Cap 25
Marginal, între indicii 2 şi 3 ai versetelor, este scrisă
litera A, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text prin trei săgeţi orientate în jos,
nota: îndălungarea.
Cap 26
În text scris aµrõ, probabil greşeală a copistului.
Marginal, între indicii 2 şi 3 ai versetelor, este scrisă
litera A, cu caracter latin.
Marginal, între indicii 4 şi 5 ai versetelor, este scrisă
litera B, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text prin două săgeţi orientate în
jos, nota: susead.
Marginal, între indicii 7 şi 8 ai versetelor, este scrisă
litera C, cu caracter latin.
Marginal, între indicii 10 şi 11 ai versetelor, este scrisă
litera D, cu caracter latin.
Cap 27
Marginal, între indicii 1 şi 2 ai versetelor, este scrisă
litera A, cu caracter latin.
Marginal, între indicii 6 şi 7 ai versetelor, este scrisă
litera B, cu caracter latin.
Scris în text pagÃba.
Marginal, între indicii 12 şi 13 ai versetelor, este scrisă
litera C, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text prin două săgeţi orientate în
jos, nota: apuca.
Marginal, între indicii 18 şi 19 ai versetelor, este scrisă
litera D, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text printr-o linie oblică flancată
de două puncte, trimiterea biblică: Pslm.: 48: d: 18.
Cap 28
Marginal, între indicii 1 şi 2 ai versetelor, este scrisă
litera A, cu caracter latin.
Marginal, între indicii 9 şi 10 ai versetelor, este scrisă
litera B, cu caracter latin.
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Marginal, marcate în text printr-o linie oblică flancată
de două puncte, trimiterile biblice: M¨drost[´] [= Sol.]:
7: a: 9; Prit[çi] [= Parim..]: 8.
Marginal, marcată în text prin trei săgeţi orientate în jos,
nota: Indiei.
Marginal, marcată în text prin trei săgeţi orientate în jos,
nota: sardionul.
Marginal, între indicii 16 şi 17 ai versetelor, este scrisă
litera C, cu caracter latin.
Marginal, între indicii 20 şi 21 ai versetelor, este scrisă
litera D, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text printr-o linie oblică flancată
de două puncte, trimiterea biblică: Prit[çi] [= Parim..]: 1.
Cap 29
Marginal, între indicii 1 şi 2 ai versetelor, este scrisă
litera A, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text prin trei săgeţi orientate în jos,
nota: umblam cu de toate den dăstul.
Marginal, marcată în text prin mai multe vrahii,
explicaţia: u lat. [= ‘în izvodul latinesc’]: cînd se.
Marginal, între indicii 8 şi 9 ai versetelor, este scrisă
litera B, cu caracter latin.
Marginal, nemarcată în text, remarca: Vezi facere de bine.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii, nota: cu
direptul:
Marginal, în acoladă şi marcată în text prin şase vrahii,
este inserată următoarea explicaţie: Carea nu o am priceput
cum va fi la dirept o am iscodit pînă am aflat cum va fi dirept.
Marginal, marcată în text prin două săgeţi orientate în
jos, explicaţia: u lat. [= ‘în izvodul latinesc’]: mea.
Marginal, între indicii 20 şi 21 ai versetelor, este scrisă
litera D, cu caracter latin.
Deasupra secvenţei pre pămînt sînt marcate cinci vrahii,
reluate marginal, fără nici o explicaţie.
Marginal, marcată în text prin trei cruciuliţe, nota:
pătimaşă.
Cap 30
Marginal, între indicii 1 şi 2 ai versetelor, este scrisă
litera A, cu caracter latin.
În text scris: ka’sele, probabil greşeală de copist.
Marginal, marcată printr-o săgeată orientată în jos, este
repetată slova b, scrisă defectuos în text.
Marginal, între indicii 8 şi 9 ai versetelor, este scrisă
litera B, cu caracter latin.
Marginal, nemarcată în text, explicaţia: u lat. [= ‘în
izvodul latinesc’].
Marginal, între indicii 13 şi 14 ai versetelor, este scrisă
litera C, cu caracter latin.
În text, apare de două ori pronumele se, probabil
greşeală de copist.
Marginal, marcată în text prin două săgeţi orientate în
jos, nota: cămăşii.
Marginal, marcată în text prin patru săgeţi orientate în
jos, nota: mi-au băgat seama.
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Marginal, între indicii 23 şi 24 ai versetelor, este scrisă
litera D cu caracter latin.
Marginal, marcată printr-o săgeată orientată în jos, este
repetată slova b, scrisă defectuos în text.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii, nota: zmeilor.
Marginal, marcată în text prin două săgeţi orientate în
jos, nota: mare.
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Cap 31
Marginal, marcată în text prin două săgeţi orientate în
jos, nota: obicêiu.
Marginal, între indicii 1 şi 2 ai versetelor, este scrisă
litera A, cu caracter latin.
Marginal, nemarcată în text, explicaţia: u lat. [= ‘în
izvodul latinesc’].
Marginal, între indicii 9 şi 10 ai versetelor, este scrisă
litera B, cu caracter latin.
În text scris xrnit.
Marginal, între indicii 20 şi 21 ai versetelor, este scrisă
litera C, cu caracter latin.
În text, este repetat cuvîntul pre, probabil greşeală de
copist.
Marginal, marcată în text prin trei săgeţi orientate în jos,
nota: şoptele.
Marginal, între indicii 30 şi 31 ai versetelor, este scrisă
litera D cu caracter latin.
În text scris: ‚ß.
Cap 32
Marginal, marcată în text cu o cruce scrisă cu roşu,
adăugirea: Şi încă zise Iov că era dirept înaintea lui Dumnezeu.
Marginal, între indicii 1 şi 2 ai versetelor, este scrisă
litera A, cu caracter latin.
Marginal, între indicii 6 şi 7 ai versetelor, este scrisă
litera B, cu caracter latin.
Marginal, între indicii 10 şi 11 ai versetelor, este scrisă
litera C, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii, nota: îndoiesc.

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291
268
269

270

271

272
273
274

275

276

Cap 33
r
În text scris vo Ãble, probabil greşeală a copistului.
Marginal, între indicii 1 şi 2 ai versetelor, este scrisă
litera A, cu caracter latin.
Marginal, între indicii 9 şi 10 ai versetelor, este scrisă
litera B, cu caracter latin.
Marginal, între indicii 17 şi 18 ai versetelor, este scrisă
litera C, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text prin trei săgeţi, nota: slăbit.
În text scris: p¨t$, probabil greşeală de copist.
Marginal, marcată în text prin două săgeţi orientate în
jos, nota: bănuiala.
Marginal, între indicii 26 şi 27 ai versetelor, este scrisă
litera D cu caracter latin.
Cap 34
Marginal, între indicii 2 şi 3 ai versetelor, este scrisă
litera A, cu caracter latin.
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Marginal, marcată în text printr-o linie oblică flancată
de două puncte, trimiterea intratextuală: b¥‚$[´n´] [=
‘deasupra’]: 12: b: 11.
Marginal, marcată în text prin două săgeţi orientate în
jos, nota: badjocura.
Marginal, între indicii 11 şi 12 ai versetelor, este scrisă
litera B, cu caracter latin.
Marginal, marcate în text printr-o linie oblică flancată
de două puncte, trimiterile biblice: 2 Zak[onß] [= Deut.]:
10: d: 17; 2 Par. 19: b: 7; M¨drost[´] [= Sol.]: 6: b: 8;
Sirah: 35: b: 16; [Kß] Rim$[lånom] [= Rom.]: 2: b: 12;
Galat.: 2: b: 6; Efes.: 6: b: 9; Colas.: 3: d: 26; D™ån[iö] [=
Fapte]: 10: e: 34; 1 Petrov[o] [=1 Petr.]: 1: e: 17.
Marginal, marcată în text printr-o cruciuliţă scrisă cu
roşu, adăugirea: fără de îmbunare.
Marginal, marcată în text printr-o linie oblică flancată
de două puncte, trimiterea biblică: Prit[çi] [= Parim..]: 1.
Cap 35
Marginal, între indicii 2 şi 3 ai versetelor, este scrisă
litera A, cu caracter latin.
Marginal, între indicii 6 şi 7 ai versetelor, este scrisă
litera B, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text printr-o linie oblică flancată
de două puncte, trimiterea intratextuală: b¥‚$[´n´]
‘deasupra’: 22.
Marginal, între indicii 10 şi 11 ai versetelor, este scrisă
litera C, cu caracter latin.
Marginal, între indicii 13 şi 14 ai versetelor, este scrisă
litera D cu caracter latin.
Cap 36
Marginal, între indicii 2 şi 3 ai versetelor, este scrisă
litera A, cu caracter latin.
Marginal, între indicii 8 şi 9 ai versetelor, este scrisă
litera B, cu caracter latin.
Marginal, între indicii 16 şi 17 ai versetelor, este scrisă
litera C, cu caracter latin.
În text, în acest loc apare o scurt secvenţă, probabil că,
tăiată cu negru.
Marginal, marcată în text prin două săgeţi orientate în
jos, nota: tragi.
Marginal, între indicii 24 şi 25 ai versetelor, este scrisă
litera D, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text prin două săgeţi orientate în
jos, nota: cortului.
Cap 37
Marginal, între indicii 1 şi 2 ai versetelor, este scrisă
litera A, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text prin trei săgeţi orientate în jos,
nota: marginile.
În text este repetată secvenţa: tot omul, probabil greşeală
de copist.
Marginal, între indicii 13 şi 14 ai versetelor, este scrisă
litera C, cu caracter latin.
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În text scris: prßsim, probabil greşeală de copist.
Cap 38
Marginal, între indicii 1 şi 2 ai versetelor, este scrisă
litera A, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text printr-o linie oblică flancată
de două puncte, trimiterea biblică: B¥t$[iö] [= Fac.]: 1.
Marginal, marcată în text prin două săgeţi orientate în
jos, nota: se-au făcut.
Marginal, marcată în text prin două săgeţi orientate în
jos, nota: înfăşat.
Marginal, între indicii 11 şi 12 ai versetelor, este scrisă
litera B, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text prin trei săgeţi orientate în jos,
nota: în zilele tale.
Marginal, marcată în text prin trei vrahii, nota: ce iaste
viu.
Marginal, între indicii 21 şi 22 ai versetelor, este scrisă
litera C, cu caracter latin.
Marginal, între indicii 30 şi 31 ai versetelor, este scrisă
litera D, cu caracter latin.
În text, copistul a lăsat un spaţiu gol.
În text, copistul a lăsat un spaţiu gol.
În text, scris: skimbß’riliçe çe’rül¨i, notaţie
defectuoasă.
Marginal, scrisă cu roşu şi marcată în text cu o cruce
roşie, explicaţia: u slavÃ [= ‘în izvodul slavon’]: cap 39’.
Marginal, marcată în text printr-o linie oblică flancată
de două puncte, trimiterea biblică: Pslm: 146: b: 9.
Marginal, marcată în text prin trei săgeţi orientate în jos,
nota: bucate.
Cap 39
Marginal, între indicii 1 şi 2 ai versetelor, este scrisă
litera A, cu caracter latin.
Marginal, între indicii 7 şi 8 ai versetelor, este scrisă
litera B, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text prin două săgeţi orientate în
jos, nota: cloci.
Marginal, între indicii 16 şi 17 ai versetelor, este scrisă
litera C, cu caracter latin.
În text scris: spra, probabil greşeală de copist.
Marginal, între indicii 26 şi 27 ai versetelor, este scrisă
litera D, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text prin trei săgeţi orientate în jos,
nota: pelicanul.
Cap 40
Marginal, între indicii 1 şi 2 ai versetelor, este scrisă
litera A, cu caracter latin.
Marginal, între indicii 7 şi 8 ai versetelor, este scrisă
litera B, cu caracter latin.
Marginal, între indicii 14 şi 15 ai versetelor, este scrisă
litera C, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text prin două săgeţi orientate în
jos, nota: bălaur.
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Cap 41
Marginal, scrisă cu roşu şi marcată în text cu o liniuţă
roşie, explicaţia: u lat. [= ‘în izvodul latinesc’]: cap 41;
deşi încadrat în capitolul 40, versetul este numerotat
marginal cu 1.
Marginal este scrisă litera A, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text printr-o linie oblică flancată
de două puncte, trimiterea biblică: Ierem. 50.
Marginal, între indicii 7 şi 8 ai versetelor, este scrisă
litera B, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text prin două săgeţi orientate în
jos, nota: cură.
Marginal, între indicii 14 şi 15 ai versetelor, este scrisă
litera C, cu caracter latin.
Marginal, marcată în text prin două săgeţi orientate în
jos, nota: de aramă.
Cuvîntul pre este repetat în text, probabil din neatenţia
copistului.
Marginal, marcată în text prin trei săgeţi orientate în jos,
nota: chiloamele.
Marginal, între indicii 21 şi 22 ai versetelor, este scrisă
litera D, cu caracter latin.
Cap 42
Marginal, între indicii 2 şi 3 ai versetelor, este scrisă
litera A, cu caracter latin.
Marginal, între indicii 7 şi 8 ai versetelor, este scrisă
litera B, cu caracter latin.
În text scris: vßd¨c, probabil greşeală de copist.
Marginal, marcată în text prin două vrahii, explicaţia:
dnß ‘zi’.
Marginal, de-a lungul întregii coloane, scrisă cu roşu,
adăugirea: Şi iaste scris iarăşi să se fie sculat cu carii l-au
înviiat Domnul. Aceasta iaste tîlcuită den Bibliia sirienească. Că
lăcuind în Ţara Avseaidului, pre hotarăle idumeilor şi ale
Aráviei. Şi mai nainte i-au fost numele Ioval. Şi au luat muiêre
harapcă, şi au născut fiiu şi i-au pus numele Enon. Şi era el den
tată-său Zaré, fecior feciorilor lui Isav, şi pre mumă-sa o chiema
Vosóra. Deci, iaste el al cincilea de la Avraam. Şi aceştia sînt
împăraţii carii au împărăţit în Edom, carei ţări au stăpînit şi el:
cel dentîi — Valac al lui Veor; şi numele cetăţii lui —
Dennáva. Iar după Valac — Iodav, ce să chiiamă Iov; după
acesta — Asomí, care era domn den Ţara Themanitídei. După
acesta — Dad, feciorul lui Vadad, cela ce au tăiat pre Madiiam
la cîmp; şi numele cetăţii lui: Ghethuêm. Iar priêtenii carii au
venit la dînsul: Elifas den feciorii lui Elisaf, împăratul
thamanilor, Valdad, armaşul Savhiei, Sofar, împăratul
mineilor.
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NOTE ŞI COMENTARII
Un „martir” al teodiceei?
de Dionisie Pîrvuloiu

„Cel mai sublim monument al literaturii, nu doar al
filosofiei şi al poeziei, ci al sufletului omenesc. Aici este
marea dramă cu cei trei actori, care îmbrăţişează totul;
dar ce actori! Dumnezeu, umanitatea şi destinul!”
(Alphonse de Lamartine).

Cel ce deschide cartea lui Iov va rămîne cel puţin
surprins. Nu există pagini mai fascinante şi mai
cutremurătoare decît acestea. Sîntem azvîrliţi brusc în
fascinanta şi paradoxala lume a credinţei religioase.
Dumnezeu „ţine” un pariu cu diavolul , un om care suferă
pe nedrept îl cheamă pe Dumnezeu la judecată, Dumnezeu
însuşi se dezice mînios de cei ce i-au luat apărarea lui însuşi
şi se raliază celui ce îi cerea socoteală. Sminteală, scandal,
paradox. Dacă Isaia a fost supranumit „Evanghelistul
Vechiului Testament”, în realitate, autorul anonim al
acestei capodopere merită cu prisosinţă acest titlu. „Foc am
venit să arunc pe pămînt” va spune Hristos şi „fericit cel ce
nu se va sminti întru mine”. Aceste cuvinte par a fi fost
rostite despre cartea lui Iov, un adevărat foc purificator şi
smintitor întru creşterea în cunoaştere.
Consistenţa, profunzimea şi caracterul paradoxal al
textului au stimulat mereu exercitarea talentului
hermeneutic al gînditorilor, fie evrei, fie creştini, fie spirite
agnostice, ori atee. Tragedia lui Iov a impresionat pe toţi,
însă, fiecare a văzut ce a dorit în aceasta.
În cultura română, Nichita Stănescu a sesizat
dimensiunea universal umană şi valoarea inestimabilă a
mărturiei lui Iov, poetul revenind mereu la această carte,
alături de Epopeea lui Ghilgameş.

Autorul şi data scrierii
Tradiţia ebraică1 şi cea creştină au susţinut în mod
constant istoricitatea naraţiunii şi a personajului principal al

1 Cartea lui Iov este situată în a treia secţiune a Bibliei ebraice,
Ketubim (scrierile), alături de Psalmii lui David şi Proverbe.

cărţii. Scriptura veche (Iez. 14:13; Tob. 2:12-152) şi Noul
Testament (Iac. 5:11) îl menţionează în mod elogios. Toţi
Părinţii Bisericii îl consideră pe Iov o persoană istorică.
Încă de timpuriu a fost introdus în martirologii3. Sinagoga
şi Biserica creştină au considerat, în mod cvasi-unanim4, că
lucrarea de faţă este inspirată de Sf. Duh şi că are autoritate
în materie de credinţă. Însuşi conceptul de inspiraţie biblică
îşi află un temei în cartea lui Iov: inspiraţia divină este
produsul conlucrării libere dintre Sfîntul Duh şi mintea
umană, căreia i se respectă individualitatea şi specificul
personal: „duhul care este în cei muritori şi suflarea celui
Atotputernic dau învăţătură” (32:8).
Numele lui Iov (în egipteană însemna probabil ‘unde
este Tatăl cel divin?’, iar în Vechea Mesopotamie ‘cel
persecutat’) poate avea o valoare simbolică, deşi este foarte
probabil să fi existat cu adevărat un asemenea personaj.
Iov, cel prigonit de forţe mai presus de înţelegerea sa, îl
caută pe Dumnezeu spre a-l lumina în privinţa destinului
său tulburător. Religia sa nu este mozaică, deşi există
numeroase anacronisme în carte, iar cultura şi civilizaţia
personajului principal este un amestec de elemente vechi
orientale, arabe, iudaice, egiptene etc. Acţiunea este plasată
într-o perioadă anterioară Legămîntului de pe muntele
Sinai.
Uz, Regiunea geografică de unde era Iov originar, are o
localizare incertă. Septuaginta o redă prin Ausitis, adăugînd
şi glosa: ejpiV toi`ς oJrivoi" thV" jIdoumaiva" kaiV jArabiva". (cf.
Ier. 25:20, Plîng. 4:21). S-au propus diverse sugestii de
2 Numai în textul Vulgatei este menţionat Iov, nu şi în cel al
Septuagintei.
3 Suferinţa sa a fost asociată martiriului.
4 Numai Teodor de Mopsuestia a contestat canonicitatea acestei
lucrări.
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situare a acestei regiuni, în nordul Mesopotamiei, regiunea
dintre Edom şi Arabia, în apropiere de Palmira, Antiohia,
ori Hauran, la sud de Damasc (Josephus Flavius, Antich. 1,
145, ca şi tradiţia creştină şi musulmană). Dar, potrivit
ultimelor cercetări în domeniu, a doua localizare este mult
mai credibilă. Realităţile din cartea lui Iov (raidurile
caldeilor şi sabeenilor) par a zugrăvi situaţia din Arabia
între anii 552-542 a. Chr., cînd regele babilonian Nabonide
a încercat să securizeze drumul comercial al tămîii,
primejduit mereu de atacurile sabeenilor. Denumirea sa a
fost echivalată în diverse moduri5.
Localizarea nesigură a regiunii natale a acestui „fiu al
răsăritului” are menirea de a-i proiecta tragedia în mit şi
legendă, conferind istorisirii generalitate şi universalitate.
Iov este paradigma omului care nu poate pătrunde taina
suferinţei. De altfel, onomastica personajelor acestei cărţi
are un pregnant caracter simbolic.
Tradiţia talmudică îl consideră pe Moise autor al cărţii.
Paternitatea operei a mai fost atribuită altor aghiografi
veterotestamentari: Solomon, Isaia, Ezra. Cu toate acestea,
autorul este anonim. Putem afirma despre el că era un om
cu o vastă cultură, înzestrat cu o mare fineţe psihologică,
un profund gînditor dotat cu o sensibilitate aparte şi cu un
talent literar de excepţie.
Coloritul patriarhal al naraţiunii ne conduce la concluzia
că la baza cărţii s-ar putea afla o veche legendă cu caracter
folcloric. Ulterior, este posibil ca acest nucleu primar să fi
fost prelucrat, adaptat şi rescris în forma literară care ni s-a
păstrat astăzi. Din nefericire, traducerea grecească pierde
mult din farmecul şi din valoarea artistică a originalului ebraic.
Cea mai veche dată rezonabilă pentru scrierea cărţii este
perioada regelui Solomon, sau cea imediat următoare, date
fiind similitudinile cu cartea lui Ieremia şi Isaia.

Textul. Traducerea greacă din Septuaginta
Ne aflăm în faţa unuia dintre cele mai dificile texte ale
Vechiului Testament. Majoritatea savanţilor separă
prologul şi epilogul de poezia din 3:1-42:6. Însă această
structură de sorginte dramatică este foarte plauzibilă şi nu
există dovezi obiective care să demonstreze adăugarea
ulterioară a secţiunilor în proză.
Nu se poate determina cu precizie data traducerii; se
poate spune că terminus ad quem este 100 a. Chr. În mod
evident, autorul traducerii greceşti este un elenist
alexandrin care adaptează textul ebraic pentru cititorii
Alexandriei contemporane.
Problemele serioase puse de traducerea greacă au fost
remarcate de Origen (Epist ad Afric.) şi de Ieronim în
prefaţa traducerii sale din Vulgata. Ei vor nota cu asterisc
5 Hus (VULG., BIBL. 1760 1761), ţara Avsitídii (BIBL. 1688), ţara
Húsului (MS. 4389), ţara Avsitidei (MS. 45, MICU, FILOTEI, ŞAGUNA, BIBL.
1914), Uz (BIBL. 1865-1867),Uzu (BIBL. 1874, BIBL. 1911 şi BIBL. 1921),
Uz (BIBL. 1936, BIBL. 1944, BIBL. 1968 şi ediţiile sinodale ortodoxe mai
noi, ANANIA, KJV, LUTHER, NASB 1995, NRV 1994, ESV 2007), Uţ
(RADU-GAL., CORN., BTLN), Uç (BIBL. JER.), Ouç (NEG 1975, TOB 1988).

numeroasele versete omise de versiunea greacă. Ulterior,
copiştii medievali nu au mai ţinut cont de această marcare.
Din nefericire, cartea lui Iov a încăput pe mîna unui
traducător controversat. Pasajele care nu au fost bine
înţelese sînt pur şi simplu omise, ca şi cele ce i se par
traducătorului ca blasfematorii, false ori injurioase la adresa
divinităţii. În general, se remarcă o tendinţă de a scurta
cartea cît mai mult. Numai discursul lui Iahve din final este
aproximativ intact. Omisiunile contribuie la modificarea
sensibilă a interpretării cărţii, alterîndu-i dramatic aspectul
(3:5; 12:10; 22:12 etc.).
Totuşi, ulterior, Origen a suplinit aceste omisiuni şi
lacune după traducerea lui Teodotion6, astfel că textul
actual al Septuagintei este cu puţin mai restrîns decît cel
ebraic. Însă, diferenţa iniţială era semnificativă, mergînd
pînă la 25% din text. Omisiunile tălmăcirii greceşti,
comparativ cu versiunea ebraică sînt aproximativ în număr
de 600 de versete. Critica textuală, după un migălos
travaliu7, a reconstituit în mare parte versiunea iniţială şi a
remarcat că, treptat, capitolele devin din ce în ce mai
scurte, ca şi cum traducătorul ar fi fost grăbit sau marcat de
oboseală. Probabil că acesta a fost intimidat de sarcina sa
dificilă. Ipoteza că traducerea greacă ar fi fost făcută după
un original ebraic mai scurt nu are susţinere.
Aşadar, versiunea actuală din Septuaginta este un
amalgam alcătuit din prima traducere greacă şi din
versiunea lui Teodotion.
Concesiile făcute culturii şi civilizaţiei greceşti sînt
semnificative (cf. 4:2; 31:31; 23:12). Textul este adaptat
canoanelor estetice şi literare ale perioadei elenistice. Se
vorbeşte despre Hades (17:13; 33:22) şi Tartar (40:20),
despre Cornul Amaltheei (42:14), aspecte care îl vor
indigna pe un Teodor de Mopsuestia.
De cele mai multe ori, recunoaştem nenumărate
parafraze, traduceri vagi sau explicaţii inserate în corpul
traducerii (cf. 6:22-23; 18:2; 27:10; 34:12 etc). Uneori se
produc armonizări ale contextelor, scrupulul teologic
spunîndu-şi cuvîntul. Traducătorul are o grijă ieşită din
comun pentru a evita orice antropomorfism (10:16-17;
20:15; 42:7; 43:21). Astfel, în 4:9 textul ebraic vorbeşte
despre „suflarea nării” lui Dumnezeu care îi spulberă pe
păcătoşi, în vreme ce tălmăcitorul alexandrin, conştient că
trăieşte într-un mediu politeist, unde divinităţile erau în
majoritate antropomorfe, traduce expresia ebraică prin
pneuvmato" ojrgh`" aujtou`, „suflarea mîniei sale”.
Autorul traducerii nu înţelege paralelismul poetic, o
trăsătură stilistică specifică limbii ebraice, şi simplifică
adeseori textul, diluîndu-i înţelesul şi valoarea estetică. Mai
mult, îşi ia libertatea suprimării unor tropi, metafore şi
6 Teodotion a trăit în vremea împăratului Commodus (180-183).
După Sf. Irineu, era originar din Efes, iar după alţi autori creştini, din
Pont; a fost ebionit sau marcionit, apoi s-a convertit la iudaism.
Traducerea Vechiului Testament făcută de el păstrează echilibrul între
traducerea servilă a lui Aquila şi traducerea mai liberă a lui Simah.
Traducerea lui Teodotion a fost foarte elogiată de Origen.
7 În special după descoperirea unei versiuni copte (sahidice) a cărţii
lui Iov care nu conţinea adăugirile lui Origen.
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comparaţii, ca în 3:9; 13:27 sau în 40:18, textul grecesc
devenind mult mai puţin savuros şi expresiv decît cel
ebraic. Valoarea literară are, astfel, mult de suferit.
Traducătorul îşi permite şi numeroase licenţe:
înlocuieşte un nume propriu cu unul comun (3:8; 9:13),
singularul cu pluralul (16:13-14; 19:20), o persoană cu alta,
în cazul pronumelor şi verbelor (17:6; 34:37; 38:1), o parte
a corpului cu alta (16:16; 21:5), un termen concret cu unul
abstract (15:21; 24:10), cel mai probabil pentru a nu leza
rafinatul şi sensibilul simţ artistic al intelectualului elenistic
care nu putea gusta expresiile tari, concrete, aspre, fruste,
naturaliste ale originalului ebraic8. Mai grave sînt cazurile
cînd se suprimă negaţia (9:139; 23:20) sau cînd este
adăugată (9:21; 36:4). Există şi numeroase cazuri de
confuzii şi erori regretabile ca în 4:19; 29:5 etc. Uneori,
probabil deconcertat de diferenţa culturală dintre cele două
limbi, traducătorul preia un termen în mod direct,
transliterînd cuvinte ebraice în greceşte: edo ‘fulger, lumină,
zori’, în forma hJdwv (36:2); neelasa ‘bucuros’, în forma
neevlasa; asida ‘barză’, în forma asivda; nessa – ‘şoim’, în
forma nevssa (39:8); mazuroth ‘constelaţie’, preluat ca atare
de Septuaginta, mazourwvq ş.a.
Probabil că traducătorul nu avea solide cunoştinţe de
limbă ebraică, fapt explicabil şi prin vocalizarea arbitrară,
evidentă în 18:12-13 şi 25:2. Se constată inversiuni de
cuvinte (2:11 şi 8:17) sau decupaje eronate ale frazelor
(20:25; 28:24-25). Uneori se observă dublete, repetiţii,
redundanţe (22:17; 27:18). Există şi semnificative pasaje
adăugate. Veritabilele midrash-uri sau, altfel spus, note explicative sînt incluse, fără menajamente, direct în text (cf. 5:21;
9:9; 20:24). Altele, mai puţin apreciabile, au menirea de a
face textul mai limpede şi mai fluent (4:16; 13:6; 16:18).
Putem afirma că traducătorul cenzurează, volens nolens,
textul originalului. Aşadar, pentru o exegeză autentică se
recomandă utilizarea Textului Masoretic. Dacă îl folosim
pe cel din Septuaginta, esenţele tari ale cărţii îşi pierd forţa,
expresia cutremurătoare care îl interpelează în mod direct,
sincer şi aproape ireverenţios pe Dumnezeu devine inocentă preaslăvire a Creatorului, iar paradoxul, o cuminte şi
conformistă frază de catehism. Dialogul direct şi sincer cu
Dumnezeu din textul ebraic se transformă în Septuaginta
într-un imn cuminte de preaslăvire necondiţionată a
Creatorului. Cu toate acestea, multe expresii directe şi
paradoxale nu au putut fi oprite de „filtrul” estetizant şi
pastoral al tălmăcitorilor, care erau, fără îndoială, rabini,
conducători ai unei comunităţi religioase ebraice.

Genul şi caracterul literar
Cu excepţia prologului şi epilogului, textul lui Iov este
structurat ca un poem. Cu toate acestea, genul liric
8 De pildă, la 17:14 textul ebraic sună astfel: „am numit groapa tată,
iar viermele mamă şi soră”; în traducerea Septuagintei citim însă: „am
numit moartea tată, iar stricăciunea mamă şi soră”.
9 Textul Masoretic: Dumnezeu nu-şi întoarce mînia; SEPT.: Dumnezeu îşi
întoarce mînia.
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interferează adeseori cu alte tipuri de discurs literar:
lamentaţia, imnul de laudă, parabola, sentenţa, profeţia,
textul sapienţial şi chiar filosofic, apocalipsa, dialogul
polemic, epopeea. Se remarcă şi caracterul pregnant juridic
al multor pasaje.
Nonconformistă şi inclasificabilă, cartea lui Iov desfide
orice tentativă de a-i stabili genul literar. A fost considerată
succesiv epică, tragică, lirică, parabolică, deşi conţine cîte
ceva din fiecare. Geniul autorului şi-a creat propriul gen
literar10. Iov este o sinteză a genurilor Vechiului
Testament11 şi, totodată, „cea mai originală operă poetică a
omenirii”12.
Cu toate acestea, cartea aparţine genului sapienţial. Ceea
ce are original este forma dialogică şi caracterul dramatic
pronunţat. De aceea a şi fost asemănată dialogurilor
platonice şi tragediei greceşti, dar cartea de faţă este
originală şi se deosebeşte net de acestea.

Valoarea literară
Ernest Renan afirma că limba ebraică a cărţii lui Iov
este ebraica cea mai limpede şi cea mai clasică din întreaga
Scriptură. În ea întîlnim toate calităţile stilului vechi,
precum concizia, energia, tendinţa către mister şi enigmă,
toate însoţite de un timbru fermecător13. Limba este unică,
prezentînd un mare număr de hapax legomena, explicate prin
diversele influenţe egiptene, aramaice, babiloniene etc.
Stilul este cel al unui maestru: concis şi exprimînd cele mai
abstracte idei în imagini foarte vii şi concrete; trece foarte
uşor de la monolog la invectivă; ştie să fie vulgar în doze
ponderate, ori lugubru, vehement, graţios, ironic, sarcastic,
grotesc, pasionat, plin de umor sau patetic, parcurgînd
toată gama sentimentelor umane. Autorul, de o erudiţie
copleşitoare, dovedeşte totodată şi o sensibilitate aparte
pentru frumuseţile naturii şi o cunoaştere neîntrecută a
psihologiei umane abisale. Este un poet de geniu, un
filosof profund, un psiholog şi un psihanalist avant-la-lettre
şi un teolog revoluţionar. Ca şi Iezechiel, a fost considerat
ca aparţinînd poeţilor biblici „baroci”, deşi aghiograful
nostru este mai mult un discipol spiritual al profetului
Ieremia.
10 C. Hassell Bullock, An Introduction to the Poetic Books of the Old
Testament, p. 69, apud Daniel J. Estes, The Hermeneutics of Biblical Lyric
Poetry, „Bibliotheca Sacra” 152 (October-December 1995), p. 413.
11 Francis I. Anderson, Job: An Introduction and Commentary, Tyndale
Old Testament Commentaries. Downers Grove: InterVarsity, 1980, p.
53.
12 Nici o carte veterotestamentară nu oferă atîtea aluzii la ştiinţele
naturii: cosmologie, astronomie, zoologie etc. Apologeţii protestanţi şi
neoprotestanţi au identificat chiar aluzii la adevăruri ştiinţifice care vor fi
descoperite ulterior: în vreme ce toate popoarele antice credeau că
Pămîntul este sprijinit de diverse fiinţe mitice, cartea lui Iov ne prezintă
planeta noastră agăţată de nimic (26:7). Mai mult, în cartea lui Iov ar
exista menţiuni la izvoarele submarine şi gropile oceanice (38:16),
dinozaurii contemporani cu oamenii (40:15-24), presiunea atmosferică
(28:25), circuitul apei în natură (36:27-28), faptul că Pămîntul este
rotund (26:10), se roteşte în jurul axei, asemenea vasului vopsit de olar
(38:14), interiorul său fiind aprins ca un cuptor (28:5) etc.
13 Le livre de Job, Paris, 1859, p. 36.
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Autorul cărţii a fost caracterizat ca fiind un Shakespeare
al Vechiului Testament, atît pentru profunzimea şi
frumuseţea ideilor, cît şi pentru stilul cărţii.
Caracterele sînt foarte bine conturate. Elius este tînăr,
impetuos, puţin arogant, fremătînd de gînduri care greu îşi
găsesc o expresie adecvată, totuşi, binevoitor şi generos.
Ceilalţi trei amici ai lui Iov sînt, însă, diferiţi. Elifaz este
bătrîn, grav, adoptă un ton doctoral şi este foarte mîndru
de reputaţia sa de înţelept. Cînd nu i se dă dreptate, devine
irascibil. Baldad este de vîrstă mijlocie, un vajnic apologet
al teodiceii tradiţionale, bogat şi de neam nobil, prezumţios
şi arogant; el nu face altceva decît să repete spusele
interlocutorului său şi să le adauge frumoase dezvoltări
poetice. Sofar este înfumurat, locvace, agresiv, subtil,
exaltat, insolent, plin de emfază, un tînăr foarte sigur pe
sine şi puţin pesimist. Iov se distinge prin fermitatea
constantă cu care îşi apără cauza. El îşi explică cele trăite
printr-o persecuţie violentă pe care Dumnezeu se
înverşunează să o dezlănţuie împotriva sa. Iov atribuie
Înţelepciunii divine o consistentă doză de arbitrar.

Conţinut şi structură
Cartea narează povestea unui om ale cărui motive
pentru a fi drept sînt puse la încercare printr-o serie de
suferinţe şi tragedii personale. Trei vechi prieteni vin să îl
consoleze, însă, treptat, transferă centrul discuţiei de la
persoana lui Iov în lumea ideilor abstracte şi se angajează
într-o dezbatere despre bine şi rău, virtute şi păcat.
Dialogul lor se transformă într-o dispută în care Iov pune
sub semnul întrebării dreptatea divină. Discursul
consolator se metamorfozează într-unul filosofic. În final,
discuţia este încheiată de consideraţiile impetuosului tînăr
Elius. În cele din urmă, Iahve însuşi se arată, apostrofînd
pe prietenii lui Iov şi restabilindu-i acestuia familia şi
bogăţia.
Cartea lui Iov constă dintr-o tramă narativă şi un nucleu
poetic. Tema ar putea foarte bine fi constituită de
întrebarea lui Satan din 1:9: „oare Iov să se teamă de
Dumnezeu degeaba?”. Poate credinţa autentică să înfrîngă
tribulaţiile vieţii? Dreptatea lui Dumnezeu este pusă foarte
serios sub semnul întrebării, deşi Iov solicită mereu să i se
facă dreptate de către acest Dumnezeu pe care îl înfruntă.
Ceea ce îl nelinişteşte pe Iov este incapacitatea de a
înţelege sensul suferinţei omului drept. Discursul lui Iahve
din final, privitor la minunăţiile naturii, poate indica faptul
că există o moralitate care transcende valorile umane.
Saadia Gaon a afirmat chiar că singura dovadă de dreptate
a lui Dumnezeu este aducerea creaturii la existenţă. Orice
altceva ţine de mila sa. Aşadar, creatura nu poate avea nici
o pretenţie în faţa Creatorului.
Elifaz îl va acuza pe Iov de sfidare şi blasfemie.
Observaţia sa este cutremurătoare: „Oare ar putea să fie
curat muritorul înaintea Domnului, sau bărbatul să fie
neprihănit prin faptele sale? Dacă în slujitorii săi nu se
încrede, iar îngerilor săi le află strîmbătate, cu atît mai mult

pe cei care locuiesc în case de lut, din care lut sîntem şi noi,
îi striveşte ca pe nişte molii şi care din zori pînă în amurg
nu mai sînt; au pierit fiindcă nu pot să-şi ajute lor înşile.
Căci a suflat asupra lor şi s-au vestejit, au pierit pentru că
nu au avut înţelepciune” (4:17-21).
Elifaz, mai mult, afirmă că, în cazul în care Iov este
neprihănit, atunci ispăşeşte păcatele copiilor săi; şi el şi
prietenii săi nu pot concepe că Dumnezeu ar putea fi
nedrept.
Neînţelegînd sensul suferinţei sale, Iov solicită o
„audiere” Instanţei transcendente, cerînd totodată şi un
avocat. Neprimind răspuns, crede că Dumnezeu a
abandonat dreptatea.
Textul a fost considerat ca un colaj de mai multe scrieri
provenind din epoci diferite. Ca şi în cazul Pentateuhului,
diversele nume divine utilizate în text (Iahve, Shaddai,
Elohim) au fost considerate ca marcatori ai provenienţei
diverselor pasaje. Există, fără îndoială, incongruenţe,
remanieri ale textului, adaosuri, interpolări, dar, totuşi, se
poate observa o omogenitate şi un nucleu originar, nu doar
de ordin doctrinal sau din perspectiva psihologiei literare.
Cartea a cunoscut, fără îndoială, o compoziţie lentă şi
progresivă. Poate însuşi autorul a scris-o şi rescris-o de mai
multe ori. Ceea ce este cert este faptul că nucleul este
constituit de o naraţiune folclorică, preluată şi adaptată de
genialul autor anonim. Trăsăturile acestui nucleu originar
sînt uşor recognoscibile: artă stilizată, schematism,
anecdote populare, cifre simbolice, utilizarea miturilor,
simplificarea dramatică a situaţiilor, simetrii şi coincidenţe
semnificative.

Traducerea românească din Biblia de la 1688
Versiunea românească din Biblia lui Şerban
Cantacuzino (1688) urmează îndeaproape Septuaginta, în
special Septuaginta de la Frankfurt (1597), iar uneori
utilizează, cu destulă largheţe a viziunii, Biblia de la Ostrog
(1581), ori chiar Vulgata. Pe lîngă unele probleme de
traducere despre care am discutat în note, se impune
remarcat caracterul literal scrupulos al traducerii,
tălmăcitorii români urmînd cu o fidelitate pioasă pînă şi
topica textului grecesc. Nu este cazul să iniţiem aici o
dezbatere de traductologie, dar considerăm că o traducere
excesiv de literală nu poate fi una corectă şi fidelă. Dacă ar
fi să urmăm ideea lui Umberto Eco, o traducere îşi
realizează scopul propus cînd reuşeşte să creeze în spiritul
lectorului aceleaşi efecte ca şi originalul. Fără îndoială,
acesta este un ideal, în practică, însă, fiecare traducere fiind
o creaţie sui generis, o interpretare, volens nolens, personală.
Într-o traducere literală efectele cognitiv şi, cel mult, cel
afectiv sînt menţinute, însă cel estetic este mult diminuat,
dacă nu anulat. În plus, date fiind particularităţile stilistice
şi gramaticale ale limbii greceşti, o traducere literală
afectează şi alterează chiar şi aspectele semantice ale
originalului. De asemenea, se impune amintit faptul că
versiunea de faţă a cărţii lui Iov este o „traducere a unei
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traduceri”, textul grecesc fiind la rîndul său o traducere a
originalului ebraic care este dificil de reconstituit integral.
Ţinînd cont de aceste dificultăţi, ne-am străduit să
oferim unele soluţii în situaţiile în care textul traducerii de
la 1688 lăsa de dorit sub diverse aspecte, argumentînd
opţiunile de traducere propuse. Se cuvine, totuşi, remarcat
efortul deosebit al tălmăcitorului de a echivala valoarea
estetică a originalului, menţinîndu-se totuşi în cadrele
strîmte ale literalismului.

Interpretarea cărţii lui Iov
Savanţii au realizat instructive paralele ale poemului cu
opere similare din Egiptul Imperiului de Mijloc (Plîngerea
unui ţăran sărac, Dialogul unui deznădăjduit cu sufletul său), din
Akkad ori din Babilon. La fel, Iov a fost aşezat alături de
Prometeu, Oedip ori Heracle, însă toate aceste opere
expediază în mod facil problematica tratată, recurgînd la
soluţia unei divintăţi malefice. Însă, în afară de unele
asemănări de ordin formal, cartea lui Iov se diferenţiază net
de aceste producţii literare cu caracter filosofic, prin
adîncimea şi originalitatea ideilor şi prin sublimul artei sale
literare.
Principala problemă dezbătută în carte este, fără
îndoială, doctrina retribuţiei morale. Autorul cărţii
proiectează propriile frămîntări în epoca străveche,
probabil patriarhală, în care trăieşte Iov asemenea unui şeic
semibeduin. Conform învăţăturii morale iudaice
tradiţionale, retribuţia morală este concepută ca fiind
colectivă (cf. Ex.. 20:5-6; Is. Nav. 7:1-5), terestră şi cu
caracter temporal.
În principal, direcţia clasică de interpretare recunoaşte
istoricitatea episoadelor narate în Cartea lui Iov, în vreme
ce exegeţii mai raţionalişti consideră lucrarea drept o pură
ficţiune.

Exegeza iudaică şi islamică
Foarte probabil, referinţa din Iez. 14:1414 îl priveşte pe
Iov. Atunci, putem afirma că Iov deja devenise un celebru
model de pietate pentru vechii israeliţi.
Prima interpretare sistematică a cărţii lui Iov este un
apocrif din Alexandria veacului I p. Chr., Testamentul lui Iov.
Astfel, ultimele cuvinte ale lui Iov sînt caracterizate de un
fervent zel antipoliteist, de magie, dualism şi misticism
merkbah. Satan îşi recunoaşte înfrîngerea în faţa lui Iov,
Dumnezeu îi condamnă pe prietenii acestuia pentru că nu
au vorbit bine despre el şi, în final, Iov este ridicat de un
car celest în paradis.
Totuşi, Talmudul îl consideră unul dintre puţinii
credincioşi autentici ai Bibliei, depăşindu-l chiar pe
Avraam, iar Rabi Joshua Hananiah (veacul al II-lea p. Chr.)
14 „Dacă s-ar afla acolo cei trei bărbaţi: Noe, Daniel şi Iov, apoi
aceştia, prin dreptatea lor, şi-ar scăpa numai viaţa lor, zice Domnul
Dumnezeu”.
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vede iubirea ca motivaţia slujirii lui Dumnezeu în cazul lui
Iov.
Ulterior, imagina dreptului suferind se deteriorează. Iov
este acum un model de pietate imperfectă, un rebel
(Nachmanide), un dualist, un sincretist, un tăgăduitor al
proniei divine etc. O legendă consideră chiar că Samael
(diavolul) a primit însărcinarea de a-l chinui pe Iov pentru
a i se abate atenţia în vremea ieşirii evreilor din Egipt. Unii
rabini vor considera că frica a fost mobilul evlaviei sale, iar
Maimonide15 îl va învinui de o deficitară cunoaştere a lui
Dumnezeu. Comentatorii evrei moderni au atenţionat
asupra faptului că poemul are, în primul rînd, o dimensiune
religioasă şi, abia în al doilea rînd, una filosofică şi morală.
Iov a fost numit chiar „primul existenţialist”. Demnă de
remarcat este şi prezenţa sa în Coran, unde este numit
slujitorul lui Allah care a îndurat suferinţe ieşite din comun
şi a fost un profet al monoteismului.

Tălmăcirea creştină patristică şi cea ortodoxă
tradiţională. Suferinţa nu este un rău.
„Cosmetizarea” aspectelor smintitoare ale cărţii
În primele veacuri ale creştinismului, interesul pentru
cartea lui Iov a fost de mică amploare. După cîteva aluzii
izolate în Noul Testament16, Iov este înfăţişat ca un drept
remarcabil de către Clement Romanul şi Sf. Iustin Martirul.
Clement de Alexandria îl prezintă ca modelul gnosticului
creştin (Stromate 4, 19, 2), iar Sf. Ciprian al Cartaginei îl
propune ca paradigmă a bogatului creştin (De opere et
eleemosynis 18).
Primul autor care îi consacră o interpretare sistematică
este Origen, cel ce scrie douăzeci şi două de omilii la Iov.
Pentru Origen, Iov este un prototip al martirului creştin şi
al creştinului generic, supus ispitelor şi necazurilor.
Abia în secolele IV-VI, cînd lumea antică se afla într-o
profundă şi multilaterală criză, exegeţii creştini se vor
apleca asupra poemului lui Iov. Din această perioadă avem
două comentarii alcătuite de teologi arieni, care, persecutaţi
fiind de Ortodoxia biruitoare, se identificau cu Iov cel
prigonit pe nedrept. Primul comentariu, al unui autor pe
nume Iulian, vede în Iov un model de virtute, iar al doilea,
al unui autor anonim, îl identifică pe Iov cu Hristos şi cu
creştinul autentic, cel care trebuie să îşi iubească vrăjmaşii.
De la Evagrie şi Didim cel Orb ni s-au păstrat
fragmente din comentariile lor la Iov. Didim interpretează
alegoric pasajele care păreau a leza doctrina şi morala
tradiţională.
Sf. Ioan Hrisostom a alcătuit un Comentariu la cartea
lui Iov, care ni s-a păstrat integral. Interpretarea este
riguros morală, literală şi explică foarte atent şi ingenios

15 Din ignoranţă a suferit Iov, căci îl cunoştea pe Domnul numai din
auzite: „Din spusele unora şi altora auzisem despre Tine, dar acum
ochiul meu Te-a văzut” (Iov 42:5).
16 Cf. Mat. 19:26/ Iov 42:2; Luc. 1:52/ Iov 12:19; 1 Cor. 3:19/ Iov
5:13.
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pasajele dificile. Iov este modelul înţeleptului ajuns la
desăvîrşire.
Alte comentarii ne-au mai lăsat Polihronius de
Apameea şi Olimpiodor de Antiohia. În Apus avem De
interpellatione Job et David, a Sf. Ambrozie de Milan. Ideea
centrală a scrierii este că numai prin harul divin se pot
înfrunta şi birui ispitele şi necazurile. Un concis tratat,
Annotationes in Job, întocmit de Augustin, insistă asupra
conştientizării de către Iov a realităţii şi efectelor nefaste
ale păcatului originar asupra fiinţei umane. Iulian de
Eclanum, oponentul lui Augustin, a lăsat şi el un
comentariu la Iov, care se străduia să demonstreze teza
pelagiană că virtutea este accesibilă oricui, fără aportul
harului divin.
Nu putem să nu menţionăm traducerea cărţii lui Iov de
către Ieronim, în Vulgata, recurgînd, însă, la textul ebraic.
Versiunea lui Ieronim este foarte plastică şi originală.
Ieronim însuşi, fiind şi simţindu-se mereu neînţeles şi
persecutat, s-a identificat fără mare dificultate cu Iov.
Din veacul al V-lea ni s-au păstrat cîteva omilii ale lui
Hesychius de Ierusalim relative la Iov. Utilizează copios
alegoria, Iov fiind un tip al lui Hristos. Sf. Efrem Sirul şi
Isho’dad din Merv ne-au lăsat şi ei omilii exegetice la Iov.
Cel mai extins comentariu şi totodată unul complet al
cărţii de faţă este Moralia in Iob al Sf. Grigorie cel Mare (m.
579). Ca şi Origen, Grigorie distinge mai multe niveluri
hermeneutice: istoric, tipic şi moral. De la dramaticele
evenimente din viaţa lui Iov se urcă, treptat, la figura lui
Hristos, pătimind, şi la cea a Bisericii persecutată de păgîni,
evrei şi eretici.
În descendenţa acestor tîlcuiri, interpretarea
creştin-ortodoxă contemporană este aceeaşi cu cea a
Bisericii creştine vechi, mult mai coerentă, mai elastică şi
mai plauzibilă decît se consideră de obicei de persoanele
care nu cunosc decît superficial spiritualitatea ortodoxă.
Astfel, Iov este un om, omul generic, în luptă cu ispitele
şi necazurile aduse de diavol şi de lume. Despre această
„teologie” a necazurilor s-au scris pagini numeroase. Rolul
soteriologic al suferinţei a fost subliniat de nenumărate ori
în lucrările de spiritualitate şi morală ortodoxe. Astfel,
suferinţa are numeroase efecte pozitive: consolidează şi
testează sinceritatea virtuţii; protejează de efectele nefaste
ale mîndriei17; aduce ispăşirea pentru păcatele anterioare;
purifică sufletul; contribuie la dobîndirea smereniei; este
vitală pentru mîntuire etc. Prin suferinţă, cum va afirma
Elihu, Dumnezeu îi instruieşte pe oameni (33:19-23).
Ideea punerii la încercare a unui om credincios a cam
şocat pe moderni, însă acest fapt este un lucru absolut
banal în spiritualitatea creştină, în general, şi în cea
ortodoxă răsăriteană, de vreo două milenii încoace. Pentru
omul modern, care este format pe calapodul umanismului
ateu, suferinţa şi jertfa nu prea pot pătrunde în sistemul său
de valori egoist şi întemeiat pe confort şi bunăstare.

17 Sf. Grigorie cel Mare va afirma chiar că mîndria este mai
neplăcută lui Dumnezeu decît desfrînarea.
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Oriunde am deschide Scriptura18, vom întîlni numeroase
asemenea episoade în care drepţii sînt puşi la încercare de
diavol, cu îngăduinţa lui Dumnezeu.
Este suficient să cităm două pasaje din scrierile Sf.
Vasile cel Mare, o autoritate a Bisericii creştine, pentru a
sintetiza concepţia ortodoxă asupra suferinţei lui Iov:
„Lăsînd la o parte acum pe sărac, psalmistul îşi îndreaptă
cuvîntul său către Dumnezeu şi spune că bogatul numai
cînd îi merge bine mulţumeşte lui Dumnezeu; dar cînd vin
peste el unele împrejurări grele nu mai rămîne acelaşi. De
acest fel este şi învinuirea pe care diavolul i-a adus-o lui
Iov, spunîndu-i că nu pe degeaba cinsteşte Iov pe Domnul,
ci că are bogăţia ca plată a evlaviei lui şi celelalte. De aceea
Dumnezeu, ca să dovedească virtutea bărbatului, l-a lipsit
de tot ce avea, ca prin toate să se arate mulţumirea pe care
Iov I-o aducea lui Dumnezeu”19. Portretul lui Iov este
foarte elogios, fiind numit „luptătorul cel neînvins, care a
primit, cu inimă netulburată şi cu gînduri neschimbate,
asaltul diavolului, pornit asupra lui cu furia unui torent. S-a
arătat cu atît mai mare decît ispitele diavolului, cu cît
atacurile date de duşman păreau mai mari şi mai de
neînvins”20.
Ceea ce trebuie reliefat foarte limpede este afirmaţia
Sfîntului Ioan Gură de Aur, potrivit căreia suferinţa nu este
un rău. Singurul rău care trebuie evitat este păcatul. Aşadar,
suferinţa lui Iov nu a fost deloc un lucru nefast,
dimpotrivă.
În exegeza creştină mai veche sau mai nouă,
constatîndu-se numeroasele pietre de poticneală din acestă
lucrare, s-a încercat nivelarea asperităţilor, eliminarea
aspectelor scandalizante, blasfematorii sau contradictorii
ale discursului prin artificii hermeneutice foarte ingenioase.
Din nefericire, asemenea procedee aduc deservicii
conţinutului cărţii, eliminînd tocmai ceea ce îi dă valoarea,
savoarea şi substanţa unică. Realităţile divine turnate în
conceptele şi în discursul literar uman ni se înfăţişează,
inevitabil, drept contradictorii, antinomice, paradoxale şi
tulburătoare. Într-adevăr, pentru conformistul Vechi
Testament acest opuscul nu poate fi decît o piatră de
poticneală care, şlefuită cum trebuie, va fi apoi înlăturată
din drumul exegetului şi azvîrlită unde îi este locul, pe
margine. Părinţii Bisericii au urmat pe traducătorul
versiunii din Septuaginta, nivelînd hermeneutic aspectele
prea îndrăzneţe ale cărţii. Motivaţia nu a fost una a
cenzurii, ci a avut o finalitate pastorală. Principalii exegeţi
ai operei erau păstori de suflete şi tactul pastoral le
impunea o grijă atentă pentru cei mai slabi în credinţă şi cu
o cultură mai restrînsă. Aceştia se puteau sminti şi
scandaliza foarte uşor pînă la a-şi pierde credinţa. De aceea,
a existat dintotdeauna o gradaţie în instrucţia doctrinei
creştine.

18 Biblia vorbeşte de două feluri de nenorociri: ispite diabolice şi
încercări trimise de Dumnezeu.
19 Omilie la «Strica-voi jitniţele mele şi mai mari le voi zidi» şi despre lăcomie.
20 Ibidem.
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Astfel, încă de la început, ne pune pe gînduri Prologul din
cer, unde, în mod răuvoitor, dialogul dintre Dumnezeu şi
Satan a fost considerat un... pariu. Sf. Ioan Hrisostom
consideră că acest episod este o pură ficţiune, iar
Hesychius din Ierusalim, Sf. Grigorie cel Mare şi Toma de
Aquino o alegorie. Cel din urmă opinează şi că discursul lui
Iahve din final este o revelaţie lăuntrică a lui Iov.
Alegoria sau ficţiunea au fost pretexte pentru a zugrăvi
această luptă între bine şi rău, între păcat şi diavol. Părinţii
nu puteau concepe un asemenea dialog, de o familiaritate
suspectă, între Dumnezeu şi Satan. De altfel, această
intimitate şi faptul că diavolul este trecut printre „fiii lui
Dumnezeu” are o aromă dualistă. Exegeţii creştini au
precizat însă, cu multă stăruinţă, că diavolul nu face parte
dintre fiii lui Dumnezeu, ci că s-a înfăţişat numai pentru a
pîrî (cf. Apoc. 12:10) pe oameni şi pentru a le face rău.
Dumnezeu nu face diavolului nici o concesie, ci îi oferă
lui Iov un prilej de a-şi întări virtutea şi a deveni desăvîrşit.
În unanimitate, părinţii spiritualităţii creştine vor afirma că
numai virtutea încercată de focul ispitelor este autentică şi
durabilă. Într-o scrisoare către Olimpiada, Sf. Ioan
Hrisostom va preciza că Dumnezeu îi permite diavolului să
îl ispitească pe Iov pentru a-i da acestuia prilejul să triumfe
în mod definitiv asupra răului şi asupra demonicului
promotor al acestuia. Diavolul este, astfel, umilit şi înfrînt
în mod deplin. În Comentariu la Iov, marele exeget antiohian
îl va numi pe diavol, cu o expresie cam dură, „călăul lui
Dumnezeu”. Satan devine, astfel, împotriva propriei
voinţe, instrumentul mîntuirii oamenilor. Dumnezeu
transfigurează suferinţa în bine. Cu toate acestea, s-a
insistat deseori că diavolul nu poate acţiona decît cu
permisiunea lui Dumnezeu, aşa cum s-a petrecut cu averea,
copiii şi sănătatea omului din Uz.
Şi alte aspecte tulburătoare ale cărţii au primit
interpretări care le diminuează caracterul şocant şi
scandalizant pentru bunul simţ teologic, precum momentul
cînd Iov îşi blestemă ziua naşterii (Iov 3:1); de fapt el
blestemă nu ziua, ci evenimentul din acea zi (Didim cel
Orb). Asemenea pasaje au fost apreciate de exegeţi ca
izvorînd din slăbiciunile inerente firii umane, din îndoielile
de moment ale lui Iov, dar, mai ales, din cauza
îngrozitoarelor suferinţe pe care le îndura.
Iov a fost văzut, în primul rînd, ca tip al creştinului
desăvîrşit. Sf. Ioan Hrisostom a avut o predilecţie21 pentru
acest personaj biblic, fiind cel mai citat personaj
veterotestamentar în întreaga sa operă. Pentru el, Iov este
omul autentic22, un creştin înainte de creştinism, un atlet al
pietăţii şi al răbdării, un merituos purtător al cununii
virtuţii. Pierderea averilor nu este o adevărată nenorocire,
pierderea mîntuirii, însă, da. Adevărata avere este virtutea;
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pe aceasta nu i-a putut-o răpi nimeni lui Iov (Clement
Alexandrinul).
Părinţii greci şi latini, deşi recuperează valoroasele lor
aserţiuni morale, au imputat celor patru prieteni ai lui Iov
îngustimea viziunii şi reproşul aruncat asupra lui Iov că ar
fi păcătos. Cei patru sînt învinuiţi de ignoranţă
(Olimpiodoros), de lipsa sincerităţii (Sf. Ioan Hrisostom) şi
de ipocrizie (Sf. Grigorie cel Mare). Eroarea fundamentală
în care cad este aceea de a dori să cuprindă cu mintea
înţelepciunea lui Dumnezeu. De aici şi reproşul direct al lui
Dumnezeu: „Cine este cel ce pune pronia sub obroc, prin
cuvinte fără înţelepciune?” (Iov 38:2). Cei patru amici (în
mai mică măsură Elihu) au aerul sobru, serios şi pedant al
unor dascăli scolastici medievali.
Alt aspect fundamental, pierdut din vedere de
perspectiva raţionalistă a interpreţilor cărţii lui Iov, este
teofania din finalul cărţii. Dacă citim cu atenţie Vechiul
Testament, vedem că asemenea teofanii directe, în care
Dumnezeu vorbeşte în mod nemijlocit cu un om drept,
sînt extrem de rare. Iată ce spune însuşi Iahve: „Ascultaţi
cuvintele Mele: De este între voi vreun prooroc al
Domnului, Mă arăt lui în vedenie şi în somn vorbesc cu el.
Nu tot aşa am grăit şi cu robul Meu Moise, el este
credincios în toată casa Mea: Cu el grăiesc gură către gură,
la arătare şi aievea, iar nu în ghicituri, şi el vede faţa
Domnului” (Num. 12:6-8). Faptul că Iahve însuşi se arată
în mod direct, mai mult, vorbeşte cu Iov şi cu prietenii săi,
luîndu-i chiar apărarea în faţa acestora, dovedeşte înaltul
nivel spiritual la care ajunsese Iov. Leviatanul, adică
diavolul, este înlănţuit (i se pune „inel în nas”), iar Iov,
după un dificil urcuş spiritual, se învredniceşte de o
minunată teofanie. Rodul suferinţei asumate sincer şi cu
mulţumire este împărtăşirea deplină cu Dumnezeu.
Clipa finală cînd Iov se smereşte şi îşi recunoaşte
nimicnicia în faţa lui Dumnezeu a fost văzută de unii
interpreţi raţionalişti ca o falsă resemnare a omului în faţa
Tatălui sadic şi tiranic. În realitate, cu mult mai plauzibilă
este interpretarea patristică, potrivit căreia Iov se smereşte
cu adevărat în faţa grandorii şi atotputerniciei lui
Dumnezeu, exprimîndu-şi deplina adeziune la voia
acestuia. Abia atunci este cu adevărat reabilitat. Interpretat
în cheie patristică, poemul lui Iov curge armonios, deşi
învolburat, şi îşi pierde mult din dimensiunea scandalizantă
şi paradoxală. Suferinţa este reală, durerea şi îndoiala lui
Iov sînt autentice, însă liniştea din final este cea a harului
care îl copleşeşte pe omul care a înfrînt, cu ajutorul
dumnezeiesc, toate ispitirile şi nenorocirile abătute asupra
sa, a fost purificat de toate păcatele şi patimile şi se
învredniceşte să contemple slava dumnezeiască.

Alte perspective asupra cărţii lui Iov
21 Probabil şi din cauza faptului că faimosul arhiepiscop al
Constantinopolului a avut o viaţă plină de suferinţe.
22 Expresia de la început, „era un om în ţinutul Uz”, îl conduce la
această interpretare. Esenţa umanităţii este, potrivit sfîntului, păzirea
poruncilor divine.

Exegeţii protestanţi au insistat asupra faptului că omul
trebuie să aibă o credinţă continuă şi neclintită în
Dumnezeu, indiferent de nenorocirile prin care trece.
Încrederea în Dumnezeu trebuie să fie deplină.
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Autorul intenţionează să demonstreze realitatea
providenţei divine; Iov este o figură istorică, dar totuşi este
vinovat de unele păcate (Toma de Aquino, Calvin).
Scopul cărţii ar fi acela de a-i încuraja pe toţi cei ce
suferă pentru Hristos şi a le consolida nădejdea în înviere23
(Ieronim).
Iov a vorbit greşit împotriva lui Dumnezeu, dar este
mai drept decît prietenii săi (Martin Luther).
Se caută un răspuns la întrebarea dacă există o virtute
sinceră şi absolut dezinteresată, care dovedeşte o neclintită
încredere în Dumnezeu, indiferent de nenorociri (aici e mai
mult perspectiva lui Satan).
Demonstrarea rolului demonilor în economia mîntuirii
oamenilor.
Un protest împotriva modului simplist, autosuficient şi
sigur de sine de a înţelege raţional căile cele nepătrunse de
minte ale proniei divine; protest împotriva iluziei că prin
experienţa obişnuită pot fi cunoscute, în mod deplin,
adîncurile înţelepciunii lui Dumnezeu; de aici şi critica dură
din partea lui Dumnezeu la adresa amicilor lui Iov care
iubesc definţiile şi formulările exacte.
Autorul doreşte să dezlege misterul originii răului în
lume.
Tema cărţii ar fi enigma suferinţei nedrepte a celor
drepţi.
Se intenţionează demonstrarea insuficienţei concepţiei
tradiţionale a moralei do ut des: dreptul are parte de
prosperitate şi fericire, păcătosul de pedepse şi suferinţe.
Dumnezeu însuşi este adus în faţa „instanţei” umane.
Thomas Carlyle a sintetizat tema cărţii astfel: destinul
omului şi modul lui de relaţionare cu divinitatea.
În special exegeţii protestanţi au văzut soluţionarea
problemei lui Iov abia în viaţa veşnică24, atunci cînd Iov va
fi răsplătit pentru suferinţele îndurate a căror semnificaţie o
va înţelege abia atunci.
Unii teologi romano-catolici au afirmat că dreptate i se
va face lui Iov abia la Judecata de Apoi.
Toma de Aquino a afirmat că, pentru exeget, nu are
importanţă caracterul istoric sau fictiv al cărţii, ci numai
conţinutul; afirmaţia este amendabilă, dacă ne gîndim că
profunzimea, autenticitatea şi intensitatea omenească, prea
omenească a suferinţei lui Iov, nu pare deloc a fi rezultatul
unei ficţiuni.
Cartea ar avea un rol profetic, de a prefigura suferinţele
poporului iudeu şi de a-l familiariza pe acesta cu un viitor
Mesia care suferă pe nedrept.
Versetele din Iov 19:25-27 au fost considerate de unii exegeţi
drept o dovadă a doctrinei învierii (Clem Rom I Cor 26, Origen In Matth.
22, 23, Sf. Chiril al Ier Cateh. 18, 15, la fel Epifanie de Salamina,
Ambrozie, Ieronim). Totuşi, părinţii greci şi exegeţii moderni contestă
această interpretare, negînd faptul că Iov ar fi cunoscut învierea. De
altfel, un adaos prezent în Septuaginta, la finalul cărţii, ne oferă această
„soluţie” facilă a problemei lui Iov: „Şi a murit Iov bătrîn şi plin de zile;
şi este scris despre el că va învia din nou împreună cu aceia pe care
Domnul îi va învia”.
24 Abia Cărţile lui Daniel, ale Macabeilor şi, în general, literatura
apocrifă intertestamentară au dezvoltat tema destinului veşnic al
drepţilor şi al păcătoşilor.
23

Criticii radicali au văzut în Dumnezeu personificarea
acelui Tată sadic al psihanaliştilor, un Iehova răzbunător şi
arbitrar, un Dumnezeu pentru care dreptatea şi nedreptatea
nu au nici o relevanţă.
Poemul tragic a fost interpretat şi în cheie ironic-ludică.
Unii exegeţi au considerat că întreaga carte a lui Iov este
construită pe ironie. Astfel, portretul lui Iov ar fi o
exagerare ironică a conceptului de pietate convenţională,
iar poemul ar fi ironic deoarece textul nu răspunde
întrebărilor pe care le ridică. Prin urmare, poemul este o
satiră cinică şi ironică împotriva unui Dumnezeu care nu
este Dumnezeu. Singura armă pe care o mai are Iov este
ironia amară. Iov se revoltă împotriva unui Dumnezeu care
nu permite umanului să fie uman. În final, Iahve găseşte
umanul vinovat şi îl achită. Aceasta ar fi suprema ironie a
cărţii, după James L. Crenshaw. Şi ironia nu se sfîrşeşte
aici. Dacă în cartea Pildelor lui Solomon răspunsul este
Dumnezeu, iar în Ecclesiast răspunsul este neantul, în
cartea lui Iov răspunsul este... Satan25.
În Epilog la Cartea lui Iov, Andrei Cornea ne înfăţişează
un Iov reabilitat, dar nemulţumit şi mohorît, deoarece fiii
săi, sacrificaţi de Iahve, nu vor învia niciodată. Oamenii nu
pot fi înlocuiţi: „– Bogat sînt, Doamne, dar nu şi fericit.
Mi-ai dat case, avuţii, turme, toate îndoit, dar copiii – cei
şapte feciori şi trei fete – pe care i-a ucis într-o singură zi
furtuna îngăduită de tine, pe ei nu mi i-ai dat înapoi”26.
Parcă simţind caracterul istoric ambiguu al lui Iov,
exegeţii mai vechi sau mai noi au văzut în el un personaj
alegoric, un tip, un simbol. Astfel, Iov este:
— Iisus Hristos suferind pentru păcatele omenirii
(aceasta pentru că are demnitate princiară, suferă pe
nedrept fizic şi sufleteşte, este părăsit aparent de către
Dumnezeu, este respins şi dispreţuit de rude şi prieteni,
Satan este învestit cu puterea de a-l persecuta, este
resemnat în suferinţă, ulterior este copleşit de slavă, ca
răsplată pentru suferinţă);
— un tip al martirului creştin şi al creştinului generic,
supus ispitelor şi necazurilor;
— omul autentic (Sf. Ioan Hrisostom); paradigma
condiţiei umane (Voltaire);
— creştin înainte de creştinism, un model al lepădării
de sine al celor ce se luptă cu diavolul (Sf. Ioan
Hrisostom);
— biserica creştină persecutată de uneltirile diavoleşti
dar şi de evrei, păgîni şi eretici, care sînt întruchipaţi de cei
patru prieteni ai lui Iov;
— un rebel împotriva lui Dumnezeu (iluminiştii);
— victima inocentă a unei divinităţi atotputernice dar
abuzive, sadice, lipsite de milă şi raţiune;
— un simbol al luptei pentru cauza săracilor şi
oprimaţilor (teologia eliberării);

25 C. J. Sharp, Irony and Meaning in the Hebrew Bible, Bloomington,
Indiana University Press, 2009, p. 190.
26 Andrei Cornea, Poveşti impertinente şi apocrife, Bucureşti, Editura
Humanitas, 2009, p. 23.
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— Hans Fronius interpretează suferinţa lui Iov în
lumina Holocaustului;
— existenţialiştii (Camus, Kafka, Buber) îl văd drept o
paradigmă a situaţiei umane generale, a abandonului şi
resemnării în faţa destinului;
— un răzvrătit împotriva abuzului religiei (marxistul
Ernst Bloch).
Protest împotriva doctrinei tradiţionale ebraice,
conform căreia o viaţă trăită în frica de Dumnezeu aduce
prosperitate, iar cei păcătoşi primesc pedepse temporale,
Cartea lui Iov constată falimentul teologiei şi înţelepciunii
tradiţionale cînd aceasta este confruntată cu un caz
excepţional, cum este cel al lui Iov.
Suferinţa lui Iov ne avertizează că nu pot fi cunoscute
„căile lui Dumnezeu” cu ajutorul cugetării omeneşti. Nu
suferinţa umană este tema cărţii, ci răspunsul la
chinuitoarea problemă: de ce Dumnezeu nu a acţionat
potrivit schemei tradiţionale (dezvoltată pe larg în
Proverbele lui Solomon) dreptate/ bunăstare, păcat/
pedeapsă şi nimicire? Din perspectiva acestei doctrine
tradiţionale, Iov se înfăţişează ca un contestatar, ca un
revoltat, ca un eretic. Discursurile prietenilor săi sînt mult
mai „ortodoxe” decît ale lui. Dar, paradoxal, ele sînt
respinse de Dumnezeu (42:7) pentru că sînt limitate şi
înguste ca viziune. Suferinţa lui Iov, fapt insuficient
remarcat, nu este atît de natură fizică. El este copleşit de o
anxietate cumplită, de o perplexitate şi o tulburare
lăuntrică. Sentimentul lui foarte profund este acela al
dinamitării
certitudinilor,
al
pierderii
reperelor
fundamentale, al destrămării concepţiei sale bine articulate
despre viaţă şi Dumnezeu, al prăbuşirii viziunii sale
teologice. Iov are sentimentul prăbuşirii în gol.

Răspuns la Iov
„Oare socoteşti că Domnul săvîrşeşte
fapte în afara rînduielii? Ori că Atotputernicul
răstoarnă dreptatea?” (Iov 34:12).

Iov are mereu urmaşi, mai mult sau mai puţin
credincioşi, mai mult sau mai puţin sinceri. Cîţiva dintre
asemenea epigoni pot fi consideraţi Friederich Nietzsche,
Dostoievski şi Emil Cioran. Ar fi interesant de studiat
filiaţia dintre cartea de faţă şi opera acestora.
Problematica unui Creator plin de iubire şi de grijă
pentru univers şi care totuşi îngăduie suferinţa creaturilor
sale a fost abordată cu multă subtilitate în cutremurătoarele
romane The only problem (1984) şi The comforters (1957) ale lui
Muriel Spark, romane construite pornind de la textul şi
subtextul cărţii lui Iov, de fapt rescrieri în cheie modernă a
dramei lui Iov.
Friederich Nietzsche, un sincer revoltat împotriva
ordinii morale mic burgheze, de sorginte preponderent
protestantă, a reprezentat un cutremurător glas care a
strigat în pustiul modernităţii.
Cel care recunoştea faptul că sîntem pedepsiţi pentru
virtuţile noastre a suferit enorm. A fost străfulgerat, după

cum însuşi mărturiseşte, de „înspăimîntătoarea certitudine”
că abia prin suferinţă ajungem la cunoaşterea şi
înţelepciunea autentică şi că torturile îndurate de Macbeth
sînt hărăzite nu doar celor ce au slujit răului, ci şi celor ce
au slujit binelui.
Nietzsche a atacat furibund morala tradiţională care era,
în viziunea lui, o perfectă adaptare la mediocritate. În Aşa
grăit-a Zarathustra va exclama, cu rezonanţe evanghelice
involuntare: „O, inventaţi-mi deci iubirea aceea ce ia
asupră-şi nu numai întreaga pedeapsă, ci întreaga
vinovăţie-a lumii! O, inventaţi-mi deci justiţia aceea care pe
toţi i-ar achita, nu însă şi pe cei ce judecă!”
Suferinţa lui Iov nu poate fi, însă, catalogată,
interpretată şi expediată facil. Într-adevăr, problemele
ridicate sînt fascinante. Eforturile titanice depuse nu au
reuşit să-i decripteze sensurile adînci, de la critica textului,
pînă la cele mai avîntate şi extravagante acrobaţii
hermeneutice, care au fost executate pe subţirea funie
întinsă de autorul cărţii deasupra neantului... Cartea lui Iov
este o piatră de poticnire deoarece ne azvîrle în mijlocul
celor mai profunde şi mai tulburătoare experienţe
spirituale. Este un manual mistic pentru avansaţi. Un
episod dramatic din „războiul nevăzut” cu forţele
demonice. O naraţiune neotestamentară înainte de apariţia
Vechiului Testament.
Un alt aspect, mai puţin luat în considerare de exegeţii
tradiţionalişti, este sinceritatea şi curajul lui Iov de a spune
lucrurilor pe nume. În acest scop, traducătorul utilizează
termenul grecesc parrhsiavzomai, „a vorbi deschis, sincer,
a se exprima liber, neîngrădit”. Verbul mai apare în Vechiul
Testament doar de patru ori27. Astfel, Iov afirmă: „După
aceea, vei grăi cu îndrăzneală înaintea Domnului şi-ţi vei înălţa
către cer cu bucurie privirea”28 (22:26). Parrhsiva este un
concept fundamental pentru gîndirea greacă. Termenul
desemna libertatea de exprimare într-o societate
democratică. Exaltată de filosofii antici, această libertate de
expresie este una dintre calităţile remarcabile ale lui Iov. În
Vechiul Testament, termenul este aplicat în Ex. 26:3
eliberării din robia Egiptului, dar şi lui Iahve, în Ps. 96:13,
cel ce vorbeşte deschis poporului său. Parrhsiva devine o
virtute şi un privilegiu al celui drept (Prov. 13:5). În special
profeţii au vorbit liber şi deschis, de multe ori, această
îndrăzneală costîndu-i viaţa. Acest poem reprezintă o voce
singulară în concertul teologic al cărţilor biblice. Cartea lui
Iov are curajul şi capacitatea de a vorbi deschis despre
problemele cele mai spinoase şi mai incomode ale
teologiei, de a privi în ochi pe Dumnezeu şi de a-i cere să
formuleze răspunsuri cît mai limpezi veşnicelor interogaţii
ale omenirii.
27 Substantivul parrhsiva este utilizat şi în Iov 27:10, dar, aici, sensul
cel mai probabil este acela de ‘încredere’.
28 BIBL. 1688 şi MS. 45 traduc prin te vei îndrăzni în Domnul. Celelalte
versiuni româneşti, care sunt traduse după Septuaginta (Biblia lui Samuil
Micu, cea sinodală din 1914, cea a lui Bartolomeu Anania), urmează
această opţiune, puţin justificată în context. În textul ebraic, citim:
Domnul va fi desfătarea ta. MS. 4389, urmînd OSTROG, traduce: După aceasta
te vei veseli înaintea lui Dumnezeu.
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Iov are acest curaj de a vorbi sincer şi fără menajamente
în faţa amicilor săi29 şi în faţa lui Dumnezeu, fapt care îi
lasă perplecşi pe amicii săi, care îl acuză de sfidare a
divinităţii, de hybris. Iov are aici aureola unui erou de
tragedie greacă. Dumnezeu apreciază sinceritatea sa, chiar
dacă, uneori, cuprins de febra discursului, acesta depăşeşte
fruntariile evlaviei.
Ceea ce ne spune Iov este că a avea credinţă nu
înseamnă a respinge îndoielile şi întrebările care ne
frămîntă, ci a ni le asuma şi înfăţişa sincer şi deschis
Domnului. Credinţa adevărată nu este una oarbă, o
acceptare necritică şi o supunere iraţională faţă de
Dumnezeu, ci una conştientă, liberă, iubitoare şi plină de
curaj. Omul nu are dreptul să îşi ignore îndoielile,
nelămuririle, stările de revoltă, întrebările chinuitoare, ci
trebuie să şi le conştientizeze, să şi le definească în mod cît
mai limpede şi să i le înfăţişeze, cu mult curaj, lui
Dumnezeu, chiar dacă par sau sînt ofensatoare. Dumnezeu
este persoană şi relaţia cu el nu este raportul dintre un
adorator orb şi un idol mut, aflat mai presus de bine şi de
rău, care acţionează arbitrar...
Sfîntul Isac Sirul afirma că a spune despre Dumnezeu
că este drept constituie o hulă. Dacă Dumnezeu ar fi drept,
ar fi trebuit să fim de multă vreme pedepsiţi şi nimiciţi
pentru păcatele noastre. În realitate, milostivirea şi iubirea
lui Dumnezeu biruiesc dreptatea sa, determinîndu-l să fie
îndelung răbdător cu oamenii cei nedrepţi.
Considerăm că suferinţa şi dreptatea sînt teme
secundare ale cărţii. În primul rînd, cartea lui Iov este un
poem, iar poezia, în general, conţine o semnificativă doză
de apofatic, de necreat, de inefabil. Cele mai sofisticate
instrumente ale criticii literare, ale stilisticii, ale teologiei, ale
istoriei ori ale hermeneuticii nu pot pătrunde neasemuitul
farmec indicibil al acestei scrieri. Poezia autentică nu îşi
propune să ofere răspunsuri şi definiţii filosofice. Poezia
dăruieşte viaţă şi este viaţă, iar viaţa nu poate fi închisă în
cuvinte, deşi cuvintele o pot purta; cu toate acestea, viaţa
nu este epuizată de cuvinte, deşi cuvintele pot fi viaţă.
Cartea este, indirect, una critică. Se respinge închistarea
într-o ortodoxie doctrinară rigidă, într-o ecuaţie simplistă
de tipul păcat = suferinţă, virtute = prosperitate. Cartea lui
Iov nu oferă răspunsuri. Nu există reţete soteriologice.
Viaţa duhovnicească, spiritualitatea nu pot fi cuprinse în
concepte şi formulări raţionale. Viaţa mistică este
supraraţională, supralogică, antinomică. Limbajul uman,
condiţionat spaţio-temporal, este incapabil să îi exprime
realităţile. În faţa neînţelesului şi nepătrunsului, tăcerea îşi
intră în drepturi. Numai marea poezie are dreptul de a
vorbi în şoaptă. Discursul lui Iahve din final nu oferă, aşa
cum ne aşteptam, potrivit unei logici umane, răspunsuri.
Dacă ar fi oferit un răspuns, acesta ar fi fost, inevitabil,
unul limitativ, ar fi reprezentat o îngrădire a libertăţii
umane, o poruncă apodictică şi constrîngătoare.
Dumnezeu nu foloseşte limbajul uman pentru a da

răspunsuri. Acesta este prea limitat. Cum va afirma Sf.
Grigorie cel Mare, în Moralia in Iob, cu mult înainte de Jung,
răspunsul lui Dumnezeu la chinuitoarele întrebări ale lui
Iov este nu unul raţional, ci unul personal: înomenirea sa.
Dacă poemul debutează cu celebrul prolog din cer,
firesc ar fi fost să se sfîrşească printr-o nouă întrunire
dintre Dumnezeu şi Satan, în care Dumnezeu să jubileze în
faţa inamicului. Nu ştim ce s-a petrecut în spatele cortinei.
Restul e tăcere... Poemul lui Iov este, prin urmare, unul
neterminat.
Cu toate acestea, răspunsul adevărat la chinuitoarele
întrebări ale lui Iov îl va afla fiecare pentru sine. Destinul
lui Iov este destinul fiecărui om neliniştit de perspectiva
neantului şi a veşniciei. Liniştea sa din final şi smerenia sa
nu sînt ipocrite30; în faţa celui ce cunoaşte adîncurile
inimilor, cine ar cuteza să nutrească un singur gînd
făţarnic? Iov a aflat, în adîncul inimii sale, răspunsul la
cutremurătoarele sale interogaţii, dar nu l-a împărtăşit
nimănui.
Iov este un atlet autentic. Războiul este real, crîncen,
rănile sînt înfricoşătoare, nu atît cele fizice, cît cele
lăuntrice. Părăsit de toţi, hulit de toţi, criticat, osîndit, simte
că şi Domnul îşi întoarce privirea de la el. Suferinţa sa este
cu neputinţă de exprimat. Cum va spune un sfînt din
veacul al XX-lea, Sf. Siluan Athonitul, pentru a ajunge în
Paradis, trebuie să străbaţi Infernul. În calendarul creştin
ortodox, Iov este sărbătorit pe 6 mai, ca „Sfîntul şi Dreptul
Iov, mult-pătimitorul”.

29 „Fiindcă nu m-am sfiit de mulţimea numeroasă că să vorbesc
deschis înaintea lor” (Iov 31:34).

30 „Pentru aceea mă dispreţuiesc pe mine însumi şi mă pocăiesc în
ţărînă şi cenuşă”.

Concluzii
Dreptul de pe movila de gunoi îşi depăşeşte vremea şi
anticipează Noul Testament. Suferinţa sa grandioasă sfîşie
fruntariile timpului şi îl proiectează în Noul Legămînt. În
faţa măreţiei persoanei şi lucrării divine, teodiceea şi
raţionamentele umane devin un gîngurit insignifiant, naiv şi
meschin.
Ceea ce se trece uşor cu vederea, îndeobşte, este faptul
că Dumnezeu, din acuzatul chemat de Iov în faţa instanţei
umane, devine apărătorul lui Iov. De aceea, comentatorii
moderni au văzut în cartea lui Iov nu atît o teodicee, cît o
antropodicee, o justificare a omului în faţa semenilor şi a lui
Dumnezeu. Nenumărate alte aspecte ale cărţii sînt la fel de
tulburătoare şi ne invită la reflecţii profunde.
Suferinţa autentică este lipsită de sens şi absurdă, cum
va spune Nicolae Steinhardt; ca şi hazardul, absurdul este
măsura ignoranţei noastre. Acea afirmaţie cutremurătoare a
veacului al XX-lea pare a fi fost rostită de buzele mult
încercatului Iov: „Hristoase, cel care iubeşti pe cei ce te
răstignesc şi răstigneşti pe cei care te iubesc...”.
Ecourile acestei cărţi în cultura universală sînt
copleşitoare. Am putea aminti lucrări care abordează
problematica poemului, ca Răspuns la Iov al lui Jung; Harold
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Kushner, When Bad Things Happen to Good People; William
Safire, The First Dissident: The Book of Job in Today’s Politics;
C.S. Lewis, The Problem of Pain; Henry M. Morris, The
Remarkable Record of Job; ori romane, piese de teatru sau
nuvele care rescriu povestea lui Iov, precum Hanoch
Levin, Job’s Passion; Robert A. Heinlein, Job: A Comedy of
Justice; Joseph Roth, Job; G. K. Chesterton, The Man Who
Was Thursday; Neil Simon, God’s Favorite; Robert Frost, A
Masque of Reason; Archibald MacLeish, J.B.; sau filme, ca
Adam’s Apples; A Serious Man sau The Tree of Life.
Iov este un modern, un om nou, un om al altor
vremuri. Din omul convenţional, credinciosul autosuficient
supus întru toate şi mulţumit de ordinea existentă, irupe un
om profund, revoluţionar, capabil să îşi asume şi să îşi
proclame umanitatea în faţa universului şi a lui Dumnezeu.
Un nou Iacob care se luptă cu Dumnezeu şi îl biruieşte, un
Sisif care îl află în creştetul muntelui pe Zeul necunoscut...
în cele din urmă, după o încordată aşteptare, Godot intră
în scenă, dar misterul devine şi mai nepătruns...
Poemul lui Iov este, fără îndoială, „capodopera cea mai
de seamă a minţii umane”, după cum a afirmat Victor
Hugo. Iov este un profet şi un înaintemergător: anunţă şi
„pregăteşte” calea celui ce va suferi pentru răscumpărarea
întregii umanităţi. Cartea lui Iov este cea mai apropiată
spiritual de Noul Testament. O dată cu acest fiu al omului,
trăim senzaţia prăbuşirii în gol. Ca şi în cazul lui Nietzsche,
citind rîndurile acestui poem experiem senzaţia răsturnării
şi prăbuşirii valorilor consacrate. Mila, dreptatea, binele,
pronia şi ordinea morală tradiţională ni se înfăţişează drept
nişte concepte umane înguste şi insuficiente. Cuvintele lui
Lev Şestov pot fi aşezate ca un motto, ori ca o concluzie a
frămîntărilor lui Iov: „trebuie să ne ridicăm mai presus de
bine şi de milă. Trebuie să îl căutăm pe Dumnezeu”31.

Capitolul 1
1:1
Cartea începe cu o naraţiune în proză, al cărei nucleu
este unul popular-arhaic. Stilul este intenţionat arhaizant,
similar istoriilor patriarhale din Pentateuh. Totodată, se
distinge şi accentuatul caracter dramatic, cadrul pitoresc şi
totodată foarte schematic. Personajele sînt zugrăvite cu
trăsături de penel sigure şi simple. De remarcat este faptul
că Iov nu este israelit, ci un fel de şeic oriental foarte bogat
şi înţelept. ♦ Pentru localizarea acestei regiuni, vezi
Introducerea, subcapitolul Autorul şi data scrierii. ♦ Iov –
Semnificaţia numelui Iov, unic în Vechiul Testament, este
relevantă pentru conţinutul ideatic al cărţii. Ebraicul Iyyob
înseamnă ‘cel care plînge, cel plin de durere, cel
persecutat’, fiind un derivat de la verbul aib ‘a fi ostil, a fi
duşman, a fi tratat cu cruzime’. Este evident că acest nume
are valoare simbolică, sau, dacă a fost cu adevărat numele
unei persoane reale, mult încercatul personaj l-a primit spre
31 Lev Şestov, Filosofia tragediei, traducere de Teodor Fotiade, Editura
Univers, Bucureşti, 1997, p. 183.

sfîrşitul vieţii. Tradiţia ebraică îl identifică pe Iov cu Iobab
(Gen. 36:33), rege al Edomului, însă conţinutul cărţii cu
greu ne poate furniza dovezi peremptorii în acest sens. În
tăbliţele de la Tell el-Amarna apare numele unui principe
din Basan (A-ia-ab), care ar fi îndurat multe suferinţe.
Existenţa acestui personaj fascinant, comun celor trei mari
religii monoteiste, nu poate fi însă demonstrată cu
certitudine, deşi Scriptura, alături de Părinţii Bisericii, îl
consideră o persoană istorică; Iez. 14:19-20 îl aşează alături
de drepţii Noe şi Daniel, iar Iacov 5:11 îl dă ca pildă de
răbdare. Dacă nu îl identificăm pe Daniel din Iez. 14:19-20
cu profetul Daniel din vremea exilului, ci cu acel misterios
înţelept Daniel din inscripţiile ugaritice, atunci putem
stabili o dată foarte veche pentru Iov. ♦ Oarecarele om –
Septuaginta utilizează aici pronumele nehotărît ti"
‘oarecare, cineva, vreunul’, tradus în BIBL. 1688 prin „[om]
oarecarele”; de fapt, limba greacă, fiind lipsită de articol
nehotărît, recurge la diverşi substituenţi precum numeralul
cardinal sau, în acest caz, pronumele nehotărît. În cazul de
faţă, traducerea corectă este un om. ♦ Desăvîrşit – literal,
„ireproşabil”. Am optat pentru termenul desăvîrşit, deoarece
ebraicul tam semnifică ‘simetria, armonia, perfecţiunea
morală şi mentală’. Termenul este utilizat de Textul
Masoretic pentru a-i caracteriza pe „sfinţii Vechiului
Testament”, ca Noe (Gen. 6:9) şi Avraam (Gen. 17:1). ♦
Termenul gr. jAlhqinov" este redat cu sensul ‘demn de
încredere, sincer, cinstit, lipsit de ipocrizie, fără prihană’,
spre deosebire de „cei mult întortocheaţi în vicleşuguri”
(Iov 5:13). Epitetul mai este atribuit şi lui David. Trecem în
revistă cîteva echivalări ale adjectivului: adevărat (BIBL.
1688, MS. 45, 4389, MICU şi ANANIA), integru (BIBL.
1865-1867), unit (?!) (VULG. BLAJ), cf. simplex (VULG.), fără
prihană (BIBL. 1874, BIBL. 1911, BIBL. 1914, CORN.,
RADU-GAL., BIBL. 1921, BIBL. 1944, BIBL. 1968 şi ediţiile
sinodale ortodoxe mai noi), drept (BIBL. 1936), upright
(KJV), intègre (BIBL. JER. şi TOB 1988), blameless (ESV 2007),
integro (NRV 1994). Deoarece în SEPT. FRANKF. ajlhqinov"
este plasat imediat în faţa lui QeosebhVς, traducătorii Bibliei
de la 1688, ca şi MS. 45, l-au redat prin adevărat şi l-au
acordat cu cinstitoriu de Dumnezeu; aşadar, Iov era „drept
cinstitor”, adept al adevăratei credinţe în Dumnezeu,
nutrind o sinceră şi profundă venerare a divinităţii. Deşi
trăitor într-un mediu politeist, Iov pare să fi păstrat
puritatea religiei noahice, el neputînd fi totuşi înscris cu
certitudine printre patriarhii Genezei, cum s-a propus
uneori. Seria sinonimică de atribute care zugrăvesc
portretul dreptului Iov are rolul de a reliefa măreţia staturii
sale morale. Iov, alături de Noe şi Daniel, plineşte treimea
drepţilor paradigmatici ai Vechiului Legămînt: „dacă Eu aş
trimite ciuma în ţara aceasta şi aş revărsa asupra ei urgia
Mea în vărsare de sînge, ca să pierd din ea şi pe oameni şi
pe animale, apoi Noe, Daniel şi Iov, aflîndu-se în ea,
precum este adevărat că Eu sînt viu, zice Domnul, tot aşa
este de adevărat că n-ar scăpa nici fii, nici fiice; prin
dreptatea lor ei şi-ar scăpa numai viaţa lor” (Iez.
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14:19-20)32. ♦ Sf. Ioan Hrisostom consideră că expresia
„era un om” îl prezintă pe Iov drept omul generic, modelul
ideal al umanităţii (Comentariu la Iov I, 1). Acelaşi părinte al
Bisericii îi conturează şi un portret elogios: „Mai este şi un
alt drept, căruia Scriptura i-a dat numele de om în loc de
altă mare laudă; şi că, înainte de toate celelalte laude, îl
laudă cu numele de om, nume care-i arată desăvîrşit
virtutea. – Cine-i acesta? – Fericitul Iov, atletul credinţei,
încununatul lumii, singurul care a îndurat acele îngrozitoare
rele, care, primind de la vicleanul demon săgeţi mii de mii,
a rămas nerănit şi, ca un diamant, a putut îndura toate acele
atacuri; Iov, care nu numai că n-a fost înecat de atîtea
valuri, ba dimpotrivă, a biruit valurile. A îndurat cu trupul
său toate suferinţele cunoscute pe lume; şi ele l-au arătat şi
mai strălucitor. Lanţul de nenorociri nu numai că nu l-a
plecat de frică cu capul la pămînt, ci l-a deşteptat să
mulţumească şi mai mult; prin toate faptele sale şi-a arătat
recunoştinţa sa; a dat diavolului lovitură de moarte şi i-a
arătat că se străduieşte zadarnic şi că loveşte cu piciorul în
bolduri. Aşadar, iubitorul de oameni Dumnezeu, lăudîndu-l
pe sfîntul acesta chiar înainte de lupte şi de atîtea nevoinţe,
zice diavolului: Ai luat aminte în sufletul tău la robul Meu Iov, că
nu este om ca el pe pămînt, om nevinovat, drept, adevărat, cinstitor de
Dumnezeu, ferindu-se de tot lucrul rău? Ai văzut că lauda a
primit-o, mai întîi, de la numele de om? Ai luat aminte,
spune Dumnezeu, la robul Meu Iov, că nu este om asemenea lui.
Toţi oamenii sînt la fel în ce priveşte chipul, nu însă în ce
priveşte virtutea. Atunci omul este om, cînd se fereşte de
rău şi face fapte de virtute” (Omilii la Facere, XXIII, 4).
Sf. Grigorie cel Mare îl vede pe Iov ca un tip al lui Mesia
cel suferind, ca pe un om sfînt, înzestrat cu virtuţi de
excepţie, care ne îngăduie să întrezărim biruinţa lui finală
împotriva ispitei demonului (Moralia in Iob I, 4). ♦ Motivul
pentru care autorul alege un protagonist neisraelit al cărţii
poate fi unul polemic. De vreme ce33 cartea face
numeroase afirmaţii care vin în contrast cu teodiceea
tradiţională, autorul se ascunde în spatele acestei figuri
emblematice, încercînd să nuanţeze şi să completeze
convingerile religioase ale lui Israel. Totodată, autorul
poate avea în vedere şi conferirea unui caracter universal
lucrării sale.
1:2
Şapte este un număr ideal, al simetriei şi al plinătăţii.
1:3
Targumele evreieşti explică astfel averea lui Iov: cîte o
mie de oi pentru fiecare fiu al său, cîte o mie de cămile
pentru fiicele sale, pentru sine cele cinci sute de perechi de
boi şi pentru soţia sa cele cinci sute de măgăriţe. Ca şi în
32 Citatele biblice din alte cărţi decît cea a lui Iov sînt preluate din
Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de misiune al
Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1991.
33 Referinţele patristice care nu sînt menţionate în bibliografie au
fost preluate după ediţia Ancient Christian Commentary on Scripture, Old
Testament, vol 6, Job, edited by Manlio Simonetti and Mario Conti,
InterVarsity Press, Downer Grove, Illinois, 2006.

alte cărţi ale Bibliei, valoarea numerelor 3, 5 şi 7 este
simbolică. Absenţa cailor trimite către o datare cît mai
arhaică, ştiut fiind că în Orientul Apropiat aceştia sînt aduşi
prin 1900 a. Chr. Unii exegeţi situează versiunea iniţială a
cărţii lui Iov în perioada patriarhală. Totuşi, condiţia socială
a lui Iov prezintă atît caracteristici ale vieţii nomade, cît şi
ale celei sedentare. Mai curînd, cadrul istoric şi geografic
este unul în principal fictiv şi exotic. Fără îndoială, Iov are
multe trăsături similare cu cele ale patriarhilor din Geneză.
Mărimea averii lui Iov este credibilă, dacă amintim faptul
că un demnitar egiptean din cea de-a patra dinastie poseda
aproape 1000 de vaci şi boi, 974 de oi şi 760 de asini. Însă
adevărata bogăţie a lui Iov era cea spirituală, înţelepciunea
triburilor din această zonă deşertică fiind proverbială. Iov
era un autentic „emir”. Bogăţia sa nu este numai exterioară,
ci, în primul rînd, lăuntrică (Hesychius de Ierusalim, Omilii
la Iov, I. 2). ♦ JUperesiva ‘echipaj al unei corăbii; slujire;
totalitatea slujitorilor domestici; alai’. BIBL. 1688 îl traduce
prin posluşire ‘servire, slujire; slugărire; ajutor, asistare’,
BIBL. 1914 şi MICU prin slugi. Termenul ebraic abuddah
înseamnă ‘gospodărie’. ♦ Fiul răsăritului – în ebraică, beney
kedem; această denumire îi desemna în general pe locuitorii
de la est de Palestina, aceştia avînd faima de a fi foarte
înţelepţi. Şi astăzi multe triburi arabe poartă nume similare
ca: Beni Suhr, Bani Naim, Bani Lain. ♦ Sf. Grigorie cel
Mare remarcă un nou aspect care îl apropie pe Iov de
Mîntuitorul, prorocia profetului Zaharia, care vorbeşte
despre un om al cărui nume este Răsărit, cf. Zah. 6:12
(Moralia in Iob I, 26). ♦ Autorul va dori să demonstreze că
nu există o legătură necesară între evlavie şi prosperitate
sau între fărădelege şi nenorocire.
1:4
Textul ebraic admite mai multe explicaţii în legătură cu
banchetele date de fiii lui Iov. Unii comentatori consideră
că tinerii nu petreceau zilnic, ci fiecare îşi sărbătorea ziua
de naştere invitîndu-şi fraţii şi surorile. Era un obicei
curent în Orient. Sau, foarte probabil, autorul avea în
minte ospăţul săptămînal de Şabat, dar trece abil sub tăcere
orice referinţă la civilizaţia iudaică. De altfel, cartea lui Iov
are în întregime un aspect compozit. Deşi faptele narate se
petrec într-o perioadă premozaică, autorul amestecă în
naraţiune, intenţionat sau nu, elemente ale culturii şi
civilizaţiei ebraice. În nici un caz textul nu trimite către o
petrecere continuă a fiilor lui Iov, aşa cum lasă să se
înţeleagă, din nefericire, multe versiuni – ospăţ în toate zilele
(BIBL. 1688 şi BIBL. 1914), ospeţe în toate zilele (MICU) –, ci
referinţa este la un banchet care avea loc în fiecare zi din
an sau în fiecare zi a unei anumite săptămîni dintr-un an.
Remarcabil este faptul că Iov este, foarte probabil,
monogam.
1:5
Tatăl familiei avea şi atribuţii sacerdotale. Jertfele aduse
aici aveau rolul de a-i purifica pe copii de inerentele întinări
care se petrec în vremea banchetelor. Jertfele expiatoare
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aduse prin ardere constituiau un ritual comun întregului
Orient, cu excepţia perşilor, care adorau focul, dacă ar fi
să-i acordăm credit lui Herodot (Istorii 1, 132). Acesta ar
constitui un argument pentru situarea lui Iov în perioada
patriarhilor Genezei, cum susţin unii comentatori
protestanţi (alte argumente în acest sens ar putea fi:
turmele sale, familia numeroasă, statutul său social).
Credinciosul prosper constituie pentru protestantism un
model foarte drag, deoarece unele confesiuni creştine
susţin faptul că bunăstarea materială reprezintă o
confirmare a salvării şi a binecuvîntării divine. ♦ Să fi cugetat
cele rele despre Dumnezeu în mintea lor – traduce gr. ejn th/̀
dianoiva/ aujtw`n kakaV ejnenovhsan; în Textul Masoretic,
uberaku Elohim. Pasajul a fost interpretat în două moduri.
Unii exegeţi au văzut aici expresia „au binecuvîntat falşi
dumnezei”, aşadar „au căzut în idolatrie”, iar alţii au
considerat sintagma o figură de stil antifrastică (gr.
ajntifrastikhv eujfhmiva) şi astfel verbul ebraic barak ‘a
binecuvînta’ ar avea şi sensul de ‘a blestema’, aşa cum se
întîmplă cu verbul latin sacrari ori bless, în engleză. Diavolul
ar fi, aşadar, ironic. Altă posibilă tîlcuire ar fi: a blestema pe
Dumnezeu, adică „a-l ignora, a nu-l cinsti” (cf. Iov 31:26-28:
„Ori cînd vedeam soarele în strălucirea lui şi luna înaintînd
cu măreţie, a fost inima mea amăgită în taină şi am dus eu
mîna la gură, ca s-o sărut? Şi aceasta ar fi fost o mare
fărădelege, fiindcă aş fi tăgăduit pe Dumnezeul cel
Preaînalt”). Alte opţiuni de traducere sînt: una literală,
urmînd fidel Textul Masoretic34, precum cea a lui Ieronim:
et benedixerint Deo in cordibus suis (VULG.). VULG. BLAJ
traduce fidel originalul, alte versiuni sînt mai literale,
urmînd Septuaginta (cu excepţia MS. 4389): întru cugetele lor
rêle au gîndit cătră Dumnezeu (BIBL. 1688, urmată fidel de
MICU şi BIBL. 1914), vor fi cugetat în pricêperea lor rău cătră
Dumnezeu (MS. 4389), întru cugetile lor rêle au gîndit cătră
Dumnedzău (MS. 45); BIBL. 1865-1867 optează pentru o
traducere ad sensum: au blasfemat pre Dumnezeu în înima lor,
probabil inspirată de KJV: and cursed God in their hearts;
RADU-GAL. se situează în aceeaşi sferă semantică: au hulit
pe Dumnezeu în inima lor; BIBL. 1874, BIBL. 1911 şi BIBL.
1921: s-au despărţit de Dumnezeu în inima lor; CORN.: au
supărat pe Dumnezeu în inima lor; ANANIA: să fi gîndit în cugetele
lor ceva rău despre Dumnezeu; BIBL. 1944, BIBL. 1968 şi
ediţiile sinodale ortodoxe mai noi: să fi cugetat cu păcat
împotriva lui Dumnezeu; BIBL. JER. şi TOB 1988: ont-ils péché et
maudit Dieu dans leur coeur; ESV 2007: and cursed God in their
hearts; NRV 1994: abbiano rinnegato Dio in cuor loro. ♦ Această
practică a lui Iov de a cere iertare pentru cugetele păcătoase
a determinat elogii sincere din partea Părinţilor Bisericii:
„Dacă Iov, un om care a trăit înainte de darea harului,
înainte de darea legii evanghelice, care nu s-a bucurat de
nici o învăţătură, avea atît de mare grijă de copiii lui, încît
tremura chiar pentru bănuitele lor păcate, cine ne va scăpa
de pedeapsă pe noi, care sîntem în har, care am avut parte
de atît de mulţi dascăli, care avem astfel de pilde şi sfaturi
34 Traducerile din Textul Masoretic prezente în comentariu sînt
preluate după NASB care urmează fidel textul ebraic.
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atît de bune, noi, care nu numai că nu ne înfricoşăm de
bănuitele păcate ale copiilor noştri, ci, dimpotrivă, nu
ţinem seama nici de cele vădite, şi nu numai că nu ţinem
seama, dar chiar izgonim pe cei care vor să se îndrepte?”
(Sf. Ioan Hrisostom, Apologia vieţii monahale, 20) ♦ Autorul
cărţii subliniază, indirect, faptul că viitoarele nenorociri
care se vor abate peste Iov sînt absolut nemeritate, potrivit
vechii concepţii religioase israelite. ♦ Holocaustul
menţionat aici este un anacronism; vechii semiţi din Orient
nu practicau acest tip de jertfă.
1:6
Îngerii lui Dumnezeu – în ebraică, ben ha-Elohim ‘fiii lui
Dumnezeu’; expresie tradusă, în SEPT., prin oiJ a!ggeloi
tou` Qeou`. Targumele evreieşti la acest verset presupun că
în prima zi din an avea loc o întrunire de judecată a
îngerilor prezidată de către Dumnezeu. Scena de aici poate
fi asociată cu cea din 3 Reg 22:19-22, cînd Dumnezeu este
prezentat antropomorfic, aidoma unui împărat oriental
mărinimos, care îşi manifestă nobleţea şi condescendenţa
adresîndu-se şi perfidului său slujitor: „Am văzut pe
Domnul stînd pe tronul Său, şi toată oştirea cerească sta
lîngă El, la dreapta, şi la stînga Lui. Şi a zis Domnul: Cine
ar îndupleca pe Ahab să meargă în Ramot-Galaad şi să
piară acolo? Unul spunea una, şi altul alta. Atunci a ieşit un
duh şi a stat înaintea feţei Domnului şi a zis: Eu îl voi
ademeni. Domnul a zis: Cum? Iar acela a zis: Mă duc şi mă
fac duh mincinos în gura tuturor proorocilor lui”. ♦
Diavolul – Deşi Satan este potrivnic voinţei divine, totuşi
este un fiu al lui Dumnezeu, fiind creat de acesta şi
neputînd săvîrşi nimic fără îngăduinţa lui Dumnezeu,
precum vom constata. În ebraică, Satan are înţelesul de
‘adversar, acuzator într-un proces’ (cf. 1 Cor. 21:1). În
cazul lui Iov, Satan ni se prezintă în postura unui sinistru
procuror lipsit de scrupule. În Vechiul Testament,
personalitatea sa este încă departe de „Ispititorul” din Noul
Testament. El se profilează ca un acuzator şi ca un
principiu distructiv care acţionează numai la porunca lui
Iahve. Despre o contaminare cu principiul răului,
Angramainiu, din religia zoroastriană, se poate vorbi doar
în cazul iudaismului postexilic. Termenul grecesc
corespunzător este diavbolo", un calc semantic după
ebraicul Satan ‘calomniator, acuzator, cel care spune
minciuni’. Trăsăturile sale fundamentale sînt invidia şi
delaţiunea: „Şi a fost aruncat balaurul cel mare, şarpele de
demult, care se cheamă diavol şi satana, cel ce înşeală pe
toată lumea, aruncat a fost pe pămînt şi îngerii lui au fost
aruncaţi cu el. Şi am auzit glas mare, în cer, zicînd: Acum
s-a făcut mîntuirea şi puterea şi împărăţia Dumnezeului
nostru şi stăpînirea Hristosului Său, căci aruncat a fost
pîrîşul fraţilor noştri, cel ce îi pîra pe ei înaintea
Dumnezeului nostru, ziua şi noaptea” (Apoc. 12:9-10); „Şi
mi-a arătat pe Iosua, marele preot, stînd înaintea îngerului
Domnului, şi pe Satana, stînd la dreapta lui ca să-l
învinuiască” (Zah. 3:1). În economia cărţii, care poate fi
considerată un proces de dimensiuni cosmice, cu nuanţe
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kafkiene, diavolul apare ca un procuror sui generis.
Acuzîndu-l pe om, de fapt îl acuză indirect pe Dumnezeu,
Creatorul acestuia. Cu toate acestea, unii exegeţi au văzut
aici prezenţa unui înger acuzator, un fel de spion al
divinităţii, asemenea informatorilor vechilor împăraţi
persani. ♦ Dumnezeu este numit aici Iahve, nume pe care îl
primeşte numai în prolog, în epilog şi în epifania finală.
Atmosfera este una tensionată, o sinteză de umor, pathos
şi mister, tipică naraţiunilor folclorice. ♦ Părinţii Bisericii
au văzut în acest episod o ficţiune, o alegorie a luptei dintre
bine şi rău, dintre sufletul uman şi patimile păcătoase (Sf.
Grigorie cel Mare, Moralia in Iob, 2, 65). Sf. Ioan Hrisostom
subliniază faptul că, deşi diavolul este prezent printre
îngeri, slujitorii lui Dumnezeu, el nu face parte dintre
aceştia (Comentariu la Iov, I, 9). ♦ Interesantă este
reprezentarea lui Satan de către Wiliam Blake. Acesta este
un năvalnic tînăr, gol, care se înfăţişează lui Iahve şi
vorbeşte cu acesta dintr-o fugă furtunoasă, picioarele fiind
încordate şi în plină alergare. Satan este în continuă
mişcare, neliniştit şi căutînd neîncetat să descopere
slăbiciunile şi răutăţile oamenilor.
1:7
Răspunzînd... a zis – Una dintre cele mai frapante
caracteristici ale stilului biblic este pleonasmul cu verba
dicendi. Acest ebraism a pătruns şi în latina creştină, fiind
favorizat de o predilecţie a limbii latine pentru construcţii
pleonastice. Nici limba greacă nu era străină de aceste
turnuri stilistice (de pildă, expresiile pleonastice homerice
ajpameivbeito kaiV fwvnhsen şi aJgorhvsato kaiV meteveipen, cf.
Raphael Kühner, Ausführliche Grammatik der lateinischen
Sprache, vol. II, Hannover, Hahnsche Buchhandlung, 1914,
p. 567-568). ♦ Putem constata că diavolul încă nu este
„pus la păstrare sub întuneric, în lanţuri veşnice, spre
judecata zilei celei mari”(Iuda 1:6), ci „umblă, răcnind ca
un leu, căutînd pe cine să înghită” (1 Petr. 5:8). Demonul
apare astfel ca un slujitor ingrat al lui Iahve, dar unul util
pentru activităţi „murdare”, neaflîndu-şi vreodată liniştea,
ci cutreierînd pămîntul pentru a descoperi slăbiciunile
omului. Sf. Grigorie cel Mare remarcă o serie de
particularităţi interesante ale dialogului dintre Iahve şi
Satan: modul în care Dumnezeu îl interpelează pe diavol
este sensibil diferit de felul în care Satana îi vorbeşte lui
Dumnezeu. Cînd i se adresează demonului, Dumnezeu îi
reproşează faptele şi îl mustră cu o demnitate uşor
persiflantă. Atunci cînd Satana îi răspunde lui Dumnezeu,
nu este în stare să tăinuiască nimic din sublima sa
omniscienţă, deşi îşi ascunde cu greu frustrarea şi tensiunea
lăuntrică. Dumnezeu vorbeşte cu Satana în patru moduri: îi
reproşează faptele rele, îi înfăţişează dreptatea aleşilor săi, îi
permite să le testeze sfinţenia şi, uneori, nu îi îngăduie să-i
ispitească; iar Satana îi grăieşte lui Dumnezeu în trei feluri:
îşi recunoaşte acţiunile, îi învinuieşte de păcate închipuite
pe cei aleşi, cerînd voie să le pună la încercare sfinţenia
(Moralia in Iob, II, 12). Cele două fiinţe celeste se ironizează

reciproc în mod foarte subtil. Iov constituie doar un
pretext pentru a se înfrunta.
1:8
Întîlnim aceeaşi enumerare de epitete elogioase la
adresa lui Iov ca şi în 1:1. Remarcăm că acestea sînt
formulate de însuşi Dumnezeu. Repetarea acestor epitete la
1:1, 1:8 şi 2:3 organizează duelul verbal dintre Satan şi Iov
într-o structură chiastică. Precum s-a remarcat, întîlnim aici
un autentic „Prolog în cer”. ♦ Robul meu – Acest titlu îl
primesc şi alte personaje celebre ale Vechiului Legămînt, ca
Moise, David, unii profeţi şi misteriosul „Slujitor” din
Deutero-Isaia.
1:9
Satan insinuează că motivaţia cucerniciei lui Iov este
egoistă. Această calomnie este, din nefericire, mereu
actuală. Evlavia autentică nu se întemeiază însă pe raţiuni
lucrative, ci are ca fundament iubirea sinceră şi
dezinteresată (vezi mai sus jertfa lui Iov adusă pentru
cugetele păcătoase; avem aici o veritabilă anticipare a
preceptelor neotestamentare care nu vor osîndi doar fapta
rea, ci, în primul rînd cugetul păcătos, care reprezintă
mobilul acesteia, cf. Mat. 5:48). Satan este aici exponentul
pragmatismului şi al oportunismului sintetizat de expresia
lui Sir Robert Walpole: „every man has his price”. Iov o va
contrazice. Îndărătul întrebării lui Satan se ascunde critica
oricărei religii antropocentrice.
1:10
Satan nu este capabil să înţeleagă relaţia de iubire şi de
încredere stabilită între Dumnezeu şi Iov, interpretînd-o ca
una de tip do ut des. De fapt, nu Satan este cel ce îl ispiteşte
pe Iov, ci Dumnezeu îi pune la încercare lui Iov virtutea
(Sf. Ioan Hrisostom, Comentariu la Iov I, 1).
1:11
Diavolul este aici ironic şi provocator. Versiunea
RADU-GAL surprinde această intenţie persiflatoare: atinge-te
de toate cîte are şi vezi dacă n-o să te blagoslovească în faţă.
Versiunile care traduc aici te va blestema (precum cele
protestante româneşti, NASB, BIBL. JER., TOB) se
întemeiază pe explicaţia de la 1:5 (vezi supra). Satan este
încredinţat că, o dată deposedat de tot ce are, Iov îl va
blestema pe Dumnezeu, renunţînd la închinarea adusă lui.
Sf. Ioan Hrisostom face o remarcă extraordinar de
importantă pentru înţelegerea semnificaţiilor profunde ale
cărţii: diavolul, cel ce dezbină şi acuză (gr. diavbolo"), a
încercat, fără să izbutească, să îi dezbine pe Dumnezeu şi
pe Iov, asmuţindu-i pe unul asupra celuilalt (Despre
mărginita putere a diavolului, II, 2).
1:12
„Toate acestea ne arată că tot ce se întîmplă în lume şi
tot ce se crede că ar fi indiferent din punct de vedere moral
sau care ar fi primejdios sau nefavorabil nu vine de la
Dumnezeu, dar nici nu se întîmplă fără ştirea Lui; căci

COMENTARII

127

Dumnezeu nu numai că nu împiedică puterile vrăjmaşe şi
potrivnice în planurile lor, ci chiar le îngăduie în anumite
timpuri şi faţă de anumite persoane; aşa trebuie înţelese
cele spuse de Iov însuşi, anume că la un moment dat era
gata să cadă sub puterea altora şi să-şi vadă casa jefuită de
nelegiuiţi. Aceasta e pricina pentru care ne învaţă Scriptura
să primim tot ce se întîmplă ca şi cum ar veni de la
Dumnezeu, ştiind că nimic nu se întîmplă fără ştirea lui
Dumnezeu” (Origen, Despre principii, III, 2, 7). ♦ Sigur de
lipsa de lealitate a omului, Satan se bucura anticipat de
căderea acestuia. Totodată, ispitindu-l pe om, doreşte,
indirect, să îl ispitească pe Dumnezeu, care îngăduie ispita
ca o confirmare a libertăţii creaturilor sale (diavolul şi
omul): proba dragostei. Omul nu este victima inocentă şi
ignorantă a confruntării dintre diavol şi Dumnezeu (această
viziune denotă un dualism străin monoteismului iudaic).

RADU-GAL., CORN., BIBL. 1944, BIBL. 1968, ediţiile
sinodale ortodoxe mai noi, BTLN), le-au trecut prin sabie
(ANANIA), with the edge of the sword (KJV, ESV 2007, NASB
1995), au fil de l’épée (BIBL. JER., NEG 1975), a fil di spada
(NRV 1994).
1:16

Ziua în care se petrec calamităţile este una dintre cele
rezervate banchetelor rituale. Satan aşteptase acest prilej
favorabil, cînd toţi copiii lui Iov erau împreună. ♦
Caracterul artificial şi fictiv, specific clişeelor literare din
naraţiunile fantastice folclorice este evident: cele patru
probe la care este supus Iov au loc toate în aceeaşi zi.
Faptele se succed cu o rapiditate neverosimilă şi
halucinantă.

Încă acesta grăind (BIBL. 1688) – Acţiunea se precipită,
dramatismul crescînd treptat către punctul culminant
reprezentat de uciderea copiilor. Foc de la Dumnezeu – Nu
este atît vîntul Samum, care pustieşte totul, sau fulgerul
care ucide oameni şi animale (cf. Num. 11:1-3; Ex. 9:28),
cît un foc mistuitor ceresc, asemănător celui care a nimicit
Sodoma şi Gomora (Gen. 19:24). Puterea diavolului are
limite drastic şi riguros stabilite de către Dumnezeu (Didim
cel Orb, Comentariu la Iov, I, 16). ♦ SEPT. FRANKF. are după
pu`r „foc” şi precizarea paraV tou` qeou` „de la Dumnezeu”,
iar după ejk tou` oujranou „din cer” adaosul ejpiV thVn ghVn
„pe pămînt”. Altă diferenţă notabilă este inversiunea
verbelor în fragmentul: kateVfage taV proVbata kaiV touV"
poimevna" katevkausen, tradus de noi prin a mistuit turmele şi
i-a ars pe păstori (SEPT. FRANKF.)/ katevkausen taV proVbata
kaiV touV" poimevna" kateVfagen, „a ars turmele şi a mistuit
pe păstori” (SEPT. RAHLFS.). ♦ Fulgerul are un evident
caracter teofanic şi numinos în Vechiul Testament, ca şi
uraganul din versetul 19.

1:15

1:17

Jefuitorii –Textul Masoretic ne oferă şi numele acestor
năvălitori, sabeenii, principalul popor al vechii Arabii;
termenul sabean avea uneori sensul general de ‘arab’ (cf. Ier
6:20; Ps. 71:10). În vremea lui Iov, erau localizaţi în sudul
şi estul Arabiei. În antichitate, sînt binecunoscute jafurile şi
incursiunile arabilor. Strabon ne informează că, în pofida
luxului şi a bogăţiei, arabii efectuau totuşi astfel de expediţii
de jaf, probabil pentru a-şi dovedi vitejia. În Vechiul
Testament există trei referinţe la aceste populaţii, fiecare
menţionînd un alt grup etnic (o populaţie africană,
localizată de Iosephus Flavius în Nubia, cf. Isa. 45:14;
naţiunea supusă reginei din Sheba-Yemen, cf. Ioil 3:8 şi
Iov 1:14-15). Populaţia amintită aici (ebr. Seba) locuia într-o
oază din Nordul Arabiei, în apropiere de Tema (Iov 6:19).
Cercetătorii nu sînt încă unanimi în a-i identifica pe aceştia
ca o ramură a Sabeenilor din Sudul Arabiei. Sabeenii
efectuau incursiuni fulgerătoare şi jefuiau fără milă, apoi se
retrăgeau în deşert, unde orice urmărire a lor era zadarnică.
♦ SEPT. FRANKF. şi SEPT. VEN. au aici o lecţiune ce
urmează fidel o metaforă din Textul Masoretic:
ajpevkteinan ejn stovmati mavcaira", redată de noi prin i-au
ucis cu gura sabiei; traducătorii de la 1688 ne prezintă
versiunea: au ucis cu gură de sabie. Alte versiuni traduc în
mod similar: i-au ucis cu sabia (FILOTEI, ŞAGUNA, BIBL.
1914), i-au ucis cu gură de sabie (MS. 45), i-au ucis cu sabii
(MICU), cu ascuţitul sabiei (BIBL. 1865-1867, BIBL. 1874,
BIBL. 1911 şi BIBL. 1921), le-au lovit cu sabia (VULG. BLAJ),
cf. percusserunt gladio (VULG.), ascuţişul sabiei (BIBL. 1936,

Călăreţii de aici sînt numiţi de Textul Masoretic
kasdimah, „caldei”. Menţionarea caldeilor aici nu este atît un
anacronism datorat unui copist al manuscrisului, cît un fapt
istoric, ştiut fiind că în Biblie aceştia apar menţionaţi încă
din Geneză cu acest nume. Deşi prima lor atestare istorică
este în veacul al IX-lea a. Chr., originea lor rămîne incertă
şi este foarte probabil ca Biblia să poată constitui un
indiciu preţios în acest sens. Unii cercetători îi asociază cu
urmaşii lui Chesed, un fiu al lui Nahor (Gen. 22:22), dar,
mai probabil, aceştia făceau parte dintre primii locuitori ai
Babiloniei. Treptat, au fost împinşi spre sud, conferind
Babiloniei de jos numele de Caldea. În istorie sînt
cunoscuţi ca fiind un popor civilizat, dar, fără îndoială, la
începuturi au avut instincte de prădători, asemenea
vecinilor lor. Atacul în trei cete este o veche stratagemă
militară, eficientă mai ales pentru capturarea caravanelor şi
a turmelor (cf. Jud. 9:33). ♦ Observăm diferenţe de topică
şi de vocabular între ediţiile greceşti: e@tero" a!ggello"
proV" IwVb kaiV levgei aujtw/,` „a venit un alt vestitor şi a rostit
către Iov” (SEPT. FRANKF.)/ e@tero" a!ggello" kaiV ei^pen
proV" IwVb, „[a venit] celălalt vestitor şi i-a spus lui Iov”
(SEPT. RAHLFS.).

1:13

1:18
Precum vor remarca şi prietenii lui Iov ulterior (5:17),
calamităţile abătute asupra acestuia sînt nefireşti, originea
lor fiind cu certitudine supranaturală. Pierderea bunurilor
materiale are un rol pedagogic esenţial în formarea
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spirituală a creştinului (Sf. Grigorie cel Mare, Moralia in Iob,
2, 78).
1:19
Un vînt puternic din pustie – Vînturile deşertice sînt
recunoscute pentru considerabila lor forţă distructivă. Aici
se vorbeşte despre un veritabil uragan. În plus, casele din
Orient nu sînt construcţii foarte solide, piatra fiind folosită
foarte rar, mai ales în antichitate. Se poate lesne constata că
diavolul nu posedă putere creatoare, ci numai una
distructivă. ♦ Cele patru colţuri ale casei reprezintă cele patru
virtuţi cardinale (dreptatea, curajul, cumpătarea şi
înţelepciunea), care constituie temelia vieţii duhovniceşti
(Hesychius din Ierusalim, Omilii la Iov, III, 1, 18-19).
1:20-21
SEPT. FRANKF. şi VEN. adaugă ajkouvsa" după ou@tw". ♦
Gestul ruperii veşmintelor constituia şi constituie, la evrei,
expresia unei dureri copleşitoare. Acţiunile lui Iov sînt
specifice doliului, deşi raderea capului era interzisă la evrei
(Lev. 21:5). Detaliul presărării ţărînei în cap se întîlneşte
numai în SEPT. FRANKF. şi VEN., fiind specific Codexului
Alexandrinus: kaiV katepavsato cou`n ejpiV thVn kefalhVn
aujtou`. ♦ Domnul a dat, Domnul a luat – Această expresie a
devenit deja proverbială. Religiozitatea lui Iov este una
eroică, datorată nu atît fatalismului specific orientalilor, cît
profundei şi sincerei sale relaţii cu Dumnezeu. De altfel,
multe alte expresii din cartea lui Iov au intrat în
patrimoniul paremiologic universal. Iov rabdă resemnat
toate nenorocirile abătute asupra sa, spre amara dezamăgire
a lui Satan. Iov însuşi recunoaşte „degetul lui Dumnezeu”
(Ex. 8:19) în aceste plăgi venite asupra sa şi se smereşte,
adorîndu-l umilit. Binecuvîntarea lui Iov este sinceră, nu
ironică. De aceea a devenit un model de răbdare în
creştinism: „Iată, noi fericim pe cei ce au răbdat: aţi auzit
de răbdarea lui Iov şi aţi văzut sfîrşitul hărăzit lui de
Domnul; că mult-milostiv este Domnul şi îndurător” (Iac.
5:11). ♦ Gol mă voi întoarce – Unii comentatori consideră că
aici pămîntul este asimilat metaforic unui pîntece matern
de către omul creat din ţărînă, conform vechii concepţii
egiptene, potrivit căreia corpul defunctului era supus unei
noi gestaţii pentru noua viaţă veşnică. Depinde însă în ce
fel interpretăm adverbul acolo (gr. ejkei`). Se impune
semnalat faptul că Dumnezeu este invocat în acest verset
cu numele de Iahve. Septuaginta îl traduce prin kuvrio",
Vulgata prin Dominus. Alte versiuni traduc în felul următor
numele sacru: Dumnezău/Domnul (BIBL. 1688), Domnul (MS.
4389, MS. 45, VULG. BLAJ, MICU, FILOTEI, ŞAGUNA, BIBL.
1921, BIBL. 1914, BIBL. 1936, RADU-GAL., CORN., BIBL.
1944, BIBL. 1968 şi ediţiile sinodale ortodoxe mai noi,
BTLN, ANANIA), Iehova (BIBL. 1865-1867, BIBL. 1874,
BIBL. 1911), Lord (KJV, ESV 2007, NASB 1995), Yahvé
(BIBL. JER.), Herr (LUTHER), L’Éternel (NEG 1975), Le
Seigneur (TOB 1988), Il Signore (NRV 1994). În afară de acest
loc, mai există o singură menţiune a numelui sacru în cartea
lui Iov, la 12:9, şi tot în cuvintele lui Iov. ♦ Pentru vechii

evrei, viaţa de după moarte, lipsită de bucuriile vieţii
trupeşti, era una lipsită de substanţă, semiconştientă,
similară celei care precede naşterea. Iov va pleca „nu gol de
averi, pentru că lucrul acesta este mic şi comun, ci, ca
drept, a plecat gol de răutăţi, de păcat şi de chipul urît care
însoţeşte pe cei care au trăit cu nedreptate” (Clement
Alexandrinul, Stromate, IV, 160, 1). Contrar a ceea ce
susţinuse Satan mai devreme (1:11), dreptul suferind îl
binecuvîntează pe Dumnezeu pentru nenorocirile abătute
asupra sa. A binecuvînta este utilizat cu sensuri contrare
pentru a accentua antiteza dintre răul dezlănţuit şi
distructiv şi binele smerit şi răbdător. Singura avuţie
autentică a omului este virtutea. Iov este „gol” de păcat şi
răutate, dar plin de bunătate (Clement Alexandrinul, Catene,
fragm. I). „Teologia” necazurilor este mereu actuală: „Nu
necazurile, care vin asupra sfinţilor pentru a-i încerca,
pricinuiesc bucurie duşmanilor noştri nevăzuţi, ci duşmanii
noştri se bucură, bat din palme şi se veselesc atunci cînd,
din pricina mulţimii necazurilor, ne pierdem nădejdea, nu
mai putem judeca şi renunţăm să ducem mai departe lupta.
Iată-l, de pildă, pe Iov: a pierdut averea, a rămas fără copii,
trupul îi era plin de puroi şi de viermi, dar totuşi nu i-a dat
adversarului prilej de bucurie. Dacă însă, copleşit de dureri,
ar fi spus un cuvînt de hulă, aşa cum l-a sfătuit femeia,
atunci s-ar fi bucurat duşmanii” (Sf. Vasile cel Mare, Omilia
la psalmul XXIX, 2). Gestul lui Iov, după cum era şi firesc,
a prilejuit pagini întregi de superlativă apreciere din partea
autorilor creştini: „Dacă vrei să cunoşti, din Scripturile de
Dumnezeu inspirate, adevărata iubire faţă de Domnul,
gîndeşte-te la Iov. Acesta s-a dezbrăcat, să zic aşa, de toate
cele ce avea: de copii, averi, servitori şi de toate celelalte, a
fugit şi s-a salvat. Şi scoţîndu-şi haina, i-a aruncat-o lui
satan, fără să blesteme cu cuvîntul sau cu inima, fără să
ajungă pe buzele sale vreun cuvînt împotriva Domnului, ci
binecuvîntînd pe Domnul […]. Deşi socotea că are multe
lucruri, fiind încercat de Domnul, i s-a arătat că nu are
nimic în afară de Dumnezeu” (Sf. Macarie Egipteanul,
Omilii duhovniceşti, V, 6). SEPT. FRANKF şi SEPT. VEN. au, în
finalul versetului, completarea: eij" touV" aijw`na", tradus de
noi în veci. ♦ Binecuvîntarea rostită de Iov are certe
conotaţii liturgice israelite şi constituie un anacronism. ♦
Se cuvine a evoca aici straniile litografii ale lui Marc
Chagall, Disperarea lui Iov şi Rugăciunea lui Iov, care pot
sugera prin cromatismul lor halucinant groaza şi
perplexitatea acestui fiu al răsăritului în faţa
transcendentului strivitor, dar, totodată, dincolo de ridurile
şi mimica îndurerată se poate întrezări o seninătate
lăuntrică imperturbabilă.
1:22
Iov dezminte afirmaţiile răuvoitoare ale lui Satan. ♦ Nici
măcar cu buzele sale – Fragmentul (gr. oujdeV ejn toi`" ceivlesin
aujtou`) apare numai în SEPT. FRANKF. Textul ebraic este
mai explicit: şi nici nu l-a blamat pe Dumnezeu; alte versiuni
redau astfel: n-au dat nebunie lui Dumnezău (BIBL. 1688), şi
n-au dat nebunie lui Dumnedzău (MS. 45 şi 4389), n-au socotit
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neînţălepţie lui Dumnezeu (MICU), n-a socotit neînţelpţie lui
Dumnezeu (FILOTEI, ŞAGUNA), şi n-a însuşitu nici o prostia lui
Dumnezeu (BIBL. 1874), n-a socotit neînţelpţie la Dumnezeu
(BIBL. 1914), şi n-a însuşit nici o prostie lui Dumnezeu (BIBL.
1911, BIBL. 1921), şi n’a vorbit nimic necuviincios împotriva lui
Dumnezeu (CORN.) şi nu săvîrşi nici o nerozie faţă de Dumnezeu
(BIBL. 1936, BIBL. 1944), şi nu L-a făcut pe Dumnezeu nebun
(ANANIA), n-a rostit nici un cuvânt de hulă împotriva lui
Dumnezeu (RADU-GAL.), nu esclamă nici o prostia contra lui
Dumnezeu (BIBL 1865-1867), nici bolunzeaşte ceva au grăit
împrotiva lui Dumnezeu (VULG. BLAJ), cf. neque stultum quid
contra Deum locutus est (VULG.), nu a rostit nici un cuvânt de hulă
împotriva lui Dumnezeu (BIBL. 1968 şi ediţiile sinodale
ortodoxe mai noi), n-a spus nimic nepotrivit faţă de Dumnezeu
(BTLN, KJV), et il n’imputa rien d’indigne à Dieu (BIBL. JER.),
und tat nichts Törichtes wider Gott (LUTHER), did not charge God
with wrong (ESV 2007), nor did he blame God (NASB 1995),
n’attribua rien d’injuste à Dieu (NEG 1975), Il n’imputa rien
d’indigne à Dieu (TOB 1988), non attribuì a Dio nessuna colpa
(NRV 1994). ♦ Aşadar, Iov nu i-a atribuit lui Dumnezeu
vreo faptă sau vreo intenţie incompatibilă cu măreţia şi
înţelepciunea sa, conştient că „poartă de grijă întregii creaţii
şi face bine prin întreaga creaţie şi ne instruieşte de multe
ori chiar prin demoni, cum a fost cazul cu el însuşi” (Sf.
Ioan Damaschin, Dogmatica, II, 29). Cu toate acestea,
puterea diavolului asupra omului a fost drastic limitată:
„Dacă cineva, cugetînd la cele întîmplate cu Iov, ar putea
întreba: Pentru ce diavolul, atacîndu-l pe acela, a putut face
toate împotriva lui? Cum l-a sărăcit de toate avuţiile, i-a
omorît fiii şi pe el l-a lovit cu buba rea?; să ştie că nu
diavolul a putut face acestea, ci Dumnezeu care l-a predat
lui spre cercarea lui Iov. De fapt, diavolul neputînd face
nimic, a cerut putere de la Dumnezeu şi, primind-o, a făcut
acelea. Deci şi din acestea poate fi dispreţuit diavolul şi mai
mult, că deşi a voit, n-a avut nici o putere împotriva unui
om drept. Şi cerînd nu o dată, ci şi a doua oară, se arată şi
din aceasta slab şi neputînd face nimic” (Sf. Atanasie cel
Mare, Viaţa cuviosului Părintelui nostru Antonie, XXIX).

Capitolul al 2-lea
2:1
Autorul îşi continuă cu perseverenţă demersul
deconstructiv al teodiceei tradiţionale. Va demonstra că
suferinţa şi boala nu sînt întotdeauna urmări ale păcatului,
cum se credea în general. ♦ Noua zi de întrunire a curţii
celeste ar fi fost, potrivit tragumelor ebraice, ziua de Yom
Kippur.
2:3
Suferinţele lui Iov îl fac demn să reprezinte o
prefigurare a suferinţelor lui Hristos (Sf. Grigorie cel Mare,
Moralia in Iob, 3, 26). Dumnezeu răspunde subtil ironiei
anterioare a lui Satan, persiflîndu-l. ♦ Completarea asemenea
lui (gr. o@moio" aujtw/)` lipseşte din SEPT. RAHLFS, fiind

prezentă numai în SEPT. FRANKF. şi SEPT. VEN. ♦ Tu însă
mi-ai zis să-i nimicesc – Textul Masoretic este mai aspru: tu
însă m-ai stîrnit împotriva lui. Autorul atribuie lui Dumnezeu
tot ce se întîmplă în lume. Satan apare aici ca un ispititor al
lui Iahve.
2:4
Satan persistă în a-şi susţine interpretarea evlaviei lui
Iov ca oportunism şi recunoştinţă pentru binefacerile
primite de la Dumnezeu. El nu îşi recunoaşte înfrîngerea,
aruncînd vina pe superficialitatea probelor la care a fost
supus Iov. ♦ Sufletul său, gr. uJpeVr yuch`" aujtou` –
Grecescul yuchv are sensul de ‘viaţă, sine, personalitate’.
Corespondentul ebraic al termenului este nephes ‘fiinţă vie,
suflet, sine, viaţă, emoţie, pasiune’. Traducerea acestui
concept variază: suflet (BIBL. 1688, MS. 4389, MS. 45, VULG.
BLAJ, MICU, FILOTEI, ŞAGUNA, BIBL. 1914, BIBL. 1936,
BIBL. 1944, BIBL. 1968 şi ediţiile sinodale ortodoxe mai
noi), viaţă (BIBL. 1865-1867, BIBL. 1874, BIBL. 1911 şi
BIBL. 1921, RADU-GAL., CORN., ANANIA, BTLN), anima
(VULG.), life (KJV, ESV 2007, NASB 1995), vie (BIBL. JER.,
NEG 1975, TOB 1988), Leben (LUTHER), vita (NRV 1994) ♦
Expresia piele pentru piele este proverbială. S-au propus mai
multe variante de interpretare a sentenţei cinice a lui Satan:
a) lasă pielea lui Iov neruptă şi el, la rîndul său, o va lăsa pe
a ta, însă limbajul acesta este vulgar chiar şi pentru diavol;
b) expresia este asemănătoare cu „dinte pentru dinte”,
însemnînd faptul că omul, pentru a-şi păstra „pielea”
intactă, este capabil să o sacrifice pe a altora, chiar pe a
unora dintre cei apropiaţi; Satan nu poate înţelege spiritul
de sacrificiu; c) omul sacrifică toate posesiunile sale în
schimbul vieţii şi sănătăţii; d) o piele în locul alteia (un om
sacrifică o piele, dar mai are una de rezervă). Proverbul
provine, cu siguranţă, dintr-o zonă în care pieile de animal
constituiau un important articol de schimb. Să trecem în
revistă şi alte posibile tălmăciri: pellem pro pelle (VULG.), piêle
preste piêle (BIBL. 1688, cf. MS. 45), piiêle pentru piiêle (MS.
4389), pele pentru pele (BIBL. 1865-1867, BIBL. 1874, BIBL.
1911 şi BIBL. 1921), piele pentru piele (VULG. BLAJ, FILOTEI,
BIBL. 1914, CORN., BTLN), piiale pentru piiale (MICU,
ŞAGUNA), cojoc pentru cojoc (BIBL. 1936, RADU-GAL.,
ANANIA, BIBL. 1944, BIBL. 1968 şi ediţiile sinodale
ortodoxe mai noi), skin for skin (KJV, ESV 2007, NASB
1995), Peau après peau (BIBL. JER.), Haut für Haut (LUTHER),
peau pour peau (NEG 1975, TOB 1988), pelle per pelle (NRV
1994).
2:5
Cf. 1:5. ♦ Ispitirea lui Iov o prefigurează pe cea a lui
Hristos: „Diavolul a acuzat şi a doua oară pe Iov. Însă,
învins de eroul virtuţii, diavolul e dovedit mincinos, căci
deşi Iov a suferit cele mai grozave chinuri, a rămas neclintit
şi n-a păcătuit întru nimic cu buzele înaintea lui
Dumnezeu. Două lupte a susţinut Iov şi a ieşit învingător,
o a treia nu o mai începe, căci trebuia să fie păstrată lupta
întreită pe seama Mîntuitorului, precum este scris în cele
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trei Evanghelii [sinoptice, n.n.], Mîntuitorul întrupat ca om
învingînd în trei lupte pe cel potrivnic” (Origen, Despre
rugăciune, XXX, 2).
2:6
Singura limitare impusă diavolului este viaţa lui Iov. Se
impune aici menţionarea impresionantelor ilustraţii ale lui
William Blake la cartea lui Iov. Poetul englez s-a identificat
cu Iov, existenţa sa fiind una marginalizată şi plină de
lipsuri. Pentru William Blake (influenţat de gnosticism,
desigur), Dumnezeul celor trei prieteni este un zeu limitat,
inferior, un demiurg care îl batjocoreşte pe Iov. Faptul că
Dumnezeu dă propria creaţie în mîna diavolului nu poate
decît să fie un fapt deconcertant şi inexplicabil din punct
de vedere raţional pentru teolog. Acesta, fără îndoială, va
face eforturi supraomeneşti să identifice artificii logice şi
argumente sofisticate sau se va refugia comod în vechea,
dar eficienta butadă: aceasta este voia lui Dumnezeu, iar
motivaţiile întămplării sînt nepătrunse, tainice şi mai presus
de înţelegerea obişnuită.
2:7
Răni rele – Termenul ebraic corespunzător, shechin, este
aplicat în Vechiul Testament bolilor de piele în general.
Afecţiunea dermatologică de care suferă Iov nu este lepra
(cum traduc RADU-GAL. şi majoritatea ediţiilor sinodale
ortodoxe mai noi). Exegeţii nu sînt unanimi în privinţa
identificării acesteia: elefantiazis, erithem ori variolă. Lipsa
unanimităţii este explicabilă prin descrierea poetică a
simptomelor (cf. Iov 7:4-5, 17:1, 19:17-20 şi 30:17-19).
Termenul ebraic shechin înseamnă ‘furuncul, abces,
erupţie’. În arabă, acest termen are înţelesul de ‘fierbinte,
umflat’, iar în aramaică pe cel de ‘a fi cald’; termenul mai
este utilizat pentru plăgile egiptene (Ex. 9:9-11) şi pentru
boala regelui Iezechia (Isa. 38:21). SEPT. îl traduce prin
e@lko" ponhrovn ‘abces, rană, inflamaţie rea’. Alte versiuni
traduc prin: ulcere pessimo (VULG.), rană rea (MS. 45 şi BIBL.
1688), bubă rea (VULG. BLAJ, MICU, BIBL. 1914, CORN.,
ANANIA), puroi iuţi (MS. 4389), ulcere mari (BIBL. 1865-1867,
BIBL. 1874 BIBL. 1911 şi BIBL. 1921), bubat negru (BIBL.
1944), tumoare (BIBL. 1968), lepră (RADU-GAL. şi ediţiile
sinodale ortodoxe mai noi), sore boils (KJV), ulcère malin
(BIBL. JER. şi NEG 1975) loathsome sores (Esv 2007), lèpre
maligne (TOB 1988), ulcera maligna (NRV 1994). Cel mai
probabil este ca Iov să fi suferit de mai multe afecţiuni în
acelaşi timp. Totuşi, autorul nu a fost preocupat de
descrierea ştiinţifică a bolii, aceasta constituind un simplu
element literar al cărţii.
2:8
Rudele şi concetăţenii lui Iov au văzut în nenorocirile
abătute asupra sa semnul pedepsei divine aplicate ca
urmare a unor grave păcate şi de aceea l-au surghiunit afară
din oraş. Soţia sa se va ralia opiniei generale, nemaiputînd
îndura tribulaţiile la care, fără îndoială, a luat şi ea parte.
Scurtul ei discurs este un îndemn către Iov de a face exact

ceea ce Satan îi sugerase lui Dumnezeu că va face Iov. Sf.
Ioan Hrisostom va afirma că diavolul i-a lăsat în viaţă soţia
pentru că îi rezerva o ultimă şi dureroasă încercare, mai
cumplită decît cele precedente. Îndemnul la moarte este de
fapt unul către sinucidere. Diavolul, precum ne va avertiza
Mîntuitorul, „de la început, a fost ucigător de oameni şi nu
a stat întru adevăr, pentru că nu este adevăr întru el. Cînd
grăieşte minciuna, grăieşte dintru ale sale, căci este
mincinos şi tatăl minciunii” (Ioan 8:44).
2:9
SEPT. prezintă aici o amplă digresiune conţinînd
discursul blasfemator al soţiei lui Iov. Stilul devine foarte
vivace, specific naraţiunilor folclorice. Astfel, soţia îi
propune lui Iov o moarte rapidă, deoarece se considera că
aceia care hulesc pe Dumnezeu vor fi de îndată daţi morţii.
Rostind o blasfemie împotriva Domnului, ar fi nimicit
imediat de urgia divină, dînd satisfacţie diavolului
(Hesychius din Ierusalim, Omilii la Iov, IV, 2, 9-9e).
Digresiunea nu apare în versiunile biblice care urmează
Textul Masoretic. Aceste cuvinte i-au determinat pe unii
dintre tîlcuitorii lui Iov să-i acorde femeii diverse
calificative infamante: „ianua diaboli” (Tertulian), „diaboli
adiutrix” (Augustin), „impiae carnis praeco” (Brentius),
„organum Satanae, Proserpina et furia infernalis” (Calvin).
Diavolul a încercat reiterarea ispitirii lui Adam în paradis
prin femeie: „Cînd urîtorul de oameni a văzut că Iov este
din nou biruitor, a îndreptat ispita chiar asupra trupului lui,
i-a lovit trupul cu răni de nespus cu cuvîntul, l-a pogorît pe
bărbat de pe scaunul strălucit pe care sta şi l-a pus să stea
pe gunoi. Iov însă a rămas nemişcat, cu toate că l-au lovit
atîtea dureri, şi păstra nejefuită vistieria credinţei în
ascunzişul sufletului său. Aşadar, vrăjmaşul nemaiavînd ce
să mai facă, a imitat vechea viclenie, a ademenit mintea
femeii lui Iov, cu gînd păgîn şi hulitor şi, prin femeie, a
încercat să turbure pe atlet. Nici una din nenorocirile de
mai înainte nu l-a întristat pe Iov atît de mult cît l-au
întristat cuvintele femeii” (Sf. Vasile cel Mare, Omilii şi
cuvântări, XXI, 11). Pictorul Georges de La Tour
(1593-1652) a realizat o sugestivă pictură, Iov ridiculizat de
soţie, în care soţia acestuia, plină de indignare, ţinînd o
lumînare pîlpîindă în mînă, stă dominatoare în faţa unui
Iov gîrbov şi bolnav, iar lumina palidă a lumînării abia lasă
să se distingă trăsăturile chinuite ale feţei. Iov suferind a
constituit o temă preferată de mulţi artişti ai penelului.
Astfel, la fel de impresionantă, deşi cu un aer seren este
pictura Iov mustrat de soţia sa, realizată de Albrecht Dürer, în
care dojenile indignate ale consoartei sînt reprezentate sub
forma unui lichid turnat cu sîrg de aceasta în capul lui Iov,
în vreme ce doi dintre amici îl privesc pieziş. La fel de
impresionante sînt şi picturile ori gravurile lui Léon Bonat,
Jean Bourdichon, Marc Chagall, Anthony Van Dick,
Adolphe Dechenaud, Gaspar de Crazer şi Jan Lievens.
Semnificativă şi cutremurătoare este reprezentarea unui Iov
scheletic, şezînd pe un scaun într-o cameră pustie dintr-o
mahala, în faţa unei porţi dărăpănate. Iov este omul
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modern, strivit de o civilizaţie leviatanică. În faţa lui,
azvîrlit pe jos, tronează ameninţător un înscris misterios.
Tot aici se cuvine menţionată şi frecvenţa impresionantă a
acestei teme în miniaturile şi picturile medievale
occidentale. ♦ Suferinţele abătute asupra lui Iov sînt
gradate cu sadism diabolic: cele fizice sînt urmate de cele
lăuntrice (Hesychius de Ierusalim, Omilii la Iov, 4, 2, 9).
2:10
Ai vorbit ca una dintre femeile lipsite de minte – Fragmentul
redă gr. Ei^pen w@sper miva tw`n ajfrovnwn gunaikw``n
ejlavlhsa". Ebraicul nabal nu este redat satisfăcător prin
grecescul a!frwn ‘nesăbuit, ignorant, neghiob’. Nabal are
un sens mai dur: ‘cel care cugetă şi acţionează lipsit de
pietate’. Termenul este aplicat contextelor în care întregul
Israel îşi dovedeşte lipsa de sensibilitate şi recunoştinţă faţă
de binefacerile lui Iahve (cf. Deut. 32:6), precum şi
păgînilor (Ps. 73:38) ori ateilor (Ps. 13:1). Iov respinge şi
această ispită, dar încercările sale încă nu s-au terminat.
Exegeţii creştini au văzut în vorbele femeii tainica inspiraţie
a diavolului (Sf. Ioan Hrisostom, Omilii la Matei, XIII, 4).
Cu toate acestea, Iov nu a păcătuit deloc cu vorba şi fapta
şi nici măcar cu gîndul (Hesychius de Ierusalim, Omilii la
Iov, IV, 2, 10 d-e). ♦ Şi în toate cele ce s-au întîmplat Iov nu a
greşit deloc cu buzele sale în faţa lui Dumnezeu – Această
remarcă a naratorului, corelată cu cea a lui Iahve din 42:7
(„tu şi cei doi prieteni ai tăi aţi păcătuit, fiindcă nu aţi grăit
nimic adevărat înaintea mea, ca slujitorul meu, Iov”), nu
face decît să adîncească misterul şi caracterul straniu,
contradictoriu al cărţii, de vreme ce Iov îl înfruntă direct şi
fără reverenţă pe Iahve, în vreme ce prietenii săi îi sînt nişte
apologeţi fanatici. Resemnarea lui Iov este rodul profundei
sale experienţe religioase, nu o atitudine de circumstanţă.
Astfel, suferinţa şi relele nu se abat asupra omului numai
din pricina păcătoşeniei. Cum va spune Nietzsche, sîntem
pedepsiţi pentru... virtuţile noastre (Dincolo de bine şi de rău
132).
2:11
Sosirea simultană a celor trei prieteni este un alt
stereotip specific istorisirilor populare. ♦ Semnificaţia
numelor prietenilor săi, ca şi regiunile de unde erau
originari, reprezintă un alt subiect de discuţii printre
exegeţi. Elifaz (‘Dumnezeu este aur curat, Dumnezeu
zdrobeşte’), „împăratul temanilor”, poate fi originar din
Tema idumeană, ori din Tema situată în Hauran. Tema din
Idumeea era vestită în vremurile biblice prin înţelepciune:
„Iar asupra Edomului aşa grăieşte Domnul Savaot: Au
doară nu mai este înţelepciune în Teman? Au doară lipseşte
sfatul la cei înţelepţi?” (Ier. 49:7). Baldad (‘Bel a iubit; fiul
certei; cel ce îşi apără locul său’), „tiranul safheilor”, este
din Şuah. Aceste două nume nu apar nicăieri menţionate în
Biblie. S-au propus diverse conjecturi: şuhiţii au fost
identificaţi cu Saccaei lui Ptolemeu (Geografia 5, 15), aşezaţi
în Bataneea şi Trahonitisa. Dar aceştia nu sînt cunoscuţi
înainte de Ptolemeu. Este posibil ca Baldad să fi aparţinut

populaţiei asiriene Tsuki care a locuit în zona Eufratului de
mijloc. Sofar, „împăratul mineilor”, mai exact Ţofar ‘cel ce
gîngureşte; pasăre fremătătoare; cui ascuţit’ este din
Naama, probabil o localitate din sud-vestul Iudeei (Ios.
15:41). Precum se va vedea, intenţia lor de a-l consola pe
Iov va eşua. Rolul acestui grup de prieteni este asemănător
corului din tragediile greceşti, ei, de fapt, părînd a nu fi
altceva decît o altă formă de ispitire a lui Satan, dat fiind
faptul că discursurile lor sporesc amărăciunea lui Iov. ♦ Cei
trei prieteni reprezintă simbolic Vechiul Testament
(arhiereii, preoţii şi profeţii) care nu reuşeşte să ofere
adevărata consolare umanităţii (Sf. Efrem Sirul, Comentariu
la Iov, 2, 11). ♦ Ilya Repin (1844-1930) ne-a lăsat un tablou
interesant cu tema întîlnirii celor trei prieteni, înfăţişaţi ca
nişte nobili principi, detaşaţi, care îl privesc cu o
condescendenţă sigură de sine pe sărmanul Iov, gol şi
murdar, privind tăcut în pămînt. Totul pe un fond
clar-obscur, abia în depărtare întrezărindu-se soarele. Şi alţi
pictori (Gioacchino Assereto, Noël Bellemare, Jean
Burdichon, Gustave Doré, Jean Fouquet ş.a.) au utilizat
această temă, realizînd tablouri care completează în mod
fericit textul poetic.
2:12
Au izbucnit în plîns – Ştim din tragedia Perşii a lui Eschyl
că maniera bocetului oriental era foarte pitorească şi
impresionantă. Despre azvîrlirea de ţărînă către cer, vezi Is.
Nav. 7:6; 1 Reg. 4:12; Neem. 9:1. Gestul este întîlnit şi în
poemele homerice (cf. Iliada 18, 22-24) şi exprimă
indignarea, revolta împotriva unui transcendent lipsit de
milă şi de înţelegerea sau invocarea cerului ca martor.
2:13
Şapte zile şi şapte nopţi – Este vorba despre un alt clişeu
temporal, caracteristic folclorului.

Capitolul al 3-lea
3:1
Păstrarea tăcerii şi prioritatea de a lua cuvîntul acordată
celui în doliu fac parte din eticheta orientală. ♦ De aici
începe partea poetică propriu-zisă a acestei drame. Savanţii
nu s-au putut pune de acord în privinţa structurii ritmice şi
strofice a cărţii Iov. ♦ Blestemarea zilei de naştere denotă o
durere insuportabilă. Profetul Ieremia îl va imita pe Iov,
cînd, întemniţat pentru profeţiile sale, rosteşte: „Blestemată
fie ziua în care m-am născut, ziua în care m-a născut
maică-mea să nu fie binecuvîntată. Blestemat fie omul care
a adus tatălui meu veste şi a zis: ţi s-a născut fiu, şi s-a
bucurat mult de aceasta” (Ier. 20:14-15). ♦ Naşterea unui
fiu, la orientali, constituie şi astăzi un mare prilej de
bucurie, faţă de naşterea unei fete, menită să ajungă în altă
familie. ♦ Părinţii Bisericii au încercat să reducă din
„sminteala” acestei exclamaţii, considerînd că Iov blestemă
nu ziua naşterii, ci evenimentele dureroase care au avut loc
atunci (Didim cel Orb, Comentariu la Iov 3, 1), iar Hesychius
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din Ierusalim afirmă că, simbolic, Iov face trimitere la ziua
în care Eva a păcătuit, dînd naştere păcatului care a adus
atîtea suferinţe (Omilii la Iov, 6, 3, 3). În aceeaşi tentativă de
aplatizare a durităţii imprecaţiei, Origen consideră că Iov
afirmă, de fapt, caracterul impur al naşterii: „Ţi se pare că
profetul ar fi putut folosi imprecaţii atît de grave şi atît de
grele dacă nu ar fi ştiut că există ceva în această naştere
trupească ce pare a fi demn de blesteme de acest fel şi
pentru care legiuitorul acuză atîtea necurăţii [cf. Levitic 12],
cărora le impune, în consecinţă, purificări echivalente?”
(Omilii la Levitic, VIII, 3).
3:3
Tragicii greci, ca şi Ecclesiastul, vor afirma că omul cel
mai fericit este acela care nu s-a născut şi nu a cunoscut
durerile şi suferinţele de sub soare.
3:5

de la stadiul de embrion, la clipa fericită cînd părintele îşi
primeşte pe genunchi fiul nou-născut. Accentele de
disperare ne amintesc de Ecclesiast: „Şi am fericit pe cei ce
au murit în vremi străvechi mai mult decît pe cei vii care
sînt acum în viaţă. Iar mai fericit şi decît unii şi decît alţii
este cel ce n-a venit pe lume, cel care n-a văzut faptele cele
rele care se săvîrşesc sub soare” (Ecl. 4:2-3). De altfel, în
întreaga lume antică era un loc comun ideea că ar fi fost
mai bine pentru om dacă nu s-ar fi născut. Herodot (Istorii
5, 4) ne vorbeşte despre un trib trac în care fiecare nou
născut era primit cu lacrimi şi bocete, iar defunctul era
condus pe ultimul drum cu mare bucurie. Sofocle însuşi
afirma, în Oedip rege, că binele cel mai mare este să nu te fi
născut, iar, odată născut, să te întorci cît mai repede acolo
de unde ai venit. ♦ Sf. Ioan Hrisostom vede aici o profeţie
referitoare la Iuda Iscarioteanul şi la cuvintele similare
rostite de Hristos despre ucenicul trădător (Mat. 26:24).
3:14

Umbra morţii (gr. skiaV qanavtou) constituie o expresie
favorită a cărţii lui Iov, apărînd de nouă ori. În alte cărţi
biblice, cu excepţia Psalmilor, este rară. Ebraicul tsalmaveth
este cea mai puternică expresie pentru desemnarea
întunericul total în această limbă. Alte versiuni tălmăcesc
astfel termenul: umbra mortis (VULG.), umbră de moarte (BIBL.
1688), umbra morţii (MS. 4389, FILOTEI, ŞAGUNA, BIBL.
1865-1867, MICU. VULG. BLAJ, BIBL. 1874, BIBL. 1911 şi
BIBL. 1921, BIBL. 1914), umbră de moarte (MS. 45), întunericul
şi umbra morţii (CORN., BTLN), bezna şi umbra morţii
(RADU-GAL., BIBL. 1936, BIBL. 1944, BIBL. 1968 şi ediţiile
sinodale ortodoxe mai noi), din beznă umbra morţii
(ANANIA), darkness and the shadow of death (KJV), ténèbre et
ombre épaisse (BIBL. JER.), gloom and deep darkness (ESV 2007),
darkness and black gloom (NASB 1995), l’obscurité et l’ombre de la
mort (NEG 1975), la ténèbre et l’ombre de mort (TOB 1988), le
tenebre e l’ombra di morte (NRV 1994).

Cei care şi-au umplut casele lor cu argint – Probabil se face
referire la obiceiul suveranilor orientali de a se îngropa
împreună cu vaste tezaure. De pildă, mormîntul lui Cyrus
cel Mare conţinea, precum ne spune Arrianus, un pat de
aur, o masă de aur împreună cu un set de vase de aur şi
veşminte extrem de somptuoase şi preţioase. Egiptenii îşi
numeau mormintele „sălaşuri veşnice” (Diodor de Sicilia,
Biblioteca istorică 1, 51).

3:8

3:17

Cel care blestemă zilele, cf. gr. aujthVn o& katarwvmeno" thVn
h&mevran, este magicianul care susţine că poate transforma,
prin incantaţiile sale, o zi fastă într-una nefastă, în special
prin producerea eclipselor. ♦ Şi cel care urmează să ia în
stăpînire chitul cel mare – Cu privire la acest monstru mitic,
chítosul cel mare (BIBL. 1688, MS. 45), chitul cel mare (MICU),
Leviatanul (ANANIA), vezi infra, 41:8. S-au propus mai multe
explicaţii acestei acţiuni: fie, gestul omului disperat care
întărîtă un crocodil pentru a fi atacat şi ucis de acesta, fie
stîrnirea, prin magie, a furiei diavolului, reprezentat
metaforic în mitologia orientală printr-un dragon gigantic.
Alţi comentatori au văzut aici exprimarea dorinţei lui Iov
ca monstrul cosmic Leviathan, personificare a forţelor
întunericului şi haosului primordial care se opun luminii, să
înghită şi să nimicească soarele zilei sale de naştere,
lăsînd-o în întuneric.

Cei necredincioşi şi-au mistuit urgia mîniei – Acest
fragment reprezintă traducerea fidelă şi logică în context a
gr. ejkei` ajsebei`ς ejxevkausan qumoVn ojrgh`", redat în BIBL.
1688 prin cei fără credinţă au aţîţat... BIBL. 1914 traduce,
totuşi, corect: acolo necredincioşii au ars urgia mâniei, cf. iuţima
măniei (MICU); ANANIA denaturează, însă, sensul original,
adaptîndu-l şi făcînd o fină referire la infern, unde păcătoşii
vor arde în văpaia propriilor răutăţi: acolo păcătoşii-n iuţimea
lor au ars. Se impune, totuşi, aprecierea pentru fericita
sintagmă găsită de traducătorii de la 1688: mîniia urgiei. Răul
nu poate aduce cu adevărat linişte minţii şi inimii: „Cei fără
de lege sînt ca marea cea înviforată, care nu se poate
astîmpăra şi valurile ei scormonesc tină şi nămol” (Isa.
57:20). Iov nu-şi pierde credinţa în Dumnezeu, ci aceasta
este întunecată de norii groşi ai melancoliei şi ai îndoielii. ♦
Limbajul şi stilul lui Iov din acest capitol (sublim, sincer,
dar de o tensiune extremă) a avut ecouri în literatura
universală, de la profeţii Ier. 20:14-16, Plîng. 3:1-20 şi Iez.
30:14-18, 32:7-9, pînă la Shakespeare.

3:10-12
Aceste versete constituie o ministructură sub formă de
climax în care este blestemată întreaga dezvoltare a omului,

Cei care se semeţeau cu armele lor – Textul ebraic sună
aproximativ astfel: cei care şi-au zidit lor locuri pustii. Aceste
„locuri pustii” au fost traduse în mai multe feluri: „ruine
reclădite” (NASB), „mausolee” (NRV, TOB), „morminte
falnice” (CORN. – aluzie la piramida şi alte monumente
funerare colosale), „locuri singuratice” (KJV).
3:15
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3:18
Textul Masoretic ne oferă următoarea versiune: captivii
sînt în pace şi nu mai aud glasul... Adevărata odihnă a sufletului
o aduce dragostea şi izbăvirea de păcate (Sf. Grigorie cel
Mare, Moralia in Iob, 4, 67).
3:20
Iov pune sub semnul întrebării sensul existenţei celor
năpăstuiţi. Cel Atotputernic dăruieşte viaţa ca pe un dar,
sau ca pe o necesitate inevitabilă? Care este locul voinţei
libere a omului în această ecuaţie cosmică?
3:23
Drama lui Iov se întemeiază pe aparenta contradicţie
dintre raţiune şi credinţă.

Capitolul al 4-lea
4:1
Prietenii lui Iov sînt exponenţii teodiceii tradiţionaliste a
Psalmului 36, care se va dovedi incapabilă în faţa unui caz
excepţional cum era cel de faţă: „Nu rîvni la cei ce
viclenesc, nici nu urma pe cei ce fac fărădelegea. Căci ca
iarba curînd se vor usca şi ca verdeaţa ierbii degrab se vor
trece. Nădăjduieşte în Domnul şi fă bunătate şi locuieşte
pămîntul şi hrăneşte-te cu bogăţia lui. Desfătează-te în
Domnul şi îţi va împlini ţie cererile inimii tale”. Şi exegeţii
creştini manifestă o atitudine critică faţă de consolatorii lui
Iov, care îi impută acestuia o vinovăţie imaginară, însă
recunosc în vorbele lor numeroase adevăruri morale
folositoare.
4:5
Elifaz consideră că Iov suferă pe drept din cauza
păcatelor sale.
4:6
Se impune precizat faptul că adverbul gr. povteron are
aici valoarea particulei interogative ebraice ha. ♦ SEPT.
FRANKF. şi SEPT. VEN. au în loc de gr. ajkakiva
‘nevinovăţie, nerăutate’, din (SEPT. RAHLFS), lecţiunea
kakiva ‘răutate’ ♦ Prietenii lui Iov, dată fiind îngustimea lor
de înţelegere a proniei divine şi înclinaţia către calomnie,
reprezintă tipuri ale ereticilor care atacă Biserica (Sf.
Grigorie cel Mare, Moralia in Iob, 5, 34).

născocit un nume compus de la leul cel foarte semeţ şi de
la furnica cea foarte măruntă. De fapt atacurile patimilor
încep de la închipuirile cele mai mărunte, furişîndu-se pe
nebăgate de seamă ca o furnică, dar la sfîrşit se umflă aşa
de tare, că alcătuiesc pentru cel pe care l-au prins în cursă o
primejdie nu mai mică decît năpustirea leului. De aceea
luptătorul trebuie să lupte cu patimile încă de atunci de
cînd vin ca o furnică, punînd în faţă puţinătatea ca
momeală. Căci de vor ajunge la puterea leului, va fi greu să
le biruiască şi tare îl vor strîmtora. Trebuie să nu le dea
nicidecum de mîncare. Iar mîncarea acestora, precum s-a
spus adeseori, sînt formele sensibile venite prin simţuri.
Căci acestea hrănesc patimile, înarmînd la rînd pe fiecare
idol împotriva sufletului” (Sf. Nil Ascetul, Cuvînt ascetic, 49).
Urmînd traducerea potrivit Textului Masoretic, Teolipt al
Filadelfiei înţelege leul bătrîn ca o întruchipare a diavolului:
„Dacă porţi în tine însuţi aducerea-aminte de Domnul
fixată în tine şi hrăneşti iubirea faţă de El, vei putea
respinge de la tine răscoalele cugetului trupesc sau diabolic,
care sînt aroganţa, mîndria, cugetarea la cele înalte, părerea
de sine, înfumurarea, slava deşartă, înclinaţia de a plăcea
oamenilor şi făţărnicia, căci acestea sînt găselniţele şi
odraslele celui rău, cu care, înarmîndu-se ca şi cu nişte care
de luptă, se războieşte împotriva noastră. Deci atunci cînd
le ţii şi le împlineşti pe acestea, tu mori, iar pe vrăjmaşul îl
faci viu, căci hrana lui sînt patimile lucrate şi îndrăgite de
noi. Dar cînd, iarăşi, făcut puternic de Domnul, săvîrşeşti
poruncile şi ascunzi lucrările lor prin faptul că te socoteşti
pe tine însuţi drept nimic, tu eşti viu, iar diavolul moare,
căci zice [Scriptura]: Leul bătrîn a pierit pentru că n-a mai avut
ce mînca” (Cuvinte duhovniceşti, XIV, 21-22). Menţionăm alte
echivalări ale numelui acestui animal: furnicoleul (BIBL. 1688,
MS. 4389, MS. 45, MICU, FILOTEI, ŞAGUNA şi ANANIA),
leul bătrîn (BIBL. 1865-1867, BIBL. 1874 BIBL. 1911, BIBL.
1921, CORN., BIBL. 1936, BIBL. 1944, BIBL. 1968 şi ediţiile
sinodale ortodoxe mai noi), tigrişul (VULG. BLAJ), cf. tigris
(VULG.), leul (BIBL. 1914, RADU-GAL.), old lion (KJV), Der
Löwe (LUTHER), le lion (BIBL. JER. şi NEG 1975), the strong
lion (ESV 2007), le guépard (TOB 1988), il forte leone (NRV
1994). ♦ Versetele 10-11 din textul ebraic menţionează
patru nume de feline foarte dificil de identificat.
4:14
În imaginarul poetic ebraic, oasele sînt o metaforă a
trupului, cf. „o soţie rea – putreziciunea oaselor’ (Prov.
12:4) şi „în prosperitate oasele încolţesc” (Isa. 66:14).

4:11

4:15-16

Furnicoleul – Termenului grecesc murmhkolevwn
desemnează o insectă a cărei larvă se hrăneşte cu furnici,
atacîndu-le şi devorîndu-le ca un leu. Nu este vorba aici
despre ursul furnicar, cum au crezut unii comentatori.
Termenul ebraic corespunzător este layish ‘leu bătrîn’. În
funcţie de cele două versiuni, greacă şi ebraică, există şi
două interpretări în cheie ascetică a versetului: „Vrînd
marele Iov să arate cursele pe care le întinde patima, i-a

Duh reprezintă traducerea gr. pneu`ma, cf. ebr. ruach.
Sensul termenului este cel de ‘răsuflare stranie’ percepută
ca semn al unei prezenţe divine, a cărei contur nu poate fi
sesizat în mod distinct, iar nu acela de ‘spirit, duh, apariţie,
nălucă’, ruach nefiind atestat în Vechiul Testament cu acest
sens. Elifaz descrie aici o cutremurătoare întîlnire cu
divinitatea, cu mysterium tremendum. Percepţia noastră asupra
divinului este deformată, imperfectă şi limitată (Isho’dad
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din Merv, Comentariu la Iov 4, 16). Sf. Ioan Scărarul distinge
aici o referinţă clară la vedeniile şi nălucirile inspirate de
diavol (Scara dumnezeiescului urcuş, XX, 7). ♦ „Adierea (de
vînt lin)” constituie şi o modalitate curentă de revelare a lui
Iahve (de pildă, profetului Ilie, cf. 3 Reg. 19:12).
4:18
Aici s-ar face aluzie la căderea îngerilor potrivit lui
Hesychius din Ierusalim (Omilii la Iov, 7, 4, 18). ♦ Îngerilor
săi le află strîmbătate – Cf. gr. kataV deV ajggevlwn auvtou`
skoliovn ti ejpenovhsen, literal: „şi observă greşeală şi la
îngerii săi”. Strîmbătate traduce grecescul skoliov"
‘încovoiat, îndoit, încolăcit, nedrept, pervers, viclean’ (cf.
ebr. Toholoah ‘eroare’). Exegeţii încă discută dacă se face
aluzie la condiţia morală a îngerilor în general sau la
demoni. Versiunile biblice echivalează în diverse moduri
termenul grecesc skoliov": asupra îngerilor lui strîmbu ceva au
gîndit (BIBL. 1688), asupra îngerilor lui strîmb ceva au grăit
(MS. 45), au fost cumplit îngerilor săi (MS. 4389), angelilor sei le
atribuie eroare (BIBL. 1865-1867) – de remarcat
neologizarea stridentă, o caracteristică definitorie a acestui
volum; răotate (VULG. BLAJ), cf. pravitas (VULG.), ceva strâmb
(MICU), greşeli (BIBL. 1874 BIBL. 1911 şi BIBL. 1921),
strâmbătate (BIBL. 1914), vină (BIBL. 1936), greşeală
(RADU-GAL.), greşeli (CORN.), vină (BIBL. 1944, BIBL. 1968
şi ediţiile sinodale ortodoxe mai noi), ceva strîmb (ANANIA),
folly (KJV), égarement (BIBL. JER.), Torheit (LUTHER), error
(ESV 2007), folie (NEG 1975 şi TOB 1988) difetti (NRV
1994). Remarcăm faptul că ediţiile ortodoxe şi
romano-catolice preferă o viziune moral-juridică (vină,
defect) în vreme ce versiunile protestante, mai fidele
textului ebraic, insistă asupra unei carenţe gnoseologice
(eroare, greşeală, absurditate, prostie).
4:19
Fragilitatea şi efemeritatea omului sînt proverbiale,
asemenea unei molii care trăieşte numai o zi (Isa. 38:12).
Astfel de pagini, în care este portretizat un Iahve crud şi
lipsit de milă pentru precaritatea condiţiei creaturale, se
poate să-i fi inspirat pe gnostici să susţină diteismul. De
pildă, Marcion, în Cetatea eternă, sub influenţa
gnosticismului lui Cerdon, îşi dezvoltă propriul sistem
gnostic, pe baza unor texte din Epistola către Galateni, despre
Dumnezeul celor două Testamente şi despre canonul
Scripturii, încît va susţine că există doi dumnezei, separînd
ireversibil creştinismul de iudaism: unul inferior, imperfect,
neîndurător, pătimaş, al Vechiului Testament, care a creat
lumea, a dat Legea şi a inspirat profeţii, un Dumnezeu care
se mînie şi se răzbună (vezi „legea talionului”), dar nu este
atotputernic şi atotştiutor, şi alt Dumnezeu, iubitor, milos
şi iertător, al Noului Testament, Tatăl lui Iisus Hristos.

Capitolul al 5-lea
5:1
Elifaz lansează o nouă provocare, afirmînd că omul îşi
făureşte propriul destin, aşadar şi propria nenorocire. ♦
Ideea îngerilor intercesori pentru oameni pe lîngă Iahve îşi
făcuse deja apariţia în iudaism (vezi Zah. 1:12; Tob. 12-15,
Cartea lui Enoh)
5:4
Fiii săi... vor fi luaţi în rîs – Verbul gr. kolabrivzw, tradus
prin „a lua în rîs”, desemnează un dans batjocoritor în jurul
celui ce este ridiculizat. ♦ Poarta oraşului era în Orientul
antic locul de întrunire publică şi de desfăşurare a
proceselor.
5:4-5
În acest verset este prefigurată infidelitatea şi necredinţa
iudeilor faţă de Hristos (Sf. Grigorie cel Mare, Moralia in
Iob, 6, 4). Verbele din discursurile prietenilor lui Iov sînt în
mare parte la optativ, cu toate că în textul ebraic aveau
valoare enunţiativă. Astfel, desprindem, indirect, o intenţie
şi o dorinţă sadică de răzbunare şi de pedepsire a
păcătoşilor, dorinţă venită din partea unor drepţi
autosuficienţi şi consternaţi că Justiţia divină nu-şi face
datoria.
5:7
Fiinţa umană se desăvîrşeşte numai prin suferinţă şi
încercări (Isho’dad din Merv, Comentariu la Iov 6, 5, 6-7).
Elifaz vrea să sublinieze faptul că suferinţele şi necazurile
sînt inerente naturii umane corupte. Există încă disensiuni
între exegeţi în legătură cu corecta tălmăcire a originalului
ebraic: omul se naşte pentru suferinţă sau omul naşte suferinţă. ♦
Puii vulturului – În Textul Masoretic nu se vorbeşte despre
vulturi, ci despre ben reşef ‘fii flăcării, scînteile’. Anticii
credeau că acvilele pot înfrunta fulgerele.
5:8
Există o uşoară diferenţă aici între versiuni: dehqhvsomai
kurivou kuvrion deV toVn pavntwn despovthn „mă voi ruga
Domnului, pe Domnul tuturor” (SEPT. RAHLFS), cf.
dehqhvsomai kurivou qeou` toVn pavntwn despovthn, tradus de
noi prin „mă voi ruga Domnului Dumnezeu... pe Stăpînul
tuturor” (SEPT. FRANKF. şi SEPT. VEN).
5:9-10
Perspectiva lui Elifaz asupra ordinii morale a lumii este
lăudată de exegeţii patristici, însă îşi dovedeşte limitele în
evaluarea situaţiei lui Iov (Didim cel Orb, Comentariu la Iov,
5, 9-10).

4:21

5:13

Textul ebraic aseamănă moartea omului cu prăbuşirea
unui cort sub suflarea vîntului.

Răstoarnă sfatul celor mult întortocheaţi în vicleşuguri –
Termenul ebraic pathal (gr. poluplovkwn) are sensul de
‘întortocheat, răsucit, sinuos, şerpuit, cotit’ şi este aplicat
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în Vechiul Testament persoanelor viclene (Prov. 9:8; Ps.
17:27). Întreg versetul a fost preluat de Sf. Ap. Pavel în 1
Cor. 3:19; alte opţiuni de traducere: sfatul celor mult încîlciţi au
mutat (BIBL. 1688, cf. MS. 45), sfaturile cêle împletite le-au făcut
de mirare (MS. 4389), o alterare poetică a sensului iniţial;
planul celor perverşi să fie pripit (BIBL. 1865-1867), ca
întotdeauna neologizată; şi sfatul celor necuraţi răsipeşte (VULG.
BLAJ), cf. consilium pravorum dissipat (VULG.); şi mută sfatul
celor mult încîlciţi (MICU), dependentă direct de BIBL. 1688; şi
sfatul celor stricaţi răstoarnă (BIBL. 1874 BIBL. 1911, BIBL.
1914 şi BIBL.192), şi sfatul celor înşelători iese prost (BIBL.
1936, BIBL. 1944, BIBL. 1968 şi ediţiile sinodale ortodoxe
mai noi), încât sfatul viclenilor să răstoarne (RADU-GAL.), şi
planurile oamenilor înşelători sunt răsturnate (CORN.), aşa ca sfatul
celor dibaci să se răstoarne (ANANIA), and the counsel of the
froward is carried headlong (KJV), end stupides les conseillers retors
(BIBL. JER.), und stürzet der Verkehrten Rat (LUTHER), and the
schemes of the wily are brought to a quick end (ESV 2007), les
desseins des hommes artificieux sont renversés (NEG 1975), devance
les desseins des fourbes (TOB 1988), sicché il consiglio degli scaltri va
in rovina (NRV 1994) ♦ Remarcăm utilizarea aoristului
gnomic ce conferă vorbelor celor trei valoare de sentinţă,
caracter universal şi o autoritate ex cathedra.

nu grăieşte nimic bun – Fragmentul, cf. gr. uJpoV lalou`nto"
mhdeVn ajgaqovn, lipseşte din SEPT. RAHLFS, fiind prezent
doar în SEPT. FRANKF. şi SEPT. VEN. Ediţiile care urmează
Septuaginta îl omit, la rîndul lor.

5:17

La începutul veacului al II-lea, Sf. Ignatie Teoforul,
îndreptîndu-se către Roma pentru martiriul său în arena
Colosseumului, unde urma să fie sfîşiat de lei, exclama în
epistola adresată creştinilor romani: „Sînt grîu al lui
Dumnezeu şi sînt măcinat de dinţii fiarelor, ca să fiu găsit
pîine curată a lui Hristos!” (Epistola către Romani IV, 1).

Idee biblică fundamentală, preluată şi de creştinism (cf.
Prov. 3:11; Evr. 12:5). ♦ De remarcat că în textul
masoretic se utilizează termenul Shaddai pentru a desemna
atributul omnipotenţei, apelativ uzual pentru Dumnezeu în
vremea patriarhilor din Geneză. Acest nume apare de
treizeci şi unu de ori în cartea lui Iov. SEPT. îl traduce prin
pantokravtoro", iar BIBL. 1688 prin Atotţiitoriul. MS. 45
prezintă o variantă interesantă, celui Întrutotţiitor.
5:18
Elifaz susţine că scopul suferinţelor lui Iov este o mai
îmbelşugată binecuvîntare a sa. Părinţii au dezbătut
valoarea terapeutică a suferinţei: „În acest pasaj,
Dumnezeu [prin Elifaz – n.n.] vorbeşte ca un medic care
face tăieturi adînci şi dureroase în corpul bolnavului ca să
înlăture ceea ce este nesănătos şi împiedică însănătoşirea
grabnică, prelungind doar suferinţa, însă nu face acest lucru
ca să chinuiască pe om şi să-l ciopîrţească, ci prin acest
tratament restabileşte sănătatea trupească în starea pe care
o doreşte” (Origen, Contra lui Celsus, II, 24).
5:19
Expresie idiomatică biblică ce exprimă un număr
indefinit. Augustin consideră că aici se face o tainică profeţie la viitoarea sărbătoare a Sabatului (Annontationes in Iob, 5).
5:21
Este remarcabilă ironia inconştientă a acestei afirmaţii:
Iov, asemenea dreptului ideal zugrăvit de Elifaz, nu va fi
atins de „biciul calomniei” nedrepte venite de la prietenii
săi (Olimpiodor, Comentariu la Iov, 21). ♦ Şi nici de omul care

5:22
În vechiul Orient, fiarele sălbatice erau mult mai
numeroase. Fiarele sălbatice de aici reprezintă simboluri ale
patimilor lăuntrice (Sf. Ioan Casian, Despre cele opt gînduri ale
răutăţii, VI).
5:23
SEPT. FRANKF. şi VEN. prezintă aici o adăugire a lui
Origen, legămîntul tău va fi cu pietrele cîmpului, adaos prezent
în Bibl. 1688 (Căce cu pietrile cîmpului e făgăduinţa ta), dar
eliminat din BIBL. 1914 şi absent din SEPT. RAHLFS, unde
se repetă menţiunea vieţuirii în pace cu fiarele sălbatice. Unii
exegeţi ebraişti consideră că eben („pietrele”) ar trebui
tradus prin „elfi, spirite, duhuri”, fapt puţin probabil, dat
fiind contextul monoteist (inerent sau construit) al
naraţiunii. ♦ Aceste versete sintetizează binecuvîntarea
israelită clasică.
5:26

5:27
De notat prezenţa, delicată şi subtilă, în acest discurs
moral, a preceptului atît de îndrăgit al antichităţii,
„cunoaşte-te pe tine însuţi”, cf. gr. gnw`qi seautw/`. ♦ În
SEPT. RAHLFS. lipseşte particula condiţională eij înaintea lui
gnw`qi seautw/`.

Capitolul al 6-lea
6:1
Frumoasei teorii abstracte a celor trei amici, Iov îi
opune paradoxalul său caz. Discursul său este marcat de
apelul dramatic către Dumnezeu şi de invectivele adresate
interlocutorilor. ♦ Traducătorii de la 1688 au echivalat
iJstw`n, participiul prezent activ nominativ al verbului
i@sthmi, prin de ar şti. La fel au procedat şi alte versiuni care
au urmat mai mult sau mai puţin textul grecesc: că de are şti
ne35 stînd să stea urgiia mea (MS. 45), că de ară şti cinevaşi ară
pune mînie pre mine (MS. 4389), Şi durerile meale să le rădice cu
jugul împreună (MICU), O, de s-aru fi cumpenitu superarea mea
(BIBL. 1874), Oh! de ar fi cu putinţă să mi se cântărească durerea
şi să mi se pună toate nenorocirile în cumpănă (CORN.), O, dacă
mîhnirea mea ar putea să fie cîntărită (RADU-GAL.), O, dacă mi
35

Textul pare greşit transcris de copist.
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s-ar cîntări cu grijă durerea şi mi s-ar pune în balanţă toată
nenorocirea mea! (BTLN). În realitate, verbul gr. i@sthmi are
înţelesul de ‘a aşeza, a pune, a-şi propune, a intenţiona, a
opri, a sta, a rezista, a fi exista’. Textul Masoretic ar putea fi
redat aproximativ astfel: O, dacă durerea mea ar fi cîntărită şi
aşezată în balanţă împreună cu nenorocirea mea! ♦ BIBL. 1688 a
tradus expresia grecească a!rai ejn zugw`/ oJmoqumadovn prin
să le rădice cu jugul deodată, cînd, de fapt, textul făcea referire
la aşezarea celor două stări în balanţă. Nu avem ştiinţă, din
lucrările consultate, ca jug să fi avut în vechime sensul de
‘cîntar, balanţă’. Frumoasa metaforă poate fi înţeleasă şi ca
o punere în balanţă a nenorocirilor care copleşesc, pe de o
parte, iar pe de alta, a preaplinului de durere lăuntrică.
6:2
Drama lui Iov este amplificată în momentul în care
devine conştient că nu găseşte simpatie, compasiune şi
înţelegere.
6:3
Vorbe zadarnice – Adjectivul grecesc fau`lo" nu
înseamnă atît ‘rău’, cît ‘uşor, uşuratic, ordinar, trivial,
josnic, lipsit de valoare, van’ (în Textul Masoretic întîlnim
verbul luaa cu sensul de ‘a vorbi în chip nesăbuit, a delira’).
Tensiunea dramatică a textului şi durerea lui Iov sînt
potenţate de faptul că acesta devine conştient de zădărnicia
cuvintelor sale. În ediţiile româneşti, adjectivului este
echivalat astfel: rêle (BIBL. 1688), rele (BIBL. 1914), fără
noimă (RADU-GAL.), bîlbîite (ediţiile sinodale ortodoxe mai
noi). ♦ Origen consideră că „vorbele ereticilor sînt mai
grele decît nisipul mării” (Omilii la Geneză 9, 2).
6:4
În Textul Masoretic citim: şi duhul meu le soarbe otrava.
Sînt descrise simptomele provocate de otrava aplicată
săgeţilor, procedură utilizată adeseori şi de vechii arcaşi ai
marilor civilizaţii orientale, nu doar de triburile sălbatice ale
Africii. Săgeata este o metaforă biblică pentru nenorociri în
general (cf. Deut. 32:23; Ps. 7:13). Dacă este dureros
pentru un om în suferinţă să piardă simpatia prietenilor, cu
mult mai îngrozitor este pentru un om cucernic ca Iov să
piardă favoarea lui Dumnezeu şi să-i experieze mînia
aparent fără sens care s-a dezlănţuit asupra sa. ♦ Aici Iov îl
consideră pentru prima oară pe Dumnezeu drept cauza
necazurilor şi nenorocirilor sale. ♦ Demonii interiori apar
personificaţi sub forma monştrilor mitologici.
6:5
Comparaţia durerii lui Iov cu foamea asinului sălbatic
are menirea de a sublinia sinceritatea, naturaleţea şi
spontaneitatea oarecum instinctuală a suferinţei sale.
6:6
În Textul Masoretic avem următoarea variantă: poate fi
mîncat ceva lipsit de gust fără sare, sau are vreun gust albuşul oului?
Targumele ulterioare au interpretat ca „albuşul oului”
ebraicul berir hallamuth, sucul lipsit de gust al unei plante

numite limba boului (Anchusa officinalis). Se poate remarca
faptul că, în comparaţie cu Textul Masoretic, unde viziunea
este mai frustă iar limbajul mai concret şi mai plastic,
Septuaginta nuanţează şi cizelează „asprimea” textului
ebraic, oferindu-ne o perspectivă mai generală, mai
abstractă şi mai spiritualizată. Astfel, albuşul oului lipsit de
sare devine, în versiunea celor şaptezeci, rJh`ma kenov",
„cuvîntul sterp şi zadarnic”, lipsit de „sarea” înţelepciunii;
alte posibilităţi de traducere: sau de iaste gustare întru cuvinte
deşarte (BIBL. 1688), iaste gustare întru cuvinte deşarte (MS. 45),
sau este gust în cuvinte deşarte (MICU şi BIBL. 1914), şi unde-i
oare gustul cuvintelor deşarte (ANANIA). Unii comentatori
consideră că Iov face aluzie la „nesăratul” discurs al
prietenilor săi. Şi MS. 4389, care urmează Ostrog traduce au
iaste vreo gustare de cuvintele cêle dăşarte. ♦ Sf. Chiril al
Alexandriei (Închinarea în duh şi în adevăr, XII) vede în acest
verset o trimitere simbolică la Hristos, „pîinea vieţii” (Ioan.
6:51) şi la apostoli, „sarea lumii” (Mat. 5:13). Sf. Vasile cel
Mare, în Regulile mici (Întrebarea 266), invocă acest pasaj
pentru a-şi argumenta îndemnul de a dovedi discernămînt
în vorbire: „iar în cuvintele Apostolului, amintindu-şi
cineva de cel ce a zis: Dacă poate cineva mînca pîine fără sare?
Dacă este vreun gust şi în vorbe deşarte va fi învăţat să-şi
rînduiască vorbele spre zidirea credinţei, ca să dea har celor ce
ascultă, folosindu-se de vremea potrivită şi de buna
rînduială pentru a face pe cei ce ascultă încă şi mai
ascultători”.
6:7
Textul Masoretic: sufletul meu refuză să le atingă, ele sînt ca
un lucru dezgustător pentru mine. Codex Vaticanus şi Sinaiticus au
în loc de „sufletul meu” lecţiunea „mînia mea”. SEPT.
prezintă, în a doua partea a versetului, o versiune obscură:
taV si`tav mou w@sper ojsmhVn levonto"; alte versiuni ne
prezintă următoarele opţiuni de tălmăcire: că putoare văz
mîncările mêle, ca mirosirea leului (BIBL. 1688, cf. MS. 45), că
văz împuciciunea şi bucatele mêle cu miros ca de leu (MS. 4389), că
văz că bucatele mele au miros ca mirosul leului (BIBL. 1914), ceea
ce sufletul meu refuză să atingă, aceea îmi este ca hrană
dezgustătoare (BTLN), sufletul meu nu a voit să se atingă de ele,
inima mea s-a scîrbit de pîinea mea (RADU-GAL.). Versiunile
sinodale mai noi, care urmează foarte fidel, în cazul cărţii
lui Iov, versiunea RADU-GAL., traduc: sufletul meu n-a voit să
se atingă de ele; inima mea s-a dezgustat de pîinea mea. Termenul
ebraic devai trimite nu atît către ceva dezgustător, scîrbos,
detestabil, cît către ‘necurăţie, starea de impuritate rituală’
(cf. Isa. 30:22). ♦ În antropologia ebraică, sufletul este
sediul dorinţelor.
6:8
Se remarcă o gradaţie în creşterea dorinţei lui Iov de a
se pierde în moarte. Dacă iniţial (3:3-10) dorea să nu se fi
născut sau să fi murit în pîntecele maicii sale (3:11-19),
acum doreşte moartea ca pe o eliberatoare de suferinţă.
Însă nu se cristalizează cîtuşi de puţin ideea sinuciderii, ca
în cultura greacă ori romană. Sentimentul religios al lui Iov
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este foarte puternic şi astfel sinuciderea ar constitui o
laşitate, cum va afirma Aristotel în Etica nicomahică, sau,
potrivit părerii lui Platon, o răzvrătire împotriva lui
Dumnezeu. Iov cheamă moartea şi ca urmare a suferinţelor
insuportabile ale bolii (Sf. Ioan Hrisostom, Comentariu la
Iov, 6, 10). Didim cel Orb, mai subtil, consideră că Iov
năzuieşte să primească de la Dumnezeu satisfacţie
împotriva prietenilor săi şi ca suferinţa lui să nu se
dovedească lipsită de sens (Comentariu la Iov, 6, 8-9). Astfel,
apelul la moarte este o stratagemă pentru a sensibiliza pe
Dumnezeu şi pe amici.
6:9
Partea a doua a acestui verset se prezintă astfel în
Textul Masoretic: să-şi întindă mîna şi să mă rupă. Trimiterea
este la ţesătorul care, terminîndu-şi lucrul, rupe firul aţei.
6:10
Textul Masoretic: dar mai este o consolare şi mă bucur întru
durerea necruţătoare, fiindcă nu am tăgăduit cuvintele Celui Sfînt. ♦
Nu mă voi da în lături de la aceasta, cf. gr. ejp j ajuthv" ouj mhV
feivswmai. Cu alte cuvinte, Iov este conştient cine „a
început să-l rănească” (vezi 6:9), dar îşi asumă suferinţa
ştiindu-se sincer şi dezinteresat în adoraţia sa. ♦ Cu toată
revolta sa sinceră, Iov nu îşi pierde respectul şi pietatea
pentru Dumnezeu.
6:12
Cicero (De natura deorum 3, 9) va formula şi el plastic
fragilitatea omului: Non enim est e saxo sculptus, aut e robore
dolatus homo (Omul nu este sculptat în piatră, nici cioplit din
lemn de stejar). De fapt, Iov dovedeşte o trăinicie ieşită din
comun. Puterea de rezistenţă uimitore a celui drept
izvorăşte din biruinţa lui asupra pasiunilor şi păcatelor
omeneşti (Sf. Grigorie cel Mare, Moralia in Iob, 7, 24).
6:13
Cel care îl cunoaşte pe Dumnezeu printr-o experienţă
mistică directă, simte momentul „părăsirii” de către cel pe
care îl iubeşte mai dureros decît orice chin posibil.
6:14
Cercetarea Domnului – În greceşte, ejpiskophv ‘vizită,
inspecţie, supraveghere’; Textul Masoretic vorbeşte despre
frica Domnului. În traducerile româneşti, această sintagmă
este redată astfel: socotinţa Domnului (BIBL. 1688 şi MS. 45),
cercetarea Domnului (MS. 4389, MICU, BIBL. 1914), a
Domnului veghere, în ANANIA, care vede aici o prefigurare a
părăsirii lui Iisus Hristos pe cruce (cf. Mat. 27:46) ♦ Textul
Masoretic poate fi tălmăcit şi în sensul că un om nu trebuie
să înceteze a-şi iubi prietenul dacă acesta a abandonat
religia. Ideea este pur şi simplu revoluţionară şi
extraordinară pentru Vechiul Testament.
6:15
Textul Masoretic este semnificativ diferit de
Septuaginta: fraţii mei s-au purtat ca un torent înşelător, ca albia

unui torent care se risipeşte. Termenul grecesc ceivmarro",
tradus de noi prin puhoi, înseamnă atît ‘torent montan,
creat de topirea zăpezilor primăvara’, cît şi ‘albie secată a
unui rîu’. BIBL. 1688 şi MS. 45 îl transpun prin „ca de un
pîrîu lipsindu-mă”, MICU prin părău sec, iar BIBL. 1914 prin
pîrîu sec. Însă BIBL. 1874 optează pentru varianta: cursul
pêrêielor ce trecu, CORN. pentru albia pîraielor care trec,
RADU-GAL. pentru puhoi de apă, BIBL. 1944 pentru albia
puhoaielor celor repezi, iar versiunile sinodale ortodoxe mai
noi pentru puhoi. ♦ Iov este dezamăgit de atitudinea
prietenilor săi care nu i-au dăruit compasiune şi consolare,
ci l-au copleşit cu reproşuri şi au desfăşurat impresionante
tirade oratorice pentru a-l convinge că nelegiuirile sale
ascunse constituie cauza calamităţilor care s-au abătut
asupra sa. De aceea îi aseamănă cu nişte puhoaie
primăvăratice înşelătoare, formate prin topirea zăpezii care,
cu toate că la început par a fi nişte izvoare sau pîrîiaşe
adevărate, în curînd seacă. Ca şi aceşti torenţi, discursurile
prietenilor lui Iov sînt gălăgioase şi învolburate, dar lipsite
de consistenţă şi viabilitate. Mai jos (6:18), Iov însuşi se va
compara cu un asemenea torent secat. Didim cel Orb
observă că Iov nu are prieteni adevăraţi şi interpretează în
mod figurat acest pasaj, „cei apropiaţi” fiind îngerii, care, la
porunca divină, l-au părăsit pe Iov, spre a proba măreţia
virtuţii sale (Comentariu la Iov 6, 15). Efrem Sirul oferă însă
o interpretare pozitivă a „puhoaielor” în care vede
profeţiile trimise de Dumnezeu poporului Israel
(Comentariu la Iov 6, 15).
6:18
Iov a ajuns un e!xoiko", un paria, un individ indezirabil,
un ostracizat.
6:19-20
Sensul acestor versete este următorul: caravanele
trufaşilor negustori temaniţi (originari din nord vestul
Arabiei), care se încred în averile şi în prestigiul cetăţii lor,
pot fi uşor prădate de tribul nomad al jefuitorilor sabeeni.
6:22
Deşi au sosit cu intenţia de a-l consola în nenorocirea
sa, amicii lui, cînd au văzut dimensiunile catastrofei care s-a
abătut asupra casei lui Iov, au recunoscut „degetul lui
Dumnezeu” (Ieş. 8:19) şi şi-au schimbat atitudinea,
devenind din consolatori, acuzatori. Fapt explicabil prin
teama ca nu cumva, arătîndu-i prea multă simpatie, să
devină părtaşi ai pedepsei sale. Treptat, atmosfera devine
din ce în ce mai apăsătoare, iar Iov este antrenat într-un soi
de proces intentat de prietenii săi, dar şi el, la rîndul său, va
cuteza să-l cheme pe însuşi Dumnezeu într-un tip de
proces cosmic.
6:23
Din mîna celor puternici – Termenul grecesc dunavsth" are
o dublă semnificaţie, de ‘suveran, conducător’, dar şi de
‘opresor, asupritor’. Este de remarcat este faptul că MS.
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45 îl traduce prin sîlnici, (la fel procedează MICU şi
ANANIA). Contextul favorizează ambele opţiuni.
6:24
Iov nu are nevoie de o consolare ipocrită din partea
prietenilor; în joc este inocenţa sa.
6:25-26
Aici, ca şi în alte locuri, există unele diferenţe de
numerotare a versetelor în SEPT. FRANKF. ♦ Iov găseşte
spusele prietenilor săi nu doar neîntemeiate, lipsite de
dragoste şi înţelegere, nedrepte, ci şi jignitoare.
6:27
Iov, părăsit de Dumnezeu, se simte ca un orfan sub
cerul care îi pare pustiu şi inaccesibil.
6:29
Iov se referă aici la inumana practică de a transforma în
sclavi pe copiii unui dator insolvabil. ♦ În cazul capitolului
6, SEPT. FRANKF. şi SEPT. VEN., spre deosebire de
versiunea RAHLFS, au doar 29 de versete, celelalte versiuni
încadrînd ultima frază din versetul 29 într-unul nou, 30.
BIBL. 1914 traduce prima parte a versetului prin şi nu fiţi
nedrepţi. Tot în acest fel traduc şi alte versiuni ca MICU,
FILOTEI, CORN. Însă originalul grecesc, mhV ei!h a!dikon,
impune o altă traducere, întrucît a!dikon este un adjectiv
neutru nominativ singular care, graţie sensului abstract al
neutrului, se traduce prin nedreptate. BIBL. 1688 traduce: şi să
nu fie strîmb, cf. MS. 45. MS. 4389 ne oferă un sinonim: şi
nu va fi nedirept. Alte versiuni, cînd nu traduc a!dikon prin
nedreptate (BIBL. 1874, BIBL. 1911, BIBL. 1921, BIBL. 1944,
BTLN), ne oferă variante mai mult sau mai puţin legitime:
să nu fie viclenie (BIBL. 1936 şi ediţiile sinodale ortodoxe mai
noi), să nu fie nici o năpastă (RADU-GAL.), fără prigonire
(VULG. BLAJ), cf. sine contentione, „fără rivalitate/ ciocnire/
dispută” (VULG.). De altfel, Septuaginta consună în această
situaţie cu Textul Masoretic: să nu fie nici o nedreptate.

Capitolul al 7-lea
7:1
Felul vieţuirii omului nu este o luptă pe pămînt – Luptă îl
traduce pe grecescul peripathvrion ‘încercare, test, probă,
ispitire’. BIBL. 1688 îl redă prin ispitire, iar MICU prin ispită.
VULG., preluînd sensul direct al ebraicului ţaba ‘oaste,
război’, echivalează acest termen prin militia, insistînd mai
pregnant asupra dimensiunii agonale a vieţii umane,
potrivit consacratei sintagme latine vivere militare est.
Creştinismul va prelua această nuanţare, o dată cu
dezvoltarea ideii că viaţa creştinului este un război nevăzut
cu sine, cu lumea şi cu demonii, el însuşi fiind un „ostaş al
lui Hristos”, cf. lat. miles Christi. Astfel, termenul
peripathvrion este tradus de CORN. prin soarta unui ostaş,
de RADU-GAL. prin cătănie, BIBL. 1936, BIBL. 1944, BIBL.
1968 şi ediţiile sinodale mai noi echivalînd prin slujbă

ostăşească, iar BIBL. 1865-1867, BIBL. 1874, BIBL. 1911,
BIBL. 1914, BIBL. 1921 şi BTLN prin luptă, VULG. BLAJ
prin războiu, ANANIA prin încercare, ESV 2007 prin hard
service, KJV prin appointed time, BIBL. JER. prin temps de service,
TOB 1988 prin temps de corvée, NRV 1994 prin è come quella di
un soldato. ♦ În antichitate, serviciul militar era echivalat
muncii silnice, datorită multor abuzuri care îl însoţeau. ♦
Sf. Ioan Hrisostom meditează, astfel, pe marginea
nenorocirii lui Iov, desprinzînd sensul spiritual al suferinţei:
„Iov a spus: «Viaţa omului pe pămînt este o luptă». Pentru
ce te întristezi deci cînd eşti strîmtorat şi prigonit în timpul
hotărît necazurilor? Atunci ar trebui să te întristezi, dacă
am face timp de desfătare şi de tihnă timpul despre care
Hristos a spus că este timp de necaz, dacă ne-am trîndăvi
în timpul în care ni s-a poruncit să ne luptăm şi să ne
ostenim, dacă am merge pe calea cea largă, cînd Hristos
ne-a poruncit să mergem pe calea cea strîmtă. Dacă am
face aşa, atunci neapărat ar urma să fim pedepsiţi în veacul
ce va să fie” (Despre necazuri şi biruirea tristeţii, II, 4). Sf.
Maxim Mărturisitorul va dezvolta aceeaşi „teologie” a
necazurilor, astfel: „După marele biruitor al ispitelor, Iov:
«Viaţa oamenilor este ispita» (Iov 7:1) şi «Lumea zace în cel
viclean» (1 Ioan 5:19), cum a spus Domnul. Şi: «Multe sînt
necazurile celor drepţi», cum afirma marele David (Ps.
33:20). Deci şi noi trebuie să avem numaidecît încercări şi
luptă fie cu oamenii, fie cu demonii, după dreapta judecată
a lui Dumnezeu. De aceea, după sfîntul Apostol, să rugăm
pe Dumnezeu să ne dea răbdare ca să putem să ne
smulgem din noroiul patimilor şi să stăm tari pe piatra
neclintită, adică pe nepătimirea prin har în Hristos, omorîte
fiind în noi viaţa ispititoare, lumea înviclenită, oamenii şi
demonii, adică viaţa împătimită, amăgirea plăcerii prin
simţuri, patimile trupeşti şi mişcările pătimaşe sufleteşti şi
atracţiile fără voie ale acestora, care s-au numit necazuri. Să
răbdăm ca să ne mîntuim. Că «cel ce rabdă pînă la sfîrşit se
va mîntui» (Marc. 13:13)” (Epistola 33). ♦ Limba greacă,
posedînd un vocabular bine specializat şi nuanţat, operează
o subtilă diferenţă între bivo" ‘modul de viaţă, maniera,
condiţia existenţială, durata vieţii’ şi zwhv ‘viaţa animală,
trăirea concretă’. Nu toate versiunile biblice se vor strădui
să reliefeze această subtilă deosebire semantică, nesesizată
sau neconsiderată relevantă (ori poate să fi intervenit
„neajungerea limbii”?) de traducătorii de la 1688. MS. 4389
este singular în această privinţă cu distincţia viaţa/ zilele lui,
cf. şi vita/ dies (VULG.), soartă/ zilele lui (CORN.), viaţa/ zilele
lui (VULG. BLAJ, RADU-GAL.), omul/ zilele lui (ediţiile
sinodale ortodoxe mai noi), luptă/ zilele lui (BTLN). ♦
Părinţii Bisericii vor vedea în acest verset o avertizare
asupra faptului că viaţa umană este un nesfîrşit şir de ispite
pentru care creştinul trebuie să fie mereu pregătit.
7:2
În Orient, lucrătorii erau plătiţi la sfîrşitul fiecărei zile. ♦
Condiţia soldatului, cea a sclavului şi cea a mercenarului
erau cele mai joase în ierarhia socială a antichităţii.
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7:3

7:9

Dacă Iov are boala numită elephantiazis ansesthetica,
simptomele acestei boli se agravează mai ales în cursul
nopţii. ♦ Exegeţii creştini au apreciat aceste meditaţii
amare ale lui Iov pe marginea existenţei umane,
identificînd, printre rînduri, aluzii la iconomia mîntuirii
neamului omenesc. ♦ Luni deşarte – Adjectivul gr. kenov",
corespunzător ebr. shav, are sensul de ‘van, ireal,
nesubstanţial, frivol, nesincer’. Traducerile biblice se
străduiesc să nuanţeze starea lăuntrică a lui Iov prin diverse
epitete: menses vacuos (VULG.), luni seci (MS. 45 şi BIBL. 1688),
lunile în zadar (MS. 4389), luni de gemete (BIBL. 1865-1867),
luni deşarte (VULG. BLAJ, MICU, FILOTEI, ŞAGUNA, BIBL.
1914, ANANIA), luni de durere (BIBL. 1874, BIBL. 1911,
CORN., BIBL. 1921, BIBL. 1968 şi ediţiile sinodale ortodoxe
mai noi), luni de ticăloşie (BIBL. 1936, BIBL. 1944), luni de
deznădejde (RADU-GAL.), luni de deşertăciune (BTLN), months of
vanity (KJV), mois d’illusion (BIBL. JER.), months of emptiness
(ESV 2007), mois de néant (TOB 1988), mesi di sciagura (NRV
1994).

Iadul, gr. a/@dh" (SEPT.), despre care se vorbeşte aici, nu
este cel din concepţia creştină ulterioară, ci ebraicul şeol,
termen generic pentru „locuinţa morţilor”, înrudit
întrucîtva cu Hadesul elen. Termen cu etimologie
controversată (radicalul şl este aplicat unui ‘spaţiu gol’ în
Isa. 40:12, iar rădăcina sl are sensul de ‘a cerceta, a întreba’
este utilizată în cazul oracolelor). Unii exegeţi consideră că
Şeol ar fi un monstru mitic feroce şi insaţiabil. Şeolul era
localizat sub suprafaţa pămîntului (Iez. 31:15), fiind un loc
al prafului (Iov 17:16), al întunericului (Iov 10:21), al liniştii
(Ps. 93:17) şi al uitării (Ps. 88:12), un loc al tristeţii şi
slăbiciunii. ♦ Metafora „risipirii norului în văzduh” a fost
considerată de unii comentatori ca relevantă pentru soarta
sufletului uman după moarte, a cărui conştiinţă s-ar risipi
astfel treptat, aidoma unui nor. Totuşi, este dificil de
reconstituit imaginea lui Iov despre „locuinţa morţilor”,
mai exact despre măsura în care sufletele îşi menţin
conştienţa (cf. Isa. 14:9-18). Este ştiut că popoarele care
şi-au pus amprenta în mod deosebit asupra culturii ebraice,
cel egiptean şi cel babilonian, aveau o viziune bine
conturată despre postexistenţă. ♦ Versetele 9 şi 10 au
constituit pentru Sf. Grigorie cel Mare un argument în
favoarea veşniciei pedepselor iadului (Moralia in Iob, 8, 34).

7:5
Cufundat în putreziciunea viermilor – Textul grecesc,
fuvretai dev mou toV sw`ma ejn sapriva skwlhvkwn, admite
două posibilităţi de traducere, datorită polisemnatismului
verbului fuvrw ‘a amesteca, a înmuia, a afunda, a se
zbuciuma’. BIBL. 1688 optează pentru „să frămî́ntă trupul
mieu”. Alte versiuni recurg la metafora tare din Textul
Masoretic, trupul meu este înveşmîntat în viermi. Elefantiazisul
este provocat de un vierme alb, lung şi subţire, numit filaria
sanguinis homini. Textul ebraic surprinde mai bine
simptomele acestei boli: pielea mea se întăreşte şi supurează. ♦
În lamentaţia lui Iov, Sf. Grigorie cel Mare distinge glasul
Bisericii care suferă şi deplînge pe unele dintre mădularele
sale bolnave şi atinse de corupţia păcatului (Moralia in Iob,
8, 23).
7:6
Aici, Textul Masoretic prezintă o intensitate lirică mai
pregnantă: zilele mele sînt mai iuţi decît suveica ţesătorului.
7:7
Sf. Ioan Hrisostom explică acest verset prin lipsa unei
concepţii clare despre înviere. Totuşi, vom vedea ulterior
(cap. 14) că o asemenea învăţătură se va cristaliza în
dialogul lui Iov cu prietenii săi. Convorbirea sa cu omul şi
cu Dumnezeu se va dovedi un traseu iniţiatic, un urcuş
către Revelaţie.
7:8
Ochiul care mă priveşte este un simbol al milostivirii şi
iertării divine care se răsfrînge asupra omului numai în
această viaţă (Moralia in Iob, 8, 30). ♦ Versetele de faţă
amintesc de celebrele versuri ale Rainer Maria Rilke, „Ce te
vei face, Doamne, dacă mor?” şi este posibil să fi constituit
sursa lor de inspiraţie.

7:11
Pentru Iov, Dumnezeu se înfăţişează ca un Inchizitor
lipsit de îndurare.
7:12
Iov îşi începe lamentaţia, care se constituie ca un
veritabil discurs juridic, pledoarie şi totodată rechizitoriu.
Principalele elemente ale profundei sale nemulţumiri sînt
următoarele: i s-a restrîns drastic libertatea (versetul 12),
este înspăimîntat de vedenii ale nopţii (versetele 13-14), a
rămas singur şi izolat (versetul16), i se acordă excesiv de
multă atenţie (versetele 17-19), a devenit ţinta săgeţilor lui
Iahve (versetul 20), nu este iertat, ci persecutat fără încetare
(versetul 12). ♦ Iov se întreabă, sarcastic, ce primejdie
poate constitui un biet muritor ca el pentru sferele
transcendente, de vreme ce este tratat ca un monstru
distrugător. Termenul ebraic tannin are înţelesul de ‘şarpe,
dragon, monstru marin’. SEPT. l-a echivalat cu dravkwn,
VULG. cu cetus, MS. 4389 cu şarpe, BIBL. 1688, MS. 45,
MICU, BIBL. 1914, BIBL. 1865-1867, BIBL. 1874 BIBL.
1911, BIBL. 1921 şi ANANIA cu balaur, CORN. cu balaur de
mare, RADU-GAL. cu balaurul cel mare, BIBL. 1936, BIBL.
1944, BIBL. 1968 şi ediţiile sinodale mai noi cu balaurul din
ocean, BTLN cu monstru, KJV cu whale, BIBL. JER. cu monstre
marin etc.
7:14
Coşmarurile sînt un alt simptom al bolii elefantiazis. Iov
le crede trimise de Iahve, dar, în economia cărţii, pot fi un
alt tip de ispitire din partea lui Satan.
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7:17
Versetul de faţă se constituie ca o replică ironică şi
amară dată remarcii entuziaste a psalmistului: „Ce este
omul că-ţi aminteşti de el? Sau fiul omului, că-l cercetezi pe
el?” (Ps. 8:4). Iov percepe pronia divină ca pe un lucru a
cărui măreţie este strivitoare, mysterium tremendum. Numai
acoperit cu „obrocul” umanităţii în Iisus Hristos va putea
Dumnezeu să comunice în mod firesc cu omul. ♦ În cartea
lui Iov se întîlnesc şi alte aluzii sau parafrazări ale unor
locuri comune ale Scripturii, majoritatea în cheie ironică
sau amară. Autorul cărţii operează abil cu procedeul
(precum se vede, nu atît de) modern al intertextualităţii.
7:18
Iov are viziunea judecăţii viitoare cînd va fi răsplătit
pentru îndelunga lui răbdare în suferinţe. Oare va fi aşezat
printre patriarhi, printre profeţi sau printre martiri, se
întreabă Hesychius de Ierusalim? (Omilii la Iov, 10, 7, 18). ♦
Acest verset a fost tîlcuit de autorii creştini ca făcînd
referire la ceea ce, în literatura mistică, se numeşte
„părăsirea omului de către harul divin”: „Şi dacă astfel s-a
petrecut cu Sfinţii cei mari, noi, cei slabi şi sărmani, nu
trebuie să pierdem nădejdea dacă uneori sîntem plini de
înflăcărare, iar alteori de nepăsare, căci Duhul Domnului
vine şi pleacă după bună plăcerea voinţei Sale. De aceea
fericitul Iov grăieşte: În zori Tu îl cercetezi şi numaidecît îl pui la
încercare” (Toma de Kempis, Urmarea lui Hristos, II, 10, 5).
7:20

În sufletul lui Iov se confruntă două perspective asupra
divinităţii: justiţia neîndurătoare şi iubirea milostivă.

Capitolul al 8-lea
8:1
Baldad ocupă poziţia a doua în ierarhia prietenilor lui
Iov. El este mai tînăr, mai puţin delicat decît Elifaz şi
susţine aceeaşi doctrină rigidă retributivă. Fără să ştie,
acesta va deveni aliatul lui Satan, acuzîndu-l pe Iov de o
pietate interesată şi pragmatică. Exegeza patristică este în
general nefavorabilă discursurilor lui Baldad, acesta fiind
acuzat de aroganţă şi obtuzitate a viziunii (Sf. Efrem Sirul,
Comentariu la Iov, 8, 2).
8:2
Textul Masoretic are, în acest verset, o comparaţie de
efect: pînă cînd vor fi cuvintele gurii tale ca un vînt puternic?
8:3
Strîmbă ceea ce este drept – Verbul grecesc qaravssw are
aici sensul de ‘a perverti, a crea confuzie, a tulbura’.
Interogaţia lui Iov este retorică, însă provocată de o
copleşitoare tensiune lăuntrică. Este, fără îndoială, o
imposibilitate ca Dumnezeu să fie nedrept: „Nu se poate
ca Tu să faci una ca asta şi să pierzi pe cel drept ca şi pe cel
fără de lege şi să se întîmple celui drept ce se întîmplă celui
necredincios! Departe de Tine una ca asta! Judecătorul a
tot pămîntul va face, oare, nedreptate?” (Fac. 18:25). Cu
toate acestea, Iov încă nu a devenit conştient de realitatea
distincţiei fundamentale dintre spaţiul creat şi cel necreat,
de abisala diferenţă dintre gîndirea umană şi gîndirea
divină: „căci gîndurile Mele nu sînt ca gîndurile voastre şi
căile Mele ca ale voastre, zice Domnul. Şi cît de departe
sînt cerurile de la pămînt, aşa de departe sînt căile Mele de
căile voastre şi cugetele Mele de cugetele voastre” (Isa.
55:8-9).

Potrivnicul tău – Termenul gr. katenteukthv" ‘acuzator’
corespunde ebr. miphga ‘ţintă, obstacol’. Astfel, Iov devine
ţinta săgeţilor lui Dumnezeu sau o „piatră de poticnire” pe
care Iahve o înlătură din calea sa. ♦ Drama lui Iov
dobîndeşte treptat o dimensiune juridică. Sîntem în faţa
unui proces cosmic, în care creatura cutează să-i ceară
socoteală Creatorului în chestiunea suferinţei. ♦ Pentru ce
m-ai făcut potrivnicul tău şi am ajuns o povară pentru tine? Acest
verset este unul dintre cele optsprezece locuri din Vechiul
Testament unde masoreţii şi rabinii au operat modificări
(recunoscute oficial) ale textului pentru a evita
răstălmăcirea sacrilegă a unor afirmaţii. Septuaginta a
păstrat intact textul ebraic în aceste locuri. Astfel, Textul
Masoretic a fost modificat în următorul mod: şi am ajuns o
povară pentru mine. Este posibil ca masoreţii să nu fi fost
sensibili la dimensiunea ironic hiperbolică a textului,
precum remarcă Bartolomeu Anania.

Aluzia este la cele petrecute cu fiii lui Iov. (cf. 1:19).
Didim cel Orb consideră că fiii lui Iov au păcătuit şi au fost
pedepsiţi (Comentariu la Iov 8, 4), dar Sf. Ioan Hrisostom
remarcă cinismul prietenilor lui Iov care îi readuc în
memorie năpasta care se abătuse peste familia sa, găsindu-i
vinovaţi pe fiii lui, deşi Iov se îngrijise atît de atent de
virtutea lor (Comentariu la Iov, VIII, 2).

7:21

8:6

Iov se dovedeşte a fi tributar concepţiei teologice
tradiţionaliste, potrivit căreia suferinţa este consecinţa
directă a păcatului. Ulterior, această viziune se va schimba
în mod dramatic. Treptat, se va contura ideea progresului
spiritual prin intermediul suferinţei: „Dumnezeu
desăvîrşeşte prin pătimire” (Evr. 2:10). Textul Masoretic
este mai sugestiv şi de o melancolie sumbră: voi zăcea în
ţărînă şi tu mă vei căuta în zori cu stăruinţă, dar nu mă vei găsi. ♦

Sălaşul dreptăţii tale – Grecescul divaita ‘stil de viaţă,
dietă, sălaş, locuire, locuinţă’ dar şi ‘viaţă ordonată,
cumpătată, în armonie cu morala’ este dificil de transpus în
limba română. Iată o scurtă trecere în revistă a unor astfel
de soluţii: petrêcerea direptăţii (BIBL. 1688, cf. MS. 45), traiul
direptăţii (MS. 4389), coliba ta dreptă (BIBL. 1865-1867),
petreacerea dreptăţii (MICU), lăcaşul dreptăţii tale (VULG. BLAJ),
cf. habitaculum iustitiae tuae (VULG.), coliba dreptăţei tale (BIBL.

8:4
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1874 şi BIBL. 1911), petrecerea dreptăţii (BIBL. 1914), casa
dreptăţii tale (BIBL. 1936), sălaşul tău (RADU-GAL.), locuinţa ta
nevinovată (CORN.), cumpăna dreptăţii (ANANIA), locuinţa
dreptăţii tale (BTLN), casa dreptăţii tale (BIBL. 1944, BIBL.
1968 şi ediţiile sinodale ortodoxe mai noi), the habitation of
thy righteousness (KJV), ta place et ton droit (BIBL. JER.), your
rightful habitation (ESV 2007), ton innocente demeure (NEG
1975), tua giusta dimora (NRV 1994). ♦ Versetul a constituit
un alt argument invocat în favoarea apocatastazei (cf. gr.
ajpokatasthvsei deV soi divaitan). ♦ Afirmaţia că Iov era
curat şi drept este o realitate susţinută nu doar de el însuşi,
cu nevinovăţie, ci chiar de Dumnezeu (1:8; 2:3).
8:7
Olimpiodor (Comentariu la Iov 8, 5-7) îi reproşează lui
Baldad mentalitatea exagerat de materialistă.
8:9
Îi auzim, parcă, glasul lui Pindar: „sîntem doar umbra
unui vis” (Neemeana VII). ♦ Origen extrage din acest verset
principii gnoseologice: „Dacă, deci, Legea dată pe pămînt e
o umbră, dacă întreagă viaţa noastră care se desfăşoară pe
pămînt e o umbră şi dacă noi vom trăi printre neamuri la
umbra lui Hristos, atunci trebuie să vedem dacă adevărul
tuturor acestor umbre nu va fi cunoscut în marea
descoperire, cînd toţi sfinţii se vor învrednici să contemple
slava lui Dumnezeu, cauzele şi adevărul lucrurilor, dar de
astă dată nu ca în oglindă, ci faţă către faţă” (Despre principii, II,
6, 7). ♦ Efemeritatea omului conduce la concluzia că
numai înţelepciunea acumulată în decursul mai multor
generaţii este viabilă şi valoroasă.
8:10
Sf. Vasile identifică în acest verset argumente în
favoarea valorii şi importanţei tradiţiei: „Cu adevărat noi
sîntem (numai) de ieri, după cuvîntul lui Iov, pentru că
învăţăturile cele mai vechi au mai multe şanse de a fi
adevărate, vechimea le face mai venerabile” (Sf. Vasile cel
Mare, Despre Duhul Sfînt, XXIX).

8:14-15
Tot ce întreprinde păcătosul are fragilitatea unei case
(pînza ţesută) a păianjenului. S-a constatat că păianjenul,
pentru a testa rezistenţa pînzei sale, se sprijină şi trage de
ea în mai multe locuri, observînd astfel părţile mai fragile şi
consolidînd-o unde este nevoie.
8:17
Stă întins pe mormanul de pietre şi vieţuieşte în mijlocul
prundişului – Pasajul este obscur şi în Textul Masoretic şi în
Septuaginta. Termenul ebraic gal, transpus în SEPT. prin
sunagwghv livqwn, înseamnă atît ‘grămadă de pietre’, cît şi
‘izvor de apă’. Traducătorii români care urmează
Septuaginta îl redau astfel: pre adunare de piatră doarme şi în
mijlocul halisilor va trăi (BIBL. 1688), pre adunare de pietri doarme
şi întru mijlocul halicilor va trăi (MS. 45), pre grămadă de pietri va
dormi şi în mijlocul pietricealelor va trăi (MICU), pre grămadă de
pietre va sta şi în mijlocul pietricelelor va trăi (BIBL. 1914), odihna
lui odihnă pe un morman de pietre, iar viaţa lui o viaţă încercuită’n
stânci (ANANIA). ♦ Plantele cu rădăcina aşezată direct în
apă nu constituiau ceva neobişnuit în grădinile orientale. În
acest sens, este mai facil de înţeles rapida creştere a
lăstarului care îl simbolizează pe cel nelegiuit. Sf. Grigorie
cel Mare vede în aceste versete zugrăvirea unui portret
plastic al ipocritului, un om sterp, neroditor, ca pietrele
(Moralia in Iob, 8, 16).
8:18
Metafora este foarte expresivă: de cel păcătos nu se va
dezice doar Dumnezeu (cf. Mat. 7:23), ci pînă şi locurile
unde a sălăşluit.
8:22
Aluzia este la judecata universală (Sf. Grigorie cel Mare,
Moralia in Iob, 8, 22). Păcatul va deveni veşmîntul celui rău,
cu alte cuvinte păcatul îi va deveni consubstanţial, întreaga
lui fiinţă va fi impregnată de păcat. Viziunea morală a cărţii
lui Iov este una concretă, binele şi răul fiind realităţi
palpabile, materiale, viscerale.

8:11
Păstrată oral sau în scris, înţelepciunea strămoşilor era
foarte preţuită în Orientul antic. ♦ Papirusul – Traducătorii
de la 1688, ca şi ediţiile biblice româneşti ulterioare
(excepţii notabile cnstituind BIBL. 1865-1867, care
echivalează prin planta chartiei şi VULG. BLAJ, unde apare
volbura), au echivalat cuvîntul grecesc pavpuro" prin papură.
KJV traduce prin rush, dar BIBL. JER. prin papyrus. ♦
Papirusul era foarte preţuit în Orientul antic, în special ca
material de scris, fiind întîlnit nu doar în Egipt, ci şi în
Valea Iordanului. Scriitorii filocalici creştini au înţeles
papirusul ca un tip al păcatului şi al patimii care sînt
nimicite de uscăciunea care reprezintă asceza: „Poate şi
marele Iov, gîndindu-se la sine, ne dă să înţelegem un
asemenea lucru, zicînd că papura şi rogozul sînt hrănite de
baltă, iar cînd e lipsită de rîu, toată planta se usucă” (Sf. Nil
Ascetul, Cuvînt ascetic, 49).

Capitolul al 9-lea
9:1
Iov admite sarcastic că omul nu se poate îndreptăţi în
faţa Atotputernicului pentru că nu are posibilitatea să îşi
susţină cauza în faţa acestuia. Tulburat profund, oscilează
între lamentaţie patetică, disperare, dispreţ, orgoliu şi
dezgust de viaţă ♦ Se poate constata obsesia şi insistenţa
tuturor interlocutorilor cu privire la dreptate. Spaima cea
mai mare este aceea de a săvîrşi vreo nedreptate (gr.
ajnomiva), în faţa lui Dumnezeu. La fel, paradigma morală
standard este reprezentată de omul drept. Dreptatea atrage
după sine binecuvîntarea divină, iar nedreptatea pedeapsă
şi blestem.
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9:5-13
Întîlnim aici o magnifică descriere a gloriei şi majestăţii
lui Dumnezeu, comparabilă ca valoare literară cu viziunea
din Isa. 40:21-24 şi 43:15-20. Prezenţa animalelor mitologice şi a viziunii cosmice lasă să se înţeleagă apofatismul şi
caracterul suprauman şi supraraţional al realităţilor divine
care nu îşi pot găsi termen de comparaţie în sfera umană.
9:5-6
În imaginarul biblic, cutremurele de pămînt, destul de
frecvente în Ţara Sfîntă, constituie manifestarea prin
excelenţă a omnipotenţei lui Iahve: „Cel ce caută spre
pămînt şi-l face pe el de se cutremură; Cel ce se atinge de
munţi şi fumegă” (Ps. 104:33). Iosephus Flavius (Ant. Jud
15, 5) vorbeşte despre un cutremur care a devastat Iudeea
în vremea lui Irod cel Mare şi a ucis zece mii de oameni. ♦
Iar stîlpii săi îi zguduie – În vechea cosmogonie ebraică,
pămîntul era văzut ca întemeiat pe nişte stîlpi, deasupra
apelor primordiale. De remarcat faptul că, spre deosebire
de exemplele date de Elifaz, care ilustrau omnipotenţa
divină manifestată în acţiuni benefice (vezi supra, 5:9-16),
Iov selectează numai pilde care zugrăvesc nemărginita şi
aparent iresponsabila putere distructivă a lui Iahve.
9:6-7
Pecetluieşte stelele – Metafora poate face referire la
acoperirea stelelor cu un văl de întuneric. Asemenea
eclipsări ale soarelui erau provocate de vijelii sau de
furtunile de nisip.
9:8
Vechii evrei vedeau cerul ca pe o mare cortină, ca pe
pînza unui cort gigantic: „Cel ce întinzi cerul ca un cort”
(Ps. 103, 3), „El întinde cerul ca un văl uşor şi îl desface ca
un cort de locuit” (Isa. 40:22).
9:9
Constelaţiile prezente în acest verset au cunoscut
diverse traduceri, toate însă aproximative. În ebraică,
denumirile acestora sînt: Ash, Kesil, Kimah şi Keder Teman.
Cea mai apropiată traducere ar fi: Arcturus (Ursa Mare),
Orion, Pleiadele şi Cămările sudului. Ash ‘targă, lectică’
desemnează Carul Mare (gr. a@maxa). Kesil ‘bogătaş,
insolent’ este tradus uneori, în cartea Pildelor lui Solomon
(14:16), prin „nebun” sau „nesăbuit”. Acest epitet era
atribuit miticului vînător Nimrod, care, potrivit tradiţiei
orientale, s-a revoltat împotriva zeilor şi a fost pedepsit
pentru impietatea sa, fiind înlănţuit în văzduh. De aceea, a
fost numit „Gigantul” (ebr. Gibbor), „Insolentul” (ebr.
Kesil) şi, mai tîrziu, de către greci, Orion (cf. Iov 38:31 şi
Amos 5:8). Kimah este numele ebraic al constelaţiei
Pleiadelor, însemnînd ‘grămadă, ciorchine, mănunchi, pîlc’.
Cămările sudului – Caldeenii, specialiştii antichităţii în
astrologie, numeau constelaţiile „camerele soarelui” şi
„camerele lunii”. Cu toate acestea, se pare că Iov are în
vedere imensitatea spaţiului austral, ţinînd cont şi de faptul

că, în vremea respectivă, emisfera sudică nu era aproape
deloc cunoscută. ♦ Hesychius de Ierusalim remarcă aici
prezenţa unei profeţii privind înălţarea lui Hristos la ceruri
(Omilii la Iov, XII, 9, 11-12).
9:12
Dacă va elibera – Textul Masoretic are aici verbul chathaph
‘a răpi, a smulge, a pune mîna pe’. De altfel, echivalentul
grecesc, ajpalavssw, are şi sensul de ‘a îndepărta, a
înlătura’. ♦ Acum se limpezeşte sensul exclamaţiei lui Iov
din 1:21, „Domnul a dat, Domnul a luat”. Iahve apare ca o
divinitate indiferentă faţă de morală, ca o stihie iraţională
care zdrobeşte totul în cale, aflată dincolo de bine şi de rău.
9:13
Chiţii cei de sub cer – Corespondentul ebraic al arhaicului
termen chit (gr. kh`to") este Rahab, mai exact hozre Rahab,
„cei care îl ajută pe Rahab”. De aici, traduceri precum:
chitoásele cêle de supt ceriu (BIBL. 1688, cf. MS. 45), chiţii cei supt
ceriu (MS. 4389), ajutătorii îndărătnici (BIBL. 1865-1867), chiţii
cei de supt ceriu (MICU), cei care poartă pămîntul (VULG. BLAJ),
ajutătorii înderetnici (BIBL. 1874 şi BIBL. 1911), toţi cei sumeţi
(BIBL. 1914), slujitorii mîndriei (BIBL. 1936), soţii lui Rahab
(RADU-GAL.), sprijinitorii mîndriei (CORN.), monştrii
(ANANIA), sprijinitorii mîndriei (BTLN), slujitorii mîndriei
(BIBL. 1944, BIBL. 1968 şi ediţiile sinodale ortodoxe mai
noi), the proud helpers (KJV), les alliés de Rahab (BIBL. JER.), the
helpers of Rahab (ESV 2007), les appuis de l’orgueil (NEG 1975),
les alliés du Typhon (TOB 1988), i campioni della superbia (NRV
1994). Ebr. Rahab, „furtună’, este folosit în Biblie ca nume
propriu (cf. Iov 26:12 şi Isa. 51:9), desemnînd un monstru
mitic, asemănător şarpelui, o întruchipare a răului, Apophis
din mitologia egipteană. Părinţii Bisericii au văzut în acesta
un simbol al diavolului: „Şi a fost aruncat balaurul cel
mare, şarpele de demult, care se cheamă diavol şi satana,
cel ce înşeală pe toată lumea, aruncat a fost pe pămînt şi
îngerii lui au fost aruncaţi cu el” (Apoc. 12:8). „Ajutătorii
lui Rahab” pot fi duhurile demonice, în aceeaşi cheie
hermeneutică.
9:15
Chiar desăvîrşit de ar fi, Iov nu poate iniţia o discuţie în
contradictoriu cu acela care „în slujitorii săi nu se încrede,
iar îngerilor săi le află strîmbătate” (Iov 4:18). Exegeţii
creştini au întîmpinat dificultăţi considerabile în cazul
acestei secţiuni a cuvîntării lui Iov, în care el îşi exprimă
îndoiala privind dreptatea dumnezeiască şi, de aceea, au
încercat să interpreteze alegoric şi moral aceste îndoieli.
Astfel, Sf. Grigorie cel Mare consideră că afirmaţiile de faţă
sînt, de fapt, o dovadă a umilinţei lui Iov care nu îşi pune
nădejdea în virtutea şi în faptele sale care, oricît de vrednice
ar fi, nu-i dăruiesc îndreptăţire în faţa lui Dumnezeu
(Moralia in Iob, 9, 27-28).
9:17
Textul Masoretic este mai explicit: fiindcă el mă striveşte ca
o furtună.
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9:20
Termenii greceşti utilizaţi în acest verset au evidente
înţelesuri juridice: divkaio", a!mempto", skoliov".
9:21
Ambele texte, ebraic şi grecesc, sînt obscure. Iată alte
variante de traducere: că de am păgînit, nu ştiu cu sufletul, însă
mi să ia viaţa (BIBL. 1688), Că de am păgînit, nu ştiu cu sufletul,
însă mi să ia viaţa (MS. 45), Că de am făcut păgînatate, eu cu
sufletele nu poci pricêpe, fără numai cît mi-au luat viiaţa (MS.
4389), sum întegru, înse trebue se nu me recunosc; sum desgustat de
vie (BIBL. 1865-1867), Că de am făcut fărădeleage, nu ştiu cu
sufletul, fără numai că mi se ia viiaţa (MICU), că de am făcut
fărădelege, nu ştiu cu sufletul, fără numai că mi se ia vieaţa (BIBL.
1914); sunt oare fără de păcat? Eu singur nu mă ştiu pe mine şi
viaţa mea o dispreţuiesc (RADU-GAL.), Nevinovat! Sînt; dar nu ţin
la viaţă, îmi dispreţuiesc viaţa (CORN.), De sînt fără prihană, nici
sufletu-mi n-o ştie; un singur lucru ştie: că viaţa mi se ia (ANANIA);
Dacă aş fi integru, nu m-aş uita la sufletul meu, mi-aş dispreţui
viaţa! (BTLN), Sînt oare desăvîrşit? Eu singur nu mă cunosc pe mine
şi viaţa mea o dispreţuiesc (BIBL. 1944, BIBL. 1968 şi ediţiile
sinodale ortodoxe mai noi). Iov nu recunoaşte vreo scădere
sau vreo urmă de apostazie în adorarea lui Dumnezeu.
9:22
Textul Masoretic ne înfăţişează o versiune mult aspră a
spuselor lui Iov, care aproape că frizează blasfemia: El
nimiceşte şi pe nevinovat şi pe cel rău deopotrivă. Astfel, Iov ar
nega existenţa unei ordini morale în univers.
9:23
Fiindcă cei josnici vor avea o moarte minunată – cf. gr. o@ti
fau`loi ejn qanavtw/ ejxaisivw/. Lexicografi ai Septuagintei ca
Johan Lust, Erik Eynikel, opinează că în acest loc ne-am
afla în faţa unei erori de copist, gr. ejxaisivw/ trebuind
înlocuit prin ejxaifnhv", iar textul trebuind tradus „cei răi
vor avea o moarte năprasnică”. De altfel, în acest loc
Textul Masoretic are adverbul pithom ‘brusc, deodată, imediat’. Adjectivul grecesc ejxaivsio" are înţelesul ‘dincolo de
ceea ce este obişnuit, ilegal, extraordinar, remarcabil, miraculos, dezastruos, violent’. Toate aceste sensuri se potrivesc
morţii celui păcătos. Originalul ebraic ne prezintă o variantă
diferită, care l-a făcut pe Fericitul Ieronim să exclame că nu
se află ceva mai crud şi mai cinic în toată cartea: dacă biciul
va cădea dintr-o dată, el va rîde de necazul nevinovatului.
Hesychius din Ierusalim diferenţiază, totuşi, moartea
dreptului de cea a păcătosului: pentru cel păcătos moartea
este înfricoşătoare, în vreme ce pentru cel drept moartea
este odihnă şi binecuvîntare (Omilii la Iov, XII, 9, 22-24a).
9:24
Acest verset constituie o nouă dovadă a aparentei
indiferenţe a lui Dumnezeu faţă de suferinţa nevinovaţilor,
dar şi o constatare amară a realităţilor înconjurătoare.
Avem de a face cu un raţionament neîntemeiat, cu o
teodicee grosieră, cu un silogism banal: dacă un rău se

întîmplă, ştiut fiind că tot ce se întîmplă are loc cu acordul
lui Dumnezeu, atunci răul se petrece cu acordul lui
Dumnezeu. Este silogismul-tip al omului aflat într-o
suferinţă pe care nu o poate înţelege. Încă nu se profila
răspunsul lui Dumnezeu pentru Iov. ♦ Iulian de Eclanum
întrezăreşte aici o prefigurare a morţii nedrepte a
Mîntuitorului (Expositio libri Iob, 9, 24).
9:25
Iov se aseamănă cu un curier, cu un mesager al regilor
din vechiul Orient (cf. 2 Cor. 30:6; Est 3:13). Cel mai rapid
sistem de curieri din Orient îl avea Imperiul Persan
(Herodot, Istorii, 8, 98). ♦ Augustin consideră că fugarii
menţionaţi aici sînt cei care fug de sfinţenie, asemenea
fiului risipitor din parabola evanghelică (Annotationes in Iob,
9).
9:26
Textul ebraic vorbeşte aici despre bărcile de papirus,
corăbii rapide construite de egipteni despre care au vorbit
Plinius, în Istoria naturală, 6, 56 şi Lucanus în Pharsalia, 4,
36. Acestea erau de forma unor canoe lungi şi uşoare (cf.
Isa. 18:1-2).
9:28
Augustin consideră că acest tremur este acea lăuntrică şi
profundă cutremurare a spiritului care precede convertirea
(Annotationes in Iob, 9).
9:30
Anticii credeau că spălatul cu zăpadă curăţă într-un
mod mai eficient (cf. Ps. 50:8).
9:31
Mocirla de aici este întinarea spirituală a păcatului originar,
potrivit lui Hesychius din Ierusalim (Omilii la Iov, 12, 9, 33).
9:32
Iov doreşte o confruntare directă cu Dumnezeu, o
discuţie sinceră, o deliberare deschisă ca între doi prieteni
apropiaţi. ♦ Iov începe să înţeleagă că Dumnezeu nu poate
fi înţeles prin categoriile gîndirii omeneşti. Justiţia
comutativă a prietenilor săi nimiceşte transcendenţa lui
Dumnezeu.
9:33
Majoritatea comentatorilor creştini dintotdeauna au
văzut în acest verset o anticipare a jertfei răscumpărătoare
a lui Hristos: „Căci unul este Dumnezeu, unul este şi
Mijlocitorul între Dumnezeu şi oameni: omul Hristos
Iisus” (1 Tim. 2:5). ♦ Care să hotărască – BIBL. 1688 (alături
de MICU şi de BIBL. 1914), traduce verbul gr. ejlevgcwn prin
mustrînd. Însă contextul juridic al versetului impune
echivalarea acestui participiu prezent cu decizînd/ hotărînd. ♦
Părinţii au văzut în persoana acestui mijlocitor între
Dumnezeu şi om pe Iisus Hristos, singurul îndrituit să
judece „pricina” dintre Dumnezeu şi om, de vreme ce el
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însuşi este atît om, cît şi Dumnezeu (Hesychius din
Ierusalim, Omilii la Iov, 12, 9, 33).
9:34
Iov doreşte un proces echitabil cu Iahve, în care cei doi
să aibă şanse perfect egale, fără intimidarea adversarului şi
fără ca Iahve să profite de poziţia sa.

Capitolul al 10-lea
10:1
Iov adresează o serie de întrebări cutremurătoare lui
Dumnezeu, motivat nu de revoltă, ci de o sinceră sete de
dreptate şi de cunoaştere. Disperarea se amestecă cu
speranţa. ♦ Remarcăm din nou prezenţa pleonasmului
emfatic cu verba dicendi, lalhvsw kaiV ejrw`, pe care l-am
tradus voi grăi şi voi spune. Iov îşi afirmă dreptul şi totodată
cutezanţa de a-l interpela în mod direct şi nemijlocit pe
Dumnezeu, adresîndu-i-se în cuvinte atît de penetrante şi
pline de credinţă indignată, încît Dumnezeu nu va mai
putea evita să-i răspundă în mod direct. ♦ Pentru a explica
paradoxalele şi tulburătoarele afirmaţii ale lui Iov, Sf. Ioan
Hrisostom crede că, de fapt, aici vorbeşte amărăciunea şi
durerea lăuntrică a lui Iov (Comentariu la Iov, 9, 32), iar
îndoielile sale cauzate de frică şi suferinţe nu fac decît să
demonstreze slăbiciunea şi fragilitatea fiinţei umane (Sf.
Grigorie cel Mare, Moralia in Iob, 9, 69).
10:2
Nu mă învăţa să fiu necuvios – Verbul grecesc ajsebei`n ‘a
acţiona în mod nepios, neevlavios, a comite un sacrilegiu, a
profana, a păcătui’ a fost transpus în româneşte de BIBL.
1688 prin verbul a păgîni, un derivat verbal de la substantivl
păgîn, explicabil prin mentalitatea potrivit căreia creştinul
care este un dreptcredincios, un bine-cinstitor (gr.
eujsebhv") al lui Dumnezeu, se află în opoziţie cu păgînul,
un fals credincios, un om care a denaturat cultul autentic al
creatorului, idolatrizînd creatura, devenind astfel un lipsit
de evlavie (gr. ajsebhv"). În limba română, acest fragment
mai este echivalat astfel: Nu mă învăţa a păgîni! Şi pentru căci
aşa m-ai judecat? (MS. 45), Nu mă învăţa a face fărădelegiuire! Şi
pentru ce m-ai judecat aşa? (MS. 4389), Nu mă învăţa a fi
necredincios şi pentru ce m-ai judecat aşa? (MICU şi BIBL. 1914),
nu mă’nvăţa păgân! De ce? din ce pricină m’ai judecat aşa?
(ANANIA). ♦ Augustin interpretează astfel rugămintea lui
Iov: „Doamne, nu mă încerca peste puterile mele, ca nu
cumva să îmi pierd credinţa şi să devin nelegiuit”
(Annotationes in Iob, 10). ♦ Drama lui Iov dobîndeşte, avant
la lettre, dimensiuni kafkiene: el se ştie condamnat, dar fără
să i se aducă la cunoştinţă vina.
10:4
Ca întotdeauna, Textul Masoretic este mult mai
expresiv: oare ai tu ochi de carne, sau vezi precum vede un om?
Traducătorii Septuagintei erau conştienţi că publicul lor
ţintă era alcătuit din intelectualii blazaţi, rafinaţi şi erudiţi ai

perioadei elenistice, care ar fi fost neplăcut impresionaţi de
stilul frust, direct, de o concreteţe orientală şi, prin urmare,
ar fi dezavuat traducerea. De aceea, textul a fost mult
remodelat în conformitate cu canoanele esteticii literare a
perioadei elenistice. Totodată, traducătorii cărţii lui Iov se
temeau să nu facă prea mari concesii reprezentării
antropomorfice foarte plastice a divinităţii din textul
original (Iahve are ochi, gură, buze, mîini etc.). Aceasta
pentru a preîntîmpina pericolul sincretismului cu religiile
politeiste contemporane şi pentru a elimina elementele care
ar fi impietat demnitatea divină.
10:5
Abia după ce va deveni om, Dumnezeu va trăi cu
adevărat viaţa omului.
10:8
Partea a doua a versetului, metaV tau`ta metabalwvn me
e!paisa", este tradusă inexact în BIBL. 1688: după aceasta,
premenindu-mă, m-ai lovit. BIBL. 1914 preia opţiunea
traductologică şi ne oferă o variantă similară: după aceasta
schimbându-mă, m’ai bătut. Totul se reduce la modul în care
relaţionăm forma neaccentuată a pronumelui personal pe
mine (me); dacă o relaţionăm cu participiul prezent, atunci
vorbim de o schimbare care se aplică asupra lui mea (în
speţă, Iov). Însă, cel mai plauzibil din punct de vedere
gramatical, este să considerăm pronumele ca un
complement direct al verbului ai lovit (gr. e!paisa"). Astfel,
sînt posibile două direcţii de interpretare: 1) după ce a fost
creat de mîinile lui Dumnezeu, omul, schimbîndu-se prin
păcat, s-a schimbat şi atitudinea lui Dumnezeu fiind lovit
de pedeapsa divină; 2) după ce a fost plăsmuit de însăşi
mîna dumnezeiască, omul are de suferit consecinţele
schimbării divine, care arată omului o faţă necunoscută
acestuia, una de neînţeles, a răzbunării. Pentru alegerea
acestui din urmă sens, mai putem invoca argumentul
contextual: Iov este profund tulburat de posibilitatea ca
Dumnezeu să se schimbe, să se răzgîndească (gr.
metabavllw), antropomorfizîndu-se şi acţionînd supus unui
prea omenesc şi fără noimă arbitrar. Traducerile ulterioare
ne confirmă, în general, această opţiune: după aceasta
primenindu-mă m-ai lovit (MS. 45), şi aşa de năpraznă mă
nimiiceşti (VULG. BLAJ), cf. et sic repente praecipitas me (VULG.);
după aceasta mutându-te m-ai bătut (MICU, FILOTEI, ŞAGUNA),
ca pe urmă să te întorci şi să mă nimiceşte pe de-a’ntregul
(RADU-GAL.), pe urmă, sucind-o, m’ai lovit (ANANIA). ♦
Modul creării omului dovedeşte demnitatea specială cu
care a fost învestit (Sf. Grigorie cel Mare, Moralia in Iob, 9,
74). Fără îndoială, exegeţii creştini tradiţionali nu au fost de
acord cu aplicarea verbului gr. metabavllw persoanei divine.
Augustin afirmă răspicat că nu Dumnezeu se răzgîndeşte,
el fiind imuabil, ci omul (Annotationes in Iob, 10).
10:9-10
În Scriptură, procesele naturale sînt întotdeauna
atribuite acţiunii imediate a lui Dumnezeu. Legile
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dezvoltării naturale nu sînt altceva decît pronia divină în
desfăşurare. Procesul zămislirii şi naşterii unui om este, în
viziunea aghiografului biblic, o nouă creaţie, o reactualizare
a plăsmuirii primului om (cf. şi Ps. 138:12-16). ♦ Sămînţa
bărbătească (femeia era, în viziunea anticilor, un simplu
receptacul) se încheagă asemenea caşului şi devine treptat
noua fiinţă omenească. Iov se compară cu un vas şi nu
înţelege de ce Divinul Meşter doreşte să-l sfărîme. Şi aici
exegeţii creştini au văzut o aluzie la capacitatea
unificatoare, de închegare a unei comuniuni statornice a
Bisericii lui Hristos (Teolipt al Filadelfiei, Discursuri către
filadelfieni, II).
10:11
Nervi – Termenul grecesc neu`ron înseamnă atît ‘nerv’,
cît şi ‘tendon’. Imaginea trupului uman ca o ţesătură
deosebit de complexă se întîlneşte în Psalmul 138:13, unde
se utilizează acelaşi verb ebraic, sok ‘a ţese’ (gr. ejneivrw) şi
în 2 Cor. 5:2-4. Alte echivalări: nervis (VULG.), vine (BIBL.
1688, MS. 4389, MS. 45, MICU, VULG. BLAJ, BIBL. 1914,
CORN., RADU-GAL., BIBL. 1936, BIBL. 1944, BIBL. 1968 şi
ediţiile sinodale ortodoxe mai noi), muşchi (BIBL.
1865-1867, BIBL. 1874, BIBL. 1911 şi BIBL. 1921), nervi
(ANANIA), (BTLN), sinews (KJV, ESV 2007), nerfs (BIBL. JER.,
NEG 1975, TOB 1988), nervi (NRV 1994). ♦ Didim cel Orb
a considerat că poate identifica aici un argument pentru
preexistenţa sufletului faţă de trup: „laptele închegat”,
alcătuit mai înainte este sufletul, creat înaintea trupului,
„piele, carne, oase…” (Comentariu la Iov, 10, 10-12).
10:12
Dezvoltarea embrionului uman era considerată de
vechii israeliţi ca o taină inefabilă şi impetentrabilă (cf. Ecl.
11:5; 2 Mac. 7:22; Ps. 138:13-16).
10:15
Necuvios traduce adjectivul gr. ajsebhv" ‘lipsit de evlavie’
(SEPT. FRANKF. ŞI SEPT. VEN.), cf. verbul ajsebevw ‘a se
purta lipsit de evlavie, a profana, a păcătui împotriva
cuiva’. Echivalentul ebraic are, însă, o dimensiune juridică
accentuată, rasha ‘vinovat, condamnat, vrednic de
pedeapsă, rău’. Alte echivalări: de voi păgîni (BIBL. 1688, cf.
Ms. 45), de voi lucra fărădelege (MICU, BIBL. 1914), de voi fi
necredincios (MS. 4389), de făptuiam un ce impiu (BIBL.
1865-1867), de voi fi necurat (VULG. BLAJ), cf. si impius fuero
(VULG.), de am greşit (BIBL. 1874, BIBL. 1911), dacă sînt
vinovat (BIBL. 1921, CORN., BIBL. 1936, BIBL. 1968 şi
ediţiile sinodale ortodoxe mai noi), dacă păcătuiesc
(RADU-GAL., BIBL. 1944), de săvârşesc păcatul (ANANIA),
dacă am fost rău (BTLN), if I be wicked (KJV), suis je coupable
(BIBL. JER., NEG 1975 şi TOB 1988), if I am guilty (ESV
2007), Se fossi stato malvagio (NRV 1994).
10:16
Metafora vînătorii din acest verset se înscrie în deja
conturatul tablou al înfruntării înverşunate dintre Iahve şi
Iov (vezi 6:4 şi 9:17). Majoritatea comentatorilor consideră

că leul din această „vînătoare regală” ar fi Dumnezeu (cf.
Isa. 31:4; Ier. 25:38; Os. 5:14) sau chiar omul drept, care
este înfricoşător pentru duşmanii nevăzuţi (Hesychius din
Ierusalim, Omilii la Iov, 13, 10, 16). Dumnezeu îi apare lui
Iov asemenea unui nobil vînător dominat de capricii.
10:17
Cel care reînnoieşti asupră-mi nenorocirea mea – BIBL. 1688
traduce: de iznoavă înnoind asupra mea cercetarea mea. Celelalte
versiuni care urmează Septuaginta (MS. 45, MICU şi BIBL.
1914) traduc similar grecescul e!tasi", cu sensul de
‘tribulaţie, necaz, nenorocire’, cf. ebr. ed ‘martor’; ANANIA
îl redă prin ispită.
10:18
Iov a cunoscut atît desfătările, cît şi suferinţele vieţii.
Cuvintele sale sînt ale unui om obosit, dezamăgit, care nu
era perfect conştient de răsplata de după moarte pentru cei
drepţi (Didim cel Orb, Comentariu la Iov, 10, 18).
10:20-21
Îngăduie-mi să mă odihnesc puţin – Textul Masoretic
prezintă următoarea variantă: depărtează-te de la mine ca să mă
liniştesc puţin. Prezenţa divină este strivitoare şi copleşitoare
pentru Iov care dovedeşte o intimitate şi familiaritate cu
sacrul specifică marilor mistici. Frapantă este comparaţia
cu Ps. 38:18: „Lasă-mă ca să mă odihnesc, mai înainte de a
mă duce şi de a nu mai fi”.
10:21
Ţinutul întunericului şi al negurii – Sintagma din textul
ebraic este mai plastică şi a devenit o expresie consacrată în
cultura universală: „ţinutul umbrei morţii”. ♦ Precum se
poate remarca, Iov împărtăşeşte o concepţie despre
postexistenţă mai apropiată celei greco-romane despre
Hades.
10:22
Unde nu se vede viaţa muritorilor – Textul grecesc, oujdeV
oJra`n zwhVn brotw`n, este obscur. Versiunile care urmează
Septuaginta luminează posibilele sensuri ale pasajului: nice a
vedea viaţa pemintênilor (BIBL. 1688, cf. MS. 45), nici se veade
viiaţă muritorilor (MICU), nici se vede vieaţă muritorilor (BIBL.
1914), fără văz în viaţă de oameni muritori (ANANIA). Textul
ebraic este mai limpede şi totodată mai sugestiv: şi unde
lumina este asemănătoare întunericului. ♦ Pentru Sf. Ioan
Hrisostom acest verset proclamă imposibilitatea revenirii la
viaţa muritoare (Comentariu la Iov, 10, 12).♦ Milton va numi
această lumină a infernului „întuneric vizibil”. Sf. Maxim
Mărturisitorul ne oferă o zugrăvire plastică a vidului
spiritual al Şeolului, în care omul, fiinţă raţională prin
excelenţă, „nu mai are nici o simţire pentru bunătate şi nici
o dorinţă care să se mişte spre Dumnezeu. E deprinderea
peste care apasă ca un abis întunericul neştiinţei şi noianul
cumplit al răutăţii şi în care îşi au rădăcinile munţii rătăcirii,
adică duhurile răutăţii, în ale căror crăpături afundîndu-se
firea omenească, a devenit pe urmă bază pentru cea mai
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păcătoasă deprindere, ca una ce s-a făcut reşedinţă şi
unealtă a rătăcirii şi a răutăţii lor. În această deprindere se
află, ca nişte zăvoare veşnice, împătimirile sufletului după
cele materiale, care nu lasă cugetarea să se izbăvească de
întunericul neştiinţei, ca să vadă lumina adevăratei
cunoştinţe. Această deprindere a indicat-o poate […], în
chip acoperit, marele Iov prin cuvintele: Pămînt întunecat şi
neguros, pămînt al întunericului veşnic. E pămînt întunecat,
fiindcă e pustiu de orice cunoştinţă şi contemplaţie
adevărată; şi neguros, pentru că e lipsită de orice virtute şi
activitate. Şi continuă: în el nu este nici o licărire, se înţelege de
cunoştinţă şi de adevăr, şi nu se poate vedea viaţă a muritorilor,
adică o vieţuire demnă de fiinţele raţionale” (Răspunsuri către
Talasie, 64).

vrednice de cele ce ai păcătuit s’au întîmplat ţie dela Domnul (BIBL.
1914), şi de ţi-ar descoperi tainele înţelepciunii Lui, ale înţelepciunii
Lui nemărginite, ai vedea atunci că nu-ţi răsplăteşte totuşi după
fărădelegea ta (CORN.), şi-apoi să-ţi povestească puterea’nţelepciunii
– că ea’ndoită fi-va acelor ce-s ca tine – atunci vei şti că cele ce
Domnul ţi-a trimis sunt pe măsura celor ce le-ai păcătuit
(ANANIA), Şi să-ţi destăinuiască tainele înţelepciunii? (căci ele sunt
cu anevoie de înţeles); atunci de-abia vei şti că Dumnezeu îţi cere
socoteală de greşeala ta (BIBL. 1944, BIBL. 1968 şi ediţiile
sinodale ortodoxe mai noi). ♦ Ideea centrală a discursului
lui Sofar este aceea că Dumnezeu îl pedepseşte pe om
pentru păcatele sale cu mult mai puţin decît ar merita. Iov
este acuzat de păcate foarte grave, dar tăinuite. Sofar crede
că Dumnezeu vrea să dea o lecţie tuturor păcătoşilor prin
nenorocirile abătute asupra lui Iov.

Capitolul al 11-lea

11:7

11:1
Sofar Mineul este al treilea „consolator” al lui Iov şi,
probabil, cel mai tînăr. Discursul său este cel mai radical,
avînd nuanţe inchizitoriale. El îl invită pe Iov la pocăinţă,
unicul mijloc prin care vechea prosperitate va fi restaurată.
Îl acuză pe Iov de trufie şi încredere exagerată în virtutea
sa, afirmînd că pedeapsa lui Iov a fost chiar prea mică în
comparaţie cu vina sa (vezi infra, 11:5-6). Nici acest
„prieten” al lui Iov nu a fost mai puţin criticat de interpreţii
patristici care l-au învinuit de resentimente şi de a fi lansat
reproşuri nejustificate la adresa lui Iov.
11:2-5
Mulţimea cuvintelor este adesea asociată în Biblie cu
nebunia şi prostia (Ecl. 5:8) sau cu păcatul (Prov. 10:19).
Aroganţa şi insolenţa lui Sofar sînt intolerabile (Didim cel
Orb, Comentariu la Iov, 11, 3). ♦ Hesychius din Ierusalim
observă că Sofar se împotriveşte lui Dumnezeu însuşi care
remarcase dreptatea şi neprihănirea lui Iov (Omilii la Iov, 14,
11, 6).
11:6
Pasajul este destul de obscur (Textul Masoretic: Şi El îţi
dezvăluie tainele înţelepciunii, fiindcă înţelepciunea sănătoasă are
două părţi. Să ştii că Dumnezeu uită o parte din nedreptatea ta).
Traducerea noastră este cît se poate de fidelă Septuagintei:
ei^ta ajnaggelei` soi duvnamin sofiva" o@ti diplou`" e!stai
tw`n kataV sev kaiV tovte gnwvsh/ o@ti a!xiav/ soi ajpevbh ajpoV
kurivou w^n hJmavrthka". În limba română, acest verset apare
tradus astfel: După acêea va povesti ţie putêrea înţelepciunii, pentru
că îndoit va fi celor ce-s ca tine; şi atuncea vei conoaşte că vrêdnice ţie
s-au nemerit de la Domnul de cêle ce ai greşit (BIBL. 1688, cf. MS.
45), Iar apoi să-ţi spuie putêrea înţelepciunii, că împotriva ta va fi
îndoită şi atunci să pricepi că ţi se-au nemerit vrêdnic de la Domnul
celor ce ai greşit (MS. 4389), Şi după aceaea va povesti ţie putearea
înţălepciunei, că cu mult easte mai presus de priceapera ta, şi atunci
vei cunoaşte că vreadnice e ceale ce ai păcătuit s-au întâmplat ţie de la
Domnul (MICU), şi după aceea va povesti ţie puterea înţelepciunei,
că cu mult este mai pre sus de priceperea ta şi atunci vei cunoaşte, că

Cf. Rom. 11:33: „O, adîncul bogăţiei şi al înţelepciunii
şi al ştiinţei lui Dumnezeu! Cît sînt de necercetate judecăţile
Lui şi cît sînt de nepătrunse căile Lui!”
11:11
Sofar sesizează eroarea în care au căzut şi cad
comentatorii mai vechi şi mai noi ai cărţii lui Iov:
Dumnezeu nu poate fi judecat de către omul muritor
potrivit categoriilor şi normelor sale juridice. Dreptatea lui
Dumnezeu este o taină pentru om. Părinţii filocalici afirmă
adeseori că iubirea lui Dumnezeu biruieşte adeseori
dreptatea Sa. Lucrările tainice ale înţelepciunii divine sînt
tocmai cele care se petrec cu Iov; prin suferinţă sufletului
omenesc i se oferă înţelegerea unor taine mai presus de
cugetare (Sf. Grigorie cel Mare, Moralia in Iob, 10, 6-7).
11:12
Am tradus gr. a!nqrwpo" nhvcetai lovgoi" prin omul se
bălăceşte în cuvinte, literal „omul înoată în cuvinte”. Sintagma
de faţă poate fi considerată o imagine metaforică a
relativizării şi bagatelizării cuvîntului de către omul păcătos.
Însă, potrivit cercetătorilor Johan Lust şi Erik Eynikel, aici
ar fi o eroare de copist şi, în loc de nhvcetai lovgoi", mai
plauzibilă contextual ar fi lecţiunea ejnevcetai lovgoi", literal
„este prins în cuvinte”. În acest caz s-ar face trimitere la o
remarcă anterioară a lui Elifaz: Dumnezeu este cel „Care
prinde pe cei înţelepţi prin cugetarea lor şi-i descumpăneşte
pe cei mult întortocheaţi în vicleşuguri”(vezi 5:13) Această
din urmă lecţiune ar fi în concordanţă cu ideea generală a
textul ebraic: omul are înţelepciunea unui nebun, el este născut ca
puiul unui asin sălbatic; alte opţiuni de traducere, în fiuncţie
de textul original urmat: Şi omul într-alt chip înoată cu cuvintele
şi păminteanul ce e născut den muiêre asêmene e cu un măgariu
pustnic (BIBL. 1688, cf. MS. 45), Că cu cuvintele mai într-alt chip
înoată decît oamenii, iar cel pămintean carele iaste născut den muiêre
iaste întocma cu măgariul pustiei (MS. 4389), Şi omul într-alt chip
înoată cu cuvintele, şi pămînteanul născut a muierii atocma cu
măgariul pustiios (MICU), omul în deşert lungeşte cuvântul şi
muritorul cel născut din femeie este ca un asin sălbatic în pustie
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(BIBL. 1914), Omul dimpotrivă, are minte de nebun şi s-a născut
ca mânzul unui măgar sălbatic! (CORN.), dar muritorul jalnic
înoată în cuvinte şi-ajunge ca asinul sălbatic în pustie (ANANIA),
totuşi omul nepriceput va îndrăzni, deşi omul este născut ca mânzul
unui măgar sălbatic (BTLN), Astfel deci un om fără minte câştigă
înţelepciune, precum puiul de asin ajunge asin mare (BIBL. 1944,
BIBL. 1968 şi ediţiile sinodale ortodoxe mai noi), For vain
man would be wise, though man be born like a wild ass’s colt (KJV),
Aussi l’écervelé doit-il s’assagir: ânon sauvage que l’homme à sa
naissance! (BIBL. JER.), Ein unnützer Mann blähet sich; und ein
geborener Mensch will sein wie ein junges Wild (LUTHER); But a
stupid man will get understanding when a wild donkey’s colt is born
a man! (ESV 2007), tandis que l’homme accablé perd le jugement et
que tout homme, à sa naissance, n’est qu’un ânon sauvage (TOB
1988), Ma l’insensato diventerà saggio, quando un puledro d’onagro
diventerà uomo (NRV 1994).
11:13-14
Şi îţi întinzi mîna către El – „Întinderea mîinii” către
Dumnezeu este un gest simbolic al adorării. Aşadar,
adorarea are drept condiţie fundamentală sinceritatea unei
inimi purificate (cf. Mat. 5:8: „Fericiţi cei curaţi cu inima,
că aceia vor vedea pe Dumnezeu”). Exegeţii patristici îl
acuză pe Sofar de lipsa sincerităţii, de ignoranţă şi ipocrizie,
fiindcă este de părere că Iov suferă pe drept pentru
nelegiuirile sale. ♦ În aceste versete sînt descrise condiţiile
rituale necesare participării la serviciul liturgic din vechiul
templu de la Ierusalim.
11:19
Îţi vor veni în ajutor – SEPT. FRANKF. şi SEPT. VEN, după
care am tradus, prezintă în acest loc lecţiunea sou
bohqhvsontai, spre deosebire de SEPT. RAHLFS în care
citim sou dehqhvsontai, „se vor ruga de tine”.
11:20
Deşi mai sus formulase cîteva timide încurajări de
viitor, Sofar, în finalul discursului său, revine la tonul
inchizitorial şi ameninţător, spulberînd nădejdea lui Iov cu
sentinţe irevocabile de condamnare a pretinsei lui
păcătoşenii.

Capitolul al 12-lea
12:1
Discursul-replică al lui Iov este îndreptăţit şi coerent în
viziunea Părinţilor Bisericii, care îi acuză pe cei trei prieteni
de falsă înţelepciune şi de făţărnicie. Dumnezeu tolerează
pe păcătoşi şi îi pune la încercare pe drepţi (Hesxchius din
Ierusalim, Omilii la Iov, 15, 12, 2). Iov nu cere iertare sau
favoruri speciale, ci numai pe acela de a fi ascultat.
12:2
Afirmaţie sarcastică îndreptată împotriva celor trei care
au „monopolizat” înţelepciunea.

12:4
Iov se recunoaşte nevinovat şi avertizează că, de vreme
ce el, neprihănit şi drept, nu a fost izbăvit de suferinţă, cu
atît mai mult cel păcătos va îndura pedeapsa divină (Sf.
Ioan Hrisostom, Comentariu la Iov, 12, 5). Pentru Augustin,
acest „om drept” este Hristos (Annotationes in Iob, 12).
12:6
În a doua parte a discursului lui Iov, Părinţii Bisericii au
scos în evidenţă conţinutul moral profund şi dimensiunea
profetic-mesianică şi alegorică a textului.
12:7-8
Expresia cele cu patru picioare redă gr. tetravpoda.
Versiunile româneşti traduc, în principal, prin cele cu patru
picioare (BIBL. 1688, MS. 4389, MS. 45, MICU, BIBL. 1914) şi
vite (ANANIA). În textul ebraic întîlnim termenul behemah,
care se aplică atît animalelor domestice, cît şi celor
sălbatice. ♦ Sf. Grigorie cel Mare vede în vieţuitoarele
enumerate aici diverse tipuri spirituale: cele cu patru picioare
simbolizează spiritele cuprinse de letargie duhovnicească,
păsările cerului, spiritele care deţin înţelepciunea celestă, peştii
reprezintă o persoanele preocupate exclusiv de această
lume efemeră, iar pămîntul simbolizează spiritele care
posedă înţelepciunea lucrurilor terestre (Moralia in Iob XI,
5).
12:9
Pentru a desemna divinitatea evreilor, Textul Masoretic
utilizează numele Iahve, tradus în greceşte prin kuvrio".
Versiunile româneşti oscilează între Domnul şi Dumnezeu.
Numele apare o singură dată în cadrul părţii poetice a cărţii
Iov, spre deosebire de prolog şi epilog. În afara Scripturii,
prima menţiune scrisă a numelui sacru este pe Stela
moabită (cca 890 a. Chr), unde se vorbeşte despre
Dumnezeul adorat de israeliţi. Avînd în vedere că, în
Textul Masoretic, acesta este singurul loc în care întîlnim
numele Iahve rostit de un personaj al cărţii, faptul i-a făcut
pe comentatori să considere că aici am fi în faţa unui citat,
probabil din Isa. 41:20. Nefiind evrei, prietenii lui Iov
utilizează nume generale pentru a-l desemna pe Iahve.
12:11
La Sf. Ioan Hrisostom, în loc de teremnul ureche, îl
întîlnim pe minte. Raţiunea este darul divin prin care ne
deosebim de animale şi prin care discernem binele de rău,
recunoscînd „gustul” bun sau rău al faptelor noastre
(Comentariu la Iov, 12, 11). Aşa cum simţul gustativ distinge
mîncărurile bune de cele dăunătoare, tot astfel
înţelepciunea discriminează între adevărat şi fals. Este o
pledoarie pentru spiritul critic.
12:14-16
Hristos a nimicit moartea, luînd asupra sa umanitatea
noastră (Filip Preotul, Comentariu la Iov, 12). Sf. Grigorie cel
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Mare vede în apă un simbol al Duhului Sfînt cel de viaţă
făcător (Moralia in Iob XI, 14).
12:18
Textul Masoretic oferă o altă versiune, diametral opusă
celei din Septuaginta, dar în acord cu contextul: El dezleagă
centura regilor şi leagă coapsele lor cu funie. ♦ Dezlegarea cingătorii este o acţiune care simbolizează pierderea unei demnităţi sau reducerea la o stare de neputinţă, avînd în vedere
lungile veşminte purtate de orientali. Legarea coapselor cu
funie trimite către ducerea în robie. Sf. Efrem Sirul a văzut
aici o prefigurare a faptelor şi cuvintelor prodigioase
săvîrşite şi rostite de Mîntuitorul (Comentariu la Iov, 12, 19).
12:22
Hesychius din Ierusalim înţelege prin umbra morţii
păcatul şi moartea spirituală care au fost nimicite prin
lucrarea mîntuitoare a lui Hristos (Omilii la Iov XV, 12, 22).
12:23
În Orientul perioadei în care ar fi trăit Iov, acesta a
putut contempla ascensiunea şi decăderea hitiţilor,
elamiţilor, egiptenilor şi a altor popoare.
12:25
Întunericul de aici trimite către caracterul nepătruns al
lucrării proniei în lume şi în istorie.

Capitolul al 13-lea
13:3
Hesychius din Ierusalim încearcă „să îndulcească”
duritatea afirmaţiei lui Iov: deşi Dumnezeu este
înfricoşător în măreţia şi puterea lui, voi îndrăzni să iau
cuvîntul cu smerenie în faţa lui, fiindcă este înţelept şi
drept (Omilii la Iov, 15, 3, 3). ♦ Înţelepciunea oficială şi
tradiţională nu poate înţelege tragica realitate a vieţii.
13:4
Medici nedrepţi redă gr. ijatroiV a!dikoi. Traducătorii
români echivalează expresia grecească prin: dóhtori strîmbi
(BIBL. 1688), doftori strîmbi (MS. 45), doftori strâmbi (MICU,
FILOTEI, ŞAGUNA, BIBL. 1914, cf. ANANIA). Textul
Masoretic este mai plastic, utilizînd sintagma tople saqer,
„tencuitori/ născocitori de minciuni”, de la verbul ebraic
tafal care are sensul de ‘a tencui, a spoi, a vărui’. Iov îşi
acuză amicii că se străduiesc să inventeze false argumente
pentru a ascunde inconsecvenţele proniei în cazul său. El
mai constată cu amărăciune că nu toţi care suferă sînt
nedrepţi. Alte ediţii păstrează sensul din textul ebraic:
meşteri minciunii (VULG. BLAJ), cf. fabricatores mendacii
(VULG.), născocitori de minciuni (BIBL. 1865-1867, BIBL. 1874
şi BIBL. 1911), făuritori de minciuni (CORN.), meşteri mincinoşi
(RADU-GAL.), făurari ai minciunii (BIBL. 1936, BIBL. 1944),
născocitori ai minciunii (BTLN, BIBL. 1968 şi ediţiile sinodale
ortodoxe mai noi), forgers of lies (KJV), charlatans (BIBL. JER.),

smear with lies (NASB 1995), whitewash with lies (ESV 2007),
vous n’imaginez que des faussetés (NEG 1975), plâtriers de
mensonge (TOB 1988), inventori di menzogne (NRV 1994). ♦
Sintagma grecească ijataiV kakw`n are sensul cel mai
plauzibil de ‘tămăduitori ai bolilor’, fiind redată în limba
română prin vraci de rêle (BIBL. 1688 şi ANANIA) sau vraci a
rêle (MS. 45). Alte versiuni au interpretat adjectivul kakov" în
sens personal: tămăduitori răilor (MICU, BIBL. 1914). ♦ Iov
ironizează pretinsa valoare curativă a discursurilor morale
ale celor trei. Prietenii lui Iov se erijează în psihologi
talentaţi care iniţiază o terapie eficientă, cred ei, pentru
tămăduirea „bolii lăuntrice a lui Iov”. Dacă traducerea
noastră a considerat adjectivul kakov" drept complement
direct, MS. 4389, urmînd OSTROG, îi acordă valoare de
atribut: vindecători răi. În acest caz, Iov le contestă
consolatorilor săi capacitatea şi abilitatea de a deveni
consilieri ai celor bătuţi de soartă. Textul Masoretic este
mai expresiv şi mai relevant: vraci fără însemnătate, lipsiţi de
valoare. Iov îi vede pe companionii săi ca pe nişte meşteri
incapabili (unii cercetători consideră că sensul rădăcinii
rapha ar fi aici cel de ‘a coase, a cîrpi, a însăila’), care se
trudesc a cîrpi o teodicee nesatisfăcătoare şi plină de
contradicţii. Se poate încerca o apropiere de versetul: „Ei
leagă rănile poporului meu cu nepăsare şi zic: «Pace! Pace!».
Şi numai pace nu este!” (Ier. 6:14). Enumerăm şi alte
echivalări: aluzie clară la eretici, dar cu preţul denaturării
sensului iniţial; medici nefolositori (BIBL. 1865-1867, BIBL.
1874, BIBL. 1911 şi BIBL. 1921), unde accentul se mută pe
contestarea competenţei profesionale; cinstitori de dogme
răzvrătite (VULG. BLAJ), cf. cultores perversorum dogmatum
(VULG.), doftori amăgitori (RADU-GAL.), doctori de nimic
(CORN. şi BTLN), doctori neputincioşi (BIBL. 1936, BIBL. 1944,
BIBL. 1968 şi ediţiile sinodale ortodoxe mai noi), physicians
of no value (KJV), des médecins de fantaisie (BIBL. JER.), worthless
physicians (NASB 1995 şi ESV 2007), des médecins de néant
(NEG 1975), guérisseurs de néant (TOB 1988), medici da nulla
(NRV 1994).
13:5
Sf. Grigorie cel Mare citează Prov. 17:28: „Dacă nebunul ar tăcea, ar fi socotit înţelept” (Moralia in Iob XI, 35).
13:7-10
Iov îşi avertizează interlocutorii asupra riscului asumat
prin invocarea unor false mărturii cu scopul apărării lui
Dumnezeu, ei devenind nişte avocaţi necinstiţi ai lui Iahve.
Oportunişti, aceştia părtinesc pe cel mai puternic (Iahve) în
detrimentul celui neputincios (Iov). Parţialitatea în cadrul
unui proces era aspru condamnată de vechiul drept ebraic
(cf. Deut. 10:17; Prov. 18:5). De aceea, în final, Iahve îi va
ataca atît de dur pe cei trei prieteni. ♦ Iov denunţă
teodiceea umană care se străduieşte să îl justifice pe
Dumnezeu. Este legitim să fii în favoarea lui Dumnezeu cu
orice preţ şi apriori? O apologetică demnă de Dumnezeu
trebuie să fie perfect obiectivă, nedevenind părtinitoare în
nici o direcţie.
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13:8
Pasajul grecesc h^ uJpostelei`sqe uJmei`" deV aujtoiV kritaiV
gevnesqe, tradus de noi sau vă veţi feri, dar fiţi voi judecători!,
este obscur. BIBL. 1688, în mod inexplicabil, traduce verbul
uJpostevllw ‘a reduce, a trage înapoi, a se retrage, a înlătura,
a evita, a copleşi’ prin a se îndoi: au vă veţ îndoi? Voişi înşivă
judecători vă faceţ. Alte versiuni care redau textul grecesc
echivalează astfel: au veţi îndoi? Voi şi voi judecători vă faceţi
(MS. 45), au doară vă îndoiţi? Şi voi înşivă judecători vă faceţi?
(MICU), au doară vă îndoiţi? Şi voi înşivă judecători vă faceţi?
(BIBL. 1914), sau că vă-ndoiţi? Sau că pe voi’ nainte-I judecători
vă faceţi? (ANANIA). Se impune precizarea că verbul gr.
gevnneswe, tradus prin „vă faceţi”, aşadar „deveniţi,
ajungeţi”, este, de fapt, un imperativ aorist mediu,
propoziţia exprimînd un îndemn retoric cu nuanţă ironică,
surprins mai bine de textul ebraic: voi îi arătaţi [lui
Dumnezeu] părtinire? Vă veţi lupta pentru el? În acelaşi spirit
juridic traduc şi versiunile care urmează Textul Masoretic:
voi să ţineţi cu el şi să fiţi apărătorii lui? (BIBL. 1936), îl veţi
părtini oare pe Dumnezeu şi veţi fi apărătorii lui? (RADU-GAL.),
Vreţi să ţineţi cu El şi să faceţi pe apărătorii lui Dumnezeu?
(CORN.), voiţi să ţineţi cu El şi să fiţi apărătorii Lui? (BIBL.
1944, BIBL. 1968 şi ediţiile sinodale ortodoxe mai noi),
Prenez-vous ainsi son parti, est-ce pour Dieu que vous plaidez?
(BIBL. JER.), und euer Rücken wird wie ein Leimenhaufe sein
(LUTHER), Will you show partiality toward him? Will you plead
the case for God? (ESV 2007) etc. ♦ Aşadar, în mod
paradoxal, a susţine partea lui Dumnezeu într-o cauză
„greşită” devine păcat. Îndrăzneala teologică a lui Iov este
copleşitoare. El îşi susţine cu consecvenţă nevinovăţia.
13:11
Vîltorile sale vă vor răvăşi – În SEPT. RAHLFS termenul
di`na, pluralul neutru acuzativ al lui di`no" ‘vîrtej,
învolburare, rotire, învîrtire’, prezent în SEPT. FRANKF. şi
SEPT. VEN., este înlocuit cu dei`na ‘lucruri înfricoşătoare,
cutremurătoare, teribile, groaznice’. Acesta din urmă
traduce ebraicul seeth ‘demnitate, autoritate, excelenţă,
măreţie, spaimă copleşitoare’. Cu alte cuvinte, autorul
vorbeşte aici despre copleşitoarea experienţă a divinului,
mysterium tremendum. Dacă BIBL. 1688 traduce gr. di`na prin
vultoare, iar MS. 45 prin sorb, alte versiuni trec în sfera
afectivă, traducându-l prin mînie (MICU, BIBL. 1914 şi
ANANIA).
13:14
Expresiile din versetul de faţă, derutante pentru cititorul
modern, sînt clarificate prin paralele cu expresii similare
din vechea literatură egipteană, semnificînd „punerea în
primejdie a vieţii”. Prin libertatea sa de exprimare, Iov îşi
asumă un risc pe deplin conştient.
13:15
Şi mă voi îndreptăţi în faţa lui traduce gr. kaiV ejlevxw
ejnantivon aujtou`. Verbul grecesc ejlevgcw are atît sensul de
‘a mustra’, cît şi pe cele de ‘a demonstra, a convinge, a

dovedi, a dezminţi, a combate, a decide’. Contextul juridic
pledează pentru alegerea celei de-a doua sfere semantice în
cazul acestui termen, deşi unele versiuni româneşti au optat
pentru primul sens: şi voiu mustra înainte lui (BIBL. 1688), şi
voi înmustra înaintea lui (MS. 45), înaintea lui mă voiu mustra (!)
(MICU). Există şi echivalări cu nuanţă juridică: vias meas in
conspectu eius arguam (VULG.), care redă fidel textul
masoretic; şi înaintea lui mă voiu îndrepta (BIBL. 1914), voiu
vădi înaintea lui (MS. 4389), m-aş îndrepta de căile mele înaintea
lui (BIBL. 1865-1867) ş.a. ♦ Iov este absolut sigur că va
reuşi să se justifice în faţa instanţei transcendente. Sf.
Efrem Sirul remarcă aici o aluzie subtilă la învierea
morţilor (Comentariu la Iov, 13, 14).
13:16
Vicleşug traduce în BIBL. 1688, MS. 45, MICU şi BIBL.
1914 grecescul dovlo". Menţionăm şi alte opţiuni:
înşălăciunea (MS. 4389), minciuna nu’ncape’n faţa sa (ANANIA).
♦ În textul ebraic se vorbeşte despre imposibilitatea
pătrunderii celui „fără de Dumnezeu”, profan, în spaţiul
sacru al divinităţii. Iov îşi clamează cu consecvenţă
inocenţa şi este convins că Dumnezeu i-o va face publică.
Un păcătos nu ar putea îndrăzni în nici un chip să pretindă
aceasta.
13:17
Textul din SEPT. RAHLFS este puţin diferit, verbul
ajkouvw ‘a asculta’ fiind repetat de două ori: ajkouvsate
ajkouvsate, „ascultaţi, ascultaţi!”.
13:18-20
Iov are certitudinea obţinerii unui verdict favorabil. De
la versetul 20 el se adresează direct divinităţii, rugîndu-se
pentru un proces echitabil, întemeiat pe discuţii sincere şi
directe între părţi şi nu pe irezistibila atotputernicie divină.
♦ Didim cel Orb evocă cele două modalităţi de ascundere
în faţa lui Dumnezeu: ascunderea de Dumnezeu, asemenea
lui Adam, în paradis, după săvîrşirea păcatului originar şi
ascunderea în Dumnezeu, cum este cazul lui Iov; numai
această neînţeleasă şi paradoxală tăinuire aduce mîntuirea
(Comentariu la Iov 13, 20-21).
13:23
Iov recunoaşte, nu fără o umbră de orgoliu, că nu este
inferior prietenilor săi în observarea naturii. Refuză, în
continuare, cu obstinaţie, să-şi recunoască vreo vinovăţie şi
pretinde o confruntare directă cu Iahve.
13:25
Ne amintim de comparaţia homerică a oamenilor cu
frunzele veştede, purtate ici şi acolo de către vîntul
tomnatic. Imaginea omului ca frunză purtată de vîntul
sorţii este însă mai arhaică şi specifică poemelor
asiro-babiloniene. ♦ Sf. Grigorie cel Mare recunoaşte în om
o frunză, desprinsă, în paradis, din pomul vieţii (Moralia in
Iob XI, 59-60).
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13:26
Aluzia este la obiceiul iudaic al consemnării în scris a
sentinţelor judiciare. Această interpretare este mai
plauzibilă în contextul juridic al pasajului decît opinia unor
interpreţi că aici ar fi vorba despre prescrierea unor reţete
medicale (Textul Masoretic ne oferă varianta: fiindcă tu ai
scris împotriva mea cele amare), deoarece nu avem asemenea
atestări la vechii evrei. ♦ Hesychius din Ierusalim
recunoaşte în acest loc o referinţă la păcatul lui Adam
(Omilii la Iov XVI, 13, 26-28).
13:27
Textul grecesc rJivza" tw`n podw`n mou ajfivkou, echivalat
de noi prin mi-ai atins talpa piciorului, este dificil de înţeles şi
de tradus. Versiunile care urmează Septuaginta ne oferă
variante de traducere ca: la rădăcinile picioarelor mêle ai sosit
(BIBL. 1688), o traducere foarte literală, care ignoră faptul
că expresia rJivza" tw`n podw`n înseamnă ‘tălpile picioarelor’;
la rădăcinele picioarelor mêle ai sosit (MS. 45), la rădăcina
picioarelor mele ai sosit (MICU şi BIBL. 1914), ajungi cu
luare-aminte la urma tălpii mele (ANANIA). ♦ Butucii de care
vorbeşte aici Iov echivalează termenul ebraic sad (gr.
kwvluma ‘piedică’) care trimite nu atît către cunoscutul
instrument de înlănţuire din vechile temniţe, cît către o
piedică ce îi lăsa o libertate de mişcare relativă
prizonierului, fără a-i permite să fugă. Iov se vede pe sine
asemenea unui răufăcător care are o relativă libertate de
mişcare, dar este supravegheat îndeaproape de o instanţă
supremă, neîndurătoare şi nu poate depăşi nişte fruntarii
bine stabilite. Iov este tratat ca un sclav condamnat
dinainte într-un simulacru de proces.

Capitolul al 14-lea
14:2
Iov alcătuieşte aici o frumoasă şi impresionantă elegie
despre nefericirea omului în efemera viaţă pămîntească. ♦
Comparaţia vieţii omeneşti cu existenţa efemeră a florilor
este un loc comun al imaginarului biblic (cf. Isa. 28:1; Iac.
1:10) ♦ Sf. Grigorie cel Mare (Moralia in Iob XI, 68) afirmă
că viaţa omului este asemănată cu umbra şi nu cu soarele,
fiind efemeră şi nestatornică şi pentru că fiinţa umană,
pierzînd dragostea pentru făcătorul său, şi-a pierdut căldura
inimii, rămînînd numai cu răceala răutăţii.
14:4-5
Terminologia din acest verset (aceeaşi ca în 4:7) face
referire la puritatea rituală. Omul este prin esenţa lui impur,
din cauza zămislirii şi naşterii (cf. Lev. 15:19-20),
impuritate care nu poate fi eliminată de riturile sacre, ea
fiind consubstanţială omului. ♦Aceste versete au constituit
un argument important pentru fundamentarea doctrinei
păcatului originar în teologia creştină: „Consider că prin
această expresie se vorbeşte mai clar despre îndreptarea
[stării] de necurăţie păcătoasă de dinaintea naşterii [din nou

prin botez], precum spune Iov: Nimeni nu este curat de
întinare, chiar dacă viaţa lui ar fi de o zi” (Sfîntul Vasile cel
Mare, Despre botez, II, 6). Hristos singur poate spune că este
lipsit de păcat (Hesychius din Ierusalim, Omilii la Iov XVII,
14, 4). Vulgata ne oferă următoarea versiune: Quis potest
facere mundum de immundo conceptum semine? Nonne tu, qui solus
est? (Cine poate face neprihănit pe cel zămislit din sămânţă
necurată? Oare nu Tu, singurul care eşti?).Varianta de faţă
îi prilejuieşte Sf. Grigorie cel Mare o tîlcuire hristologică:
doar o fiinţă pură prin ea însăşi are capacitatea de a purifica
murdăria spirituală. Întîlnim aici o prorocie a lui Iov
referitoare la întruparea Mîntuitorului, cel care a fost
zămislit în chip neprihănit din Duhul Sfînt şi de la Fecioara
Maria (Moralia in Iob XI, 70). ♦ Părinţii Bisericii au văzut
aici o afirmare fermă a păcătoşeniei universale (Sf. Chiril al
Alexandriei, Despre închinarea şi slujirea în Duh şi Adevăr,
XVI).
14:7
Anticii, ca Herodot (Hist. VI, 37) şi Plinius (Hist. Nat. I,
15), remarcaseră deja puterea regenerativă uimitoare a
palmierului tăiat. Se poate ca referinţa să privească un tratament special al pomilor fructiferi îmbătrîniţi din Orientul
antic. Aceştia, tăiaţi pînă la rădăcină şi irigaţi din belşug,
produceau în anul următor noi lăstari din vechea rădăcină.
Exegeţii creştini au văzut în această ultimă parte a capitolului o profeţie limpede la renaşterea umanităţii în Hristos.
14:9
Aroma apei – Textul grecesc, ojsmh`" u@dato", literal
„parfumul apei”, transpune o frumoasă imagine metaforică
a textului ebraic. Versiunile biblice româneşti şi străine
transpun metafora sau aleg un alt sens al expresiei (umezeala
apei), mai prozaic, ori preferă echivalarea printr-o parafrază:
odorem aquae (VULG.), mirosirea apei (BIBL. 1688, MS. 45,
MICU, FILOTEI, ŞAGUNA), mirosul apei (MS. 4389, VULG.
BLAJ, BIBL. 1874, BIBL. 1911, BIBL. 1921 CORN., BTLN),
odorul apei (BIBL. 1865-1867), umezeala apei (BIBL. 1914),
când dă de apă (BIBL. 1936, RADU-GAL., BIBL. 1944, BIBL.
1968 şi ediţiile sinodale ortodoxe mai noi), adulmecarea apei
(ANANIA), dès qu’il flaire l’eau (BIBL. JER., TOB 1988), Geruch
des Wassers (LUTHER), scent of water (KJV, ESV 2007, NASB
1995), à l’approche de l’eau (NEG 1975), a sentir l’acqua (NRV
1994). ♦ Sfîntul Efrem Sirul întrevede aici o aluzie
transparentă la reînnoirea omului prin apa botezului
(Comentariu la Iov, 14, 7).
14:10
Textul Masoretic vorbeşte aici nu despre „om” în
general (iş), ci despre „omul puternic, viteaz” (gheber). ♦
Nici viteazul Ghilghameş nu fost în stare să biruiască
inexorabila moarte care constituia pentru antici o realitate
imuabilă şi definitivă. Sf. Chiril al Ierusalimului invocă
acest text în sprijinul doctrinei învierii morţilor: „Cu privire
la textul: Dacă se va pogorî omul în iad, nu se va mai sui, vezi
continuarea textului, căci este scris: nu se va mai sui, nici nu se
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va întoarce la casa lui (7:9-10). La învierea morţilor va pieri
toată lumea şi orice casă va fi stricată. Cum are să se
întoarcă la casa lui, odată ce are să fie alt pămînt, nou? Cei
care aduc acest textul ca o dovadă împotriva credinţei în
învierea morţilor, trebuiau să audă aceste cuvinte ale lui
Iov: Pentru copac este nădejde; căci dacă se va tăia, iarăşi va înflori
şi odrasla lui nu va lipsi. Dacă va îmbătrâni în pământ rădăcina lui
şi în piatră va muri trunchiul lui, prin reveneala apei va înflori şi va
face roade ca şi unul de curând sădit. Dar omul care a murit, a
pierit? Nu mai există oare muritorul odată ce a căzut? Iov, cînd
face acest reproş, se ruşinează oarecum: – cuvintele nu mai
există trebuie să se citească sub formă de întrebare – dacă
pomul cade şi se scoală, spune Iov, oare omul, pentru care
au fost făcuţi pomii, nu se scoală? Şi ca să nu crezi că eu
forţez textul, citeşte cele ce urmează! După ce a spus sub
formă de întrebare: Nu mai există oare muritorul odată ce-a
căzut? – spune: Căci dacă va muri, omul, va trăi (14:14); şi
îndată spune: Voi aştepta până ce iarăşi voi fi (14:14); iar în altă
parte spune iarăşi: Cel care va învia pe pământ pielea mea, care
suferă acestea (19:26)” (Catehezele, XVIII, 15).
14:12-15
Unii comentatori au văzut aici o subtilă aluzie la învierea
morţilor şi la apocalipsă (cf. Sf. Grigorie cel Mare, Moralia
in Iob, 12, 18). ♦ Iov pare să vadă Şeolul ca pe un loc de azil
al sufletelor, de unde, mai tîrziu, acestea vor fi rechemate la
o viitoare viaţă de comuniune cu Dumnezeu. Iov solicită
ocrotirea divină pentru ca atunci cînd va coborî în locuinţa
morţilor să fie izbăvit de chinuri (Moralia in Iob XII, 13).
14:16
Iov este confuz, deoarece percepe atitudinea lui
Dumnezeu ca una de geloasă ostilitate. Discursul lui Iov se
dovedeşte de o mare ambiguitate. El oscilează între
speranţă şi deznădejde, între sfidare şi resemnare. Astfel,
suferinţa sa este potenţată la maximum cînd i se risipeşte
speranţa împăcării viitoare cu Dumnezeu.
14:17
Fărădelegile lui Iov sînt înregistrate în scris şi pecetluite
pentru a constitui probe la o viitoare judecată. (cf. Ier. 17:1;
Isa. 8:16; Os. 13:12). Textul ebraic (fărădelegea mea este
pecetluită într-un sac, iar tu îmi ştergi nedreptatea) a dat naştere
unor speculaţii privind apocatastaza – restaurarea tuturor
fiiţelor create, inculsiv demonii, în starea de puritate iniţială.
14:18-19
Mările care seacă, lumea care se realcătuieşte din
temelii, munţii care se sfărîmă, apele care topesc piatra. Iov
îşi proiectează cosmic durerea sa nemărginită. Muntele care
se risipeşte este un tip al diavolului sau al trufiei omeneşti
care vor fi sfărîmate de puterea dumnezeiască (Filip
Preotul, Comentariu la Iov, 14).
14:21-22
Aşadar, Şeolul este un loc al destrămării memoriei şi al
risipirii conştiinţei. Ultimul verset este obscur şi puţin

ilogic: de vreme ce sufletul omului este în împărăţia
morţilor, cum mai simte trupul său dureri? Alte posibile
traduceri: „doar atît timp cît este în trup simte dureri” sau
„numai pentru el mai simte durere trupul său”.

Capitolul al 15-lea
15:1
Al doilea ciclu de discursuri este mai puţin modest şi
mai puţin impresionant decît primul. Elementele noi sînt
puţine, cei trei prieteni nu fac decît să repete argumentele
precedente şi să îl acuze pe Iov de blasfemie şi răzvrătire.
Impresia generală este nu atît cea a unei dezbateri
teologice, cît a unui concurs literar în care fiecare îşi
etalează virtuozitatea oratorică.
15:2
Elifaz condamnă şi pune sub semnul întrebării întregul
discurs al lui Iov. ♦ Vîntul menţionat aici este vîntul de est,
unul dintre cele mai pustiitoare din Palestina. Atitudinea lui
Elifaz este mai severă decît în prima sa cuvîntare. În prima
i se adresase lui Iov ca unuia care refuza să accepte
suferinţa cu răbdarea pe care o propovăduia altora. Totuşi,
Iov era încă recunoscut ca un om pios (4:6). Aici, însă,
Elifaz îl învinuieşte în mod făţiş de blasfemie şi de sfidare a
divinităţii (vezi infra, 15:5). În prima cuvîntare, amintise
păcătoşenia generală a umanităţii, însă, aici, sugerează că
răutatea lui Iov o depăşeşte pe aceea. Din nou, dacă în
primul discurs intenţiona să-i inspire prietenului său
suferind o atitudine de resemnare, aici Elifaz se străduieşte
să-l terorizeze, zugrăvindu-i cumplita soartă a celor ce
săvîrşesc fărădelegi. Cuvîntarea lui Elifaz este plină de
resentimente, iritare şi tendinţa evidentă de a distorsiona
cuvintele lui Iov (Iulian de Eclanum, Expositio libri Iob 15,
1-3). ♦ Sf. Grigorie cel Mare consideră că Iov reprezintă
aici Biserica universală, iar prietenii săi pe eretici, care,
erijîndu-se în apologeţi ai lui Dumnezeu, de fapt calomniază fără motiv pe cei virtuoşi (Moralia in Iob XII, 28).
15:2
Frica traduce ebr. yirah, care desemnează o atitudine
complexă ce implică întregul complex al fiinţei umane,
specifică iudaismului, teama religioasă, venerarea,
devoţiunea, reverenţa. Iov este acuzat de a fi renunţat la
acest sentiment al adevăratului credincios.
15:7
SEPT. FRANKF. prezintă în acest verset o lecţiune
particulară, h! proV kthnw~n ejpavgh", tradus de noi sau ai fost
alcătuit înaintea dobitoacelor, în timp ce în SEPT. RAHLFS citim
h! proV qinw`n ejpavgh", literal „sau ai fost alcătuit înaintea
dealurilor”. Ambele sînt plauzibile în contextul
paralelismului sinonimic specific stilului poetic ebraic, unde
ideea din prima parte a versetului este reluată, limpezită,
intensificată şi explicată în partea a doua a versetului. Unii
comentatori consideră că se face referire la credinţa
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vechilor evrei că Adam, înainte de căderea în păcat, era
înzestrat cu o înţelepciune excepţională.
15:8
Fragmentul Sau ai fost tu sfetnicul lui Dumnezeu? traduce
gr. h! sumbouvlw/ soi ejcrhvsato oJ Qeov". Pasajul nu apare în
SEPT. RAHLFS, fiind prezent doar în SEPT. FRANKF. şi
SEPT. VEN. ♦ Învăţătura Domnului – Termenul ebraic sode
‘sfat, consiliu’ a fost transpus în greceşte prin suvntagma
‘ceea ce este pus în ordine, aranjament, dispoziţie,
constituţie, colecţie, operă, corp de doctrină’. ♦ Ironic, Iov
este întrebat dacă nu a participat la consiliul fiinţelor divine
de dinaintea creaţiei (vezi 38:7), dacă are acces la planurile
secrete ale divinităţii sau dacă s-a învrednicit de o revelaţie
personală, primind acces la o cunoaştere celestă ezoterică.
15:10
Potrivit mentalităţii antice, vîrsta echivalează cu un
depozit normativ de înţelepciune acumulată de generaţii,
fiind chiar mai prejos de achiziţiile unuia singur, chiar
înzestrat cu spirit profetic.
15:14
Impuritatea radicală a omului este rădăcina tuturor
păcatelor sale. ♦Sf. Grigorie cel Mare reaminteşte, în acest
context, fragilitatea şi efemeritatea fiinţei umane, precizînd
că, etimologic, homo ‘om’ este derivat de la humus ‘pămînt’
(Moralia in Iob XII, 37).
15:15
Sfinţii menţionaţi aici sînt, fără îndoială, îngerii.
Olimpiodor vede aici o aluzie la căderea demonilor
(Comentariu la Iov 15, 14).
15:16
Termenul dezgustător este utilizat şi pentru desemnarea
practicilor idolatre (Deut. 7:26). BIBL. 1688 (alături de MS.
45) îl traduce prin necurat.
15:16
Elifaz îşi asumă un ton sapienţial şi autoritar; el cade în
acelaşi păcat al orgoliului de care îl acuzase pe Iov.
15:19
Se poate distinge aici, cu claritate, perspectiva israelită
asupra pămîntului Canaan. Autorul îi atribuie lui Iov
numeroase idei şi concepte israelite ulterioare. Iov devine o
portavoce a naţionalismului religios evreu de tendinţă
xenofobă: puritatea credinţei poate fi menţinută numai
evitînd contactul cu popoarele străine.
15:20-24
Păcătosul nu îşi poate afla liniştea şi pacea sufletească
pînă ce nu renunţă la păcat (Sf. Ioan Hrisostom, Comentariu
la Iov, 15, 17-23).

15:22
În vechile legende ale Orientului, regele Nimrod a fost,
ca şi giganţii greci, unul dintre cei care s-au revoltat
împotriva zeilor.
15:25
În acest verset este evocată o încleştare mitică între
Dumnezeu şi un monstru primordial cu care este asimilat
Iov, ca blasfemator şi megaloman. ♦Dumnezeu (gr. qeou`)
apare doar în SEPT. FRANKF. şi SEPT. VEN, lipsind din
SEPT. RAHLFS.
15:26
A doua parte a versetului, gr. u@brei ejn pavcei nwvtou
ajspivdo" aujtou`, literal „cu trufie peste măsură a alergat
împotriva lui, cu tăria părţii bombate a scutului său”, este
puţin mai dificil de transpus în româneşte. Termenul u@bri"
desemnează o revoltă plină de sfidare şi înfumurare
împotriva divinităţii, depăşire a măsurii rînduite
muritorilor. Este instructiv de urmărit evoluţia şi valoarea
expresivă variată a versiunilor acestui verset, ca şi filiaţiile
evidente între ele: Şi alergă înaintea lui cu sudalmă, întru
grăsimea umărului páveţii lui (BIBL. 1688), unde gr. pavco" a
fost tradus cu celălalt sens al său, ‘grăsime’; Şi alergă înaintea
lui cu sudalmă întru grăsimea umărului scutului (MS. 45), el alergă
în contra lui cu gîtul întins, cu vêrfurile dese ale scuturilor sale
(BIBL. 1865-1867), au alergat asupra lui cu grumazul rădicat şi
împrotiva Celui Atotputernic s-au învărtoşat (VULG. BLAJ), cf.
cucurrit adversus eum erecto collo et pingui cervice armatus est
(VULG.), şi au alergat înaintea lui cu ocară, cu cerbicea cea groasă a
scutului său (MICU), el alergă asupră-i cu gûtulu întinsu, cu partea
cea mai tare a scuturiloru sale (BIBL. 1874 şi BIBL. 1911), şi a
alergat înaintea lui cu ocară, cu cerbicea cea groasă a scutului său
(BIBL. 1914), fiindcă a îndrăznit să năvălească împotriva lui cu
gîtul întins şi la adăpostul scuturilor sale groase şi rotunde (BIBL.
1936), a năvălit înaintea lui cu gîtul înainte, sub grosimea scuturilor
sale (RADU-GAL.), şi a avut îndrăzneala să se năpustească asupra
Lui cu partea cea mai tare a scuturilor lui (CORN.), şi i-a ieşit
nainte cu vorbe de ocară şi cu cerbicea groasă a pavezelor lui
(ANANIA), aleargă împotriva Lui cu gâtul întins, cu părţile groase
ale scuturilor sale (BTLN), Fiindcă a îndrăznit să năvălească
împotriva Lui cu gâtul întins şi la adăpostul scuturilor sale groase şi
rotunde (BIBL. 1944, BIBL. 1968 şi ediţiile sinodale ortodoxe
mai noi). ♦ Sf. Grigorie cel Mare raportează aceste cuvinte
la Antihrist (Moralia in Iob XII, 48).
15:27
Codexul Alexandrinus conţine această adăugire: ai!no" deV
aujtou` u@bri", literal „iar lauda lui ocara”, sau, mai potrivit
contextului, „şi lauda lui, înfumurarea peste măsură”.
Completarea se regăseşte în SEPT. FRANKF. şi SEPT. VEN.,
lipsind din SEPT. RAHLFS. ♦ Grăsimea este în imaginarul
biblic simbolul insensibilităţii faţă de realităţile spirituale, al
răzvrătirii şi al îndepărtării de Dumnezeu: „a mîncat Iacov,
s-a îngrăşat Israel şi s-a făcut îndărătnic; îngrăşatu-s-a,
îngroşatu-s-a şi s-a umplut de grăsime; a părăsit pe
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Dumnezeu, Cel ce l-a făcut şi a dispreţuit cetatea mîntuirii
sale” (Deut. 32:15).

lumină interioară care iradiază de pe chipul suferindului
conferă o atmosferă unică şi uşor înfiorătoare acestor desene.

15:35

16:2

Textul Masoretic ne oferă versiunea: Ei zămislesc
tulburare şi dau naştere nedreptăţii. Versetul a devenit o
expresie proverbială, citată şi în Noul Testament, într-o
perspectivă eshatologică (Gal. 6:8). ♦ Sf. Grigorie cel Mare
consideră că spusele lui Elifaz constituie o învinuire de
ipocrizie adusă lui Iov. Însă acesta a fost cel mai străin de
făţărnicie, fiind mereu sincer, drept şi simplu (Moralia in Iob
XII, 64).

„Am văzut adeseori, precum zice Iov (cf. 16:2), suflete
suferind pentru purtarea lor molîie, iar altele din pricina
destoiniciei lor şi m-am minunat cît de felurită e răutatea”
(Sf. Ioan Scărarul, Scara dumnezeiescului urcuş, IV, 86, p. 118).

Capitolul al 16-lea
16:1
Iov, cu mult curaj, îşi apără în continuare inocenţa şi
face apel la un „martor ceresc”. Lamentaţia sa din acest
capitol are rezonanţa stilului din Psalmi. ♦Răi mîngîietori –
În greacă, paraklhvtore" kakw`n. Alte versiuni redau
sintagma astfel: mîngîitori de rêle (BIBL. 1688, cf. Ms. 45 şi
Ms. 4389), mângăitori celor răi (MICU), mângăitori povarnici
(VULG. BLAJ), cf. consolatores onerosi (VULG.), mângăiători
superăcioşi (BIBL. 1874 şi BIBL. 1911), mîngîitori de rele (BIBL.
1914), jalnici mângâietori (BIBL. 1936), silnici mângâietori
(RADU-GAL.), mângâietori supărăcioşi (CORN.), bieţi mângâietori
(ANANIA), mângâietori supărăcioşi (BTLN), jalnici mângâietori
(BIBL. 1944, BIBL. 1968 şi ediţiile sinodale ortodoxe mai
noi), miserable comforters (KJV, ESV 2007), pénibles consolateurs
(BIBL. JER.), Sorry comforters (NASB 1995), consolateurs fâcheux
( NEG 1975), en fait de consolateurs, vous êtes tous désolants (TOB
1988), consolatori molesti (NRV 1994). Este instructiv de
urmărit variaţia semantică a sintagmei în funcţie de
versiune. Ca de obicei, Textul Masoretic este mai limpede:
Tu m-ai ales pentru a da mărturie împotriva mea; slăbiciunea mea se
înalţă şi mă osîndeşte în faţă. ♦ Iov cunoaşte foarte bine toate
locurile comune privind păcătoşenia universală a omului,
ca şi doctrina tradiţională a legăturii ineluctabile dintre
păcat şi suferinţă. Însă această credinţă nu-i aduce nici o
alinare. Logica simplistă a teodiceii tradiţionale statua că
dreptăţii şi virtuţii îi urmează imediat prosperitatea, iar
fărădelegii, pedeapsa. Prietenii săi sînt, astfel, nişte răi
mîngîietori, fiindcă nu doar că eşuează în intenţia lor de a-l
consola, ci, mai mult, îi sporesc suferinţa prin discursurile
lor tendenţioase izvorîte din seci raţionamente scolastice şi
nu din inimă. În continuare, ironia lui Iov devine
muşcătoare. Este foarte comod să fii detaşat de suferinţa
aproapelui şi să te situezi în postura de consolator. Exegeţii
creştini au subliniat înţelepciunea, spiritul de sacrificiu,
bunăvoinţa şi mila lui Iov. Ilustraţia lui William Blake este
foarte sugestivă în acest sens: Iov stă stingher şi nedumerit
pe movila sa, iar cei trei prieteni îşi îndreaptă cu toţii
mîinile către Iov; şase mîini acuzatoare şi ameninţătoare
sînt îndreptate împotriva lui, în vreme ce el priveşte cu
uimire şi inocenţă către cer. Limpezimea de cristal şi strania

16:4
În gestica Vechiului Testament, clătinarea capului
reprezintă fie un gest de compasiune (cf. Isa. 51:19; Ier.
15:5), de condamnare a comportamentului cuiva (Isa.
37:22), fie unul de dispreţ sau de batjocură (Ps. 22:8; Ecl.
12:18). Sf. Ioan Hrisostom remarcă faptul că abia în cazul
în care prietenii lui Iov s-ar găsi într-o situaţie similară, ar
înţelege că nu au nici un drept să se erijeze în mari înţelepţi
şi să filosofeze pe marginea nenorocirii altuia (Comentariu la
Iov, XVI, 2).
16:7
Iov refuză resemnarea şi-şi continuă apelul către
instanţa celestă. Ne aflăm însă în faţa unei ironice parodii
juridice. Treptat, dialogul devine monolog, apoi dialog cu
Dumnezeu, Iov detaşîndu-se de prietenii săi. În continuare,
se adresează direct lui Dumnezeu, nu lui Elifaz, pe care îl
ignoră cu răceală. ♦ Textul Masoretic are un stih în plus: tu
i-ai risipit pe cei dimprejurul meu. Astfel, Satan, parcă spre a-i
spori suferinţa, i-a transformat prietenii în duşmani şi
calomniatori.
16:8
Pasajul grecesc este unul destul de obscur: kaiV
ejpelavbou mou eij" martuvrion ejgenhvqh kaiV ajnevsth ejn ejmoiV
toV yeudov" mou. Alte versiuni decupează diferit fraza şi
acreditează diverse opţiuni semantice: Întru mărturie m-am
făcut; şi să sculă întru mine minciuna mea, în faţa mea au dat
răspuns (BIBL. 1688), şi te-ai apucat de mine, întru mărturie m-am
făcut; şi să sculă întru mine minciuna mea (MS. 45), şi m-ai apucat
şi am fost în mărturie şi se-au sculat întru mine minciuna mea (MS.
4389), şi te-ai apucat de mine. Întru mărturie m-am făcut; şi s-au
sculat asupra mea minciuna mea (MICU), te-ai pornit asupra mea.
Întru mărturie m-am făcut şi m-am ridicat împotriva celui ce minţeşte
de mine (BIBL. 1914), şi Te-ai pornit asupră-mi, să-mi fiu de
mărturie, în mine se ridică minciuna ce mă paşte (ANANIA). ♦ Iov
pare că se lasă cuprins de un fatalism deprimant; ori de
vorbeşte, ori de păstrează tăcerea, suferinţa lui rămîne
aceeaşi. ♦ Neclaritatea şi obscuritatea acestui capitol a fost
explicată prin faptul că în Textul Masoretic apare un
procedeu folosit pe tot parcursul celui de-al cincilea discurs
al lui Iov: este introdusă prezenţa lui Dumnezeu,
interlocutor omniprezent. Monologul urmează o traiectorie
întretăiată, se balansează între persoana a II-a plural
(prietenii lui Iov), persoana a II-a şi a III-a singular
(Dumnezeu) şi chiar persoana a III-a plural (un colectiv
nedeterminat). Această oscilaţie de la o persoană la alta şi
de la un număr la altul trebuie să-l fi derutat pe
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traducătorul Septuagintei, ceea ce a dus la omiterea unor
versete în traducere (M. Gorea-Autexier, La texte de Job.
Etude critique des témoins hebraique et grecs. Le problème des versets
absents de la Septante, Paris, 2000).

apostoli ca „părul lui Hristos”; împreună cu ei Hristos era
în pace, dar, în momentul pătimirii, ei îl părăsesc pe
Hristos şi se împrăştie, precum părul cînd este tuns (cf.
Omilii la Iov XIX, 16, 11-12b).

16:9

16:13

A scrîşnit din dinţi împotriva mea – Pentru Augustin, acest
gest exprimă acoperirea cu reproşuri, iar dinţii reprezintă
cuvintele” (Annotationes in Iob 16). ♦ Săgeţile jefuitorului său
echivalează, în traducerea noastră, gr. Bevlh peiratou`
aujtou` (SEPT. FRANKF. şi SEPT. VEN.), unde peiravth" are
sensul de ‘pirat, jefuitor, tîlhar’; în SEPT. RAHLFS întîlnim
forma de plural, Bevlh peiratw`n aujtou`, literal „săgeţile
jefuitorilor săi”; cf. săgeţile bîntuitoriului lui (BIBL. 1688),
săgeţile tîlharilor lui (MS. 45), săgeţile celor iscusiţi ai lui (MS.
4389), săgeţile tiranilor (MICU şi BIBL. 1914), remarcabilă
fiind dimensiunea politică pe care o conferă aceste opţiuni;
haidăii lui şi-aruncă săgeţile spre mine (ANANIA). ♦ Iahve este
zugrăvit în acest verset în contururi tari, ca o fiară însetată
de sînge şi răzbunare, care îşi sfîşie prada. (cf. Gen. 37:33;
Ex. 22:12; Deut. 33:20) Probabil, astfel de imagini
paradoxale l-au inspirat pe Marcion în veacul al II-lea p.
Chr. să-şi conceapă teoria existenţei a doi dumnezei, unul
inferior, imperfect, neîndurător, pătimaş, al Vechiului
Testament, care a creat lumea, a dat Legea şi a inspirat
profeţii, Dumnezeu care se mînie şi se răzbună (legea
talionului), dar nu este atotputernic şi atotştiutor şi alt
Dumnezeu, iubitor, milos şi iertător, al Noului Testament,
tatăl lui Iisus Hristos. ♦ Iov este încolţit şi săgetat asemenea unei fiare feroce în timpul vînătorii. ♦ Alţi comentatori
consideră că aici Iov îl confundă pe Satan cu Iahve şi că
Dumnezeu i-a îngăduit lui Iov să-l vadă pe diavol.

Şi m-a pus ca pe un semn – Termenul ebraic mattara are
sensul de ‘ţintă’, fiind redat în SEPT. FRANKF. prin skopov"
‘străjer, cel care supraveghează, spion, scop, ţel, ţintă,
semn’. Originalul masoretic ne înfăţişează o frază destul de
aspră: Dumnezeu l-a aşezat pe Iov ca pe o ţintă pentru săgeţile Sale.
Traducătorii de la 1688 au optat, însă, pentru primul sens,
traducînd puse-mă ca pre un strajnic. Manuscrisele anterioare
recurg la aceeaşi sferă semantică pentru a reda finalul
versetului: puseră-mă ca un străjar (MS. 45), mă puse ca o pază
(MS. 4389). Alte versiuni, mai vechi sau mai noi, optează,
mai plauzibil, pentru echivalarea lui skopov" ca „semn” sau
„ţintă”, urmînd textul ebraic: pusu-m-au ca semn (MICU),
m-au pus luişi ca spre sămn (VULG. BLAJ), cf. posuit quasi in
signum (VULG.), pusu-m’au ca un semn (BIBL. 1914), şi me luă
dreptu ţintă (BIBL. 1874 şi BIBL. 1911), m-a pus apoi ţintă
(RADU-GAL.), ca într-o ţintă (CORN.), m-a înălţat deasupra aşa
cum pui o ţintă (ANANIA), m-a ridicat ca să-i fiu ţintă (BTLN),
and set me up for his mark (KJV), Il a fait de moi sa cible (BIBL.
JER.), he set me up as his target (ESV 2007), He has also set me up
as His target (NASB 1995), Il a tiré sur moi comme à un but
(NEG 1975), puis m’a dressé pour cible (TOB 1988), m’ha posto
per suo bersaglio (NRV 1994). ♦ Rărunchii mei – Am ales să
traducem prin această formă arhaică a cuvîntului rinichi
termenul grecesc nefrov", care traduce ebraicul kilyah.
Potrivit antropologiei ebraice, rinichii reprezintă sediul
afectivităţii şi al sentimentelor. Aşadar, Iov este lovit în
însăşi profunzimea cea mai intimă a fiinţei sale sufleteşti. ♦
Vărsarea fierii pe pămînt reprezintă primirea unei răni
mortale (cf. Prov. 7:23).

16:10
În SEPT. RAHLFS se vorbeşte despre „lovirea obrajilor”
(gr. e!paisen me eij" siagovna), nu a genunchilor, ca în gr.
ejpevpesev me eij" taV govnata (SEPT. FRANKF. şi SEPT. VEN.).
♦ Suferinţele îndurate de Iov au fost asociate deseori cu
cele ale lui Hristos, Iov fiind astfel o prefigurare tipologică
a lui Mesia pătimitor. În psalmii mesianici ai lui David sînt
utilizate cu privire la Mesia diverse expresii pe care Iov şi le
atribuie sieşi.
16:11
SEPT. RAHLFS ne oferă în acest verset o variantă cu
adjectivul la singular, eij" cei`ra" ajdivkou, „în mîinile celui
nedrept”, în vreme ce în SEPT. FRANKF. şi SEPT. VEN.
citim eij" cei`ra" ajdivkou, pe care l-am tradus prin în mîinile
celor nedrepţi. ♦ Iov se compară cu o cetate asediată metodic
şi tenace de către Iahve. ♦ Filip Preotul remarcă aici o
posibilă profeţie mesianică privitoare la suferinţele îndurate
de Iisus din partea evreilor şi romanilor (Comentariu la Iov 16).
16:12
Astfel de pasaje i-au condus pe unii comentatori să
vadă în Dumnezeu pe acel „tată sadic” al psihanaliştilor. ♦
Apucîndu-mă de păr, mi l-a smuls – Hesychius îi vede pe

16:15
Sac de jale – Termenul sac (gr. savkko") desemnează un
veşmînt dintr-o stofă grosolană sau din păr de animale,
care era purtat ca semn al doliului sau ca penitenţă. Aşadar,
sacul devine veşmîntul permanent al lui Iov, o parte
integrantă a fiinţei sale. În acest context ar mai putea fi o
aluzie la lipirea veşmîntului de trup, din cauza numeroaselor răni. Termenul este redat, în general, prin sac (BIBL.
1688, MS. 45, VULG. BLAJ, BIBL. 1865-1867, MICU, BIBL.
1874, BIBL. 1911 şi BIBL. 1921, BIBL. 1914, CORN., BIBL.
1936, RADU-GAL., BIBL. 1944, BIBL. 1968, ediţiile sinodale
ortodoxe mai noi, BTLN, cf. BIBL. JER., NEG 1975, TOB
1988), dar şi prin volbură de sac (ANANIA), zablău (MS. 4389),
sackloth (KJV, ESV 2007, NASB 1995), cilicio (NRV 1994), cu
evidente referinţe la autoflagelarea monastică medievală.
16:16
Peste pleoapele mele s-a lăsat negura – Întunecarea vederii
poate fi o referinţă la diminuarea acuităţii vizuale, datorată
elefantiazisului.
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16:17
Iov respinge acuzaţia de jaf şi hoţie venită din partea lui
Elifaz (Iov 15:28, 34) ♦ Hesychius de Ierusalim îl numeşte
pe Iov „profet şi teofor”, pentru că în viaţa lui se
prefigurează suferinţa mîntuitoare a lui Hristos, părăsit şi
de Dumnezeu şi de oameni (Omilii la Iov XIX,16-17).
16:18
Iov face apel la doi martori clasici ai lui Dumnezeu,
cerul şi pămîntul (cf. Ier. 2:12) ♦Potrivit unei vechi
concepţii ebraice, sîngele striga către Dumnezeu cerînd
răzbunare, cît timp nu era acoperit cu pămînt (Gen. 4:10;
37:26; Isa. 26:21; Iez. 24:8). Fiind inocent, moartea lui Iov
este nedreaptă şi, astfel, pămîntul însuşi nu-i va acoperi
sîngele pînă ce moartea sa nu va fi răzbunată. Strigătul
sîngelui său va urca pînă la ceruri. Aşadar, fiecare moarte
trebuia răzbunată, dar cine îl va răzbuna pe Iov împotriva
lui Dumnezeu? Aici intervine necesitatea unui mediator
între om şi divinitate, glasul sîngelui său urmînd să nu
rămînă fără răspuns. Iov este un martir al teodiceei.
16:19
Identificarea acestui martor celest rămîne în continuare
controversată. S-au propus diverse soluţii: martorul este un
înger, o altă persoană vie sau moartă, ori chiar Dumnezeu.
♦ Pentru interpretarea acestui verset cităm o notă a lui
Bartolomeu Anania care, în versiunea proprie a cărţii Iov,
sintetizează astfel interpretarea ortodoxă tradiţională:
„Pornind de la o intuiţie a lui Jung, Paul Evdokimov (La
femme et le salut du monde) a insistat, cu mare răsunet, asupra
dimensiunii profetice a acestui verset. Textul e, într-adevăr,
enigmatic. În mijlocul disperării sale, cînd Iov se crede
lepădat de Dumnezeu şi neînţeles de oameni, iată că apare,
ca din nimic, o rază de speranţă: acest martor ceresc
misterios, în care teologul rus o identifică pe Maica
Domnului; ea este aceea care, cunoscînd adevărurile fiinţei
omeneşti, va depune mărturie, prin rugăciune (devhsi"), în
cerurile lui Dumnezeu. În primul stih al acestui verset e
folosit cuvîntul mavrtu" = martor, iar în cel de al doilea,
cuvîntul sunivstwr = cel ce ştie ceva împreună cu un altul, adică
cel ce depune mărturie în cunoştinţă de cauză. Pentru ideea
în sine vezi şi următoarele două versete”. ♦ Vulgata
traduce acest verset astfel: Ecce enim in caelo testis meu set
conscius meus in excelsis (Căci, iată, e în cer martorul meu şi
părtaşul meu în cele de sus). Sf. Grigorie cel Mare
raportează această misterioasă referinţă la Iisus Hristos şi îl
numeşte pe Tatăl apărătorul din cer al Fiului (cf. Moralia in
Iob XIII, 27). Şi Augustin crede că aceste cuvinte îl privesc
pe cel care încă nu coborîse pe pămînt (Annotationes in Iob
16).
16:21
O traducere mai exactă a acestui verset ar fi următoarea:
„O, dacă ar putea exista o pledoarie a omului în faţa lui
Dumnezeu”. Luînd în considerare, paralelismul sinonimic,
putem afirma că aproapele omului din această frază este

Dumnezeu. Altă posibilă traducere, mai fidelă originalului
ebraic, ar fi: „O, dacă Domnezeu ar pleda pentru om în
faţa lui Dumnezeu”. Astfel, dorinţa fierbinte a lui Iov este
ca însuşi Dumnezeu să devină mediatorul obiectiv şi
nepărtinitor între om şi Dumnezeu. Începînd de aici, se
pot broda numeroase interpretări cu privire la
Dumnezeul-Om, Hristos, cel care a refăcut comuniunea
între om şi Dumnezeu. Traducerile care urmează
Septuaginta ne oferă următoarele soluţii: Şi fie mustrare
omului înaintea Domnului şi fiiului omului la aproapele lui! (BIBL.
1688, MS. 45), şi să fie mustrare omului înaintea Domnului şi
fiiului omului cu deaproapele său (MICU), şi să fie mustrare omului
înaintea Domnului şi fiiului omului cu aproapele său (BIBL. 1914),
să-i fie apărare lui, omului, la Domnul, şi-aproapelui său fie-i,
de-asemenea, fiul omului (ANANIA). ♦ Şi în cazul acestui
verset, considerăm necesară redarea integrală a notei
corespunzătoare din ediţia Bartolomeu Anania, ca
pertinentă în argumentarea interpretării anterioare:
„Ebraică: O, dacă El ar putea să arbitreze între om şi Dumnezeu/
aşa cum [se face] între un om şi aproapele său! Nonsensul e
evident: Dumnezeu nu poate să arbitreze împotriva Lui
Însuşi. Aceasta i-a făcut pe mulţi traducători să adopte
formulări convenţionale. Versetul 21 din textul
Septuagintei pare a revela nu numai mijlocirea Maicii
Domnului în faţa lui Dumnezeu, dar şi pe aceea a Fiului
Omului în favoarea aproapelui Său, adică a fiecărui om.
Textul invită la o meditaţie profundă”.
16:22
De regulă, discursurile lui Iov se termină cu evocarea
vremelniciei vieţii terestre. ♦ Pentru Augustin, calea de pe
care nu este întoarcere este cea a renunţării la lume
(Annotationes in Iob 16).

Capitolul al 17-lea
17:1
Iov este convins că moartea sa este iminentă şi îşi
descrie suferinţele într-un stil cutremurător de naturalist, cu
detalii fiziologice foarte exacte.
17:3-4
Urmînd îndeaproape textul ebraic, Vulgata traduce
astfel: Libera me et pone me iuxta te; et cuius vis manus pugnet
contra me (Eliberează-mă şi aşează-mă lîngă tine; şi mîna
oricui să lupte împotriva mea). În consecinţă, versetul este
interpretat în perspectivă hristologică de către Sf. Grigorie
cel Mare. ♦ Hristos, care nu a păcătuit nici cu gîndul, nici
cu fapta, a suferit cu amar în timpul patimii, dar a fost
eliberat prin înviere şi aşezat de-a dreapta lui Dumnezeu,
după înălţarea la cer (Moralia in Iob XIII, 35). Textul ebraic
este limpede: fii tu chezaşul meu, fiindcă altfel cine ar putea să
răspundă pentru mine? ♦ Iov este convins că Dumnezeu îi va
face dreptate în faţa prietenilor care vor fi încredinţaţi în
final de inocenţa sa. Curajul său este remarcabil şi
paradoxal: îl invocă pe Dumnezeu împotriva lui
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Dumnezeu, se încrede în Dumnezeu împotriva lui
Dumnezeu.
17:5
Nici Textul Masoretic nu este mai clar în cazul acestui
verset. Exegeţii ebraişti au propus mai multe traduceri
posibile: 1) pentru cîştig cineva îşi denunţă prietenii, iar ochii
copiilor se sting; 2) un prădător devine cel ce îşi denunţă prietenii, iar
ochii copiilor se sting; 3) unul îşi invită prietenii la masă, în vreme ce
ochii copiilor săi se sting de foame; 4) cel care îşi denunţă prietenii
pentru o arvună, ochii copiilor aceluia se vor stinge. ♦ În limba
română, acest verset este echivalat astfel: Cu parte de răutate
va povesti, ochii pentru fii s-au topit (BIBL. 1688), Cu partea
povestêşte răutăţii şi ochii pentru fii s-au topit (MS. 45), părţii se vor
vesti reale şi ochii s-au topit pentru fii (MICU), unei părţi se vor vesti
rele şi ochii se scurg pentru fii (BIBL. 1914), Că unei părţi anume i
se vestesc doar rele şi ochii mei dincoace se scurg pentru copii
(ANANIA).
17:11
Zilele mele au trecut în fugă – BIBL. 1688 traduce: zilele mêle
trecură cu alergare, deoarece în SEPT. FRANKF. întîlnim
parh`lqon ejn drovmw/,` literal „au trecut în fugă/ alergînd”.
SEPT. RAHLFS are o altă lecţiune, diferită printr-o singură
literă, ejn brovmw/̀, „cu geamăt, cu strigăt”.
17:12
Vulgata traduce et rursum post tenebras spero lucem (şi iarăşi
după întuneric nădăjduiesc lumina). ♦ Sf. Grigorie cel
Mare remarcă faptul că, aşa cum întunericul este urmat de
lumină, tot astfel, în lumea aceasta, bunăstarea succede
nenorocirii, şi, în chip asemănător, după noaptea vieţii de
acum, vom cunoaşte lumina veşniciei (cf. Moralia in Iob
XIII, 48).

18:2
Elifaz îl mai acuzase deja pe Iov de prolixitate (vezi
supra, 8:2). Acum repetă reproşul. O comunicare autentică
nu se poate stabili între Iov şi prietenii săi.
18:4
Baldad zugrăveşte un portret remarcabil al păcătosului,
dorind ca Iov să se recunoască indirect în el. Acesta îşi
acuză prietenul în suferinţă de obtuzitate şi caracter
refractar în faţa argumentelor expuse cu atîta convingere.
Trecerea foarte rapidă de la persoana a II-a la a III-a din
Textul Masoretic a derutat pe traducătorii Septuagintei,
potenţînd obscuritatea acestui capitol. Baldad dă dovadă de
rea-voinţă şi răutate. Vorbele sale nu mai sînt de multă
vreme cele ale unui consolator (Sf. Ioan Hrisostom,
Comentariu la Iov, 18, 4).
18:6
Nomazii atîrnau în cort asemenea opaiţe. Posesia unei
asemenea surse de lumină constituia un lux. ♦ Stingerea
unei lămpi dintr-o casă era considerată de evrei un semn de
rău augur. Lumina lămpii din acest verset este un simbol al
prosperităţii celui păcătos.
18:7
Textul ebraic descrie chinurile păcătosului ca pe ceva
obiectiv, real, existent în faţa ochilor. Septuaginta foloseşte
optativul, exprimînd dorinţa lui Baldad ca nenorocirile
zugrăvite să se abată asupra păcătosului.
18:8-9
În antichitate se utilizau astfel de capcane pentru hoţi,
plasate noaptea în jurul casei (cf. Herodot, Hist. 2, 121).

17:13-16

18:13

Iov se închipuie deja mort şi atins de putrefacţie,
sufletul cobrînd în Şeol, locul unde nu mai există speranţă.

Vulgata, urmînd Textul Masoretic, ne prezintă o
versiune diferită: devoret pulchritudinem cutis eius et consumat
brachia illius primogenita mors (se sfîşie frumuseţea pielii sale şi
moartea întîi născută să-i mistuie braţele). Sf. Grigorie cel
Mare interpretează frumuseţea pielii ca semnificînd gloria
efemeră (Moralia in Iob XIV, 19). ♦ Întîiul născut al morţii este
un simbol al ciumei.

17:16
Încărcătura dramatică a textului se apropie în acest loc
de cea a Epopeii lui Ghilgameş, mai ales în cazul meditaţiei
amare asupra morţii: „Ce ţi-a fost drag, ce-ai mîngîiat şi era
pe placul inimii tale, este astăzi pradă viermilor, ca o haină
veche./ Ce ţi-a fost drag, ce-ai mîngîiat şi era pe placul
inimii tale,/ este astăzi acoperit cu pulbere.../ Toate acestea
sînt acum cufundate în pulbere,/ Toate acestea sînt acum
cufundate în pulbere”.

Capitolul al 18-lea
18:1
În vreme ce discursurile lui Iov sînt spontane, uimitor
de îndrăzneţe şi de fertile în idei, cele ale celor trei
interlocutori ai săi sînt monotone, previzibile, repetitive şi
conformiste.

18:14
În Textul Masoretic, finalul acestui verset este
următorul: şi este tîrît către regele spaimelor. Exegeţii au văzut în
acest „rege al spaimelor” întruchiparea lui Nergal, regele
împărăţiei morţilor, acuzatorul şi spaima nelegiuiţilor. Alţii
l-au identificat cu moartea sau cu Satana. Moartea apare
personificată în Psalmul 48:14, ca păstor al sufletelor din
Şeol (vezi şi Isa. 28:15).
18:15
Partea a doua a acestui verset este destul de obscură.
Textul Masoretic este diferit de cel al Septuagintei. Astfel,
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fragmentul este tîrît către împăratul spaimelor devine în
Septuaginta scoivh deV aujtoVn ajnavgkh aijtiva/ basilikh,
tradus de noi nenorocirea să-l înşface asemenea osîndei împărăteşti.
În general, sintagma aijtiva/ basilikh/̀ a fost tradusă prin:
vină împărătească (BIBL. 1688, MS. 45, MICU, BIBL. 1914),
regească învinuire (ANANIA); alte opţiuni de traducere: prin
responsabilitate regală, printr-o decizie regală care nu poate fi
desconsiderată (Johan Lust şi Erik Eynikel, Greek-English
Lexicon of the Septuagint, Deutsche Bibelgesellschaft,
Stuttgart, 2003; sub voce aijtiva)

trăiţi asupra mea. SEPT. FRANKF. nu are o lecţiune specială în
acest caz, la fel MS. 45. Cel mai probabil este o greşeală de tipar.

18:16

A ridicat întăritura lui împotriva mea – Întăritură îl traduce
pe gr. ojcuvrwma ‘fortăreaţă, meterez’; alte traduceri ale
termenului: tăriia (BIBL. 1688, MS. 45, MICU, cf. BIBL.
1914), cetatea (ANANIA). Bartolomeu Anania, în comentariul la versiunea sa diortosită a Bibliei (ANANIA), consideră
că Iov ar fi intuit „pariul” dintre Dumnezeu şi Satan. Termenul ebraic echivalent este matsuwd ‘laţ, cursă, lasou folosit
la vîntoare’. Dacă anterior (18:7-9), Baldad insinuase că Iov
a căzut în propria cursă, acum acesta din urmă îi dă replica,
afirmînd că Domnul este cel ce i-a întins cursa.

Pucioasa abătută din cer peste păcătoşi reprezintă o
pedeapsă cumplită a lui Dumnezeu, rezervată fărădelegilor
strigătoare la cer. (cf. Gen. 19:24; Deut. 29:23) Fumul de
pucioasă era utilizat pentru dezinfectarea unei locuinţe
înainte de a fi introdus noul ei locatar. ♦ Unii comentatori
au văzut aici o aluzie la demonul feminin Lilith din
mitologia babiloniană, prezent şi în legendele ebraice.
18:18
Damanatio memoriae era, în antichitate, una dintre cele
mai cumplite pedepse rezervate celor păcătoşi. ♦ Partea a
doua a versetului, iar numele său se va afla în faţa celor mai
dinafară, lipseşte din SEPT. RAHLFS., fiind prezentă numai
în SEPT. FRANKF. şi SEPT. VEN.
18:19
Extincţia descendenţei era o altă nenorocire abătută
asupra păcătoşilor, potrivit doctrinei morale tradiţionale.
18:20-21
Sf. Grigorie cel Mare vede în acest loc o referinţă la perioada apocaliptică şi la Antihrist (Moralia in Iob, 14, 26-28).

19:4
Prietenii săi au devenit persecutorii lui. Sf. Ioan
Hrisostom afirmă că Iov le face amicilor o concesie, ca şi
cum ar spune: „chiar dacă aş fi păcătos, voi n-ar trebui să
mă calomniaţi, ci să-mi respectaţi suferinţa” (Comentariu la
Iov, XIX, 3)
19:6

19:9
Cununa simbolizează prosperitatea, bucuria şi faima.
Coroana este simbolică, o emblemă a bunăstării trecute şi
pierdute. Iov înţelege că „lupta” se dă între el şi
Dumnezeu. De altfel, întreaga istorie a umanităţii stă sub
zodia acestei înfruntări dinte om şi Dumnezeu.
19:13-15
Iov se simte nu doar ca un adversar al lui Dumnezeu, ci
şi al oamenilor. Chiar fraţii lui, cei ce s-au înfruptat demult
din bogăţiile sale, l-au părăsit. Iov poate fi comparat cu
celebrul său tip istoric, Hristos, cel în care nu au crezut nici
fraţii lui (Ioan 5:5). Iov este un străin pentru toţi.

Capitolul al 19-lea

19:16

19:1

Nu este exclus ca Iov să fi fost îngrijit de sclavi în
timpul bolii sale.

Acest capitol este, poate, cel mai important. Iov îşi apără
cu fermitate inocenţa, făcînd şi o profesiune de credinţă sublimă într-un context în care orice speranţă îi fusese nimicită.

19:17

„Prietenii săi nu numai că nu îl consolează pe Iov, ci
chiar îi sporesc suferinţa prin vorbele lor” (cf. Sf. Ioan
Hrisostom, Comentariu la Iov, XIX, 1). În „procesul” său cu
Dumnezeu, amicii săi reprezintă nişte martori mincinoşi
care îl acuză pe nedrept. Ostilitatea şi violenţa divină
împotriva sa sînt nedrepte. ♦ Răutatea şi lipsa de loialitate a
prietenilor lui Iov îi califică pe aceştia drept tipuri ale
ereticilor care vor urma (Sf. Grigorie cel Mare, Moralia in
Iob, 14, 29).

În textul ebraic se aminteşte de fiii pîntecelui meu. Însă
ştim că toţi fiii lui Iov muriseră deja (1:19). Exegeţii evrei
au considerat că aici sînt amintiţi nişte fii vitregi, iar
traducătorii SEPT. au echivalat prin uJiouV" pallakivdwn mou,
tradus de noi prin fiii concubinelor mele, cf. fiii ţiitorilor mêle
(BIBL. 1688, MS. 45), fiii ţiitoarelor mele (MICU, FILOTEI,
ŞAGUNA, BIBL. 1914), fiii ibovnicelor mele (ANANIA). Dincolo
de aceste speculaţii, nu trebuie căutată o consecvenţă logică
riguroasă într-un text poetic. ♦ Imaginea din textul ebraic
este mai dură: Suflarea mea a ajuns nesuferită nevestei mele, şi
duhoarea mea a ajuns dezgustătoare fiilor mamei mele. Respiraţia
celui bolnav de elefantiazis este urît mirositoare.

19:3

19:19

Grăiţi împotriva mea – Începutul versetului al treilea din
acest capitol al Septuagintei este redat în BIBL. 1688 prin

În întreaga istorie biblică, marile figuri ale religiei
mozaice, ca David, Ieremia ş.a., au îndurat suferinţe mari,

19:2
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care ar fi fost mai suportabile dacă nu ar fi fost provocate
de apropiaţi şi de rude.
19:20
Un alt simptom îngrozitor al elefantiazisului. ♦
Hesychius din Ierusalim (Omilii la Iov, XXII, 19, 20)
remarcă în acest verset o aluzie la Sfînta Euharistie, iar Sf.
Grigorie cel Mare (Moralia in Iob XIV, 57) interpretează
imaginea alegoric: oasele reprezintă forţa trupească, iar
carnea simbolizează slăbiciunea. Hristos este una cu
Biserica sa şi, astfel, oasele îl simbolizează pe Domnul, iar
carnea pe ucenici, care în momentul răstignirii au avut o
înţelepciune slăbită. Pielea reprezintă femeile sfinte care îl
slujeau pe Domnul în treburile exterioare.
19:21
Patetismul acestui verset este remarcabil de intens. Iov
atinge marginile deznădejdii; dispreţuit, repudiat, osîndit şi
abandonat de toţi este părăsit şi de Dumnezeu. ♦ Dreptul
care suferă a fost asociat de părinţii filocalici cu sufletul
omenesc asaltat de patimi şi ispitele demonice:
„întunericul vrăjmaşului care urăşte frumuseţea a venit în
inima mea şi a întunecat lumina cunoştinţei din mintea
mea. Vai mie, vai mie, cîte curse ale diavolului m-au prins şi
m-au atras dintr-o atît de mare înălţime, sfîşiindu-mă?
Alergînd, am slăbit şi sudorile au ieşit degeaba din mine.
Cine nu mă va plînge văzîndu-mă zdrobit de osteneli şi
dureri zadarnice şi naufragiind în afara ţărmului? Fie-vă
milă de mine, fie-vă milă de mine, prieteni (Iov. 19:21) şi rugaţi cu
durere pe bunul Stăpîn Hristos, Care nu tine minte răul şi
Care, poate, îndurîndu-Se de mine, va depărata ceata
cumplită a diavolului urîtor al bine-lui din înţelegerea mea şi
voi vedea în ce noroiu zac şi, deşi pot, nu voiesc să mă ridic
din el. Rugaţi-vă, ca nu cumva scurtîndu-se timpul, să-mi
taie toată nădejdea. Nu este durere mai mare ca durerea
mea, nici rană mai mare ca rana mea, nici o durere ca durerea
inimii mele” (Sf. Isaia Pustnicul, Cuv. XXIX).
19:22
De carnea mea nu vă săturaţi – Acest fragment
simbolizează calomnia care „sfîşie” faima dreptului. ♦
Tragedia lui Iov este cutremurătoare. Negăsind sprijin şi
consolare la prietenii săi, cu o sforţare sublimă, îşi pune
toată încrederea şi speranţa din nou în Dumnezeul pe care
îl stigmatizase ca duşman şi persecutor al său.
19:23-24
Foarte probabil, cartea lui Iov are la bază un vechi
poem oriental, probabil din jurul anului 2000 a. Chr. De
aceea, aluzia la „gravarea“ nefericitei poveşti (sau, în
funcţie de traducere, la „scrierea pe un sul“) poate fi o
referinţă la scrierea babiloniană pe tablete.
19:25-27
Versetele sînt obscure, unele dintre cele mai enigmatice
din întreg Vechiul Testament, atît din punctul de vedere al
interpretării, cît şi al criticii textuale, al gramaticii, al stilului

şi al istoriei ideilor. Trecem în revistă alte opţiuni de
traducere, care pot clarifica sensurile textului: Pentru că de la
Domnul acêstea mi s-au săvîrşit, carele eu mie mi le ştiu,/ Carele
ochiul mieu le-au văzut, şi nu altul. Şi toate mie mi s-au săvîrşit în
sîn (BIBL. 1688), Pentru că ştiu că vêcinic iaste cela ce mă va
slobozi pre pămînt. Scula-să-va piêlea mea ce sufere acêstea. Pentru
că de la Domnul acêstea mi s-au săvîrşit, carele eu mie mi le ştiu,
Carele ochiul mieu le-au văzut, şi nu altul. Şi toate mie mi s-au
săvîrşit în sîn (MS. 45), Că ştiu că iaste totdeauna cela ce are a
strica pre pămînt. Şi să rădice piêlea mea carea se rădică, că de la
Domnul au fost mie aceasta. Şi ce văz eu însumi în mine care au
văzut ochiul mieu iar nu al lui şi toate mi s-au sfîrşit în sîn (MS.
4389), Eu înse sciu, măntuitorul meu trăesce; el va sta o dată pe
pămînt; şi deşi acestă pele este spărcăită; tot voiu privi fără carne pre
Dumnedeu. Pre densul ’l voi privi spre binele meu. Ochii mei l vor
vede, dar nu ca pre inimic; după acesta se consumă rerunchiele mele in
sinu-mi (BIBL. 1865-1867), că ştiu că Răscumpărătoriul viu iaste
şi în zioa cea mai de-apoi din pământ mă voiu scula. Şi iarăşi mă
voi încungiura cu pielea mea şi în trupul mieu voiu vedea pre
Dumnezeul mieu, pre Carele eu însumi Îl voiu vedea, şi ochii miei să
vor uita spre El şi nu altul. Pusă ieste această nădejde a mea în
sânul mieu (VULG. BLAJ), cf. scio enim quod redemptor meus vivat
et in novissimo de terra surrecturus sim et rursum circumdabor pelle
mea et in carne mea videbo Deum quem visurus sum ego ipse et oculi
mei conspecturi sunt et non alius reposita est haec spes mea in sinu
meo (VULG.), Că ştiu că veacinic easte Cel ce mă va răsipi şi Carele
va scula pre pământ piialea mea, care sufere aceastea. Că de la
Domnul mi s-au săvârşit aceastea care eu mi le ştiu. Pe carele ochiul
mieu le-au văzut, şi nu altul, şi toate mi s-au săvârşit în sân
(MICU), BIBL. 1874, BIBL. 1911 şi BIBL. 1921 urmează
îndeaproape BIBL. 1865-1867, iar BIBL. 1914, versiunea
MICU; Dar ştiu că Răscumpărătorul meu este viu şi că Se va ridica
la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea şi chiar dacă
nu voi mai avea carne, voi vedea totuşi pe Dumnezeu. Îl voi vedea
şi-mi va fi binevoitor; ochii mei Îl vor vedea, şi nu ai altuia. Sufletul
meu tânjeşte de dorul acesta înăuntrul meu.(CORN.), Căci ştiu că
veşnic este Acel ce-o să-mi dezlege târziul pe pământ; da, pielea,
care’ndură acestea, va’nvia. Că de la Însuşi Domnul mi s’au făcut
acestea pe care mi le ştiu, pe care eu, nu altul, cu ochii le-am văzut,
pe toate care-aicea în sân s’au săvârşit (ANANIA), Dar eu ştiu că
Răscumpărătorul meu este viu ţi că El, în ziua cea de pe urmă, va
ridica iar din pulbere această piele a mea ce se destramă. Şi afară din
trupul meu voi vedea pe Dumnezeu. Pe El Îl voi vedea şi ochii mei Îl
vor privi, nu ai altuia. Şi de dorul acesta măruntaiele mele tânjesc în
mine (RADU-GAL., BIBL. 1936, BIBL. 1944, BIBL. 1968 şi
ediţiile sinodale ortodoxe mai noi, cu mici diferenţe de
natură poetică între ele), Dar ştiu că Răscumpărătorul meu
trăieşte şi la urmă El Se va ridica pe pământ. Şi după ce această
piele a mea va fi nimicită, totuşi fiind în carnea mea voi vedea pe
Dumnezeu: pe care eu însumi Îl voi vedea şi ochii mei Îl vor privi, şi
nu ai altuia. Mi se topesc rărunchii înăuntrul meu (BTLN), For I
know that my redeemer liveth, and that he shall stand at the latter
day upon the earth: And though after my skin worms destroy this
body, yet in my flesh shall I see God: Whom I shall see for myself,
and mine eyes shall behold, and not another; though my reins be
consumed within me (KJV), Je sais, moi, que mon Défenseur est
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vivant, que lui, le dernier, se lèvera sur la poussière. Une fois qu’ils
m’auront arraché cette peau qui est mienne, hors de ma chair, je
verrai Dieu. Celui que je verrai sera pour moi, celui que mes yeux
regarderont ne sera pas un étranger. Et mes reins en moi se
consument (BIBL. JER.), Aber ich weiß, daß mein Erlöser lebet; und
er wird mich hernach aus der Erde auferwecken; und werde danach
mit dieser meiner Haut umgeben werden und werde in meinem
Fleisch Gott sehen. Denselben werde ich mir sehen, und meine Augen
werden ihn schauen, und kein Fremder. Meine Nieren sind verzehret
in meinem Schoß (LUTHER), For I know that my Redeemer lives,
and at the last he will stand upon the earth. And after my skin has
been thus destroyed, yet in my flesh I shall see God, whom I shall see
for myself, and my eyes shall behold, and not another. My heart faints
within me! (ESV 2007), As for me, I know that my Redeemer lives,
And at the last He will take His stand on the earth. Even after my
skin is destroyed, Yet from my flesh I shall see God; Whom I myself
shall behold, And whom my eyes will see and not another. My heart
faints within me! (NASB 1995), Je sais bien, moi, que mon
rédempteur est vivant, que le dernier, il surgira sur la poussière. Et
après qu'on aura détruit cette peau qui est mienne, c’est bien dans ma
chair que je contemplerai Dieu. C’est moi qui le contemplerai, oui,
moi! Mes yeux le verront, lui, et il ne sera pas étranger. Mon coeur en
brûle au fond de moi (TOB 1988), Ma io so che il mio Redentore
vive e che alla fine si alzerà sulla polvere. E quando, dopo la mia
pelle, sarà distrutto questo corpo, senza la mia carne, vedrò Dio. Io lo
vedrò a me favorevole; lo contempleranno i miei occhi, non quelli d’un
altro; il cuore, dal desiderio, mi si consuma! (NRV 1994). ♦ Textul
Masoretic sună astfel: dar eu ştiu că răscumpărătorul meu este viu
şi că, la urmă, se va ridica/ va sta pe pămînt. Termenul ebr. goel,
tradus prin răscumpărător, are sensul primar de ‘răzbunător
al sîngelui, persoană însărcinată să răzbune un omor’ (cf. 2
Reg. 14:11; Deut. 19:6-12); acesta avea drept de
răscumpărare asupra bunurilor unei persoane decedate (cf.
Lev. 25:25; Rut 4:4-6) şi dreptul de a elibera din sclavie (cf.
Lev. 25:48). Cuvîntul este asociat şi cu Dumnezeu, care îşi
va elibera poporul din robia Egiptului (cf. Ex. 6:6; 15:13)
sau din exil (Isa. 43:14) şi care îl răzbună, graţie
legămîntului cu acesta. În iudaismul rabinic, termenul goel îl
desemnează şi pe Mesia. Vendeta era prescrisă de legile
solidarităţii colective. Însă, în cazul de faţă, nu poate fi
vorba de o răzbunare a sîngelui, fiindcă Iov nu a suferit o
moarte violentă. De aceea, sensul trebuie să fie unul
alegoric. Iov îşi exprimase deja dorinţa de a găsi un
mediator între el şi Dumnezeu (vezi 9:32-35), afirmând că
acest „martor” este în ceruri (16:19). În versetul 21 al
acestui ultim capitol îl numise chiar „avocat/ apărător” al
său în faţa instanţei divine. Întrevede Iov pe Hristos, sau
totul e un artificiu exegetic? Bartolomeu Anania, în
comentariul la versiunea sa diortosită a cărţii lui Iov, a
concentrat foarte expresiv interpretarea creştină a acestor
versete: „Fericitul Ieronim, traducînd din ebraică, este
primul exeget care a sesizat dimensiunea profetică a
versetelor 25-26, în sensul că ele se referă la învierea
trupurilor. Versiunea sa (Vulgata) sună astfel: Căci eu ştiu că
Răscumpărătorul meu e viu, că în ziua cea de apoi eu mă voi scula
din pământ, că din nou voi fi învelit în pielea mea şi că-n carnea mea
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Îl voi vedea pe Dumnezeu. Dar imensele dificultăţi ale
originalului ebraic (îndeosebi inconsistenţa lexicală şi
gramaticală), care au generat traduceri din cele mai variate,
ridică şi astăzi controverse pasionante nu numai în teologia
protestantă, dar şi în cea catolică. Mai concentrat în
metaforismul său, textul Septuagintei transmite acelaşi
mesaj: Dumnezeu (Acela) este o fiinţă veşnică şi, ca atare,
transcende nu numai viaţa, ci şi moartea. El este Acela
care-l dezleagă pe om, întru târziul acestuia, din legăturile
morţii. Pielea este simbolul materialităţii omului, învelişul în
care însăşi carnea s-a topit (v. 20), trupul care pe pămînt
îndură suferinţa, dar care, atunci, va învia. Apostolul Pavel
va vorbi şi el, în numeroase locuri, despre trup ca înveliş
(adăpost, casă, cort) al duhului. Probabil că Iov vede o
viitoare apariţie eshatologică a lui Iahve care va restabili
ordinea şi dreptate în istorie şi în univers. Faptul că «îl va
vedea» pe acest Răscumpărător poate trimite către o
teofanie personală, dăruită ca o favoare personală. El e
convins că va fi reabilitat pe deplin şi că se va reconcilia cu
Iahve“. ♦ Exegeţii creştini nu au fost unanimi în a
interpreta acest text ca un argument al învierii. Tălmăcirea
din Vulgata este o interpretare în lumina unei doctrine
ulterioare. Clement Romanul şi Sf. Chiril al Ierusalimului
au întrevăzut aici o prefigurare a învierii lui Hristos. Dar,
pe de altă parte, Sf. Iustin Martirul, Sf. Irineu şi Tertulian
resping această interpretare. Sf. Ioan Hrisostom contestă
faptul că Iov ar fi cunoscut doctrina învierii, deoarece se
lasă pradă deznădejdii (Comentariu la Iov VII, 5) sau, cel
mult, avea o cunoaştere inadecvată a acestei învăţături. Tot
Sf. Ioan Hrisostom motivează filologic această contestare,
subliniind ambiguitatea verbului grecesc ajnivsthmi, care
poate însemna atît ‘a învia’, cît şi ‘a se ridica, a se trezi, a se
înălţa’. ♦ Augustin consideră că răscumpărătorul menţionat
aici este Hristos, eliberatorul din robia păcatelor (Comentariu
la Iov, XIX, 12). Abia Sf. Grigorie cel Mare îl numeşte pe
Iov un martor al învierii (Moralia in Job XIV, 79). Ieronim
văzuse şi el aici o dovadă peremptorie pentru învierea
universală, dovadă fiind traducerea sa, care scoate în
evidenţă această interpretare. Interpretarea sa din Vulgata a
marcat pentru secole exegeza creştină apuseană. ♦ Exegeţii
moderni oferă o interpretare mai prozaică şi consideră că
acest verset face referire la viitoarea tămăduire de boală a
lui Iov şi la restaurarea condiţiei sale anterioare, aşadar o
anticipare profetică a episodului din capitolele 38-42.
19:27
Au fost împlinite în sînul meu – Sînul (gr. kovlpo") simbolizează forul cel mai lăuntric al omului, adîncurile fiinţei sale.
19:28
Textul Masoretic: atunci voi spuneţi: cum să-l prigonim? Şi ce
pricină de judecată să aflăm împotriva lui?
19:29
Prin temeţi-vă şi voi de înşelăciune am redat gr. eujlabhvqhte
dhV kaiV uJmei`" ajpoV ejpikaluvmmato". Termenul grecesc tradus
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prin înşelăciune este ejpikavlumma ‘ceea ce este tăinuit,
ascuns’, care poate constitui o metaforă pentru înşelăciune.
Însă este posibil să ne aflăm în faţa unei erori de
transcriere, deoarece Codex Alexandrinus are în acest loc
lecţiunea krivmmato" ‘judecată’, mai potrivită contextului.
Versiunile româneşti care sînt fidele Septuagintei traduc pe
ejpikavlumma prin asupreală (BIBL. 1688, MS. 45, MICU, BIBL.
1914), de scoarţă, de’nveliş (ANANIA). ♦ Am tradus gr. pou`
ejstin hJ uJvlh prin care le este firea, literal „de unde provine
materia lor“; BIBL. 1688, MS. 45, MICU şi BIBL. 1914
traduc prin unde le este averea, iar ANANIA prin miezul plin de
seve. Am considerat mai potrivită traducerea cu nuanţă mai
abstractă, cu atît mai mult cu cît şi Codex Alexandrinus are în
loc de uJvlh ‘lemn, materie’, termenul ijscuv" ‘forţă, putere’.
♦ Textul Masoretic: temeţi-vă de sabie. Suferinţa se profilează,
astfel, drept calea regală de acces către sine.

Capitolul al 20-lea

său. ♦ „Iată de ce bogatul este totuşi foarte lipsit; pentru că
bogăţia înghiţită pe nedrept pînă la urmă o varsă din
pîntece, iar rădăcina celor drepţi precum curmalul înfloreşte (Ps.
91:13) şi îşi dă rodul său (Prov. 12:12)” (Sf. Ambrozie al
Milanului, Scrisori, XXXVIII, 8).
20:17
În imaginarul orientalilor, care îşi duc viaţa în deşert,
paradisul este aproape întotdeauna conceput ca un loc în
care abundă apa şi unde sînt izvoare, lacuri şi rîuri
îmbelşugate. În mod poetic, acestea sînt pline cu lapte,
miere, unt etc. Şi Ovidius (în Metamorfoze, 1, 111) vorbeşte
despre vîrsta de aur a umanităţii, cînd se revărsau „flumina
iam lactis, iam flumina nectaris”. Revărsarea mierii este o
aluzie la viitoarea revărsare a Duhului Sfînt peste apostoli
(Sf. Efrem Sirul, Comentariu la Iov, 20, 19-21). ♦ Folosirea
modului conjunctiv în acest verset lasă impresia că Sofar
doreşte cu maliţie pedepsirea păcătoşilor.
20:18

20:1
Al doilea discurs al lui Sofar este mai aspru şi mai
vehement decît primul (vezi cap. 11). Exasperat de ultimele
cuvinte ale lui Iov, acesta reafirmă în termeni şi mai
vehemenţi, doctrina tradiţională despre dreptate,
considerată ca normă imuabilă, eternă şi universală.
20:2
Textul ebraic este mai sugestiv şi mai semnificativ: de
aceea, gîndurile mele cele neliniştite mă fac să răspund.
20:4
Se face aluzie la o tradiţie revelaţională care urcă pînă la
Adam. Pasajul este unul dintre cele care pledează pentru
vechimea cărţii.
20:5
Textul Masoretic este mai semnificativ: triumful celor răi
este scurt. SEPT. FRANKF. şi SEPT. VEN. au în plus, faţă de
SEPT. RAHLFS, după paranovmwn, completarea ptw`ma kaiV,
„cădere şi”.
20:12
Cu toate că, aparent, răutatea este o „delicatesă” pentru
nelegiuit, în versetele următoare citim că ea se va preface în
venin şi fiere în pîntecele său. Origen vede aici pe eretic, în
gura căruia adevărul devine o amară minciună (Fragmente la
Iov 14, 41). ♦ Pentru Sofar, pedepsele abătute asupra
păcătoşilor reprezintă o teofanie a mîniei divine.
20:15
În originalul ebraic expresia este mai tare, fiind mai
dificil de explicat cum a fost omisă de „filtrul” estetizant al
traducătorilor Septuagintei: ejxemesqhvsetai ejx oijkiva"
aujtou~, tradus de noi prin va fi vomată din casa lui. În Codex
Alexandrinus se vorbeşte despre un „înger al morţii”,
lecţiune preluată şi de Sf. Ioan Hrisostom în comentariul

Ca dintr-o carne vîrtoasă, de nemestecat şi de neînghiţit – BIBL.
1688 traduce fragmentul w@sper strivfno" ajmavshto"
ajkatavpoto" (SEPT. FRANKF.) prin ca o paporă (= mîncare
n.n.) nemestecată, neînghiţită. Strivfno" are sensul de ‘carne
tare’; cf. ca o papură neamestecată, neînghiţită (MS. 45); MS.
4389, urmînd versiunea Ostrog, traduce: cum sînt cîlţii de nu
se rumegă, nici se înghit; ca oarece vârtos care nu să poate mesteca,
nici înghiţi (MICU şi BIBL. 1914); ca din ceva ce nu poţi să mesteci
şi să’nghiţi (ANANIA).
20:19
Casele multor puternici – Varianta din SEPT. FRANKF.,
pollw`n dunatw`n oi!kou", diferă aici de cea din SEPT.
RAHLFS, pollw`n ajdunavtwn oi!kou", literal „casele multor
neputincioşi”. ♦ Ultima parte a versetului este redată în
BIBL. 1688 prin şi petrêcerea au jăfuit şi n-au întăritu-o. Însă gr.
e!qlasen divaitan […] kaiV oujk e!sthsen se poate traduce
mai fidel printr-o propoziţie relativă sau concesivă, „a jefuit
un cămin pe care nu l-a zidit/ a jefuit un cămin, deşi nu l-a
zidit”, deoarece divaita are, în acest context, cel mai
probabil, sensul de ‘adăpost, locaş, sălaş’, şi nu de ‘fel de
viaţă’, iar verbul i@sthmi pe cel de ‘a construi, a zidi’ şi se
referă la locuinţele distruse de cel nelegiuit; cf. pentru că a
mulţi tari case au frînt şi petrêcerea au jecuit, şi n-au întăritu-o (MS.
45), au sfărîmat casele celor neputêrnici în piericiune (MS. 4389), că
casăle multor putearnici le-au stricat şi lăcaşul l-au jefuit şi nu l-au
întărit (MICU şi BIBL. 1914), Că multor vieţi sărmane le-a
dărâmat el casa şi-a jefuit cămara pe care n’a umplut-o (ANANIA).
20:24
Fierul nu era utilizat în vremea respectivă pentru arme.
Ceea ce intenţionează să spună Sofar aici este că păcătosul
va fi ucis cu o armă de calitate superioară.
20:25
Prin stelele să fie împotriva locaşurilor sale am redat gr.
a!stra deV ejn diaivtai" aujtou`. Textul ebraic prezintă o
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versiune puţin diferită: fulgerele să fie împotriva locaşurilor sale.
Am optat pentru următoarea variantă de traducere,
deoarece aluzia de aici este la vechea concepţie astrologică:
„astrele să-i prezică un destin nefast”. BIBL. 1688, BIBL.
1914 şi MICU traduc pasajul considerînd gr. ejn diaivtai"
drept complement al verbului peripathvsaisan ‘să
păşească’ (noi l-am considerat predicatul lui fovboi) şi
acordînd prepoziţiei ejn un sens locativ nu unul al direcţiei,
cum am procedat noi: stêle întru petrêcerile lui să umble (BIBL.
1688 şi MS. 45), şi stele să umble în lăcaşurile lui (BIBL. 1914),
stele să se plimbe prin tainiţele lui (ANANIA). Interesantă este
opţiunea cu accente lirice din MS. 4389: Nici stêle să nu fie în
viiaţa lui. Totuşi, SEPT. FRANKF. nu permite o asemenea
traducere, deoarece are virgulă înainte de peripathvsaisan.
Pe de altă parte, SEPT. RAHLFS şi logica aluziei astrologice
ne conduc către următoarea traducere: „stelele strălucitoare
să meargă împotriva sa”. Aici am urmat, însă, decupajul
sintactic din BIBL. 1688. ♦ Sf. Grigorie cel Mare
interpretează acest pasaj ca pe tribulaţiile suferite de
păcătoşi din partea spiritelor demonice pe care le slujesc
prin faptele lor (Moralia in Iob, 15, 33).
20:26
Focul cel nestins să-l mistuie – În textul ebraic, focul cel
neaprins de mînă omenească. Este vorba despre focul ceresc
trimis spre a-i pedepsi pe marii păcătoşi, precum la
Sodoma şi Gomora. Însă, în acest loc, Sofar poate face
aluzie la focul ceresc ce a mistuit averea „păcătosului” Iov.
♦ După cum era de aşteptat, Părinţii Bisericii au văzut aici
o profeţie la judecata universală şi la focul nestins al
infernului (Sf. Grigorie cel Mare, Moralia in Iob 15, 37).
20:27
Răutatea celui nedrept dobîndeşte proporţii cosmice şi
se răsfrînge asupra întregii naturi. Păcatul afectează întreaga
creaţie, nu doar persoana umană.
20:29
Sofar îşi nuanţează teoria retribuţiei morale distributive,
acordînd loc şi excepţiilor: păcătosul se poate bucura
uneori de fericire, dar aceasta este temporară, fiind
„partea” dăruită lui de Dumnezeu.

Capitolul al 21-lea
21:1
În textul ebraic, sensul este exact invers: ascultaţi-mă,
dăruiţi-mi cel puţin această mângîiere. Urmînd fidel Septuaginta,
BIBL. 1688 şi MS. 45 traduc Ascultaţi, ascultaţi-mi cuvintele,
pentru ca să nu fie mie de la voi această mîngîiêre. La fel
procedează MICU şi BIBL. 1914. ANANIA găseşte un
ingenios artificiu subtextual traducînd: O, ascultaţi, prieteni,
cuvintele-ascultaţi-mi, să nu rămân cu-atâta din mângâierea voastră!
♦ Capitolul de faţă reprezintă un autentic rechizitoriu al lui
Iov îndreptat împotriva doctrinei retribuţiei morale
distributive. Tonul polemic este foarte accentuat,

argumentele se succed într-o înlănţuire logică fermă, iar
monologul sau rugăciunea, obişnuite în discursul lui Iov,
lipsesc. Cuvîntarea, cu amplele sale reflecţii despre
suferinţa drepţilor şi prosperitatea păcătoşilor, a ridicat
probleme serioase pentru comentatorii tradiţionalişti. De
aceea, exegeţii creştini s-au străduit să demonstreze că Iov
nu este deloc critic la adresa proniei divine, ci că urmăreşte
instruirea morală a ascultătorilor, insistînd asupra
neputinţei umane de a înţelege sensul paradoxalelor acţiuni
ale divinităţii. De fapt, Iov critică aici, potrivit majorităţii
părinţilor Bisericii, nu pronia divină, ci ignoranţa şi
reaua-voinţă a prietenilor săi. A lăsa fără replică vorbele
nepioase ale prietenilor săi ar fi fost un păcat din partea lui
Iov (Sf. Grigorie cel Mare, Moralia in Iob, 14, 29).
21:2
Dacă nu i se oferă o altă consolare, măcar să fie ascultat
cu atenţie.
21:4
În toate discursurile sale, Iov nu se adresează decît
indirect prietenilor săi. Adevăratul său oponent/
interlocutor este Dumnezeu. Pe de altă parte, Iov devine
purtătorul de cuvînt al tuturor celor care suferă şi sînt
aproape de marginea deznădejdii (Sf. Ioan Hrisostom,
Comentariu la Iov, 21, 3-6).
21:4
Gest care exprimă fie admiraţia tăcută, fie consternarea
ori oroarea.
21:6
Sf. Ioan Hrisostom afirmă că Iov îşi evidenţiază
profundele sale suferinţe ca să precizeze clar, dinainte, că
aceste chinuri insuportabile constituie cauza vorbelor
tulburătoare şi „răzvrătite” care vor urma (Comentariu la Iov,
XXI, 2).
21:7
Iov respinge teodiceea tradiţională, idealistă şi
reducţionistă, opunîndu-i o viziune lucidă, necruţătoare şi
foarte realistă asupra vieţii umane. Dumnezeu nu tolerează
răul şi păcatul pentru că ar fi de acord cu el, ci pentru că
este plin de iubire, de înţelegere şi rabdă răutatea
păcătoşilor, aşteptînd ca aceştia să vină la pocăinţă (Sf.
Efrem Sirul, Comentariu la Iov, 21, 7).
21:12
Alăută şi chitară – Instrumentele muzicale menţionate
aici sînt mai dificil de identificat. Probabil că este vorba
despre un fel de tamburină sau orgă şi o harpă.
21:13
Comparaţia destinului celui drept cu soarta idilică a
păcătoşilor era cu atît mai dramatică pentru Iov, cu cît el
însuşi îşi pierduse casa, turmele şi familia.
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21:14
Aceste cuvinte sînt aşezate de Origen în gura ereticilor
din orice timp şi loc. Ereticii sînt falsa „turmă veşnică”
(Iov 21:9) a Domnului, erezia fiind numai o imitaţie a
adevăratei turme a lui Hristos (Fragmente la Iov, 15, 23).
21:15
Am echivalat fragmentul gr. tiv iJkanw`" o@ti
douleuvsomen aujtw/` prin cine este cel Puternic pentru a-i sluji?
Diferenţele existente între versiuni creează interesante
probleme de interpretare. Textul nu este prezent în
versiunea iniţială a SEPT., fiind considerat ca ireverenţios la
adresa divinităţii. În SEPT. FRANKF. şi SEPT. VEN. întîlnim
adverbul iJkanw`", în vreme ce SEPT. RAHLFS are adjectivul
iJkanov", aparatul critic nemenţionînd în nici un manuscris
lecţiunea iJkanw`". Prezenţa adverbului pledează pentru
varianta de traducere din BIBL. 1688: ce e destul ca să slujim
lui? Pe de altă parte, substituirea acestuia cu un adjectiv
argumentează traducerea propusă de noi. ♦ Alte versiuni se
diferenţiază în funcţie de lecţiunea asumată. Versiunea din
cele două manuscrise anterioare Bibliei de la 1688 se
situează în aceeaşi sferă a autochestionării retorice a
păcătosului despre caracterul lucrativ al evlaviei: Ce-i dăstul
ca să slujim lui? (MS. 45). La fel procedează şi alte versiuni
care urmează cu fidelitate BIBL. 1688: au, doară, destul easte
ca să slujim Lui? (MICU), au doar destul este ca să slujim lui?
(BIBL. 1914). Însă această opţiune de traducere nu este
justificată, pentru că, în acest context, iJkanov" reprezintă
echivalarea teonimului ebraic Şaddai ‘Cel ce este suficient’,
cf. Cel [Atot]puternic: quid est Omnipotens ut serviamus ei
(VULG.), ce este a tot Putintele ca se’i servim? (BIBL. 1865-1867),
cine e Atotputearnicul ca să-i slujim? (VULG. BLAJ), ce este
A-totu-puterniculu, ca să-i servimu? (BIBL. 1874 şi BIBL. 1911),
ce este Atotputernicul ca să-i slujim lui? (RADU-GAL.), ce este Cel
Atot puternic, ca să-i slujim? (CORN.), ce este Cel
Atotputernic, ca să-I slujim? (BTLN), Cine este Cel
Atotputernic ca să-I(L) slujim (Lui)? (BIBL. 1936, 1944, BIBL.
1968 şi ediţiile sinodale ortodoxe mai noi). Versiunea
ANANIA ne oferă o echivalare originală, avînd o nuanţă
blasfematorie; intenţia diortositorului este aceea de a
sublinia aroganţa sfidătoare şi autosuficientă a nelegiuitului
în faţa valorilor transcendente: au cine-i Preasătulul, ca să-i
slujim noi? (ANANIA). Versiunile în limbi moderne urmează
aceeaşi opţiune de traducere adoptată şi de noi: What is the
Almighty, that we should serve him? (KJV şi ESV 2007), Qu’est-ce
que Shaddaï pour que nous le servions (BIBL. JER.), Who is the
Almighty, that we should serve Him? (NASB 1995), Qu’est-ce que
le Tout-Puissant, pour que nous le servions? (NEG 1975), Le
Puissant vaut-il qu’on se fasse son esclave? (TOB 1988), Che cos’è
l’Onnipotente perché lo serviamo? (NRV 1994). ♦ Sf. Chiril al
Alexandriei raportează această interpelare la farisei şi, în
general, la omul autosuficient: „Să spună deci fariseul lipsit
de minte, care este deosebirea în faţa lui Dumnezeu între
sfînt şi întinat, între drept şi păcătos, între cel lipsit de
evlavie şi iubitorul de Dumnezeu. De va spune că fiecare
străluceşte neschimbat prin fapte egale, nefiind nici o

deosebire între ei, toate se confundă şi vom spune cu
dreptate ceea ce s-a scris: Oare ajunge să-I slujim Lui? Sau ce
folos avem să ne întâlnim cu El? (Iov 21:15). Căci, dacă,
precum a zis careva dintre poeţii elini: Rămîne la fel şi cel ce
luptă pentru cele rele (Homer, Iliada, IX, 318) şi se află în
aceeaşi cinste cel rău şi cel bun, cum nu e lucru deşert să se
suporte osteneli neplăcute pentru virtute? Dar nu vom
cugeta că aşa stau lucrurile în realitate. Căci zice
Dumnezeu: Pe cei ce Mă slăvesc pe Mine îi voi slăvi, şi cei ce Mă
defaimă vor fi defăimaţi (1 Reg. 2:30)” (Comentariu la Evanghelia
după Ioan, VI). ♦ Pragmatismul exagerat duce la
îndepărtarea de Dumnezeu. Cei care iubesc în mod
neraţional bogăţiile materiale le vor sluji mai mult acestora
decît lui Dumnezeu (Sf. Grigorie cel Mare, Moralia in Iob,
15, 54). S-a remarcat faptul că viziunea celui fără de lege
asupra religiei aminteşte de cea a lui Satan (vezi 1:9).
21:18
Pleava şi colbul sînt imagini biblice obişnuite pentru
oamenii necredincioşi şi nelegiuiţi (Ex. 15:7; Ps. 1:4; Isa.
27:13).
21:19-20
Iov contestă o altă axiomă a doctrinei morale
tradiţionale: retribuţia colectivă a posterităţii. El doreşte ca
pedeapsa divină să se abată direct asupra nelegiuitului
pentru a se încredinţa de existenţa şi justeţea dreptăţii
divine.
21:21
Dacă în textul ebraic fraza este formulată sub forma
unei întrebări retorice, Septuaginta o transformă într-o
afirmaţie apodictică.
21:22
Am redat gr. aujtoV" deV sofou`" diakrinei` prin el însuşi e
cel ce judecă pe cei înţelepţi. Această versiune este prezentă în
SEPT. FRANKF. şi SEPT. VEN., care urmează aici varianta
din Codex Alexandrinus, însă în SEPT. RAHLFS citim aujtoV"
deV fovnou" diakrinei`, literal „el judecă pe ucigaşi”.
Termenul ebraic yispot ‘cei din înălţime’ este redat prin
„înţelept” sau „ucigaş”. BIBL. 1688, pornind de la această
lecţiunea din SEPT. FRANKF., traduce şi el pre cei învăţaţi
alêge. Manuscrisele anterioare nu sînt, însă, în acelaşi ton: şi
el pre cei învăţaţi alêge (MS. 45), în vreme ce în MS. 4389
găsim o variantă apropiată de RAHLFS: acesta sămuiêşte pre cei
înţelepţi. Contextul impune o altă variantă de traducere. Se
poate realiza o interesantă paralelă cu concepţia grecilor
antici despre sfidarea divinităţii (gr. u@bri"), sau cu cea
despre invidia zeului (gr. fqovno" tou`` Qeou`). Astfel, mai
potrivită ar fi versiunea şi el judecă pe cei înţelepţi, alegere
justificată şi de polisemia verbului diakrivnw, care înseamnă
atît ‘a selecta, a discerne, a alege’, cît şi ‘a judeca’. Celelalte
versiuni se apropie, mai mult sau mai puţin, de Textul
Masoretic: carele judecă pre cei mari (BIBL. 1865-1867), carele
judecă pre cei înnalţi (VULG. BLAJ), cf. qui excelsos iudicat
(VULG.), El, care cîrmuieşte duhurile cereşti (CORN.), care judecă
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pe cei de sus (BIBL. 1936, RADU-GAL., BIBL. 1944, BIBL.
1968 şi ediţiile sinodale ortodoxe mai noi), El este Cel care
judecă pe cei înălţaţi? (BTLN). Unele versiuni se apropie de
varianta din SEPT. RAHLFS: şi el judecă pre cei înţelepţi (MICU),
care judecă pre cei mari (BIBL. 1874 şi BIBL. 1911). Există şi
versiuni care par a realiza o sinteză între Textul Masoretic
şi SEPT.: el judecă pre cei puternici (BIBL. 1914), el, acela care
judecă omorul (ANANIA). ♦ Nimeni nu poate pătrunde cu
raţiunea planurile tainice ale lui Dumnezeu (Sf. Ioan
Hrisostom, Comentariu la Iov, 21, 22). Sînt prezentate,
antitetic, sfîrşitul celui păcătos în bogăţie, bucurie şi belşug,
în paralel cu stingerea dreptului în amărăciune, sărăcie şi
lipsuri. ♦ Cei înţelepţi – Textul Masoretic are lecţiunea fiinţele
de sus, adică „îngerii”.

versiuni urmînd această opţiune de traducere), că’n ziua
nimicirii cel rău este cruţat (ANANIA), în ziua nenorocirii cel rău
este cruţat (BIBL. 1936, RADU-GAL., BIBL. 1944, BIBL. 1968
şi ediţiile sinodale ortodoxe mai noi). Versiunile
occidentale oscilează şi ele între aceste două variante de
traducere, care statuează fie ineluctabilitatea pedepsei
divine pentru păcătos, fie faptul că aceasta îl ocoleşte
mereu: That the wicked is reserved to the day of destruction (KJV),
Au jour du désastre, le méchant est épargné (BIBL. JER.), that the
evil man is spared in the day of calamity (ESV 2007), For the
wicked is reserved for the day of calamity (NASB 1995), Au jour du
malheur, le méchant est épargné (NEG 1975), Au jour du désastre
le méchant est préservé (TOB 1988), che nel giorno dell’ira egli sfugge
(NRV 1994).

21:26

21:33

Pentru omul Vechiului Testament toate valorile umane
şi divine devin problematice în faţa morţii.

Traducerea lui Ieronim din VULG. merită a fi remarcată
în acest context pentru frumuseţea şi profunzimea
metaforei: dulcis fuit glareis Cocyti (dulce i-a mai fost
prundişul Cocytului). Cocytul ‘rîul gemetelor’ era unul
dintre cele trei fluvii ale Infernului. Sensul expresiei de aici
este întrucîtva similar celei latine, sit tibi terra levis (fie-ţi
ţărîna uşoară). Iov constată cu amărăciune că nelegiuitul
are parte de onoruri chiar şi după moarte. ♦ În concepţia
vremii, moartea era izbăvirea de toate necazurile vieţii,
aşadar, afirmă Iov, moartea nu constituie o pedeapsă
pentru cel păcătos.

21:29
Şi semnele lor nu le pîngăriţi – Verbul grecesc ajpalotriovw
are înţelesul primar de ‘a înstrăina’, dar şi cel de ‘a pîngări,
a profana, a separa, a distruge, a înlătura’. BIBL. 1688 redă
acest îndemn prin şi sêmnele lor nu le va înstreina.
Manuscrisele precedente sînt în consens: şi sêmnele lor să nu
le faceţi streine (MS. 4389), şi sêmnele lor nu le va înstreina (MS.
45). În Textul Masoretic se făcea aluzie la povestirile
uluitoare ale călătorilor: şi voi nu primiţi mărturia lor. Unele
versiuni au urmat textul ebraic: mărturiile lor nu le puteţi
nesocoti (BIBL. 1865-1867), şi togma aceastea îl veţi cunoaşte a le
înţeleage (VULG. BLAJ), cf. et haec eadem eum intellegere
cognoscetis (VULG.), nu nesocotiţi mărturiele loru (BIBL. 1874
BIBL. 1911 şi BIBL. 1921), şi nu ştiţi ce istorisesc ei? (CORN.),
n-aţi luat aminte la parabolele lor? (RADU-GAL.), şi n-aţi
recunoscut dreptatea spuselor lor (BIBL. 1936, BIBL. 1944, BIBL.
1968 şi ediţiile sinodale ortodoxe mai noi), şi nu daţi cu
piciorul la ce spun ei (ANANIA). Cele care urmează
Septuaginta şi, implicit, BIBL. 1688, traduc astfel: şi seamnele
lor nu le înstrăinaţi (MICU), şi semnele lor nu le înstreinaţi (BIBL.
1914), Şi nu recunoaşteţi semnele lor (BTLN), unde imperativul
devine interogaţie retorică.
21:30
Cel rău este cruţat pentru ziua pieirii – Verbul grecesc
koufivzetai, tradus în BIBL. 1688 prin să uşurêze, înseamnă
‘a uşura, a despovăra, a elibera de, a cruţa’. Mai justă este
echivalarea lui prin a cruţa, aşa cum se află şi în textul ebraic
şi în multe alte versiuni: Că în zioa piericiunii se va uşora cel rău
(MS. 4389), Căci la dzua perirei să iuşurează cel rău (MS. 45),
pentru diua nenorocirei cruţat remâne reul (BIBL. 1865-1867), că
spre ziua pierderii să ţine cel rău (VULG. BLAJ), cf. in diem
perditionis servabitur malus (VULG.), că la zioa peririi să ţine cel
rău (MICU), cel rău este păstrat pentru ziua perderii (BIBL. 1874,
BIBL. 1911 şi BIBL. 1921), că pentru ziua pieirii se ţine cel rău
(BIBL. 1914), Cum în ziua nenorocirii, cel rău este cruţat (cu
versiunea CORN. perspectiva se schimbă radical, celelalte

Capitolul al 22-lea
22:1
Elifaz îi răspunde lui Iov cu o vigoare şi cu o
agresivitate mult mai mare decît înainte, întorcînd
argumentele lui Iov împotriva lui şi îndemnîndu-l la
pocăinţă. ♦ Sfinţii Părinţi au criticat vehement discursul lui
Elifaz, considerînd ca nefondate acuzaţiile aduse de acesta
lui Iov, dar mai ales au înfierat tăgăduirea rolului
providenţei şi zugrăvirea unui fals portret al omului drept.
Astfel, Elifaz se înfăţişează mai sever decît Satan, care
recunoscuse totuşi dreptatea şi nevinovăţia lui Iov. Elifaz îl
învinuieşte de cele mai grave păcate.
22:3
Îţi desăvîrşeşti calea – În gîndirea religioasă ebraică, calea
(gr. oJdo"v) constituia o metaforă pentru felul de viaţă ales. ♦
Dumnezeul zugrăvit aici de Elifaz este unul nepăsător,
indiferent faţă de ordinea morală a lumii.
22:6
Luarea ca zălog a veşmîntului unui sărman constituia o
cruzime abominabilă, fiindcă acesta era cel cu care se
învelea noaptea spre a se apăra de frig; practica era cu
desăvîrşire interzisă de Lege (Gen. 22:26-27). ♦ Elifaz îi
sugerează lui Iov o confesiune sui generis, enumerîndu-i
diverse păcate care au ca substanţă nedreptatea faţă de
aproapele.
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22:7

22:18

În Orient, a oferi apă celui însetat este una dintre
datoriile elementare ale omului. În Cartea egipteană a morţilor,
una dintre justificările sufletului judecat de către zei era
aceea că a dat mîncare şi apă celui flămînd şi însetat. Prov.
25:21 recomandă acelaşi lucru chiar şi faţă de duşmani:
„De flămînzeşte vrăjmaşul tău, dă-i să mănînce pîine şi
dacă însetează, adapă-l eu apă”. ♦ Aceste acuzaţii nedrepte
au stîrnit indignarea comentatorilor creştini, Iov fiind
prezentat aici ca un tiran crud.

Departe de mine – SEPT. FRANKF. şi SEPT. VEN. au aici o
lecţiune diferită, şi anume ajp j ejmou` povrrw, spre deosebire
de SEPT. RAHLFS, care are povrrw ajp j aujtou`, literal
„departe de el”.
Tema drepţilor care exultă în momentul pedepsirii
păcătoşilor este frecventă în Psalmi (vezi, de pildă, Ps.
58:11).

22:8

22:22

Pe cei sărmani – Fragmentul touV" ptwcouV" lipseşte din
ediţia RAHLFS, dar este prezent în SEPT. FRANKF. şi în cea
de la Veneţia.

Elifaz îi deformează cuvintele lui Iov şi îl învinuieşte de
tăgăduirea proniei divine.

Scoate însă din gura lui – Cf. gr. e!kbale deV ejk stovmato"
aujtou` (SEPT. FRANKF. şi SEPT. VEN.); în SEPT. RAHLFS
citim însă e!klabe deV ejk stovmato" aujtou, literal „primeşte
însă din gura lui”. Inversiunea literelor nu este
nesemnificativă, în primul caz Iov aflîndu-se în postura
celui care smulge cu forţa mărturisirea adevărului dureros
din gura lui Dumnezeu, în vreme ce, în al doilea caz, acesta
este comunicat de bunăvoie lui Iov. ♦ Tonul diatribei lui
Elifaz scade în intensitate şi acesta devine mai binevoitor
faţă de Iov. ♦ Elifaz subliniază capacitatea purificatoare a
suferinţei (Origen, Fragmente la Iov, 16, 61).

22:14

22:24

Bolta văzduhului – Grecescul gu`ro" ‘inel, cerc’ traduce
ebraicul chug ‘boltă, orizont, cerc’. Diferitele versiuni
transpun frumoasa imagine poetică în diverse moduri: ocolul
ceriului (BIBL. 1688), rătundul ceriului (MS. 4389), ţîrcălamul
ceriului (MS. 45), cercul ceriului (BIBL. 1865-1867, BIBL. 1874,
BIBL. 1911 şi BIBL. 1921), ţiţânile ceriului (VULG. BLAJ), cf.
circa cardines caeli (VULG.), împrejurul ceriului (MICU, BIBL.
1914), pe deasupra bolţii cereşti (RADU-GAL.), bolta cerească
(CORN.), roată pe margini largi de cer (ANANIA), de jur
împrejurul cerurilor (BIBL. 1936, BIBL. 1944, BIBL. 1968 şi
ediţiile sinodale ortodoxe mai noi), bolta cerurilor (BTLN), the
circuit of heaven (KJV), pourtour des cieux (BIBL. JER., TOB
1988), Umgang des Himmels (LUTHER), the vault of heaven (ESV
2007, NASB 1995), la voûte des cieux (NEG 1975), volta dei cieli
(NRV 1994).

Foarte interesantă este opţiunea de traducere a
cărturarilor de la 1688 care au interpretat numele Ofir ca
un determinat al lui ceivmarro" ‘şuvoi, torent’, traducînd
versetul qhvsh/ ejpiV cwvmati ejn pevtra/ kaiV wJ" pevtra
ceimavrrou" prin va pune preste lut în piatră şi ca piatra pîrîului
Sofír. Însă numele propriu Ofir, fiind o metonimie pentru
„aur”, considerăm mai justificată traducerea propusă de
noi, ideea versetului fiind aceea că aurul va deveni un lucru
atît de comun pentru Iov, încît acesta îl va preţui ca pe
prundişul rîului. ♦ În SEPT. FRANKF. şi SEPT. VEN. există
o denumire puţin diferită a acestei regiuni mitice, Swfevir,
în vreme ce în SEPT. RAHLFS citim Wfir. În plus,
substantivul pevtra, în SEPT. FRANKF. şi SEPT. VEN., nu
mai are iota subscris precum primul (gr. pevtra/), aşa cum se
întîmplă în SEPT. RAHLFS. Aşadar, al doilea pevtra se află
în cazul nominativ singular, nu în dativ, ca primul, fapt ce
justifică traducerea din BIBL. 1688. SEPT. FRANKF. şi SEPT.
VEN. au lecţiunea qhvsei, iar SEPT. RAHLFS qhvsh/. În
consecinţă, BIBL. 1688 traduce prima parte a versetului
prin va pune preste lut în piatră. Totuşi, nu considerăm prea
întemeiată traducerea lui cwvma prin lut, deoarece
substantivul grecesc poate primi, în context, un sens mai
adecvat, acela de ‘măgură, tumul, mormînt, movilă de
pămînt cu rol de protecţie pentru morminte’. ♦ Ofirul este
un ţinut semifabulos, de unde evreii importau aur de foarte
bună calitate (cf. 1 Cor. 29:4). Ofirul devine sinonim cu
aurul de mare preţ. Amplasarea regiunii sau a localităţii este
încă incertă: sudul Arabiei, coasta de est a Africii, India ş.a.

22:10
Judecata lui Elifaz este apriorică şi deductivă. El susţine
cu disperare teoria retribuţiei temporale.
22:12

22:15
Unele manuscrise şi Sf. Ioan Hrisostom propun
lecţiunea bărbaţii cei drepţi (gr. a!ndre" divkaioi), în locul celei
din SEPT. RAHLFS, bărbaţii cei nedrepţi (gr. a!ndre" a!dikoi).
În Textul Masoretic avem varianta: oameni răi. MS. 4389,
BIBL. 1914 şi ANANIA traduc prin bărbaţi nedrepţi, BIBL.
1688 prin oameni nedirepţi, MS. 45 prin oameni strîmbi, MICU,
FILOTEI şi ŞAGUNA prin bărbaţii cei drepţi.
22:16
Dacă aici se face referire la oamenii din vremea
potopului, atunci lecţiunea mai potrivită pentru versetul
anterior este bărbaţii nedrepţi.

22:16
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22:25
Restaurarea omului în vechea demnitate pierdută se
petrece numai prin pocăinţă (Sf. Efrem Sirul, Comentariu la
Iov, 22, 23). ♦ Textul Masoretic: Cel atotputernic va fi ca
lingourile de aur şi ca argintul pentru tine.
22:27
Şi îţi va dărui [putere] spre a-ţi împlini făgăduinţele – În
greacă dwvsei deV soi ajpodou`nai taV" eujcav". Traducătorii de
la 1688, urmînd MS. 45 şi conduşi scrupulele fidelităţii
desăvîrşite faţă de original, au tradus literal, ca şi MICU,
pierzînd sensul iniţial al versetului: şi-ţi va da ţie ca să-ţi dai
rugile. BIBL. 1914 va traduce mai just, ca să-ţi plineşti
făgăduinţele.

Capitolul al 23-lea
23:1
Iov îşi reînnoieşte lamentaţia şi, frustrat, se întreabă
asupra dreptăţii existente în lume; el începe să se îndoiască
asupra justeţei proniei.
23:2
Am tradus gr. hJ e!legxi" mou prin apărarea mea.
Traducătorii de la 1688 au decis să-l traducă pe e!legxi"
prin mustrare, în vreme ce, dat fiind contextul juridic al
disputei, mai plauzibilă ar fi fost traducerea prin
„respingerea acuzării, apărare”. De altfel, gr. e!legxi"
‘respingere, combatere’ este foarte apropiat de e!legco"
‘mustrare, dojană, respingere’. ♦ Originalul ebraic este mai
expresiv şi mai potrivit contextului: acum tînguirea mea este o
răzvrătire. Iov este „omul revoltat” al Vechiului Testament,
cel care îndrăzneşte să pună sub semnul întrebării întregul
său sistem de valori. De aceea, atent ca întotdeauna, Sf.
Ioan Hrisostom nu uită să precizeze, din raţiuni pastorale,
că Iov nu are nici o intenţie de a-l învinui pe Dumnezeu
sau de a-i cere socoteală pentru ceva (Comentariu la Iov, 23, 2).
23:3
Textul Masoretic este mai expresiv în contextul
sublinierii dorinţei acerbe a lui Iov de a se întîlni cu
Dumnezeu spre a purta un dialog clar, leal şi fără
intermediar: O, dacă aş şti unde să îl găsesc şi dacă aş putea veni
înaintea tronului său!
23:4
Mi-aş grăi singur pricina, id est „mi-aş pleda singur cauza”.
Dimensiunea juridică este din nou pregnantă.
23:7
Iov va obţine în cele din urmă ce dorea, şi anume o
confruntare directă cu Dumnezeu. El presimte că toate
întrebările şi dilemele sale sfîşietoare vor primi răspuns
prin faptul că Dumnezeu va trimite pe Fiul său întrupat
(Sf. Grigorie cel Mare, Moralia in Iob, 16, 37). Aşadar, idea

lui Jung din Răspuns la Iov îşi are originea în gîndirea
patristică. ♦ Sf. Ioan Hrisostom atribuie termenului grecesc
tevlo" sensul figurat de ‘moarte’. Iov îşi doreşte moartea,
dar nu se sinucide (Comentariu la Iov, 23, 3).
23:9
Puţin ambiguu, pasajul grecesc jAristeraV poihvsanto"
aujtou` kaiV ouj katevscon peribalei` dexiav kaiV oujk o!yomai a
fost interpretat de tălmăcitorii de la 1688: În stînga făcînd el,
şi nu m-am ţinut; mă va cuprinde cu direapta, şi nu voiu vedea (cf.
MS. 45 şi 4389). Astfel, verbul poievw a fost înţeles ca
indicînd direcţia, nu o activitate specifică. Şi alte versiuni au
tradus în acest mod: la stînga de va apuca, nu-l voiu prinde, de se
va întoarce la dreapta, nu-l voiu vedea (BIBL. 1914), de-a stânga de
va face El şi nu voiu prinde, să va întoarce la dreapta şi nu voiu
vedea (MICU), de voi merge spre stînga, ce voiu face? Nu-L voiu
cuprinde. De mă voiu întoarce spre dreapta, nu-L voiu vedea
(VULG. BLAJ), la miază-noapte l-am căutat şi n-am dat cu ochii de
el, m-am răsucit spre miază-zi şi tot nu l-am văzut (RADU-GAL.),
cautu la stînga, unde lucreză, dară nu-lu vedu; la dreapta de
asemenea se ascunde, şi nu-lu descoperu (BIBL. 1874, BIBL. 1911
şi BIBL. 1921), el dac-o ia la stînga şi vreau să-l prind, nu pot, iar
de S’a’ntors la dreapta, eu nici aici nu-L văd (ANANIA). ♦ Însă
verbul grecesc poievw, ca şi verbul ebraic asah, pe care îl
echivalează, are sensul de ‘a lucra, a săvîrşi, a face, a
confecţiona, a crea’. Alte versiuni pledează pentru această
opţiune: si ad sinistram quid agat non adprehendam eum si me
vertam ad dextram non videbo illum (VULG.), la stenga unde
lucreză, dar nu-l văd pre el, se ascunde în drepta, eu nu’l descoper pre
el (BIBL. 1865-1867), dacă are treabă la miazănoapte, nu -L pot
vedea; dacă se ascunde la miazăzi, nu -L pot descoperi (CORN.),
L-am căutat spre miazănoapte şi n-am dat de El, m-am întors către
miazăzi şi nici aici nu L-am văzut! (BIBL. 1936, BIBL. 1944,
BIBL. 1968 şi ediţiile sinodale ortodoxe mai noi), la stânga,
când lucrează, dar nu-L zăresc; Se ascunde la dreapta şi nu-L văd
(BTLN), On the left hand, where he doth work, but I cannot behold
him: he hideth himself on the right hand, that I cannot see him
(KJV), Quand il agit au nord, je ne le saisis pas, s'il se tourne au
midi, je ne le vois pas (BIBL. JER.), on the left hand when he is
working, I do not behold him; he turns to the right hand, but I do not
see him (ESV 2007), When He acts on the left, I cannot behold
Him; He turns on the right, I cannot see Him (NASB 1995), est-il
occupé au nord, je ne puis le voir; Se cache -t-il au midi, je ne puis le
découvrir (NEG 1975), est-il occupé au nord, je ne peux l’y
découvrir, se cache-t-il au midi, je ne l’y vois pas (TOB 1988), se a
settentrione, quando vi opera, io non lo vedo; si nasconde egli a sud, io
non lo scorgo (NRV 1994). ♦ Natura lui Dumnezeu este incognoscibilă şi de nepătruns (Olimpiodor, Comentariu la Iov, 23, 9).
23:10
În pasajul fiindcă acum îmi cunosc calea, cf. oi^da gaVr h!dh
oJdovn mou (SEPT. FRANKF. şi VEN.), verbul este la persoana
I singular; SEPT. RAHLFS are verbul la persoana a III-a
singular, oi^den gaVr h!dh oJdovn mou, putînd fi tradus prin
„fiindcă acum îmi cunoaşte calea”. În Textul Masoretic
citim o variantă similară celei din SEPT. RAHLFS. În funcţie

166

IOV

de lecţiunea aleasă, sensul versetului se schimbă radical;
prin suferinţă, Iov accede la cunoaşterea deplină a sensului
vieţii sale, sau, în sfîrşit, după ce l-a testat îndelung, Iahve
ajunge să îl cunoască pe Iov cu adevărat. ♦ Abia după o
îndelungată suferinţă, mintea lui Iov s-a deschis şi a dobîndit
cunoaşterea autentică. Prin împlinirea poruncilor divine şi prin
răbdarea suferinţelor şi necazurilor se ajunge la Dumnezeu
(Sf. Grigorie cel Mare, Moralia in Iob, 16, 39-44).
23:11
Sintagma de la poruncile lui redă, în traducerea noastră, gr.
ajpoV ejntalamavtwn aujtou` (SEPT. FRANKF.). În SEPT.
RAHLFS, această precizare este inserată în versetul următor.
Teologii creştini au văzut aici o trimitere la revelaţia
primordială transmisă, începînd cu protopărinţii Adam şi
Eva, din generaţie în generaţie.
23:12
Pe care nu le voi încălca – Cf. gr. ouj mhV parevlqw (SEPT.
FRANKF.). BIBL. 1688 traduce acest verb în mod absolut,
„şi nu mă voi petrêce”, însă parevrcomai este un verb tranzitiv
utilizat foarte des împreună cu prepoziţia ajpov; aşadar, „nu
voi încălca poruncile lui”. Diferenţa se explică prin decupajul
diferit al frazei în SEPT. FRANKF. şi SEPT. VEN. ♦ Iov este
un „sfînt” păgîn care poartă legea lui Dumnezeu „înscrisă”
în inima sa.
23:13
Iov ştie că Dumnezeu este neschimbător în deciziile
sale şi se teme că nu va putea iniţia o negociere cu cineva
care ia numai hotărîri irevocabile şi definitive.
23:16
În versetele 15 şi 16 verbul grecesc spoudavzw a fost
tradus diferit de-a lungul timpului, datorită polisemiei sale,
fie prin „a se îngriji de..., a năzui, a lua aminte la, a se grăbi,
a se sîrgui”, fie prin „a se tulbura, a se înfricoşa”.
Ambiguitatea provine dintr-o polisemie echivalentă a
verbul ebraic corespondent: bahal ‘a se îngriji de, a se grăbi’,
dar şi ‘a îngrozi, a înspăimînta’; astfel, avem: turbare –
conturbare (VULG.), preasîrgui – sîrgui (BIBL. 1688 şi MS. 45),
nevoi – îndemna (MS. 4389), tulbura (VULG. BLAJ), grăbi –
sîrgui (MICU, FILOTEI, ŞAGUNA, BIBL. 1914) etc.
23:17
Unii exegeţi au identificat in nuce o doctrină apofatică a
tenebrelor divine, simbol al incognoscibilităţii şi al
misterului nepătruns al lui Dumnezeu.

Capitolul al 24-lea
24:1
Iulian de Eclanum consideră că această afirmaţie nu
trebuie să ne determine a trage concluzia că răul predomină
pe pămînt, ci că Dumnezeu observă şi supraveghează cu
atenţie toate acţiunile oamenilor (Expositio libri Iob, 24, 1-2).

Dacă Dumnezeu este atotştiutor, problema răului nu mai
constituie o piatră de poticnire pentru cei credincioşi.
Părinţii sînt unanimi în a sublinia cu tărie că Iov nu
intenţionează să-i atribuie lui Dumnezeu răul prezent în
lume. Cu toate acestea, copleşit de disperare, Iov înclină să
creadă în arbitrariul destinului uman. Textul Masoretic este
la fel de obscur ca şi cel al Septuagintei. Unii comentatori
consideră că aici s-ar face referire la o instanţă a justiţiei
imanente care ar realiza automat un echilibru arbitrar al
dreptăţii, dar, deseori, inevitabil, ajungem să proiectăm
asupra textelor vechi propriile idei şi mentalităţi. ♦ Unii
comentatori au identificat o aluzie la judecata universală,
cînd Dumnezeu, intervenind direct în istorie, va restabili
justul echilibru al dreptăţii.
24:2
În Orient, singura modalitate de a separa proprietăţile
funciare era înfigerea în pămînt a unor pietre de hotar, la
intervale regulate. Bineînţeles, acestea puteau fi uşor deplasate.
24:5
Asinul sălbatic este adeseori asociat în Biblie cu
păcătosul obstinat în a refuza pocăinţa şi întoarcerea la
Dumnezeu. Comparaţia este o dovadă a dispreţului nutrit
de Iov pentru aceştia (Sf. Ioan Hrisostom, Comentariu la Iov,
24, 1-8). ♦ Probabil că asinii sălbătici de aici îi desemnează,
în chip metaforic, pe beduini.
24:6-12
Isho’dad din Merv remarcă faptul că lăcomia nu se
mulţumeşte a fura numai de la cei săraci, ci şi de la cei
bogaţi (Comentariu la Iov, 24, 6). ♦ Se pare că aici este
zugrăvită viaţa celebrilor „troglodiţi”.
24:9
Răpirea copiilor era o practică inumană a creditorilor
orientali în cazul debitorilor insolvabili.
24:13
Potrivit contextului în care Iov se întreabă despre cauza
aparentei ignoranţe a lui Dumnezeu faţă de nelegiuirile
păcătoşilor, fragmentul ejpiV gh`" o!ntwn aujtw`n (SEPT.
FRANKF.), tradus de noi prin cîtă vreme au fost pe pămînt, se
impune a fi considerat ca făcînd parte din fraza anterioară.
24:14-17
Sf. Grigorie cel Mare observă că zorii amintiţi aici
reprezintă mintea dreptului care este limpede şi luminoasă,
în vreme ce cugetarea păcătosului este asimilată nopţii (întunericului), fiind lipsită de disernămînt şi întunecată. Cel nelegiuit
trăieşte într-o continuă nelinişte şi tensiune, fiind tulburat
şi nestatornic asemenea apei (Moralia in Iob, 16, 77-79).
24:18
În SEPT. RAHLFS, ultima propoziţie din acest verset
este inclusă în următorul. Totodată, există şi o diferenţă
între versiuni: SEPT. VEN. şi FRANKF. vorbesc despre
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„oasele uscate” (taV ojsta` xhrav), iar SEPT. RAHLFS despre
„semănăturile uscate” (taV futav xhrav); cf. mai uşor iaste
preste faţa apei; blêsteme-se partea lor pre pămînt şi să ivească oasele
lor pre pămînt uscate (BIBL. 1688), Mai iuşor iaste preste faţa apei;
blasteme-să partea lor pre pămînt şi să ivască oasele lor pre pămînt
uscate (MS. 45), mai uşor este decât faţa apei, blastăme-să partea lor
pre pământ şi să se vază oasele lor pre pămînt uscate (MICU,
FILOTEI, ŞAGUNA şi BIBL. 1914), El mai uşor pluteşte decât pe
faţa apei, în ţară moştenirea îi este sub blestem (ANANIA).
Augustin consideră că referinţa la apă ar trimite la botezul
creştin (Annotationes in Iob 24).
24:19
Fiindcă a răpit snopul orfanului – Termenul grecesc
ajgkaliv", utilizat numai în acest loc, a fost tradus în BIBL.
1688 prin brăţişor. De fapt, semnificaţia lui este cea de ‘braţ
plin [de spice], snop’. Aşadar, înţelesul versetului este
următorul: „fiindcă a răpit şi puţinul pe care îl avea
orfanul”. Mai exact, este vorba despre acele spice de grîu
care rămîneau pe cîmp în urma treieratului şi care erau
rezervate de către Legea veche săracilor, văduvelor şi
orfanilor. A răpi de la cei sărmani aceste spice constituia o
crimă abominabilă; alte echivalări: îmbrăţişarea (MS. 45), sinul
(MICU, ŞAGUNA), sînul (FILOTEI, BIBL. 1914), brăţişorul
(ANANIA).
24:21
La vechii evrei, sterilitatea unui cuplu era considerată unul
dintre cele mai mari blesteme posibile (cf. 1 Reg. 1:5-8).
24:23
Se susţine ideea retribuţiei individuale. Pedeapsa lui
Iahve este sigură, chiar dacă întîrzie.
24:24
Căci înălţarea lui a vătămat pe mulţi – BIBL. 1688 asociază
subiectul toV u@ywma cu predicatul ejmaravnqh, rezultînd
traducerea pentru că pe mulţi au chinuit. Înălţarea lui să veşteji...
Însă, mai logic ar fi să acordăm toV u@ywma cu ejkavkwsen,
obţinînd traducerea propusă de noi. De altfel, unele
versiuni româneşti preferă această opţiune: că la mulţi rău a
făcut înălţarea lui şi s’au vestejit... (BIBL. 1914), că la mulţi rău au
făcut înălţarea lui şi s-au vestejit... (MICU), că multora li-i răul din
înălţarea lui (ANANIA). MS. 4389, urmînd OSTROG, traduce:
Că a mulţi au făcut rău înălţimea lui.

Capitolul al 25-lea
25:1
Baldad intervine replicînd lui Iov că Dumnezeu nu este
neputincios ori indiferent faţă de răul şi nedreptatea care
domnesc în lume.
25:2
TiV gaVr prooivmion h! fovbo" par jaujtou~ – BIBL. 1688 şi
alte versiuni traduc gr. prooivmion ‘preludiu, preambul,

prolog, introducere’ prin cuvînt înainte. În plus, SEPT.
FRANKF. are plasată o virgulă după par jaujtou`, ceea ce
conduce la următoarea traducere: ce e dară? Cuvînt înainte au
frică de la el. Însă, acest termen mai are şi înţelesul de ‘pildă,
parabolă’, pe care îl considerăm mai adecvat contextului.
MS. 4389 prezintă o versiune mai limpede şi mai apropiată
de cea pe care o considerăm mai potrivită: Dară ce iaste? Că
cuvîntul cel dentîi sau frica de la dînsul iaste. MS. 45 se situează
pe aceeaşi linie: Ce-i dară? Pocinoc (început de bun augur,
n.n.) au frică de la el? MICU, FILOTEI şi ŞAGUNA şi BIBL.
1914 împart fraza într-o interogativă: TiV gaVr, urmată de o
aserţiune constatativă eliptică, prooivmion h! fovbo" par
jaujtou`: Ce e, dară? Începutul, sau frica easte de la Cel ce face toată
lumea întru cel înalt? ANANIA traduce mai expresiv: Ce
credeţi?: pasul dulce, sau frica-i de la El, El, Cel ce face totul în cele
preaînalte? De aceea, considerăm mai adecvat că întreaga
frază să fie una interogativă. ♦ Se reia tema impurităţii
funciare a omului, dezvoltată de Elifaz (4:17-21 şi
15:14-16) şi Sofar (11:5-12), cu care a fost de acord şi Iov
(9:2-12; 12:9-25; 14:4).
25:3
Jefuitori… curse – Termenii greceşti echivalenţi sînt:
peiravtai‘piraţi’ şi e!nedra ‘ambuscade’; e!nedra a fost,
însă, tradus în BIBL. 1688 prin porunci. BIBL. 1914 şi MICU
au sesizat inadvertenţa şi au corectat-o prompt, traducînd
prin pândiri. MS. 45 traduce prin aleşuri, iar ANANIA prin
pândă. ♦ Baldad îl acuză pe nedrept pe Iov că este păcătos,
deoarece a îndrăznit să îl cheme pe Dumnezeu la judecată.
Dar, de vreme ce nu reuşeşte să-i dovedească vinovăţia, îl
compară cu nelegiuiţii şi, de fapt, îl laudă (Iulian de
Eclanum, Exposit. In Iob, 25, 1-2). ♦ Părinţii au criticat
aspru replica lui Baldad, care lansează acuzaţii mincinoase
şi neîntemeiate împotriva lui Iov (Sf. Ioan Hrisostom,
Comentariu la Iov, 25).
25:5
Părinţii au văzut în această referinţă o trimitere la
căderea îngerilor: „despre creaturi s-a zis: «Cine se va lăuda
că are inima curată, sau cine va îndrăzni să spună că este
curat de păcate?» (Prov. 20:9). Dumnezeiasca Scriptură,
extinzînd această spusă, zice: «Stelele nu sînt curate
înaintea Lui». Căci îngerii, deşi sînt mult mai presus de noi
şi au o statornicie mai întărită în virtute, n-au păstrat toţi
starea lor de la început. Căci, deoarece au fost unii
desprinşi din ea, toată firea creaturilor raţionale e socotită
capabilă de păcat şi neputînd să nu se împărtăşească de
păcat. Astfel şi fiinţa cuvîntătoare de pe pămînt şi
asemănătoare lui Dumnezeu n-a rămas timp îndelungat ca
la început, ci a căzut în primul Adam. Deci creatura nu a
fost cu desăvîrşire neschimbată şi de neprefăcut şi
înzestrată cu puterea de a rămîne la fel prin fire. Aceasta I
se potriveşte numai Celui ce este cu adevărat Dumnezeu”
(Sf. Chiril al Alexandriei, Comentariu la Evanghelia Sfântului
Ioan, V).
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25:6
Sintagma fiul omului apare numai aici în cartea lui Iov şi
are rolul de a sublinia fragilitatea, insignifianţa şi impuritatea funciară a omului.

Capitolul al 26-lea
26:1
Sarcasmul lui Iov este sfredelitor, punînd sub semnul
întrebării chiar monoteismul acestuia. Replica dată lui
Baldad este ironică şi amară: cunoaşterea cosmologiei nu
poate consola un om în suferinţă. Iov nu a pus niciodată
sub semnul întrebării omnipotenţa divină, iar acuza lui
Baldad este lipsită de temei.
26:3-4
Încercarea de a da sfaturi Înţelepciunii înseşi constituie
o absurditate, iar excesul de prudenţă duce la imprudenţă şi
este o dovadă de ipocrizie atunci cînd cineva vrea să treacă mai
prudent decît toţi (Sf. Grigorie cel Mare, Moralia in Iob, 17, 28).
26:5-6
Iulian de Eclanum vede în aceste versete o aluzie la
învierea morţilor (Expositio in Iob, 26, 5-6). În versetul 5 din
Textul Masoretic citim: spiritele morţilor (cf. ebr. refaim ‘cei
neputincioşi, lipsiţi de consistenţă’) tremură sub apă. Aici se
exprimă dominaţia universală a lui Iahve, care se răsfrînge
şi asupra Şeolului. ♦ A doua parte a versetului al şaselea
sună astfel în textul ebraic: iar Abaddon nu are acoperămînt.
Abaddon este o expresie (personificată, ulterior, ca
„înger”) a urgiei divine, a forţei nimicitoare şi răzbunătoare
a lui Iahve. Expresia va fi reluată în Apoc. 9:11.
26:7
SEPT. FRANKF. şi SEPT. VEN. au în finalul versetului pe
aujtou`, care lipseşte din SEPT. RAHLFS. ♦ Nordul era
locaşul prin excelenţă al zeilor. În mitologia semitică, safon
reprezenta muntele sacru al lui Baal. ♦ Situată în
perspectivă cosmologică, această viziune este uimitor de
grandioasă şi de modernă, dacă ne gîndim la faptul că
celelalte cosmogonii ale vremii imaginau Pămîntul ca
sprijinit de fiinţe mitologice, precum giganţi, broaşte
ţestoase, elefanţi etc. Iulian de Eclanum afirmă că voinţa
divină este cea care susţine Pămîntul deasupra neantului
(Expositio in Iob, 26, 7). ♦ Unii comentatori au întrevăzut
aici o metaforă pentru creaţia ex nihilo. Ne aflăm în faţa
unicului pasaj biblic ce evocă un spaţiu nemărginit.
26:9
În textul ebraic: cel ce întunecă faţa lunii. S-ar face referire,
astfel, la eclipsele de lună.
26:10
SEPT. FRANKF. şi VEN. prezintă, în acest verset, o
lecţiune improbabilă şi inadecvată, provstagma ejguvmnwsen,

„a dezgolit porunca”, în vreme ce lecţiunea din SEPT.
RAHLFS, provstagma ejguvrwsen „a înconjurat cu porunca”,
este mult mai credibilă în context. În Textul Masoretic
citim: şi a trasat un cerc pe suprafaţa apelor. Versiunile care sînt
apropiate de Septuaginta traduc astfel: porunca au golit-o
preste faţa apei (BIBL. 1688, MS. 45), Porunca au ocolit pre faţa
apei (MS. 4389), poruncă au pus preste faţa apei (MICU,
FILOTEI, ŞAGUNA), hotar a pus preste faţa apei (BIBL. 1914),
Şi-a rotit porunca’mprejur la faţa apei (ANANIA). ♦ Pămîntul
era văzut de vechii evrei asemenea unui disc plat înconjurat
de ape. Totodată, pentru semiţi, lumina şi întunericul
constituiau realităţi independente de aştrii celeşti.
26:11
Stîlpii văzduhului redă, în traducerea noastră, gr. stu`loi
oujranou`, desemnînd munţii care se profilează la orizont şi
pe care cerul pare a se sprijini. Metafora mai apare
echivalată şi columnae caeli (VULG.), stîlpii ceriului (BIBL. 1688,
MS. 4389, MS. 45, VULG. BLAJ, MICU, FILOTEI, ŞAGUNA,
BIBL. 1874, BIBL. 1911, BIBL. 1921, BIBL. 1914, BIBL.
1936, CORN., RADU-GAL., BIBL. 1944, BIBL. 1968 şi
ediţiile sinodale ortodoxe mai noi), columnele ceriului (BIBL.
1865-1867), stâlpii tăriei (ANANIA), stâlpii cerurilor (BTLN),
Les colonnes des cieux (BIBL. JER., TOB 1988), Die Säulen des
Himmels (LUTHER), The pillars of heaven (KJV, ESV 2007,
NASB 1995), Les colonnes du ciel (NEG 1975), Le colonne del
cielo (NRV 1994). ♦ Filip Presbiterul, în comentariul său la
Iov, interpretează aceşti stîlpi ca puteri îngereşti care
persistă în bine şi sfinţenie. Liniştirea mării ar însemna
pacificarea spirituală a omenirii prin propovăduirea
Evangheliei.
26:12-13
Gr. toV kh`to" este tradus în BIBL. 1688 şi MS. 45 prin
chítos, cf. chit (MICU), monstru (ANANIA). Tradus de noi prin
balaurul cel răzvrătit, gr. dravkwn ajpostavth" este redat prin
şarpele cel viclean (BIBL. 1688, MICU şi BIBL. 1914 prin, de
MS. 45) şi vicleanul şarpe (ANANIA), desemnînd, potrivit
majorităţilor interpreţilor patristici, pe Satana, care a fost
rănit, străpuns, măcelărit (gr. titrwvskw) de Dumnezeu şi
apoi ucis (gr. ejqanavtwsen) prin întruparea şi patima lui
Iisus Hristos (Sf. Efrem Sirul, Comment. in Iob, 26, 13).
Termenii ebraici corespondenţi sprijină această
interpretare: Rahab ‘monstru, aroganţă’, un monstru marin
mitologic pe care Talmudul îl consideră „regele mării” şi,
respectiv, bariach nachash ‘şarpele cel întortocheat’, ucis de
Iahve (cf. Isa. 27:1).
26:14
Secvenţa gr. jIkmavda lovgou, care poate fi redată, literal,
prin „umezeala, roua cuvîntului său” constituie o metaforă
pentru verbul divin. Alte versiuni traduc în aceeaşi cheie
metaforică: umezeala cuvîntului (BIBL. 1688), umăzala
cuvîntului (MS. 45), umezeala cuvântului (MICU, FILOTEI,
ŞAGUNA), puţin din cuvântul lui (BIBL. 1914), numai o şoaptă
vom auzi’ntru El (ANANIA). ♦ Iov începe să înţeleagă faptul
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că discursul său şi al prietenilor constituie doar o picătură
din oceanul înţelepciunii şi al tainelor dumnezeieşti (Sf.
Grigorie cel Mare, Moralia in Iob, 17, 54). ♦ Concluzia
teologică a imnului de faţă este magnifică: natura este
numai un semn palid al maiestăţii şi slavei divine.
Dumnezeu este dincolo de înţelegerea şi cunoaşterea
omnească.

Capitolul al 27-lea
27:1
A grăit în pildă – BIBL. 1688, consecventă sieşi, traduce
substantivul prooivmion prin cuvînt înainte, însă contextul
impune traducerea prin pildă. De altfel, şi versiunea ebraică
are aici cuvîntul maşal ‘proverb, parabolă’. Vezi şi nota de
la 25:2.
27:2
Viu este Domnul este o formulă iudaică specifică pentru
jurăminte, prin care Dumnezeu era luat ca martor (cf.
Num. 14:28). ♦ Perspectiva creştină asupra lui Iov este
magistral surprinsă şi sintetizată de mentorul lui Augustin:
„Adevărata libertate este a omului duhovnicesc, care pe
toate le judecă (1 Cor. 2:15), fără ca pe el să-l judece cineva
dintre cei cu care are părtăşie de făptură, fiindcă el este
supus numai lui Dumnezeu, Care singur este fără de păcat
şi despre Care zice Iov: «Viu este Domnul, Care mă judecă
astfel». El îl poate judeca drept numai pe acela care
priveşte nu lumea, ci cerul cu luminile curate şi limpezi ale
stelelor” (Sf. Ambrozie al Milanului, Scrisori, XXXVII, 27).
♦ Acuzat de diavol şi de prieteni, torturat de o cumplită
boală, părăsit de Dumnezeu, Iov înalţă imnuri de slavă
Domnului, dar, totodată îndrăzneşte, cu o sinceritate
cutremurătoare şi cu un curaj neobişnuit, să ceară dreptate
de la acelaşi Dumnezeu care îl nedreptăţise.
27:3-4
Uneori este mai primejdios şi mai condamnabil a cugeta
răul decît a-l rosti, deoarece graiul nu poate fi controlat
întotdeauna din cauza trăirilor impetuoase, dar reflecţia
poate tăinui o răutate deliberată. Dreptul nu poate decît
gîndi şi rosti adevărul (Sf. Grigorie cel Mare, Moralia in Iob,
18, 5).
27:5
Nu mă voi depărta de nevinovăţia mea – BIBL. 1688 traduce
verbul gr. ajpallavxw prin nu-mi voiu schimba, în vreme ce,
dat fiind sensul verbului ajpallavsw, mai plauzibil ar fi „nu
voi renunţa la/ nu mă voi îndepărta de/ nu voi înlătura”.
MICU şi BIBL. 1914 redau în mod just verbul prin nu voiu
depărta de la mine; cf. nu-mi voi dăscărca nerăutatea mea (MS. 45).
♦ O interpretare deconcertantă a pasajului, întemeiată pe o
lecţiune necunoscută a versetului, dar în ton cu caracterul
paradoxal al poemului, ne oferă Sf. Macarie Egipteanul:
„Aşadar, dacă voi fi statornic şi voi împlini cu rîvnă pînă la
sfîrşit ce-i place Lui, prin aceea că Îi voi sluji cu toată

osteneala şi voi practica toate virtuţile, El, Care este bun şi
drept, Îşi va împlini făgăduinţele cînd va vrea El, cunoscut
fiind că El nu poate minţi. Şi chiar dacă ar voi să mă dea
gheenei, ca acolo să fiu pedepsit pentru păcatele mele, eu
nu am să mă despart de El şi nu voi înceta să-L iubesc,
cum zice fericitul Iov: «Chiar dacă mă vei ucide, nu Te voi
părăsi şi nu mă voi depărta de naivitatea mea faţă de
Tine»” (Sf. Macarie Egipteanul, Douăzeci şi una de Cuvântări
despre mântuire, XI, D-1).
27:6
Mă voi ţine cu tărie de dreptatea mea – Expresia grecească
dikaiosuvnh/ deV prosevcwn a fost echivalată de BIBL. 1688
(care urmează textual MS. 45) şi BIBL. 1914 prin şi la
direptate luînd aminte, respectiv şi la dreptate luând aminte.
Aceeaşi opţiune de traducere o urmează şi MICU. MS. 4389
are versiunea: Nici mă voiu da socotind direptatea. Însă verbul
prosevcw are atît sensul de ‘a fi atent, a fi cu luare aminte’,
cît şi pe cel de ‘a se ţine tare de, a păstra cu tărie’. Pentru
acest din urmă sens, mai potrivit contextului în care Iov îşi
susţine cu obstinaţie inocenţa în faţa acuzelor amicilor săi,
aducem ca sprijin faptul că majoritatea versiunilor
româneşti preferă acest înţeles: îndreptarea mea, carea am
început a o ţinea (VULG. BLAJ), cf. iustificationem meam quam
coepi tenere (VULG.), de inocenţa mea ţiu tare (BIBL. 1865-1867),
ţinu tare la dreptatea mea (BIBL. 1874 şi BIBL. 1911), întru
dreptatea mea mă ţin tare (RADU-GAL.), ţin să-mi scot dreptatea
(CORN.), la sân îmi strâng dreptatea (ANANIA), ţin cu tărie la
dreptatea mea (BTLN), ţin cu tărie la dreptatea mea (BIBL. 1936,
BIBL. 1944, BIBL. 1968 şi ediţiile sinodale ortodoxe mai
noi). În acelaşi fel traduc şi versiunile occidentale mai vechi
sau mai noi: my righteousness I hold fast (KJV, ESV 2007), je
tiens à ma justice (BIBL. JER., TOB 1988), Ho preso a difendere la
mia giustizia (NRV 1994).
27:8
Cel necuvios (gr. ajsebhv"); în textul ebraic, cel ipocrit. Diatriba
împotriva celor făţarnici aminteşte de discursul Mîntuitorului
Iisus Hristos împotriva fariseilor şi saducheilor.
27:10
Îndrăzneală îl traduce aici pe grecescul parrhsiva
‘libertate de expresie, sinceritate, curaj, încredere,
îndrăzneală’. Termenul a fost tradus în acest fel şi în
versiunile româneşti care urmează, de regulă, Septuaginta
(textul ebraic est diferit: este cel Atotputernic desfătarea lui?):
îndrăzneală (BIBL. 1688, MICU, FILOTEI, ŞAGUNA, BIBL.
1914), îndrăznire (MS. 45), va cuteza el oare (ANANIA), deşi
dicţionarele de specialitate indică pentru acest loc sensul de
‘încredere’ (Greek-English Lexicon of the Septuagint). ♦
Versetele următoare (11-23) au fost considerate de unii
exegeţi ca aflîndu-se în contradicţie cu discursul lui Iov din
capitolul 24 unde acesta observă că păcătoşii rămîn
nepedepsiţi de Iahve. S-a speculat asupra posibilităţii ca
aceste cuvinte să fi făcut parte din discursul lui Sofar şi,
accidental sau intenţionat, să fi fost atribuite lui Iov de
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către un redactor evreu pentru a le contrapune afirmaţiilor
paradoxale şi smintitoare. Cel mai probabil acestea sînt
cuvintele lui Iov, comentatorul trebuind să ţină cont de
caracterul paradoxal şi antinomic al discursului teologic în
general.
27:16-17
Argintul de aici este un simbol al cuvintelor
dumnezeieştii Scripturi. Cuvîntul lui Dumnezeu este numit
„argint curăţat de pămînt, curăţat de şapte ori” (Ps. 11:6).
Cei care îşi fac din el un titlu de glorie, afişîndu-l ostentativ,
fără a-l interioriza şi pune în practică, îl vor pierde în
folosul drepţilor. Totodată, cei care se folosesc de cuvîntul
Scripturii, răstălmăcindu-l după propriile interese ascunse,
sînt ereticii (Sf. Grigorie cel Mare, Moralia in Iob, 18, 24). ♦
Bogata şi celebra cetate antică a Tirului îngrămădea aurul
ca pe praf (Zah. 9:3).
27:18
Molia este simbolul fragilităţii, al decăderii şi al
slăbiciunii. Unii exegeţi şi unele versiuni (ca RADU-GAL.,
BIBL. JER., NASB 1995) consideră că referinţa ar fi la pînza
de păianjen, dat fiind faptul că molia nu îşi construieşte
„casă”. Celelalte versiuni traduc, de regulă, prin molie.
27:19-22
Scirocco este vîntul din deşertul arabic, foarte violent şi
nimicitor al recoltelor. ♦ Vîntul arzător care vîntură pe păcătos din locul său este diavolul care stîrneşte în suflet văpaia
patimilor pentru a-l putea azvîrli apoi pe păcătos în focul
cel nestins al iadului. Sînt descrise chinurile cumplite îndurate de păcătos în clipa morţii, cînd va fi întîmpinat de duhurile iadului (Sf. Grigorie cel Mare, Moralia in Iob, 18, 32).
27:23
A plesni din mîini – Pentru anticii semiţi, „a bate din
palme” semnifica dispreţul.

Capitolul al 28-lea
28:1
Părinţii au văzut în acest amplu imn care elogiază
Înţelepciunea divină un demers antropologic care situează
fiinţa umană în centrul universului şi stabileşte posibilitatea
şi limitele cunoaşterii umane. Ordinea naturală este de
origine divină şi demonstrează atotputernicia lui
Dumnezeu (Sf. Ioan Hrisostom, Comentariu la Iov, 27, 28).
♦ Argintul era extras în antichitate, în special de către
fenicieni, din minele spaniole, iar aurul se găsea din
abundenţă în Arabia (Pliniu cel Bătrîn, Istoria naturală, 6,
32). Prozopopeea Înţelepciunii din această capodoperă a
poeziei ebraice este caracterizată de un stil diferit de restul
cărţii. S-a vorbit şi în acest caz de o posibilă interpolare.
Autorul urmăreşte să reliefeze inutilitatea pretenţiei umane
de a pătrunde cu mintea planurile providenţei divine.

28:2
Fierul era extras din dealurile Palestinei (Deut. 8:9), din
Liban şi Egipt. Cuprul se obţinea din Egipt, Palestina,
Peninsula Sinai şi Armenia.
28:3
Imaginile acestea par a face referire la activitatea de
minerit a vremii. Astfel, potrivit textului ebraic, rîndurile
următoare ar zugrăvi eforturile titanice ale omului de a
cunoaşte şi stăpîni natura. Dar, pentru Sf. Ioan Hrisostom
(şi versiunea din Septuaginta permite această presupunere),
subiectul este Dumnezeu care a stabilit o ordine foarte
strictă a fenomenelor fizice şi umane ale universului,
hazardul fiind exclus din această ecuaţie (vezi Comentariu la
Iov, XXVIII, 1).
28:4
Pentru Olimpiodor, acest verset este profetic şi anunţă
viitoarea izolare şi ostracizare socială a evreilor care l-au
respins pe Hristos (Comentariu la Iov, 28). ♦ BIBL. 1688
traduce pe diakophV ceimavrrou ajpoV koniva prin rumperea
pîrîului e den năsip, cînd o traducere mai exactă ar fi „canalul
torentului [se formează] din cauza colbului”; alte posibile
echivalări: Rumpere pîrăului de cătră prăvuiêle (MS. 45), rumperea
părăului e din năsip (MICU), ruperea pârîului este din nisip (BIBL.
1914), pârâu ce-şi taie drumul prin albie de nisip (ANANIA). MS.
4389, urmînd OSTROG, traduce: cu curmarea pîrîului de la pulbere.
28:5
Pentru teologii creştini antici şi medievali, acest verset
ar demonstra puterea germinativă intrinsecă a pămîntului
(în acord cu teoria generaţiei spontanee a filosofilor greci).
♦ Unii exegeţi protestanţi moderni au interpretat acest
verset ca o aluzie la structura internă a Terrei, la nucleul de
materie topită şi incandescentă. ♦ Mai curînd, autorul cărţii
lui Iov realizează o metaforă care vrea să sugereze că glia
este cuptorul care hrăneşte cu pîine omenirea. Se poate ca
imaginea de faţă să aibă o origine mai prozaică, referinţa
fiind la o practică specifică mineritului vremii în care se
folosea focul (Pliniu cel Bătrîn, Istoria naturală, 33, 4).
28:8
SEPT. FRANKF. şi SEPT. VEN. adaugă un kaiV la
începutul versetului, absent în SEPT. RAHLFS.
28:9
În SEPT. RAHLFS, ejxevteine şi katevstreyen prezintă, la
final, un n eufonic, în SEPT. FRANKF. şi SEPT. VEN. acesta
fiind de regulă omis şi în cazul altor verbe. ♦ Piatra
colţuroasă a inimilor păgîne a fost netezită de harul
propovăduirii creştine. Sfîntul Grigorie cel Mare citeşte în
aceste rînduri o prorocie privitoare la convertirea păgînilor
la creştinism (Moralia in Iob, 18, 57-58). ♦ Herodot ne
descrie, în Istorii 6, 47, o procedură impresionantă a
minerilor fenicieni care reuşeau să dărîme stînci întregi în
căutarea minereurilor preţioase.
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28:10
Diodor de Sicilia (Biblioteca istorică, 5, 37) ne vorbeşte
despre primejdia reprezentată pentru mineri de izvoarele
subterane. Acestea erau canalizate spre albii artificiale şi
dirijate spre un nivel inferior. ♦ SEPT. FRANKF. şi SEPT.
VEN. au în plus, la începutul versetului, adaosul taV
coilwvmata tw`n uJdavtwn taV" suvrigga", tradus de noi prin
albiile apelor, canalele de sub pămînt. În limba română,
fragmentul este tradus astfel: gropile apelor, vizuniile (BIBL.
1688, MICU), gropílele apelor, iezuniile (MS. 45). SEPT.
FRANKF. şi SEPT. VEN. au lecţiunea qi`na" ‘ţărmuri’, în
vreme ce în SEPT. RAHLFS citim divna" ‘vîrtejuri, vîltori’.
La fel ca mai sus, n eufonic lipseşte la finalul lui ei^de, în
SEPT. VEN.
28:12
În text există o distincţie importantă: cea între
înţelepciune şi ştiinţă. Termenii greceşti şi ebraici echivalenţi
sînt: sofiva, cf. hokmah şi ejpisthvmh, cf. binah. Sintetizînd
sensurile lor din greacă şi ebraică, putem conclude că
sofiva reprezintă aspectul general, raţional, moral al
înţelepciunii, iar ejpisthvmh pe cel practic, aplicativ, deci
discernămîntul. Cei doi termeni cunosc diverse opţiuni de
traducere,
astfel:
sapientia/intellegentia
(VULG.),
înţelepciune/ştinţă (BIBL. 1688, MICU, BIBL. 1914, ANANIA),
înţelepciune/ pricepere (BIBL. 1874, BIBL. 1911, CORN., BIBL.
1921, BIBL. 1936, BIBL. 1944, BIBL. 1968, ediţiile sinodale
ortodoxe mai noi, BTLN), înţelepţiia/ ştiinţa (MS. 45),
înţelepciune/ minte (BIBL. 1865-1867), înţelepciune/ înţăleagere
(VULG. BLAJ), înţelepciune/ pătrundere (RADU-GAL.), wisdom/
understanding (KJV, ESV 2007, NASB 1995), sagesse/ inteligence
(BIBL. JER., NEG 1975, TOB 1988), sagezza/ intelligenza
(NRV 1994). ♦ Autorul acestui imn nu este un simplu
înţelept, ci un veritabil teolog.
28:13
În SEPT. FRANKF. şi SEPT. VEN. citim: oujk ei^de, „nu a
văzut”, în vreme ce SEPT. RAHLFS are oujk oi^den, „nu a
cunoscut”.
28:14
Înţelepciunea adevărată se află în inimile celor ce îl
cinstesc pe Dumnezeu. Înţelepciunea nu se află în „adînc”,
aşadar în minţile cufundate în întuneric. Marea
tumultuoasă sau, altfel spus, inima tulburată necontenit de
păcate, nu poate cuprinde înţelepciunea (Sf. Grigorie cel
Mare, Moralia in Iob, 18, 66-68).
28:15
Sugkleismov" ‘spaţiu închis, ascunzătoare, grosime,
zdrobire împreună, aur masiv’ a fost tradus în BIBL. 1688 şi
MS. 45 prin încuiêre, MICU şi BIBL. 1914 îl traduc prin aur
închis iar ANANIA echivalează termenul într-un mod mai
poetic, aur zăvorît. Termenul ebraic corespondent este sagar
‘îngrăditură, spaţiu închis, ambalaj, cutie, cufăr’; alte opţiuni
de traducere: aurum obrizum, „aur încercat în topitoare”

(VULG.), aurul cel mai bun (BIBL. 1865-1867, BIBL. 1874,
BIBL. 1911 şi BIBL. 1921), aur curat (VULG. BLAJ, Corn.),
bulgări de aur (BIBL. 1936 şi RADU-GAL., (BIBL. 1944, BIBL.
1968 şi ediţiile sinodale ortodoxe mai noi), aur ales (BTLN),
gold (KJV, ESV 2007), l’or massif (BIBL. JER., TOB 1988), Gold
(LUTHER), pure gold (NASB 1995), l’or pur (NEG 1975), d’oro
(NRV 1994). ♦ Este evident că, în contextul de faţă, unde
se vorbeşte despre înţelepciunea care este mai valoroasă
decît metalele preţioase, verbul i@sthmi nu are sensul de ‘a
sta’, ci pe acela de ‘a cîntări’.
28:16
Onixul este, probabil, sardonixul de astăzi, o piatră
preţioasă foarte apreciată de antici.
28:17
Cristalul – Cf. gr. u@alo". Termenul ebraic echivalent
este zekokith ‘sticlă’; alte posibile tălmăciri: vitrum (VULG.),
stecla/ sticla (BIBL. 1688, MS. 4389, MS. 45, VULG. BLAJ,
RADU-GAL., ANANIA), cristalul (BIBL. 1865-1867, BIBL.
1914, BIBL. 1944, BIBL. 1968 şi ediţiile sinodale ortodoxe
mai noi), glajea (MICU), diamantul (BIBL. 1874, BIBL. 1911 şi
BIBL. 1921, BIBL. 1936, CORN., BTLN), crystal (KJV), verre
(BIBL. JER., NEG 1975, TOB 1988), glass (ESV 2007, NASB
1995), vetro (NRV 1994). ♦ Sticla ornamentală era
confecţionată în Egipt încă din mileniul al IV-lea î. de Hr.
şi ulterior în Fenicia, dar este atestată arheologic numai din
1200 î. de Hr.; era rară şi constituia un obiect de lux în
Antichitate.
28:18
Termenul grecesc metevwra este obscur în acest context.
Unii exegeţi şi lexicografi consideră că ar trebui tradus prin
„coral” (acesta este sensul cuvîntului ebraic echivalent,
ramoth), alţii prin „cristal de stîncă”, „locurile înalte”. În
acest din urmă caz, autorul ar afirma că toate bogăţiile, de
la cele din ceruri pînă la cele din adîncurile oceanului, nu se
pot măsura cu înţelepciunea. BIBL. 1688 îl traduce prin cêle
nalte. ♦ BIBL. 1688 a transliterat gavís (potrivit pronunţiei
reuchlinene) termenul grecesc gavbi", acesta fiind, la rîndul
său, preluarea literală a unui cuvînt ebraic cu sensul de
‘coral, cristal, mărgăritar’. Astfel, enumerăm cîteva dintre
opţiunile de traducere ale celor doi termeni în discuţie,
metevwra şi gavbi": cêle înalte şi gávis (MS. 45), mărgean şi cristal
(BIBL. 1865-1867, BIBL. 1874, BIBL. 1911, CORN. şi BIBL.
1921), ceale înnalte şi mai presus (VULG. BLAJ), cf. excelsa et
eminentia (VULG.), ceale înalte şi gavis (MICU, FILOTEI,
ŞAGUNA), Ramot şi Gavis (BIBL. 1914), mărgean şi diamant
(BIBL. 1936, BIBL. 1944, BIBL. 1968 şi ediţiile sinodale
ortodoxe mai noi), mărgean şi cleştar (RADU-GAL., ANANIA),
Coralii şi cristalul (BTLN), coral, or pearls (KJV), coraux et cristal
(BIBL. JER.), coral, or crystal (ESV 2007, NASB 1995), corail et
cristal (NEG 1975, TOB 1988), corallo, cristallo (NRV 1994). ♦
Coralii din Marea Mediterană şi din Marea Roşie erau
utilizaţi ca bijuterii.
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28:20
Înţelegerea (gr. suvnesi") constituie, alături de înţelepciune,
un binom constant în literatura sapienţială ebraică. Dacă
înţelepciunea este aspectul teoretic, metafizic al cunoaşterii,
înţelegerea este pe de o parte aspectul concret, practic,
aplicat al acesteia; mai exact, suvnesi" înseamnă ‘facultate
de înţelegere, comprehensiune, inteligenţă’ (la rîndul său
poate fi considerat un aspect dinamic al lui ejpisthvmh; vezi
nota de la 28:14-15). Interesant de notat este faptul că în
textul ebraic întîlnim acelaşi termen, binah, ca în 28:14-15,
dar Septuaginta alege să îl traducă nu prin ejpisthvmh, ci
prin suvnesi". Alte opţiuni de tălmăcire ale lui
suvnesi"/binah: intellegentia (VULG.), priceapere (BIBL. 1688,
MS. 45, MICU, FILOTEI, ŞAGUNA, BIBL. 1874, BIBL. 1911,
BIBL. 1914, BIBL. 1921, CORN., BIBL. 1936, BIBL. 1944,
BIBL. 1968 şi ediţiile sinodale ortodoxe mai noi, BTLN),
minte (BIBL. 1865-1867), înţăleagere (VULG. BLAJ), pătrundere
(RADU-GAL.), ştiinţă (ANANIA), understanding (KJV, ESV
2007, NASB 1995), l’Intelligence (BIBL. JER., NEG 1975, TOB
1988), Verstandes (LUTHER), intelligenza (NRV 1994). ♦
Augustin oferă următorul răspuns întrebării formulate în
acest verset: omul nu poate găsi înţelepciunea decît prin
mijlocirea harului; de aceea, inima sa trebuie să îl caute
necontenit pe Dumnezeu (Annotationes in Iob, 28).
28:22
Pierzania (abbadon, în Textul Masoretic) şi moartea sînt
locuitori ai Şeolului. De remarcat tendinţa cărţii de a
personifica noţiunile abstracte ca moartea, distrugerea,
furtuna, haosul, hadesul.

♦ Lamentaţiile melancolice ale lui Iov cu privire la pierduta
sa glorie şi bunăstare au fost interpretate de Părinţi nu ca
un regret după bunuri materiale, ci ca părere de rău pentru
faptul că pronia divină îl trece cu vederea şi nu-şi mai
revarsă binefacerile sale (Sf. Ioan Hrisostom, Comentariu la
Iov, 29, 2).
29:2
Iov sintetizează aici vechiul ideal de viaţă semitic.
29:4
În Textul Masoretic, Iov vorbeşte despre „toamna sa”.
29:5
MICU, FILOTEI, ŞAGUNA şi BIBL. 1914 traduc gr. oiJ
pai`de" prin slugile (pai`" are atît sensul de ‘copil’, cît şi pe
cel de ‘slujitor’, cf. lat. puer), însă, luînd în considerare
reveria nostalgică a lui Iov şi Textul Masoretic (unde se
foloseşte termenul naar ‘copil, tînăr’) este mai corect să
traducem pai`de" prin copii, aşa cum procedează MS. 45,
BIBL. 1688 şi ANANIA, sau feciori, cum traduc unele versiuni
ortodoxe mai vechi sau mai noi. Ediţiile care urmează
textul ebraic traduc termenul prin copii.
29:11
Se pot face paralele între aceste afirmaţii ale lui Iov şi
Învăţăturile lui Amen-em-hat.
29:14
Dreptatea devine, astfel, un dat interior. ♦ Mantia era
purtată de demnitarii orientali la ceremonii.

28:26

29:15-17

SEPT. FRANKF. şi SEPT. VEN. au lecţiunea ijdwVn
(„văzînd”) în loc de uJetoVn („ploaia”), cum se află în SEPT.
RAHLFS.

Este anticipată aici lucrarea misionară a apostolilor care
au izbăvit numeroase suflete din ghearele morţii veşnice şi
ale diavolului (Sf. Ioan Hrisostom, Comentariu la Iov, 29, 13).
♦ De remarcat apelativul de părinte pentru Iov.

28:28
Gr. qeosebeiva a fost tradus, în general, prin frica de
Dumnezeu în majoritatea ediţiilor biblice, urmînd textul
ebraic (yirah Adonai), însă, sensul termenului grecesc trimite
mai mult către „cinstire de Dumnezeu, pietate, evlavie faţă
de Dumnezeu”, aşa cum au echivalat traducătorii de la
1688: cinstea dumnezăiască, urmînd MS. 45; alte traduceri: frica
lui Dumnezeu (MICU, FILOTEI, ŞAGUNA şi BIBL. 1914), frica
de Domnul Dumnezeu (ANANIA), credinţa cea bună (MS. 4389,
potrivit OSTROG). ♦ Prezenţa numelui divin Adonai numai
în acest verset al cărţii lui Iov reprezintă un alt indice al
posibilului caracter interpolat al capitolului.

29:16
Pricină – Termenul traduce grecescul divkh, aici cu sensul
de ‘cauză judiciară’. Iov era, prin urmare, şi un avocat
benevol al cauzelor aparent pierdute ale celor nevoiaşi.
VULG. îl traduce prin causa, iar BIBL. 1688 prin judecată; alte
traduceri: judecată (MS. 45, MICU, BIBL. 1874, BIBL. 1911,
BIBL. 1921, BIBL. 1914), causa (BIBL. 1865-1867), pricina
(VULG. BLAJ, CORN.), pricinile (BIBL. 1936, RADU-GAL.,
BIBL. 1944, BIBL. 1968, ediţiile sinodale ortodoxe mai noi,
ANANIA), the cause (KJV, ESV 2007), la cause (BIBL. JER.,
NEG 1975, TOB 1988), the case (NASB 1995), la causa (NRV
1994).

Capitolul al 29-lea

29:18

29:1

Ca trunchiul palmierului. Fragmentul gr. JWsper stevleco"
foivniko" este tradus uneori considerîndu-se că se face
aluzie la binecunoscutul mit antic al păsării Phoenix: ca
foenixul (BIBL. 1936, BIBL. 1944), ca pasărea Phoenix
(RADU-GAL., BIBL. 1968 şi ediţiile sinodale ortodoxe mai

Urmează un monolog al lui Iov în care acesta îşi
sintetizează propria situaţie, utilizînd descrieri plastice şi
viguroase. Totodată, lansează şi o sfidare la adresa lui Iahve
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noi), comme le phénix je multiplierai mes jours (TOB 1988).
Termenul grecesc foivnix poate înseamnă atît ‘palmier’, cît
şi ‘pasărea Phoenix’ (cf. Herodot, Istorii, II, 72). Textul
Masoretic ne înfăţişează o comparaţie mai puţin spectaculoasă: îmi voi înmulţi zilele ca nisipul; alte opţiuni de traducere
ale lui foivnix, ca arbore: bucium de finíc (BIBL. 1688, MS. 45
şi MICU), ca finicul (VULG. BLAJ), cf. sicut palma (VULG.),
tulpina de finic (BIBL. 1914), ca finicu’n bucium (ANANIA). ♦
Pasărea Fenix simboliza învierea şi regenerarea.
29:21-24
Iov devine aici un tip al lui Hristos şi al Bisericii sale (Sf.
Grigorie cel Mare, Moralia in Iob, 20, 2-9).

Capitolul al 30-lea
30:1
Iov îşi descrie starea de profundă dezonoare în care a
căzut, fiind repudiat pînă şi de paria societăţii. Totodată, îl
acuză pe Dumnezeu de cruzime.
30:3
Unii exegeţi consideră că aici sînt descrise triburi de
aborigeni precum cele din Africa Centrală, care locuiau în
peşteri, numite de greci troglodiţi (cf. Strabo, Geografia 16).
30:4
Gr. @Alima înseamnă ‘ţărm, pămînturi sărate, plante
care cresc pe ţărm’. Probabil se face referire la un arbust
mediteranean cu flori roşii, frunze groase, comestibile şi cu
gust sărat (Atriplex halimus, loboda de mare). Textul
Masoretic vorbeşte despre nalba de mare (malluach). ♦ Pasajul
este obscur şi dificil de echivalat, fiind redat astfel: Cei ce
încúnjură fără foamete preste răsunătoriu şi ceia ce fără flămînzie sînt
ale lor bucate (BIBL. 1688), Şi iarba cea aspră le era nêtedă, cărora
le era buruienile bucatele denlăuntrurilor (MS. 4389), Cei
încungiură fără foameţi preste răsunător şi ceia ce neflămîndzi sînt a
lor bucatele (MS. 45), ei tăia loboda de subt tufe şi rădăcina de
juniper este pânea lor (BIBL. 1865-1867), şi mânca ierburi şi
scoarţele copacilor şi rădăcina jneapinilor era bucata lor (VULG.
BLAJ), cf. et mandebant herbas et arborum cortices et radix
iuniperorum erat cibus eorum (VULG.), cei ce rodea scoarţăle
arborilor şi rădăcina buruianelor era bucata lor (MICU), tăiau
loboda tufărişului şi rădăcina de jeniperu era pâinea loru (BIBL.
1874, BIBL. 1911 şi BIBL. 1921), cei ce rodeau coaja copacilor şi
rădăcina buruienilor era hrana lor (BIBL. 1914), ei culegeau ierburi
de prin mărăcini şi pâine lor era rădăcina de ienuper (BIBL. 1936,
BIBL. 1944, BIBL. 1968 şi ediţiile sinodale ortodoxe mai
noi), ei culeg ierburi sărate de prin mărăcini şi rădăcinile de jneapăn
sunt demâncarea lor (RADU-GAL.), Smulg ierburile sălbatice de
lângă copăcei şi n-au ca pâine decât rădăcina de bucsău (CORN.),
când loboda-de-mare era mâncarea lor, când ronţăiau, de foame,
copacii’n rădăcină (ANANIA), Ei adună iarbă sărată printre
tufişuri şi rădăcinile de mătură pentru hrana lor (BTLN), Who cut
up mallows by the bushes, and juniper roots for their meat (KJV), ils
cueillaient l’arroche sur le buisson, faisaient leur pain des racines de

genêt (BIBL. JER.), they pick saltwort and the leaves of bushes, and
the roots of the broom tree for their food (ESV 2007), Ils arrachent
près des arbrisseaux les herbes sauvages, Et ils n’ont pour pain que
la racine des genêts (NEG 1975), strappando erba salsa presso i
cespugli, ed avendo per pane radici di ginestra (NRV 1994).
30:9
Se utilizează aici o metaforă: eu sînt lăuta lor, cf. gr.
kiqavra ejgwv eijmi aujtw`n. Aşadar, „eu, Iov, am devenit
subiect al cîntecelor acestora”. BIBL.1688 traduce kiqavra,
asemenea MS. 45 şi 4389, prin copuz (un fel de fluier, caval),
în vreme ce VULG. recurge la o parafrază care surprinde
poetic sensul: in eorum canticum versus sum, „am ajuns stih în
cîntecul lor”. Versiunile occidentale preferă, în general,
echivalarea metaforică a instrumentului muzical kiqavra
prin cîntec: And now am I their song, (KJV), Et maintenant, voilà
qu’ils me chansonnent (BIBL. JER.). BIBL. 1914 traduce ţinînd
cont mai mult intenţia ironică a contextului: acum eu sunt
batjocură lor. Alte versiuni redau direct sau nu ironia: şi
acestora deveniu acum căntare de deridere (BIBL.1865-1867),
acum spre cântecul lor sânt întors (VULG. BLAJ), acum am ajuns
cântecul lor (RADU-GAL.), iată că sunt cîntecul lor (BIBL. 1944,
BIBL. 1968 şi ediţiile sinodale ortodoxe mai noi), Şi acum,
astfel de oameni mă pun în cîntecele lor (CORN.), alte ediţii
tălmăcesc prin instrumentul muzical cel mai cunoscut
zonei de provenienţă a traducătorului: eu sânt ceatăra lor
(MICU), acum le sunt chitară (ANANIA). Ediţiile occidentale
traduc, în majoritate, prin „am ajuns cîntecul lor”.
Diferenţele de tălmăcire se datorează faptului că termenul
ebraic corespondent, neginah, are înţelesurile de ‘muzică,
instrument muzical’ şi ‘cîntec’. ♦ Iov creează aici o
metaforă impresionantă, omul ca instrument muzical în
mîinile lui Dumnezeu, care interpretează o nepătrunsă
melodie a suferinţei. Şi partea a doua a versetului
(transpusă în diverse feluri de către versiunile occidentale
sau româneşti: am ajuns fabula/ pilda/ proverbul/ batjocura/
povestea lor) denotă ironia tragică a păţaniei lui Iov, care a
devenit emblematică şi paradigmatică pentru comunitate.
30:11
A doua parte a versetului este destul de obscură şi
ambiguă, ceea ce a dat naştere la două variante de
traducere. Astfel, propoziţia a fost transpusă fie înţelegînd
frîul (gr. calinovn) ca aplicat feţei lui Iov, fie raportîndu-l la
comportamentul batjocoritorilor lui Iov, care nu mai ţin
cont de nici un scrupul moral cînd se dezlănţuie împotriva
sa: frîu fêţii mêle au trimis (BIBL. 1688 şi MS. 45), au pus frîu în
gura mea (MS. 4389), frâu au pus feaţii mele (MICU), şi frâu au
pus în gura mea (VULG. BLAJ), cf. et frenum posuit in os meum
(VULG.), şi frêul ’l lasă în contra mea (BIBL. 1865-1867), şi au
lăsat frâul înaintea mea (BIBL. 1914); alte versiuni sînt mai
plastice: cel ce şi-a scos zăbalele din gură (BIBL. 1936, BIBL.
1944, BIBL. 1968 şi ediţiile sinodale ortodoxe mai noi), cel ce
şi-a smuls zăbalele de la bot (RADU-GAL.), nu mai au niciun frîu
înaintea mea (CORN.), slăbindu-şi frâul (ANANIA), au aruncat
frâul înaintea mea (BTLN), Because he hath loosed my cord, and
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afflicted me, they have also let loose the bridle before me (KJV), Et
parce qu’il a détendu mon arc et m’a terrassé, ils rejettent la bride en
ma présence (BIBL. JER.), Because God has loosed my cord and
humbled me, they have cast off restraint in my presence (ESV 2007),
Ils n’ont plus de retenue et ils m’humilient, Ils rejettent tout frein
devant moi (NEG 1975), Puisque Dieu a détendu mon arc et m’a
terrassé, ils perdent toute retenue en ma présence (TOB 1988), Non
hanno più ritegno, mi umiliano, rompono ogni freno in mia presenza
(NRV 1994).

koiliva mou, „pîntecele meu”, mai apropiată de concreteţea
şi exprimarea naturalistă a originalului ebraic, unde citim:
măruntaiele îmi fermentează. Diferenţa este explicabilă în
istoria manuscriselor prin confuzia creată de
cvasi-paronimia între cele două forme: kardiva/ koiliva.

30:28

Iov este, iarăşi, prin aceste cuvinte, un tip al lui Hristos
suferind.

Fără frîu – BIBL. 1688 traduce gr. a!neu fimou` (între
SEPT. VEN., FRANKF. şi SEPT. RAHLFS nu există nici o
diferenţă), prin fără de mînie, urmînd, cel mai probabil,
varianta din VULG. (sine furore). Este foarte plauzibil să
presupunem aici o lectură defectuoasă a originalului
grecesc (traducătorul a văzut a!neu qumou`, fără de mînie, în
loc de a!neu fimou`), datorată confuziei grafice posibile între
fimou` şi qumou`. MICU, BIBL. 1914 şi ANANIA traduc prin
fără frîu, MS. 45 prin fără de zăbală iar MS. 4389, urmînd
OSTROG, prin fără de tăcêre. ♦ Durerile şi suferinţele,
potrivit imaginarului oriental (cf. Plîng. 4:8), înnegresc
chipul.

30:17

30:29

Durerile nocturne şi halucinaţiile personificate sînt
asociate bolii elefantiazis anaestheticus de care, probabil,
suferea Iov.

Am tradus gr. !Adelfo" seirhvnwn prin frate cu sirenele
(celebrele fiinţe mitologice); în textul ebraic, tan ‘şacal’; alte
variante: frater draconum (VULG), frate siriiênilor (MS. 4389),
frate... sirínilor (MS. 45, BIBL. 1688, MICU şi BIBL. 1914). ♦
Alţi exegeţi consideră că se face referire la vieţuitoare mai
concrete (şacali, struţi ori bufniţe), dar avînd rolul de a
simboliza demonii care bîntuie prin pustiu.

30:9-11
Solilocviul lui Iov se concentrează pe suferinţele sale
lăuntrice care devin un tip al suferinţelor, insultelor şi
ispitelor îndurate de Biserica lui Hristos din partea
duşmanilor ei (Sf. Grigorie cel Mare, Moralia in Iob, 20, 44).
30:14

30:21-22
Alternanţa între persoana I singular şi a III-a singular
pare să sugereze faptul că Iov înţelege că îndărătul
loviturilor pe care le primeşte de la destin se află „mîna
Domnului”: „Am strigat către tine, dar nu mă asculţi,
m-am oprit, iar ei se uitau cu luare aminte la mine. S-au
năpustit asupra mea fără milă, cu braţ puternic m-ai biciuit”.
Menţionăm că această alternanţă este prezentă numai în
SEPT. FRANKF şi VEN.: ejpevbhsan/ ejmastivgwsa", „s-au
năpustit”/ „m-ai biciuit” (potrivit Codexului Vaticanus), în
vreme ce în SEPT. RAHLFS ambele verbe din versetul 21
sînt la persoana a II-a singular: ejpevbh"/ejmastivgwsa",
„te-ai năpustit”/ „m-ai biciuit”. ♦ Iov îl interpelează cu
mult curaj pe Dumnezeu ca pe un persecutor. Prezenţa
ostilă a divinităţii este mai greu de îndurat comparativ cu
dispreţul uman.
30:24
Disperarea lui Iov atinge aici punctul culminant, fiind
ispitit chiar de gîndul sinuciderii. ♦ Consecvent strategiei
de nivelare a „asperităţilor” smintitoare ale cărţii, Sf. Ioan
Hrisostom consideră că, de fapt, afirmaţia lui Iov nu
înseamnă că acesta nu este în stare să se sinucidă, ci că
această faptă abominabilă îi este interzisă (Comentariu la Iov,
XXX, 4). ♦ Părinţii deşertului au recunoscut aici
înfruntarea lui Iov cu unul dintre cei mai primejdioşi
demoni, cel al deznădejdii (Evagrie Ponticul, Capete despre
deosebirea patimilor şi a gîndurilor, 11).
30:27
SEPT. VEN. şi FRANKF. prezintă lecţiunea hJ kardiva
mou, „inima mea”. SEPT. RAHLFS ne înfăţişează varianta hJ

30:30
În SEPT. RAHLFS lipseşte verbul sunefruvgh, „s-au
pîrjolit”, prezent în SEPT. FRANKF şi SEPT. VEN. Vulgata
are, în acest loc, un verb similar, aruerunt; alte versiuni: să
ojogiră (BIBL. 1688, MS. 45), se-au pîrlit (MS. 4389), MICU nu
traduce în nici un fel, la fel FILOTEI şi ŞAGUNA, BIBL.
1914. Versiunea ANANIA este, ca de obicei, originală:
învelite’n arsuri.

Capitolul al 31-lea
31:1
Ultima parte a monologului lui Iov aduce mărturisirea
evlaviei şi neprihănirii acestuia. Astfel, Iov devine un
model prefigurativ al vieţii şi pietăţii creştine. Acest capitol
al cărţii lui Iov este o autentică străfulgerare a spiritualităţii
neotestamentare în umbra Legii vechi: „Fericitul Iov şi-a
pus dintru început această lege de a nu se uita la fecioare.
Lupta e mai mare după ce te-ai uitat cu poftă la o femeie
dar n-ai trăit cu ea. Că nu gustăm atîta plăcere de pe urma
uitatului cu poftă la o femeie, cîtă suferinţă avem de pe
urma creşterii poftei; împuternicim pe potrivnic, facem loc
larg diavolului şi nu mai sîntem în stare să-l îndepărtăm,
după ce l-am băgat în gîndurile noastre cele mai intime,
după ce i-am deschis lui mintea. De aceea Hristos spune:
Nu fi desfrînat cu ochii şi nu vei fi desfrînat cu mintea!
(Mat. 5:28)” (Sf. Ioan Hrisostom, Omilii la Matei, XVII, 2).
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♦ Capitolul are structura unei dezbateri judiciare în care
Iov îşi prezintă pledoaria în faţa instanţei supreme.
31:2
Cel Puternic – Sintagma traduce gr. iJkanov", care, la
rîndul său, este o echivalare a ebraicului Shaddai,
„Dumnezeu Atotputernicul”, un nume obişnuit al
Vechiului Testament, utilizat pentru a substitui numele
sacru, Iahve. Ieronim sesizase acest aspect: hereditatem
Omnipotens (VULG.). Versiunile româneşti au procedat
diferit, fie nu au ţinut seama de acest aspect şi traduc direct
sensul adverbului, precum moştenirea celui destul (BIBL. 1688,
MICU), fie omit traducerea adverbului iJkanov" (ca în BIBL.
1914) sau îl echivalează adecvat: Ce moscenire de la
A-totu-puternicului (BIBL. 1874 BIBL. 1911 şi BIBL. 1921), Ce
moştenire mi -a trimes Cel Atotputernic (CORN.), moştenirea pe
care Cel Atotputernic... (RADU-GAL.), ce câştig hărăzeşte, din
înălţime, Cel Atotputernic (BIBL. 1944, BIBL. 1968 şi ediţiile
sinodale ortodoxe mai noi). Traducerile occidentale au
respectat această subtilitate: inheritance/ heritage from the
Almighty (KJV, ESV 2007), quel héritage le Tout-Puissant
m’aurait-il envoyé (NEG 1975), ori au transpus direct
denumirea ebraică: quel lot Shaddaï assigne-t-il (BIBL. JER.).
31:3
Izgonire celor ce săvîrşesc fărădelegea – Izgonire îl traduce pe
gr. ajpallotrivwsi" ‘excludere, alienare, înstrăinare’; alte
echivalări: înstriinare (BIBL. 1688), înstrăinare (MS. 45, MICU,
ANANIA), înstreinare (BIBL. 1914). Termenul ebraic
corespondent este neker ‘calamitate, nenoroc, dezastru’,
care, potrivit unor lexicografi ebraişti, ar avea sensul de
‘înstrăinare de Dumnezeu’.
31:5
„Dacă am săvîrşit aceasta... să mi se întâmple aşa şi
aşa”. Acest tip de construcţie condiţională este caracteristic
articolelor de lege din vechile coduri orientale (Codul lui
Hamurabi, Codul Legămîntului). ♦ Seria de jurăminte este
specifică proceselor din vechiul Israel, în care jurămîntul
împlinit într-un cadru ritual substituia mărturiile. Cauza era
transferată către Dumnezeu care, în cazul sperjurului, urma
să pedepsească aspru pe cel care jurase strîmb.
31:6
Vezi nota de la 6:2.
31:7
„E propriu înţelepciunii duhovniceşti să păzească
pururea neînaripat dorul privirilor. La aceasta ne îndeamnă
şi mult încercatul Iov, zicînd: Inima mea nu s-a luat după ochii
mei. Lucrul acesta este cu adevărat semnul celei mai de pe
urmă înfrînări” (Sf. Diadoh al Foticeii, Cuvînt ascetic, 56).
31:8
Expresia este proverbială (vezi Deut. 28:33). ♦ Nivelul
moral al lui Iov este, poate, cel mai înalt din întreg Vechiul
Testament.

31:10
Să placă... altora – Textul Masoretic este puţin diferit şi
mai expresiv: fie ca soţia mea să macine pentru altul. Măcinatul
cerealelor era considerată munca cea mai umilitoare pentru
sclavii domestici la evrei (Ex. 11:5). ♦ Partea a doua a
versetului de faţă are o expresie mult mai dură în Textul
Masoretic: iar altul să se aplece peste ea, aluzie la abuzurile
săvîrşite de stăpîn asupra sclavelor sale.
31:11
Pentru iudaismul antic adulterul era una dintre crimele
capitale (Deut. 22:22).
31:15
În lumea antică, sclavii nu erau consideraţi fiinţe umane
şi nu aveau drepturi. Iov, fără să militeze pentru
desfiinţarea sclaviei, îi consideră pe sclavi fiinţe umane şi
fraţi ai săi. Acest sentiment al fraternităţii universale este un
aspect remarcabil al cărţii lui Iov.
31:16
Ochiul... nu l-am lăsat să tînjească – Literal, „ochiul nu l-am
lăsat să se topească”, cf. gr. toVn ojfqalmoVn oujk ejxevthxa;
alte echivalări ale sintagmei: ochiul văduvei n-am topit (BIBL.
1688), al văduii ochiu n-am topit (MS. 45), ochiul veduvelor aşi fi
lăsar a lăngezi (BIBL. 1865-1867), ochii văduvei i-am făcut a
aştepta (VULG. BLAJ), cf. oculos viduae expectare feci (VULG.), şi
ochiul văduvei n-am poftit (MICU, FILOTEI, ŞAGUNA;
interesant acest transfer al acţiunii în zona imoralităţii), şi
ochii văduvelor de am lăsat să lâncezească (BIBL. 1874, BIBL.
1911 şi BIBL. 1921), ochiul văduvei n-am topit (BIBL. 1914),
lăsat-am să se stingă de plânsete ochii văduvelor (BIBL. 1936,
BIBL. 1944, BIBL. 1968 şi ediţiile sinodale ortodoxe mai
noi), şi am lăsat să jinduiască ochii văduvelor (RADU-GAL.), dacă
am făcut să se topească de plîns ochii văduvei (CORN.), nici c’am
trecut pe-alături de lacrima văduvei (ANANIA), sau am făcut să se
topească ochii văduvei (BTLN), laissé languir les yeux de la veuve
(BIBL. JER.), die Augen der Witwen lassen verschmachten
(LUTHER), Or have caused the eyes of the widow to fail (KJV, ESV
2007, NASB 1995), j’ai fait languir les yeux de la veuve (NEG
1975), laissais-je languir les yeux de la veuve (TOB 1988), ho fatto
languire gli occhi della vedova (NRV 1994).
31:21
Ultima parte a versetului, gr. pepoiqwV" o@ti pollhv
bohvqeia perivestin, este tradusă inexact în BIBL. 1688:
nedejduind căce mult ajutoriu mie îmi iaste, cf. avînd nădêjde că am
ajutor mult (MS. 4389). Literalismul versiunii româneşti îşi
spune şi aici cuvîntul, pierzînd din vedere sensurile uşor
figurate ale termenilor bohvqeia ‘ajutor/ forţă’ şi periveimi
‘a supravieţui, a fi viu, a rămîne/ a fi superior’. Alte
versiuni, care urmează Septuaginta, traduc, urmînd fidel
BIBL. 1688: nădăjduind căci mult ajutor mie îmi iaste (MS. 45), că
mult ajutor îmi este mie (BIBL. 1914), că mult ajutoriu îmi easte
mie (MICU), nădăjduind că astfel îmi sunt într’ajutor (ANANIA);
Textul Masoretic: pentru că mă simţeam sprijinit de judecători.
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31:25
Iov, deşi a fost bogat, nu a devenit robul lui Mamona,
de aceea a rămas netulburat cînd şi-a pierdut întreaga
avuţie (Sf. Ioan Hrisostom, Omilii la Matei, XXXIII, 6).
31:26-27
Fragmentul gr. JHlio" toVn ejpifauvskonta ejkleivponta
poate fi tradus, literal, „soarele care străluceşte lipsind”. Iov
se referă aici la eclipsa solară şi, implicit, la religiile orientale
care adorau Soarele sau Luna. Ducerea mîinii la gură şi
sărutarea ei era un gest comun de adorare la popoarele
antice (vezi Minucius Felix, Octavius 2: „într-o dimineaţă,
ne-am îndreptat paşii spre mare să ne plimbăm de-a lungul
ţărmului, pentru ca briza, care adia uşor, să ne învioreze şi
totodată pentru deosebita plăcere de a ne afunda paşii
încet, în nisipul cel moale. Caecilius, zărind o statuie a lui
Serapis, ne-o arătă şi, ducînd mîna la buze, după obiceiul
păgîn, făcu spre ea semnul adorării”). Iov condamnă cu
hotărîre cultul astrelor şi astrologia, care va seduce şi
Israelul, în special în vremea regelui Manase (647-642). ♦
Părinţii filocalici au văzut aici o aluzie la încrederea
exagerată în forţele proprii care duce la ignorarea lui
Dumnezeu: „De ce ne întoarcem nădejdea de la
Dumnezeu şi ne-a sprijinim pe carnea braţului, punînd
purtarea de grijă a Stăpînului pe seama mîinilor noastre,
lucru pe care Iov şi l-a socotit ca cel mai mare păcat? [Dar]
mulţi au obiceiul să-şi sărute mîinile, zicînd că de la ele le
vine toată bunăstarea” (Sf. Nil Ascetul, Cuvînt ascetic, 14).
31:28
Am minţit împotriva celui preaînalt – În Textul Masoretic,
citim: l-am tăgăduit pe Dumnezeu. Pentru evrei şi, mai tîrziu,
pentru creştini, cinstirea altor dumnezei, în afara
Dumnezeului adevărat, echivala cu ateismul. ♦ Discursul
impetuos al lui Iov are profunzimea şi impactul
cuvîntărilor profetice. Ideile sale morale şi teologice
depăşesc cu mult epoca.
31:31
Cine ne va da să ne săturăm din cărnurile lui? – Exegeţii
filocalici au identificat aici o referinţă la dorul nepotolit al
sufletului de a se împărtăşi cu Hristos în Euharistie (Calist
şi Ignatie Xanthopol, Cele 100 de capete, 92).
31:33
Iov nu pretinde că este fără păcat, ci îşi recunoaşte cu
smerenie greşelile, însă nu recunoaşte că ar fi săvîrşit vreun
păcat strigător la cer de care îl învinuiau prietenii şi pentru
care s-ar fi abătut urgiile prezente asupra lui (Sf. Ioan
Hrisostom, Comentariu la Iov, 31, 32-34). Textul ebraic este
mai semnificativ, făcînd aluzie la un binecunoscut personaj
biblic, puţin familiar mediului elenistic alexandrin, pentru
care au tălmăcit cărturarii Septuagintei: sau mi-am tăinuit
fărădelegile ca Adam. ♦ Sfinţii Părinţi au invocat aceste
versete pentru a-i încuraja pe toţi penitenţii să-şi

mărturisească în mod sincer păcatele (Sf. Ambrozie al
Milanului, Scrisori, XXXVII, 45).
31:34
Ipocrizia este un alt păcat abominabil, condamnat de
Iov.
31:36
Fragmentul aşezîndu-l pe umeri, îl citeam, face parte din
versetul 36 în SEPT. RAHLFS. De altfel, există numeroase
inconsecvenţe de acest fel între SEPT FRANKF şi SEPT.
RAHLFS, dar nu le considerăm semnificative în economia
operei. ♦ Versiunea din Textul Masoretic a prilejuit
ingenioase interpretări comentatorilor creştini: o, dacă ar fi
cineva să mă audă; aceasta este iscălitura mea. Termenul iscălitură
îl traduce pe taw, ultima literă a alfabetului ebraic şi se
poate echivala prin „concluzie, semn, semnătură”, astfel că
Iov ar spune „acesta este ultimul meu cuvînt”. Dar, luînd
în considerare forma de cruce a lui taw din alfabetul
fenician, din care provine cel ebraic, s-a speculat că
semnătura lui Iov ar fi fost… o cruce. Septuaginta îl
traduce pe taw prin suggrafhv ‘document scris, contract’.
Astfel, avem variantele: scrisoarea (BIBL. 1688, MS. 45,
MICU, BIBL. 1914), zapis (MS. 4389), înscrisul datornicului
(ANANIA).
31:36-37
Textul ebraic zugrăveşte imaginea unui Iov care îşi
poartă pe umăr cu nobilă demnitate şi amară mîndrie
pledoaria care îl îndreptăţeşte în faţa lui Dumnezeu.

Capitolul al 32-lea
32:1
Fragmentul gr. JHsuvcasan ajntieipei`n a fost tradus de
BIBL. 1688, MS. 45, MS. 4389, MICU, BIBL. 1914 şi ANANIA
prin încetară... a mai grăi împotriva. A
j ntilevgw înseamnă,
într-adevăr, şi ‘a (se) contrazice, a grăi împotrivă’, dar şi ‘a
replica, a răspunde’. Nu doar că Textul Masoretic utilizeză
verbul anah ‘a răspunde’, dar şi contextul favorizează
traducerea prin „a replica”, fiindcă Iov şi cei trei prieteni
încetează a mai vorbi, deoarece Elius îşi începe furtunosul
discurs. Sugestivă este reprezentarea sa realizată de Wiliam
Blake: Elius stă în picioare, gol, în faţa lui Iov şi a celor trei
prieteni, într-o postură doctorală, uşor agresivă şi infatuată,
arătînd cu un deget către cerul înstelat şi vorbind, fără
îndoială, despre legea morală imuabilă dinăuntrul omului şi
din univers. ♦ Părinţii Bisericii care au comentat cartea lui
Iov îi recunosc discursului acestui vorbitor corectitudinea
şi profunzimea, însă îi reproşează aroganţa şi unele limitări
ale viziunii. Elius se înfurie pentru că înţelege, în mod
eronat, că Iov îl acuzase pe Dumnezeu de nedreptate (Sf.
Ioan Hrisostom, Comentariu la Iov, 32, 2-3). Noul personaj
introduce ideea potrivit căreia scopul suferinţei este
purificarea omului. ♦ Unii exegeţi moderni au considerat
că discursul lui Elius este un adaos tardiv, dat fiind faptul
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că prezenţa lui irumpe inopinat în economia poemului.
Elius este un personaj straniu: intervine brusc şi dispare la
fel de brusc; ideile sale nu aduc ceva original, ci le reiau pe
cele precedente, anticipînd totodată unele dintre ideile lui
Iahve din final. Structura poemului este deformată de acest
„adaos”, unitatea narativă fiind vizibil afectată. Stilul şi
valoarea literară a discursurilor lui Elius sînt inferioare
celorlalte discursuri. Intenţia „interpolatorului” provenit
din „tagma” sapienţială a fost una pedagogică: după
deconcertanta, scandalizanta şi paradoxala dezbatere, Elius
are menirea de a readuce dezbaterea teologică pe linia
tradiţională şi de a diminua posibilele efecte smintitoare
care au tulburat minţile cititorilor simpli.
32:2
Numele Elius este obişnuit printre israeliţi (1 Cor. 26:7)
şi are înţelesul de ‘El este Dumnezeul meu’. Interpolatorul
a realizat o paralelă conştientă cu profetul Ilie, precursor şi
apărător al lui Dumnezeu. ♦ Fiul lui Barahiel – Barahiel
înseamnă ‘Dumnezeu să binecuvînteze’. Numele
sugerează faptul că Elius era monoteist. ♦ Ca loc de
origine al lui Elius, ţinutul Ausitis este menţionat numai în
Septuaginta, fiind o regiune dificil de localizat, probabil una
imaginară, menită să îi confere acestui înflăcărat orator o
aureolă de mister. ♦ S-a mîniat foarte tare, fiindcă Iov se numea
pe sine drept înaintea Domnului – Elius a înţeles foarte bine
subiectul discuţiei: Iov voia să se justifice într-un proces
intentat lui Iahve.
32:3
Se observă delimitarea lui Elius de „cei trei prieteni” ai
lui Iov, un alt indiciu care, alături de modificarea vizibilă a
stilului, constituie un argument pentru caracterul artificial
al acestei porţiuni. ♦ Pentru că l-au socotit a fi neevlavios – În
Textul Masoretic acest text este cu adevărat smintitor şi
tulburător: pentru că l-au socotit pe Dumnezeu a fi nedrept. Scribii şi
traducătorii au modificat însă imediat acest verset
paradoxal.
32:4-5

din partea lui Dumnezeu tot ce avusese în mod „îndoit”
(vezi 42:10) şi că a murit la 140 de ani, putem presupune că
avea în jur de şaptezeci de ani în momentul discuţiei cu
prietenii, iar Elius ar fi avut în jur de 30 de ani.
32:9
Am preferat să echivalăm gr. krivma ‘judecată, decizie’
prin sintagma patericală dreapta socoteală, care desemnează
cea mai importantă virtute spirituală, discernămîntul.
Termenul ebraic corespondent este mishpat ‘judecată,
proces, decizie, sentinţă’. ♦ Elius contrazice tezele moralei
tradiţionale. Înţelepciunea nu este dată de vîrstă sau de
experienţă, ci vine de la Dumnezeu. Alte echivalări ale
acestui termen: judecata (BIBL. 1688, MS. 4389, VULG. BLAJ,
MICU, FILOTEI, ŞAGUNA, BIBL. 1914, ANANIA, BTLN),
judeţul (MS. 45), iudicium (VULG.), ce este drept (BIBL.
1865-1867, BIBL. 1874, BIBL. 1911 şi BIBL. 1921), dreptatea
(BIBL. 1936, BIBL. 1944, BIBL. 1968 şi ediţiile sinodale
ortodoxe mai noi), dreapta judecată (RADU-GAL.), a judeca
(CORN.), judgement (KJV), ce qui est juste (BIBL. JER.), what is
right (ESV 2007), justice (NASB 1995), juger (NEG 1975), le
droit (TOB 1988), il giusto (NRV 1994).
32:11
Versetul de faţă, gr. ijdouV h!kousa toi`" lovgou" uJmw`n,
hjnwtisavmhn a!cri sunevsew" uJmw`n, lipseşte din SEPT.
RAHLFS, fiind prezent doar în SEPT. FRANKF şi VEN (se
regăseşte numai în codicii Alexandrinus şi Venetus). MS.
45, BIBL. 1688, MICU, FILOTEI, ŞAGUNA şi ANANIA îl
includ în traducere, nu însă şi BIBL. 1914. Elius nu doreşte
atît să-i înveţe pe interlocutori ceva, cît să-i judece (Sf.
Grigorie cel Mare, Moralia in Iob, 23, 14).
32:12
Elius recunoaşte eşecul celor trei interlocutori de a-l
înfrînge prin argumente pe Iov. În confruntarea dintre
logică şi viaţă, viaţa învinge. În caz contrar, adorarea lui
Dumnezeu devine religie formalistă, experienţa spirituală –
discurs scolastic, vorbirea cu Dumnezeu – vorbire despre
Dumnezeu. Cei trei prieteni ai lui Iov reprezintă cultura şi
ştiinţa umană care nu sînt capabile să aducă o alinare
autentică suferinţei lui Iov şi să-i ofere răspunsuri viabile.

Elius, ca şi ceilalţi prieteni ai săi, reprezintă un tip al
ereticilor prin siguranţa infatuată cu care îşi proclamă ideile
şi prin faptul că, deşi afirmă multe adevăruri, le amestecă,
intenţionat sau nu, cu numeroase neadevăruri (Sf. Grigorie
cel Mare, Moralia in Iob, 23, 11). Discursul rostit de Elius
este unul specific tinerilor, impetuos, curajos, plin de
entuziasm, dorind să spună totul o dată şi ignorînd
conştient sobrele reguli ale retoricii. Elius se delimitează de
cei trei reprezentanţi ai înţelepciunii dobîndite din
experienţă umană, reflecţie şi tradiţie, el considerîndu-se
exponentul unei înţelepciuni harismatice, inspirate direct
de divinitate. Totodată, privilegiul vîrstei trebuie să îi
acorde preeminenţă harismei. Elius este un revoluţionar.

Elius simulează sinceritatea şi năzuieşte în primul rînd
să-şi etaleze propria înţelepciune, nu să combată cu
argumente afirmaţiile celorlalţi (Sf. Grigorie cel Mare,
Moralia in Iob, 23, 17). El are ardoarea, sinceritatea şi
exaltarea unui orator tînăr şi plin de entuziasm. ♦ Elius
vorbeşte la persoana a III-a despre interlocutorii săi,
distanţîndu-se ironic şi condescendent de aceştia şi,
totodată, exagerîndu-le afirmaţiile. Stilul său devine prolix,
monoton, iar atitudinea sa una grotescă şi sarcastică.

32:6

32:17

Despre vîrsta lui Iov şi a prietenilor săi nu se pot face
decît speculaţii. Luînd în considerare faptul că Iov a primit

Fragmentul @Oti ajpokriqw` ka/jgwV mevro" lipseşte din
SEPT. RAHLFS, fiind prezent doar în SEPT. FRANKF şi

32:15
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VEN. ♦ Elius va dovedi, însă, că nu a înţeles deloc taina
suferinţei lui Iov.
32:19
Ultima parte a versetului a fost tradusă diferit, în funcţie
de sensul atribuit verbului gr. rJhvgnumi ‘a se sparge, a se
sfîşia, a se sfărîma, a izbucni’ şi cu felurite valori expresive:
ca un foi spart al unui faur (BIBL. 1688), au ca o foaie a unui
căldărar spartă (MS. 45), ca foli noui carii sunt crepaţi (BIBL.
1865-1867), ca vinului fără resuflare (BIBL. 1874, BIBL. 1911 şi
BIBL. 1921), ca mustul fără răsuflătoare (VULG. BLAJ), sau ca un
foale de aramă spart (MICU), ca un foale de aramă ce suflă (BIBL.
1914), ca un vin fără răsuflătoare (RADU-GAL.), ca un vin care
n-are pe unde să iasă (CORN.), ca un vin care nu are pe unde să
răsufle (BIBL. 1936, BIBL. 1944, BIBL. 1968 şi ediţiile
sinodale ortodoxe mai noi), cazan în clocotire ce-i gata să
irumpă (ANANIA), a wine which has no vent (KJV), comme un vin
nouveau cherchant issue (BIBL. JER.). Pentru varianta propusă
de noi, a izbucni, pledează şi VULG.: en venter meus quasi
mustum absque spiraculo quod lagunculas novas disrumpit. MS.
4389, urmînd OSTROG tălmăceşte: ca un foale al băiaşilor de
aramă întins.

33:8-9
În exaltarea sa tinerească şi în avîntul său oratoric, Elius
deformează şi exagerează vorbele lui Iov, atribuindu-i
acestuia afirmaţii pe care acesta nu le-a făcut. Dimpotrivă
(vezi Iov 14:4; 7:20-21; 13:23 şi 26).
33:10
Fără îndoială, această afirmaţie a lui Iov fusese una retorică.
33:11
SEPT. FRANKF are în plus, faţă de SEPT. RAHLFS, un pronume, mou („al meu”), adăugat după ejn xuvlw/ şi, după toVn
povda, pronumele sou („al tău”), în loc de mou („al meu”).
33:14
În Textul Masoretic: atunci el le deschide urechea şi le
întipăreşte învăţătura.
33:15
Această metodă de revelaţie a divinităţii prin
intermediul viselor şi vedeniilor aparţine unor timpuri
imemoriale, primitive.

32:22

33:19

Expresia grecească qaumavzein provswpon are sensul de
‘a favoriza, a părtini pe cineva’.

Suferinţa şi boala au un rol purificator şi educativ şi,
totodată, pot constitui un mijloc de revelaţie.

Capitolul al 33-lea
33:1
Exegeţii creştini îi recunosc aici lui Elius o minimă
onestitate în discursul despre dreptatea lui Dumnezeu.
Elius este tipul arogantului care, înainte de a lua cuvîntul,
este convins că va rosti lucruri uimitoare (Sf. Grigorie cel
Mare, Moralia in Iob, 23, 29).
33:2
Întru gîtlejul meu –Cf. gr. ejn th/̀ lavrugx mou. Fragmentul
lipseşte din SEPT. RAHLFS, fiind prezent doar în SEPT.
FRANKF şi VEN.
33:4
Părinţi ca Sf. Ambrozie de Milan şi Sf. Vasile cel Mare
au invocat acest verset ca argument al dumnezeirii Sf. Duh
împotriva ereticilor pneumatomahi care o tăgăduiau: „Cum
apoi ar fi cugetată drept creatură şi făptură o existenţă care
creează împreună cu Creatorul” (Sf. Vasile cel Mare, Omilii
şi Cuvîntări, XXIV, 7).
33:4
Adevărata lipsă a celor trei prieteni şi, totodată, un
aspect pozitiv al atitudinii lui Elius, este capacitatea
empatică a acestuia, apropierea de sufletul celui care suferă.
Elius întrevede că modalitatea de înţelegere a problemei lui
Iov nu este una raţională, întemeiată pe argumente, ci un
mistică.

33:22
Aici, ca şi în alte opt locuri, traducătorul cărţii lui Iov a
folosit termenul grecesc a@/de" pentru a desemna ebraicul
Sheol ‘locuinţa morţilor’.
33:23
Textul Masoretic introduce în acest loc prezenţa
mediatoare a unui înger care are menirea de a-i desluşi lui
Iov sensul suferinţei care l-a cuprins, de a-i deschide ochii
asupra păcatelor sale (vers. 27) şi de a mijloci pentru el în
faţa lui Dumnezeu. Versiunile care urmează Septuaginta
traduc astfel: de vor fi 1000 de îngeri purtători de moarte (BIBL.
1688, MS. 45), şi de vor fi o mie de îngeri, aducătoriu de moarte
(MICU), de vor fi o mie de îngeri, aducători de moarte (BIBL.
1914), De-ar fi chiar mii de îngeri aducători de moarte (ANANIA).
♦ Exegeţii nu sînt unanimi în a stabili rolul acestor
îngeri-mesageri: doctrina îngerilor păzitori, îngeri
intercesori pentru oameni.
33:24
Va cugeta întru inima sa... – Pentru antropologia biblică
ebraică (de unde a preluat-o şi cea ortodoxă), inima (ebr.
leb) este organul central al vieţii umane, incluzînd
dimensiunea intelectuală, voliţională şi religioasă.
33:26
SEPT. FRANKF şi VEN prezintă varianta provswpw/
iJlarw/`, tradus de noi cu chip voios, iar SEPT. RAHLFS notează
provswpw/ kaqarw/̀, „cu chip curat”.
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33:27
Întîlnim aici o pilduitoare dovadă de smerenie. În
vremea nenorocirilor, omul recunoaşte că primeşte de la
Dumnezeu pedepse mult mai puţin aspre decît ar fi meritat
gravitatea păcatelor sale.
33:28
După o îndelungată suferinţă, se iveşte şi lumina
adevărului (Sf. Grigorie cel Mare, Moralia in Iob, 24, 34).
33:28
Îndemnurile lui Elius sînt simple artificii retorice; el nu
îi acordă cuvîntul lui Iov, convins fiind că se află în posesia
unei înţelepciuni superioare celei a lui Iov.

Capitolul al 34-lea
34:1
Conştient că a fost cam aspru, Elius îşi îndulceşte tonul
discursului. Potrivit lui Elius, omul nu are dreptul să
intenteze un proces lui Dumnezeu. Utilizînd argumente ad
hominem, Elius dezbate problema retribuţiei individuale:
Dumnezeu este, astfel, un Judecător desăvîrşit şi imparţial.
Elius se erijează în apărătorul onoarei ofensate a lui
Dumnezeu.
34:5
BIBL. 1688 traduce gr. oJ kuvrio" ajphvllaxevn mou toV
krivma prin Domnul mi-au mîntuit judecata. Considerăm că
verbul gr. ajpallavssw trebuie tradus prin „mi-a luat, mi-a
înlăturat” (verbul în discuţie este polisemantic: ‘a elibera, a
părăsi, a înlătura’, doar dacă nu considerăm că a mîntui are
aici sensul arhaic de ‘a sfîrşi, a termina’), pentru a respecta
structura antitetică a versetului: Iov susţine că este drept,
însă Dumnezeu nu îi recunoaşte neprihănirea. MS. 4389,
urmînd OSTROG, traduce pasajul prin Domnul au luat mie
judecata, în vreme ce MS. 45 oferă o versiune apropiată celei
din BIBL. 1688, Domnul mi-au mîntuit judeţul. Textul
Masoretic ne înfăţişează o versiune similară: Dumnezeu mi-a
înlăturat judecata. Alte opţiuni de traducere pledează pentru
înţelesul de mai sus al verbului ajpallavssw: Dumnezeu îmi
iea dreptul meu (BIBL. 1865-1867, BIBL. 1874, BIBL. 1911 şi
BIBL. 1921), Dumnezeu au întors judecata mea (VULG. BLAJ),
cf. Deus subvertit iudicium meum (VULG.), Domnul au mutat
judecata mea (MICU), Domnul au schimbat judecata mea (BIBL.
1914), Dumnezeu mi-a gonit dreptatea (BIBL. 1936, BIBL.
1944), Dumnezeu înlătură dreptatea mea (RADU-GAL.),
Dumnezeu nu vrea să-mi dea dreptate (CORN.),
Domnu’ndepărtează de mine judecata (ANANIA), Dumnezeu nu-mi
dă dreptate (BIBL. 1968 şi ediţiile sinodale ortodoxe mai noi),
Dumnezeu mi-a luat dreptul de judecată (BTLN), and God hath
taken away my judgment (KJV), Dieu écarte mon droit (BIBL.
JER.), Gott weigert mir mein Recht (LUTHER), God has taken
away my right (ESV 2007, NASB 1995), Et Dieu me refuse justice
(NEG 1975), Dieu me dénie justice (TOB 1988), Dio mi nega

giustizia (NRV 1994). ♦ Iov îşi exprimă amara dezamăgire
că Iahve nu îi îngăduie posibilitatea să se justifice în cadrul
unui proces echitabil.
34:6
Cutezanţa lui Iov este ieşită din comun; îl învinuieşte pe
Dumnezeu de minciună şi de judecată nedreaptă. Gr.
ejyeuvsato deV tw/` krivmativ mou este tradus în diverse feluri,
toate aruncînd aceeaşi umbră de îndoială asupra judecăţii
divine: in iudicando enim me mendacium est (VULG.), şi au mulţit
cu judecata mea (BIBL. 1688 ŞI MS. 4389), Şi au minţit cu judeţul
mieu (MS. 45), Domnul au minţit în judecată (MICU şi BIBL.
1914). Versiunea ANANIA este mai prudentă, străduindu-se
să cosmetizeze duritatea afirmaţiei lui Iov: El judecăţii mele
i-a’mpotrivit minciuna.
34:7
Aroganţa ironică şi agresivitatea lui Elius ating
paroxismul, încît lasă impresia că urmăreşte să îl provoace
pe Iov să îşi destăinuiască presupusele păcate pentru care
este atît de aspru pedepsit de Dumnezeu. ♦ Bea dispreţul ca
pe apă – Expresia „a bea dispreţul (batjocura) ca pe apă” a
devenit paradigmatică în literatura ascetică răsăriteană (cf.
Sf. Varsanufie şi Ioan, Scrisori duhovniceşti, 19).
34:12
Pasajul de faţă poate fi considerat unul fundamental
pentru tîlcuirea cărţii lui Iov. Textul grecesc sună astfel:
oi!h/ deV toVn kuvrion a!topa poihvsein h! oJ pantokravtwr
taravxei krivsin. O traducere foarte fidelă şi
literal-modernizantă ar suna astfel: „socoteşti că Domnul
săvîrşeşte lucruri absurde, ori că Atotputernicul perverteşte
judecata?”. Gr. a!topa are sensul de ‘lucruri ieşite din
comun, improprii, afară din cale, paradoxale, stranii,
nenaturale, insolite, extravagante, incomode, fără noimă,
dezgustătoare, nesăbuite, rele, vătămătoare, răutăcioase,
minunate, absurde, extraordinare’. Termenul ebraic
echivalent este rasha ‘rău, răutăcios, hain’. !Atopa explică
foarte plastic modul de acţiune al proniei divine care,
precum a experimentat Iov însuşi, este mai presus de
înţelegerea omenească. Minţii umane căile Domnului i se
pot înfăţişa ca paradoxale, stranii, absurde, smintitoare,
tulburătoare şi chiar... rele. ♦ Alte traduceri ale versetului
se străduiesc să sublinieze sau să estompeze conţinutul său
cutremurător: VULG. accentuează dimensiunea juridică: vere
enim Deus non condemnabit frustra nec Omnipotens subvertet
iudicium (cf. Dumnezeu nu va osândi în deşert, nici Atotputearnicul
nu va întoarce judecata, traducerea din VULG. BLAJ); la fel
procedează şi alte versiuni: BIBL. 1688, alături de versiunile
BIBL. 1914 şi MICU sînt, ca de obicei, literale, instaurînd o
perspectivă logică asupra proniei: Au socoteşti, dară, pre
Domnul fără de cale a face? Sau cel Întrutotţiitoriu va turbura
judecata; la fel şi MS. 45: Au socoteşti pre Domnul fără de cale a
face? Acel Întrutotţiitor va turbura judeţul. Alte versiuni se
înscriu într-o linie a interpretării morale: Au doară gîndeşti că
face rău Domnul (MS. 4389), Dumnezeu nu are nici o vină şi Cel

180

IOV

Atotputernic nu strîmbătăţeşte dreptatea (RADU-GAL.), Nu,
negreşit, Dumnezeu nu săvârşeşte fărădelegea; Cel Atotputernic nu
calcă dreptatea (CORN.), Cu adevărat, Dumnezeu nu făptuieşte
răul şi Cel Atotputernic nu strâmbă dreptatea (BIBL. 1936, BIBL.
1944, BIBL. 1968 şi ediţiile sinodale ortodoxe mai noi), Da,
cu adevărat, Dumnezeu nu va lucra rău şi Cel Atotputernic nu va
strâmba judecata (BTLN); unele versiuni preferă o abordare
integral juridică: Dumnezeu nu condamnă pentru nimic şi a tot
Putintele nu încovăieză dreptul (BIBL. 1865-1867), Dumnezeu nu
condamnă pre nimeni pentru nimicu şi A-totu-puternicului nu
strîmbătăţesce pre celu dreptu (BIBL. 1874, BIBL. 1911 şi BIBL.
1921). Versiunile occidentale se situează în aceeaşi sferă a
interpretării, subliniind fie dimensiunea morală, fie pe cea
juridică: God will not do wickedly, neither will the Almighty pervert
judgment (KJV), En vérité, Dieu n'agit jamais mal, Shaddaï ne
pervertit pas le droit (BIBL. JER.), Ohne Zweifel, Gott verdammet
niemand mit Unrecht, und der Allmächtige beuget das Recht nicht
(LUTHER), God will not do wickedly, and the Almighty will not
pervert justice (ESV 2007, NASB 1995), Dieu ne commet pas
l’iniquité; Le Tout-Puissant ne viole pas la justice (NEG 1975),
Dieu n’agit pas méchamment, le Puissant ne viole pas le droit (TOB
1988), Dio non commette ingiustizie! L’Onnipotente non perverte il
diritto (NRV 1994). Versiunea ANANIA, originală, ca
întotdeauna, accentuează dimensiunea teleologică a
acţiunilor providenţei: tu crezi că Domnul face ceva lipsit de
noimă, că Cel Atotputernic încurcă judecata? ♦ SEPT. FRANKF şi
VEN. au în plus, faţă de SEPT. RAHLFS, adaosul o@" ejpoivhse
thVn gh`n, tradus de noi prin care a făcut pămîntul. Dumnezeu
guvernează lumea şi umanitatea pe care le-a creat deşi nu
sîntem în stare să-i înţelegem providenţa care ni se pare
uneori a fi nedreaptă (Sf. Grigorie cel Mare, Moralia in Iob,
24, 46). Potrivit interpretării patristice, Elius afirmă că răul
şi arbitrarul este total străin naturii lui Dumnezeu. ♦
Dumnezeu conduce universul, în viziunea lui Elius,
asemenea unui monarh absolut, iar voinţa divină se
identifică dreptului şi justiţiei. Iov, dimpotrivă, neagă
identificarea atotputerniciei divine cu justiţia.
34:14-15
Filip Preotul distinge aici o prefigurare a doctrinei
treimice (Comentariu la Iov, 34).
34:16
BIBL. 1688 – alături de MICU, BIBL. 1914 şi ANANIA;
Iară de nu te înveţi (MS. 45) – traduce fragmentul gr. eij deV mhV
nouqeth/̀ prin iară de nu pricepi, urmînd, foarte probabil,
versiunea din VULG., si habes ergo intellectum, apropiată de
textul ebraic. Însă, verbul nouqetevw are sensul de ‘a
mustra, a dojeni, a admonesta, a pedepsi’. În plus, acest
verb este la persoana a III-a singular a conjunctivului
prezent, aşadar, ţinînd cont de cel de mai sus, eij deV mhV
nouqeth/̀ trebuie tradus prin ca nu cumva [Dumnezeu] să te
mustre. ♦ Sf. Ioan Hrisostom avertizează pe cititorii cărţii
lui Iov să nu încerce să înţeleagă în mod raţional
providenţa lui Dumnezeu, care îşi desfăşoară activitatea şi
planurile pe o foarte întinsă perioadă de timp. Dumnezeu

nu ne oferă întotdeauna explicaţii pentru acţiunile sale,
deoarece nu le putem înţelege (Sf. Ioan Hrisostom,
Comentariu la Iov, 34, 17). Abia la sfîrşitul istoriei vom avea
viziunea globală şi, din perspectiva eternităţii, vom înţelege
resorturile tainice şi paradoxale ale proniei.
34:17
SEPT. FRANKF şi VEN. au lecţiunea ijdeV su toVn
poiou`nta a!noma, fragment tradus de noi prin priveşte-l tu pe
cel care săvîrşeşte lucruri fărădelege, în vreme ce SEPT. RAHLFS
are lecţiunea ijdeV su toVn misou`nta a!noma, „priveşte-l tu pe
cel care îi urăşte pe cei fărădelege”. Elius vorbeşte despre
Dumnezeu. Pasajul poate fi înţeles dacă ţinem cont de
ironia acidă a lui Elius, care îl apostrofează pe Iov: „Acela
pe care tu îl acuzi că săvîrşeşte fărădelegea iată cum îi
nimiceşte pe cei păcătoşi!”. Dumnezeu, în concepţia lui
Elius, nu poate decît să se supună unei stricte şi logice
ordini morale a dreptăţii şi a acuza providenţa de
nedreptate înseamnă a admite incoerenţa universului. În
continuare, Elius va da exemple de acţiuni imparţiale ale lui
Dumnezeu în istorie.
34:19
În faţa lui Dumnezeu nu are importanţă rangul social, ci
numai virtutea sau lipsa ei.
34:23
Fragmentul gr. o@ti ejp’ a!ndra qhvsei este obscur şi
eliptic. Noi am încercat să oferim o posibilă variantă de
completare: fiindcă nu va mai aşeza peste om [o altă povară]. Alte
versiuni menţin aceeaşi nesiguranţă a tălmăcirii, preferînd
un literalism comod sau interpretări puţin hazardate: căci nu
preste om va pune încă (BIBL. 1688, MS. 45), că mai mult nu va
înşela pre om (MICU), că nu va mai înşela pre om (BIBL. 1914),
de-acum pe omul-semen mai mult n’o să-l înşele (ANANIA). Textul
Masoretic trimite către aceeaşi dimensiune juridică: pentru că
el (Dumnezeu) nu are nevoie să-l cerceteze mai mult pe om ca să îl
aducă în faţa sa la judecată.
34:23
Textul Masoretic este diferit, facilitînd o interpretare în
sensul că aparenţa unui Deus otiosus nu înseamnă decît o
clipă de maturizare tainică a istoriei: Dar dacă rămîne
nepăsător, cine îl va osîndi?
34:31-37
Elius, ipocrit şi neloial, începe să se contrazică singur,
considerîndu-se beneficiarul autenticei cunoaşteri despre
Dumnezeu (Sf. Grigorie cel Mare, Moralia in Iob, 26, 2-4).
Pentru Elius, Iov este un revoltat împotriva Domnului,
care are nevoie de pocăinţă. ♦ Se mai cuvine menţionat
faptul că traducătorul grec al cărţii lui Iov diminuează mult
din vehemenţa şi indignarea lui Elius împotriva ordinii
sociale monarhice, transformîndu-l într-un conformist
apologet al acesteia. Trebuie ţinut cont că traducerea
Septuagintei are loc în vremea şi cu sprijinul monarhiei
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elenistice alexandrine. Cu toate acestea, pentru Elius, Iov
este un răzvrătit împotriva divinităţii.

Capitolul al 35-lea
35:1
În această parte a discursului lui Elius, Părinţii Bisericii
au reliefat confuzia şi falsitatea opiniilor acestuia cu privire
la dreptatea şi pronia divină.
35:2
În Textul Masoretic, acuzaţia lui Elius este mai gravă:
cine eşti tu care spui că dreptatea mea este mai mare decît a lui
Dumnezeu? Sf. Grigorie cel Mare consideră că Iov nu
afirmase altceva decît că nu recunoaşte în sine nici un păcat
vrednic de asemenea pedepse. Iov este conştient că
suferinţele îi vor şterge păcatele (Moralia in Iob, 26, 14-15).

observase că păcatul şi fărădelegea sînt mult mai profitabile
decît virtutea. Textul Masoretic este mai explicit: cînd tu zici
că nu îl vezi, judecata (procesul) este în faţa lui şi tu trebuie să îl
aştepţi.
35:13
Vezi nota de la 34:12. Diverse echivalări ale versetului
sînt relevante pentru sensul lui a!topa: pentru că cêle fără de
cale a vedea nu va Domnul (BIBL. 1688), Pentru că fără de cale a
vedea nu va Domnul (MS. 45), Că nu va Domnul să vază cêle rêle
(MS. 4389, urmînd însă OSTROG), că ceale fără de cale nu
voiaşte a le vedea Domnul (MICU, BIBL. 1914), Că Domnul nu
voieşte să vadă făr’de-calea (ANANIA).
35:15
Sf. Grigorie cel Mare afirmă că suferinţa drepţilor în
această lume îi pregăteşte pentru răsplata din viaţa veşnică
(Moralia in Iob, 26, 21).

35:3
Unii comentatori consideră că scopul capitolului este
combaterea viziunii utilitariste asupra religiei. ♦ Elius, pe
de altă parte, accentuează rolul important al religiei pentru
viaţa materială a omului, încercînd să armonizeze situaţia
lui Iov cu viziunea eudemonistă asupra religiei, pe care o
împărtăşeşte cu prietenii săi şi cu Satan din prolog, mai ales
că Textul Masoretic prezintă varianta: ce-ţi pasă? ce folos am
dacă am păcătuit ori nu?
35:5
Suveranitatea Creatorului este absolută, categoriile
cugetării umane nu îl pot ajunge şi cuprinde. ♦ Nimeni nu
poate privi cerul spiritual cu ochii aceştia pămînteşti
(Origen, Fragmente la Iov, 24, 11-12).
35:6
Păcatul şi răul nu îl pot afecta decît pe om. Însă o
concepţie asemănătoare celei a lui Elius nu ţine cont de
dragostea nemărginită a lui Dumnezeu pentru lume şi om.
Vizuinea lui Elius despre teodicee presupune un Deus
otiosus rece, obiectiv, preocupat în mod distant de a
menţine o automată şi strictă ordine morală.
35:10
Textul Masoretic este mai sugestiv: Cel ce inspiră cîntece în
noapte.
35:11
Animalele simbolizează diversele tipuri de păcate şi
păcătoşi (Origen, Fragmente la Iov, 24, 25).
35:12-14
Elius consideră că strigătul celor ce îl invocă pe
Dumnezeu (vezi versetele anterioare) nu este ascultat,
deoarece nu se roagă sincer şi sînt mîndri. Cu atît mai puţin
nu va fi ascultat Iov care, presupune Elius, dovedeşte o
atitudine ireverenţioasă faţă de transcendent şi care

Capitolul al 36-lea
36:3
De la depărtări – Probabil se face referire la o doctrină
antică şi ezoterică.
36:4
Orgoliul lui Elius este nemărginit; el pretinde a se afla
în posesia certitudinii absolute.
36:6-7
Sfîntul Grigorie cel Mare vede în aceşti săraci care
primesc înţelepciune de la Dumnezeu pe cei „săraci du
duhul” din Evanghelie, aşadar pe cei smeriţi. Aceştia vor
deveni „regi” şi vor fi ridicaţi pe „tron” deoarece s-au
ridicat prin osteneli ascetice mai presus de patimile cărnii
(Moralia in Iob, 26, 44-53). ♦ Nu-l va păstra în viaţă pe cel lipsit
de evlavie – BIBL. 1688, MS. 45, MICU, FILOTEI, ŞAGUNA şi
BIBL. 1914 traduc gr. zwopoievw (care, ca şi corespondentul
său ebraic, chayah, are înţelesul de ‘a face viu, a păstra în
viaţă’) prin a învia. MS. 4389, urmînd OSTROG, traduce
verbul prin a face viu. Alte opţiuni de traducere: a rezerva
viaţa (BIBL. 1865-1867), a mântui (VULG. BLAJ), cf. salvare
(VULG.), a lăsa să trăiască (BIBL. 1874, BIBL. 1911, BIBL.
1921, CORN.), a lăsa să propăşească (BIBL. 1936, BIBL. 1944,
BIBL. 1968 şi ediţiile sinodale ortodoxe mai noi), a lăsa să
dăiuniască (RADU-GAL.), a chema iar la viaţă (ANANIA), a
salva viaţa (BTLN), to preserve the life (KJV), laisser vivre (BIBL.
JER., NEG 1975), keep alive (ESV 2007, NASB 1995), laisser en
vie (TOB 1988), lasciare vivere (NRV 1994). ♦ Comentatorii au
subliniat faptul că viaţa menţionată aici este cea spirituală,
viaţa veşnică în fericirea comuniunii cu Dumnezeu, viaţă
de care vor fi lipsiţi păcătoşii (cf. Ioan 5:21).
36:7
Figura ţadikului („dreptul”) va deveni paradigmatică în
iudaism.
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36:10
Teodiceea lui Elius are un caracter penal mai puţin pronunţat. El nu vede nenorocirile lui Iov ca simple pedepse
pentru păcate, ci ca pe o disciplină pedagogică aplicată de
un Dumnezeu care îl iubeşte pe Iov şi doreşte să-i sporească acestuia înţelepciunea şi virtutea. Cu Elius intrăm în
perspectiva gnoseologică şi soteriologică a suferinţei. ♦
Suferinţa are o valoare purificatoare şi pedagogică.
36:11
Şi anii lor în cinstiri – Gr. Eujprepeiva are sensul de
‘farmec, frumuseţe, demnitate, maiestate’. Echivalentul
ebraic este naim ‘plăcere, desfătare’. Traducerile româneşti
îl redau astfel: fapte bune (BIBL. 1688), bunăcuviinţă (MICU,
BIBL. 1914), bune faceri (MS. 45), cuviinţă (ANANIA).
36:13
Filip Preotul consideră că aceste cuvinte sînt o ironie
subtilă la adresa lui Elius (Comentariu la Iov, 36).
36:14
Vestitorii [morţii] traduce ebraicul qadesh ‘persoană care
practică prostituţia sacră (pe lîngă templele păgîne)’.
Această practică a fost aspru înfierată de Legea mozaică
(cf. Deut. 23:17-18). Iulian de Eclanum, în comentariul său
la cartea lui Iov (36:14-15), recurge la versiunea ebraică a
versetului, fapt remarcabil pentru exegeza creştină a
veacului al V-lea p. Chr. MS. 4389 şi ediţiile care urmează
Septuaginta (BIBL. 1688, MS. 45, MICU, BIBL. 1914,
ANANIA) traduc prin îngeri.
36:15
Textul ebraic este mai sugestiv şi mai profund: el
izbăveşte pe cel sărac prin chiar sărăcia sa şi îi deschide urechea în
vremea asupririi.
36:16
Abisul fremătînd – Cf. beznă (BIBL. 1688). Este vorba
despre o descriere plastică a infernului (Filip Preotul,
Comentariu la cartea lui Iov, 36).
36:20
Versetul este obscur atît în Septuaginta (mhV ejxelkuvsh/"
thVn nuvkta tou` ajnabh`nai laouV" ajnt * aujtw`n), cît şi în
Textul Masoretic. Simbolistica „nopţii” trimite către
moarte şi către judecata divină. Iată diverse opţiuni de
traducere: Să nu tragi noaptea ca să suie alţii pentru dînşii (BIBL.
1688, MS. 45), Nici să aduci, nici pre unul carii se întăresc cu
tăriia, să suie alţi oameni în locul lor (MS. 4389), nu pofti după
noaptea, când poupulii pier (BIBL. 1865-1867), să nu tragi
noaptea să să suie (VULG. BLAJ), cf. ne protrahas noctem ut
ascendant populi pro eis (VULG.), să nu tragi noaptea ca să se suie
noroadele în locul lor (MICU), nu-ţi dori noptea, noptea poporeloru
din infernu (BIBL. 1874 BIBL. 1911 şi BIBL. 1921), şi pre toţi
cei ce au putere, să nu-i scoţi noaptea, ca să se sue noroade în locul lor
(BIBL. 1914), nu pofti noaptea (depărtării de Dumnezeu), în ea,

popoare întregi au fost smulse de la/din locul lor (BIBL. 1936,
BIBL. 1944, BIBL. 1968 şi ediţiile sinodale ortodoxe mai
noi), nu suspina după noaptea cea mare, cînd neamurile se ridică la
locul lor de veci (RADU-GAL.), Nu suspina după noapte, care ia
popoarele din locul lor (CORN.), să nu-l scoţi pe nici unul afar’ în
toiul nopţii ca’n locul său să urce mulţime de norod (ANANIA),
Desire not the night, when people are cut off in their place (KJV),
N’écrase pas ceux qui te sont étrangers pour mettre à leur place ta
parenté (BIBL. JER.), Do not long for the night, when peoples vanish
in their place (ESV 2007), Ne soupire pas après la nuit, Qui enlève
les peuples de leur place (NEG 1975), Ne soupire pas après cette
nuit où les peuples seront déracinés (TOB 1988), Non anelare a
quella notte che porta via i popoli dal loro luogo (NRV 1994).
36:21
Traducerea din BIBL. 1688, dentru acêstea vei scoate den
sărăcie, se explică prin polisemantismul verbului gr. ejxairevw
‘a scoate, a trage din, a elibera’. Alte versiuni traduc astfel:
dentr-acêastea se vor scoate den sărăcie (MS. 4389, urmînd
OSTROG), dentru aceastea vei scoate den sărăcie (MS. 45), cu
acestea vei ieşi din sărăcie (MICU, BIBL. 1914), că’ntru aceasta
liber vei fi de sărăcie (ANANIA).
36:22
Puterea lui Dumnezeu este dreptatea (Sf. Efrem Sirul,
Comentariu la Iov, 36, 22).
36:24-30
Aici începe un grandios imn consacrat maiestăţii şi
insondabilei înţelepciuni divine. Teologia antropocentrică a
autorului transformă întreg universul într-un „trup” al
divinităţii: tunetul este glasul său, fulgerul arma sa etc. ♦
Dumnezeu nu poate fi cunoscut cu raţiunea omenească
(Sf. Grigorie cel Mare, Moralia in Iob 26, 44-53). Dacă nici
naturii create de Dumnezeu nu-i putem pătrunde tainele,
cum vom izbuti să îl cunoaştem pe acela care a plăsmuit-o?
(cf. Iulian Arianul, Comentariu la Iov 36, 29-30).
36:28
BIBL. 1688 traduce gr. oujdeV diallavsetaiv sou hJ kardiva
ajpoV swvmato" prin nice să premenêşte inima ta de trup. Verbul
gr. diallavssw are mai multe înţelesuri: ‘a schimba, a altera,
a reconcilia, a sări din, a sparge’; dintre acestea, aici, pentru
a desemna impresia puternică asupra sufletului, este mai
potrivit cel de ‘a sări din’. Alte posibile echivalări: nici să
primeneşte inima ta de cătră trup? (MS. 45), şi au nu ţi se va
schimba inima den trup? (MS. 4389, urmînd OSTROG), nici să
mută inima ta de la trup? (MICU), nici se bate inima ta în trup?
(BIBL. 1914), şi inima din tine nicicum n-o primenesc? (ANANIA).
36:29
Măsura cortului său – În textul grecesc, ijsovthta skhnh`"
aujtou`. Probabil, sensul intenţionat de autor este acela de
‘simetrie, armonie, rotunjime’. Alte soluţii în limba
română: tocmirea cortului lui (BIBL. 1688), de-atocma cortului lui
(MS. 45), întocmirea cortului lui (MICU şi BIBL. 1914), fiind cu
sine însuşi egal în cortul lui (ANANIA).
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36:30

37:3

Îşi întinde peste el zorii – Textul grecesc a transliterat
direct termenul ebraic edo ‘fulger, lumină, zori’, cf. hJdwv.
Codexul Alexandrinus are aici lecţiunea ejp’ aujthVn toV
tovxon, „(întinde) peste ea arcul său”. Gr. rJizwvmata
‘rădăcinile, tulpinile’ este o metaforă pentru „abisurile
mării”. Textul Masoretic are aici cuvîntul soresh ‘rădăcină
adîncă, adînc’. Alte versiuni traduc astfel: iată, întinde preste
el rază; şi înrădăcinările mării au acoperit (BIBL. 1688), Iată, va
întinde spre iale lumină şi au acoperit rădăcinile mării (MS. 4389),
Iată, întinde preste ea rază; şi rădăcinările mării au acoperit (MS.
45), preste acestea ‘şi răspăndesc lumina sa; şi al mărei fundament el
’l acopere (BIBL. 1865-1867), şi va fulgera cu lumina sa de sus şi
ţiţânile mării le va descoperi (VULG. BLAJ), cf. et fulgurare lumine
suo desuper cardines quoque maris operiet (VULG.), iată întinde
preste el rază şi au acoperit rădăcinile mării (MICU), acum
răspîndesce în juru-i lumina sa, acum ascunde fundul mărilor (BIBL.
1874, BIBL. 1911 şi BIBL. 1921), iată întinde preste el rază şi au
acoperit marginile mării (BIBL. 1914), iată că el a rostogolit aburii
săi şi a acoperit adîncimile mării (BIBL. 1936, BIBL. 1944, BIBL.
1968 şi ediţiile sinodale ortodoxe mai noi), El destinde,
deasupră-i, lumina fulgerului şi accopere străfunzimile mării
(RADU-GAL.), Iată, El Îşi întinde lumina în jurul Lui şi acoperă
adâncimile mării (CORN.), ei bine, iată, [Domnul] a’ntins spre el o
rază, şi el acoperit-a străfundurile mării (ANANIA), Iată, El
întinde lumina Sa în jurul Lui şi acoperă adâncul mării (BTLN),
Behold, he spreadeth his light upon it, and covereth the bottom of the
sea (KJV), Il répand un brouillard devant lui, couvre les sommets des
montagnes (BIBL. JER.), siehe, so breitet er aus seinen Blitz über
dieselben und bedecket alle Enden des Meers (LUTHER), Behold, he
scatters his lightning about him and covers the roots of the sea (ESV
2007), Behold, He spreads His lightning about Him, And He
covers the depths of the sea (NASB 1995), Voici, il étend autour de
lui sa lumière, Et il se cache jusque dans les profondeurs de la mer
(NEG 1975), Vois, il a déployé sur eux sa foudre et il a submergé
les fondations de l’Océan (TOB 1988), Ecco, ora egli diffonde
intorno a sé la sua luce, ora copre le profondità del mare (NRV
1994). ♦ Sf. Grigorie cel Mare sesizează în acest loc o
profeţie la predicarea şi răspîndirea universală a
Evangheliei care, prin harul divin şi prin miracolele
însoţitoare, va atinge adîncurile mării, cu alte cuvinte, va
pătrunde în străfundurile inimilor oamenilor (Moralia in Iob
27, 21-22).

Marginile pămîntului – Cf. gr. pteruvgwn th`" gh`"; literal
„aripile pămîntului”. În greacă, expresia echivalează ebr.
hanpot haareş, avînd aceeaşi semnificaţie. Cei vechi credeau
că pămîntul este plat ca un disc şi, astfel, lumina fulgerului
putea cuprinde întreaga lume. Expresia a fost echivalată în
diverse feluri, cu grade diferite de expresivitate poetică:
áripile pămîntului (BIBL. 1688, MS. 45, FILOTEI, MICU,
ŞAGUNA, BIBL. 1914), finele pămîntului (BIBL. 1865-1867),
marginile pămîntului (VULG. BLAJ, cf. terminos terrae (VULG.),
BIBL. 1874, BIBL. 1911 şi BIBL. 1921, CORN., RADU-GAL.,
BIBL. 1944, BIBL. 1968, ediţiile sinodale ortodoxe mai noi,
BTLN), marginea pământului (BIBL. 1936), aripile Terrei
(ANANIA), the ends of earth (KJV, NASB 1995), les extrémités de
la terre (BIBL. JER., NEG 1975, TOB 1988), die Enden der Erde
(LUTHER), the corners of the earth (ESV 2007), estremità della
terra (NRV 1994).

Capitolul al 37-lea

37:4
Fragmenul gr. Bronthvsei ejn fonh`/ u@brew" aujtou` a fost
tradus în BIBL. 1688 şi MS. 45, în mod literal, prin tuna-va cu
glasul sudalmii lui. MS. 4389, urmînd OSTROG, traduce prin
glasul ocărîrei sale. Dacă această afirmaţie ar fi fost făcută de
„răzvrătitul” Iov, ar fi fost plauzibil să traducem u@bri" prin
„sudalmă”, dar, în gura lui Elius, această remarcă nu poate
fi tradusă decît prin va tuna cu glasul măreţiei sale, aşa cum
procedează BIBL. 1914 şi MICU (glasul mărimei sale) şi cum
citim şi în textul ebraic: gaon qol, „glas măreţ”. Un alt
argument pentru justeţea acestei variante este exclamaţia
din versetul următor, în buna tradiţie a paralelismului
sinonimic: Tuna-va cel tare cu glasul lui minunat (BIBL. 1688).
Alte versiuni echivlează astfel: voce magnitudinis suae (VULG.),
vocea sa pre puterică (BIBL. 1865-1867), glasul mărimei sale
(VULG. BLAJ, MICU, FILOTEI, ŞAGUNA, BIBL. 1914), măreţa
sa voce (BIBL. 1874, BIBL. 1911 şi BIBL. 1921), glasul lui
zguduitor (BIBL. 1936, BIBL. 1944, BIBL. 1968 şi ediţiile
sinodale ortodoxe mai noi), glasu-i care ridică în slăvi
(RADU-GAL.), glasul lui măreţ (CORN.), glasul nestăvilirii sale
(ANANIA), glasul măreţiei sale (BTLN), the voice of his excellency
(KJV), sa voix superbe (BIBL. JER.), his majestic voice (ESV 2007,
NASB 1995), sa voix majestueuse (NEG 1975), sa majesté tonne à
pleine voix (TOB 1988), sua voce maestosa (NRV 1994). ♦
Precizia ştiinţifică cu care este descris fenomenul fulgerului
este remarcabilă. ♦ Tunetul este un simbol al dreptei
judecăţi şi pedepse dumnezeieşti (Isho’dad din Merv,
Comentariu la Iov, 42, 16).

37:1

37:5

Elius are presimţirea cutremurătoarei şi iminentei
teofanii. ♦ Ultima parte a discursului ţinut de Elius este
interpretată în mod favorabil de comentatorii creştini.

Pasajul aflat între paranteze nu se regăseşte în SEPT.
RAHLFS, fiind prezent numai în SEPT. FRANKF. şi SEPT.
VEN. Acesta este prezent şi în Iov 36:28. Grandoarea
copleşitoare a creaţiei ne îndeamnă la umilinţă şi la
recunoaşterea propriei nimicnicii (Sf. Ioan Hrisostom,
Comentariu la Iov, 37, 7)

37:2
În Textul Masoretic: tunetele glasului său. În vechile
teofanii, tunetul prevesteşte mînia divină (Ex. 19:16).
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37:6
Fenomenul zăpezii a fost şi este unul fascinant pentru
Orient, unde ninsoarea este foarte rară. ♦ Glasul lui
Dumnezeu care răzbate din minunile creaţiei îndeamnă
către pocăinţă (Sf. Grigorie cel Mare, Moralia in Iob 26,
39-41).
37:9
În acest verset există o diferenţă de lecţiune:
ejpevrcontai di`nai, „ies vîrtejuri, vijelii” (SEPT. RAHLFS) şi
ejpevrcontai ojduvnai, „ies chinurile” (SEPT. FRANKF. şi
VEN.). Se face referinţă (potrivit Textului Masoretic, mai
clar) la cămara de miazănoapte, unde este păstrat uraganul. ♦
Sf. Grigorie cel Mare remarcă aici prezenţa unei profeţii cu
privire la persecuţiile îndurate de Biserica creştină din
partea evreilor şi a păgînilor (Moralia in Iob 27, 51).
37:10
Răsuflarea celui puternic – Se face aluzie la vîntul din nord,
cel care aduce îngheţul.
37:12
Providenţa urmează un plan organic şi înzestrat cu o
ordine şi o coerenţă mai profundă decît lasă să se întrevadă
aparenta dezordine a fenomenelor naturale. Meteorologia
se află în serviciul divinităţii. ♦ Prin îndrumîndu-i am tradus
grecescul ejn qeeboulaqw care, potrivit SEPT. RAHLFS, este
o transliterare a ebraicului bethabulato, „prin călăuzirea sa”.
SEPT. VEN. şi FRANKF. decupează în alt mod fraza, e!nqe
ejbouvleto, ceea ce justifică tălmăcirea diferită din BIBL.
1688, unde vrea. Norii care se răspîndesc peste tot pămîntul,
îndeplinindu-şi lucrarea încredinţată de Dumnezeu, sînt o
prefigurare a propovăduitorilor Evangheliei care au
răspîndit lumina mîntuirii în întreaga lume (Moralia in Iob
27, 54-55).
37:14-16
Contemplarea naturii este o cale către cunoaşterea lui
Dumnezeu şi apropierea de acesta (Moralia in Iob 27, 60). ♦
Aceste întrebări adresate lui Iov au menirea de a-l face să
înţeleagă mărginirea naturii umane şi de a se închina smerit
maiestăţii divine, constituind un prolog al teofaniei din
capitolele 38-41. Stilul pasajului este cel specific literaturii
sapienţiale şi celei juridice.
37:17
Cum se face linişte pe pămînt – Dumnezeu este cel care
aduce liniştea în mijlocul necazurilor. Elius intuieşte aici
iminenta izbăvire a lui Iov (Sf. Ioan Hrisostom, Comentariu
la Iov, 37, 17).
37:18
Asemenea unei oglinzi de [metal] topit – Expresia gr. wJ"
o@rasi" ejpicuvsew" este destul de obscură; literal, s-ar
traduce „asemenea unei vedenii/ privelişti a curgerii”. Este
posibil ca referinţa să fie la oglinzile antice care erau de

fapt plăci de metal turnat şi şlefuit. Noi am preluat varianta
preferată de majoritatea versiunilor: ca vedêrea răvărsării
(BIBL. 1688), ca vedêrea răvărsăturii (MS. 4389), ca vedêrea
răvărsării (MS. 45 şi MICU), ca o oglindă turnată (BIBL.
1865-1867, BIBL. 1914, CORN., BIBL. 1874 BIBL. 1911,
BIBL. 1921, RADU-GAL., BIBL. 1944, BIBL. 1968, ediţiile
sinodale ortodoxe mai noi, BTLN), ca lumina răsfrântă’n
revărsări (ANANIA), as a molten looking glass (KJV), comme un
miroir de métal fondu (BIBL. JER.), as a cast metal mirror (ESV
2007), as a molten mirror (NASB 1995), qu’un miroir de métal
fondu (NEG 1975), specchio di metallo (NRV 1994).
37:17
Această teologie sigură de sine şi orgolioasă îşi va primi
replica prin discursul lui Iahve.
37:22
În textul ebraic, „din safton”; în mitologia semită
premozaică acest termen desemna un munte sacru, locaş al
zeilor.
37:23
Fragmentul gr. Oujk oi!ei ejpakouvein aujtovn a fost tradus
de tălmăcitorii de la 1688 prin nu gîndeşti să-l auzi pre el?
Cărturarii de atunci au considerat că aujtovn este un
complement direct, însă, mult mai plauzibil este să vedem
aici o completivă infinitivală şi să traducem nu socoteşti că el
ascultă? Alte traduceri sînt în acord cu BIBL. 1688: nu gîndeşti
că-l aude pre el? (MS. 45), nu gândeşti să-l asculţi pre el? (MICU,
BIBL. 1914), tu nu vrei să-l auzi? (ANANIA). ♦ Elius a
încercat să îl înţeleagă pe Iov, dar nu a fost în stare să
depăşească îngustele cadre ale teodiceei tradiţionale, deşi a
subliniat valoarea cathartică şi gnoseologică a suferinţei.
Din punct de vedere retoric, cuvîntările lui Elius creează
un dramatic şi tensionat interludiu între jurămîntul de
inocenţă al lui Iov din capitolul 31 şi răspunsul lui Iahve.
Elius demonstrează incapacitatea psihologiei umane de a
înţelege taina suferinţei şi, totodată, pregăteşte intrarea în
scenă a Atotputernicului.

Capitolul al 38-lea
38:1
După „naiva” istorie a prologului, după sofisticatele
dezbateri filosofice între Iov şi prietenii săi, Dumnezeu
însuşi ia cuvîntul. Geniul autorului se întrevede şi în
discursul lui Iahve, care trebuia să intervină după ce fusese
sfidat şi provocat de Iov. În plus, însăşi economia
poemului cerea această prezenţă. Toţi aşteptau, ca într-o
tragedie antică, acest expedient firesc deus ex machina.
„Godot” apare în final, dar dă un răspuns la care nu se
aştepta nimeni: nu susţine vinovăţia lui Iov, cum aşteptau
amicii săi, însă nici inocenţa lui, cum dorea însuşi
protagonistul. Deşi discursul lui Iahve prezintă
incongruenţe, redundanţe, repetiţii, nu este aici cazul să
considerăm prezenţa unui nucleu primar dezvoltat de
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autor. Monotonia şi repetiţiile fac parte din stilul autorului.
♦ Din furtună – Cf. gr. diaV laivlapo" (ebraicul searah);
literal, „prin uragan, prin vijelie”. Alte traduceri ale acestui
fenomen atmosferic propice teofaniei: pren volbură (BIBL.
1688, MS. 45), den vihor (MS. 4389), prin fortună (BIBL.
1865-1867), din vifor (VULG. BLAJ), cf. de turbine (VULG.),
prin vifor (MICU, FILOTEI, ŞAGUNA, BIBL. 1914, ANANIA),
din furtună (BIBL. 1874, BIBL. 1911 şi BIBL. 1921), din sânul
vijeliei (BIBL. 1936, BIBL. 1944, BIBL. 1968 şi ediţiile
sinodale ortodoxe mai noi), din vălmăşagul furtunii
(RADU-GAL.), din mijlocul furtunii (CORN.), din vârtejul de vânt
(BTLN), out of the whirlwind (KJV, ESV 2007, NASB 1995), du
sein de la tempête (BIBL. JER.), aus einem Wetter (LUTHER), du
milieu de la tempête (NEG 1975), du sein de l’ouragan (TOB
1988), dal seno della tempesta (NRV 1994). Furtuna este un
cadru obişnuit al teofaniilor veterotestamentare (Ex. 19:16)
♦ Aici, ca şi în 1:1-2:13 şi 12:9, este menţionat din nou
numele YHWH. Teofania este cutremurătoare, asemenea
altor evenimente de acest fel din Vechiul Testament.
Totuşi, Iahve nu pare a fi deranjat de conţinutul discursului
ţinut de Iov, pe care îl va califica imediat ca „adevărat”, ci
de atitudinea sa arogantă de a-i intenta un proces sui generis.
Iahve nu-l încurajează pe Iov să îşi menţină concepţia că
un principiu moral guvernează lumea. Cele două discursuri
ale lui Iahve constituie climaxul cărţii. În mod paradoxal,
ele îl ignoră pe Iov, ca şi problemele atît de arzătoare
ridicate de acesta, zugrăvind fenomene cosmologice şi
meteorologice ieşite din comun şi provocîndu-l în mod
direct pe Iov. S-a discutat despre sublima irelevanţă a
acestora, ori de intenţia divină de a-l determina pe Iov să
adopte o viziune mai puţin egocentrică a universului. În
cele din urmă, să ne reamintim că o carte poetică nu este
menită să ofere răspunsuri. ♦ Părinţii Bisericii au văzut în
discursul divin concluzia firească şi logică a cărţi şi semnul
unei bunăvoinţe ieşite din comun a divinităţii faţă de Iov.
A se învrednici de o teofanie personală şi de un dialog
nemijlocit cu Dumnezeu constituie, în lumea biblică,
onoarea supremă şi cea mai dorită. Augustin compară acest
răspuns pe care Dumnezeu i-l dă lui Iov cu teofania trăită
de Moise sau cu Schimbarea la faţă a Domnului în faţa
celor trei ucenici pe munte (Annotationes in Iob, 38). ♦
William Blake va considera, potrivit însemnărilor pe
marginea desenelor sale inspirate de Iov, că Iov vorbeşte,
de fapt, cu Fiul lui Dumnezeu care, ulterior, se va întrupa şi
va deveni Iisus Hristos.
38:2
Lumea este capodopera lui Iahve şi numai el îi cunoaşte
planul şi sensul. Pentru judecata limitată a lui Iov, acţiunile
incognoscibile ale lui Dumnezeu reprezintă hazard şi
arbitrariu. ♦ Alţi comentatori consideră că Dumnezeu se
adresează aici lui Elius, amendîndu-i prompt aroganta
tentativă de a căuta să formalizeze inefabilul şi pe cea de a
cuprinde între fruntariile raţiunii umane nemărginirea
înţelepciunii divine. În loc să clarifice prietenilor săi
lucrările lui Dumnezeu, el a semănat confuzie şi îndoială,

dîndu-le vrăjmaşilor lui Iahve ocazia să rostească blasfemii.
Elius este modelul aroganţilor din Biserica universală, care
caută gloria deşartă şi care se cred cei mai învăţaţi (Sf.
Grigorie cel Mare, Moralia in Iob 28, 11). ♦ Dumnezeu nu
dă răspunsuri, nu condamnă, nu aprobă, nu vorbeşte
despre suferinţa lui Iov ci, prin discursul său paradoxal, va
afirma absoluta incompetenţă a omului în a descifra taina
inefabilă şi absolută a divinităţii.
38:3
Dumnezeu dă, în sfîrşit, curs repetatelor solicitări ale lui
Iov (9:32-25; 18:22; 31:35) de a se prezenta la „procesul”
intentat de Iov. Sf. Ioan Hrisostom vede aici dovada iubirii
lui Dumnezeu, care se dezvăluie pentru a-l încuraja pe mult
încercatul Iov. Creatorul nu-şi neglijează creatura (Comentariu la Iov, 38, 3). ♦ Iahve îl invită pe Iov la o luptă corp la
corp, la o înfruntare directă, asemenea luptei lui Iacob cu
îngerul. Invitaţia adresată lui Iov a fost interpretată ca un
îndemn la pregătirea atletului creştin pentru „războiul
nevăzut”: „Şi Iov primeşte poruncă de la Domnul să se
încingă. Căci, ca şi cum ar fi aceasta un simbol al vitejiei şi
al pregătirii pentru fapte (de luptă), îi zice: Încinge-ţi coapsele
tale ca un bărbat” (Sf. Vasile cel Mare, Regulile mari, 23).
Totuşi, unii exegeţi moderni (Carol A. Newsom şi
Catherine Keller) au considerat că discursul lui Iahve este
unul ironic, deoarece nu răspunde chinuitoarelor interogaţii
ale lui Iov. Acest tip de întrebări retorice şi ironice erau un
lucru comun în satira din vechea literatură egipteană.
38:4
Îndemnul lui Iahve este la asumarea condiţiei umile şi
fragile specifice creaturii.
38:5-7
Sf. Grigorie cel Mare distinge în acest verset o referinţă
limpede la întemeierea Bisericii (Moralia in Iob 28, 14).
38:6
Stîlpii lui – SEPT. RAHLFS are aici lecţiunea oiJ krivkoi
ajuth`", „inelele lui”, ca şi SEPT. VEN. şi FRANKF. Unele
manuscrise biblice au, însă, lecţiunea oiJ stuvloi ajuth`",
„stîlpii lui”, aşa cum traduce şi BIBL. 1688, urmînd MS. 45.
Tot prin stîlpi traduc şi MICU, FILOTEI, ŞAGUNA şi BIBL.
1914; ANANIA traduce prin pilaştri. Textul Masoretic
utilizează termenul eden ‘temelie, bază, piedestal’.
Versiunile care urmează Textul Masoretic traduc acest
termen prin temelii. ♦ În viziunea cosmologică ebraică
universul este un imens edificiu.
38:7
În textul ebraic, cei care îl laudă pe Iahve sînt ben
Elohim, adică „fiii lui Dumnezeu”. Septuaginta traduce
sintagma prin pavnte" a!ggeloiv mou, redat de noi prin toţi
îngerii mei. Imaginea de ansamblu a lumii, cu stîlpi
monumentali şi cu cîntecele îngerilor, ne duce cu gîndul la
grandioasa viziune a universului ca un templu dedicat lui
Iahve. ♦ Pentru Sf. Ioan Hrisostom, aceste cuvinte
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dovedesc faptul că îngerii sînt primele fiinţe create din
univers (Comentariu la Iov, XXXVIII, 7).
38:8
Există aici ecouri limpezi ale cosmogoniei orientale
preiudaice (vezi celebrul poem babilonian al creaţiei,
Enuma Eliş). Apele primordiale constituie sînul matern din
care se nasc toate. Universul este asemănat, metaforic, unui
nou-născut.
38:11
Dumnezeu a trasat fruntarii ferme pentru suferinţele
provocate de Satana lui Iov, în acelaşi fel în care a limitat
acţiunea distructivă a valurilor mării. Acestea din urmă
prefigurează schismele şi duşmanii văzuţi ori nevăzuţi care
se vor năpusti asupra corabiei Bisericii (Augustin,
Annotationes in Iob, 38).
38:12
Potrivit lui Augustin, strălucirea zorilor este ziua învierii
(Annotationes in Iob, 38).
38:14
Lut din pămînt ai plăsmuit – Babilonienii şi asirienii
utilizau lut, nu ceară, pentru peceţi. ♦ Versiunea din Textul
Masoretic, pămîntul se schimbă ca lutul sub pecete, a determinat
pe unii exegeţi protestanţi să vadă aici o tainică aluzie la
procesul de rotaţie al pămîntului în jurul axei, asemenea
vasului de lut care se roteşte pe masa olarului. ♦ Densitatea
metaforică a acestor versete în Textul Masoretic este remarcabilă: aurora este asemănată unui păstor care îşi scutură
mantia de paraziţi, ori unui olar care colorează un urcior.
38:15
În universul creat de Iahve, cei drepţi ca şi cei nelegiuiţi
îşi au locul lor bine stabilit: „Tatăl vostru Cel din ceruri
face să răsară soarele şi peste cei răi şi peste cei buni şi trimite ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi” (Mt. 5:45).
38:16
Pămîntul de sub mare – Cf. gr. ejpiV ghVn qalavssh"; literal,
„la pămîntul mării” (SEPT. VEN. ŞI FRANKF.). SEPT.
RAHLFS are o lecţiune diferită doar prin două litere: ejpiV
phghVn qalavssh", „la izvorul mării”, cf. nibke yam, „la
izvoarele mării” (Textul Masoretic). Versiunile principale
analizate de noi sună astfel: pămîntul mării (BIBL. 1688, MS.
45), izvoarăle mării (MS. 4389, MICU, FILOTEI, ŞAGUNA,
BIBL. 1914), mării’n adâncuri, la izvoare (ANANIA). Versiunile
care urmează Textul Masoretic traduc, aproape invariabil,
izvoarele mării. ♦ Marea este, în acest loc, o alegorie a minţii
omeneşti, care ascunde adîncuri nepătrunse. Numai prin
pocăinţă ajungem la adevărata cunoaştere de sine.
38:17
Exegeţii creştini au identificat în acest verset o profeţie
a viitoarei pogorîri a Mîntuitorului la iad, pentru a-i elibera
pe drepţii de dinainte de venirea sa (Sf. Chiril al

Ierusalimului, Cateheze, XIV, 19). ♦ Porţile morţii reprezintă
intrarea în Şeol; pentru autorii creştini, acestea sînt
gîndurile păcătoase prin care pătrunde moartea spirituală în
suflet (Sf. Grigorie cel Mare, Moralia in Iob 29, 27-30).
38:18 ş.u.
Iov este subiectul unei adevărate iniţieri în tainele
naturii.
38:23
Fenomenele naturii au fost deseori utilizate de Iahve ca
mijloc de pedepsire a oamenilor sau ca ajutor preţios
pentru israeliţi în cîştigarea unor victorii militare decisive
(Ex. 9:18-29; Is. Nav. 10:11; Isa. 30:30).
38:25-27
Ploaia binefăcătoare este şuvoiul pocăinţei, care adapă
pustiul lumii păgîne lipsite de apa cea vie a credinţei (Sf.
Grigorie cel Mare, Moralia in Iob 29, 53).
38:31
Lanţul Pleiadelor şi împrejmuirea lui Orion – Nu este sigur
la ce face referire Iov aici prin lanţul Pleiadelor sau Orion: fie
la astrologie, fie la legătura imaginară care uneşte diversele
structuri stelare, configurîndu-le convenţional în
constelaţii. Termenul ebraic Kimah, tradus în Septuaginta
prin Pleiav", este interpretat de unii exegeţi ca „influenţe
dulci”, însă mai plauzibilă este identificarea cu constelaţia.
Iată cîteva moduri de traducere a celor doi termeni: „Şi
preceput-ai legătura Găienuşii? Şi îngrădirea Oriónului
deşchis-ai?” (BIBL. 1688), legătura Găinuşii şi îngrădirea lui
Orion (MS. 45), legătura Găinii şi îngrădirea... (MS. 4389),
legătura Pleiadelor şi lanţurile Orionului (BIBL. 1865-1867), a
Pleadii steale, au împregiurul mieziinopţii (VULG. BLAJ), cf.
stellas Pliadis aut gyrum Arcturi (VULG.), legătura Găinuşii şi
îngrădirea Orionului (MICU, FILOTEI, ŞAGUNA, BIBL. 1914),
legăturile Pleiadeloru şi lanţurile Orionului (BIBL. 1874, BIBL.
1911 şi BIBL. 1921), catarămile Pleiadelor şi lanţurile Orionului
(BIBL. 1936, BIBL. 1944, BIBL. 1968 şi ediţiile sinodale
ortodoxe mai noi), legăturile Pleiadelor şi lanţurile Raliţei
(RADU-GAL.), legăturile Găinuşei sau frînghiile Orionului
(CORN.), Ştii tu prin ce belciuge Pleiadele se leagă? Deschis-ai
tu’ngrădirea ce ţine Orionul? (ANANIA), legăturile Pleiadelor sau
frânghiile Orionului (BTLN), the sweet influences of Pleiades or the
bands of Orion (KJV), les liens des Pléiades, les cordes d’Orion
(BIBL. JER.), die Bande der sieben Sterne oder das Band des Orion
(LUTHER), the chains of the Pleiades or the cords of Orion (ESV
2007, NASB 1995), les liens des Pléiades, ou les cordages de l’Orion
(NEG 1975), les liens des Pléiades, ou les cordes d’Orion (TOB
1988), i legami delle Pleiadi, o le catene d’Orione (NRV 1994).
38:32
Zodiile şi Luceafărul de seară – Întîlnim din nou
interesantul fenomen al transliterării unui termen ebraic,
mazuroth ‘constelaţie’, preluat ca atare de Septuaginta,
mazourwvq. Luceafărul de seară (gr. @Espero") traduce
ebraicul Ayish care desemna constelaţia Carul (Ursa) mare.
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Termenii mazourwvq şi e@spero" sînt traduşi astfel: în timp
ce BIBL. 1688, MICU, FILOTEI, ŞAGUNA şi BIBL. 1914 îi
transpun prin zodiile şi Luceafărul de seară, MS. 45 preia termenii ca atare: Mazuroth şi Luceafărul decusară, CORN. prin semnele
zodiacului şi Ursul mare, RADU-GAL. prin zodiacul şi Ursa-Mare,
iar BIBL. 1936, BIBL. 1944, BIBL. 1968 şi ediţiile sinodale ortodoxe mai noi echivalează prin cununa zodiacului şi Carul Mare.
Alte echivalări posibile: Luceafărul şi cel de sara (VULG. BLAJ),
cf. luciferum şi vesperum (VULG.), zodiacul şi constelaţiunea
ursului (BIBL. 1865-1867), zodiacul şi Ursa Mică (BIBL. 1874,
BIBL. 1911 şi BIBL. 1921), constelaţiile şi Ursa Mare (BTLN),
zodiacul şi luceafărul-de-seară (ANANIA). Ediţiile occidentale
preferă, de regulă, să preia literal ebraicul mazuroth, cînd nu
încearcă să îl echivaleze: Mazzaroth şi Arcturus (KJV),
Mazzaroth şi the Bear (ESV 2007), la Couronn şi l’Ourse (BIBL.
JER.), constellation şi Bear (NASB 1995), les signes du zodiaque şi
la Grande Ourse (NEG 1975), les signes du zodiaque şi l’Ourse
(TOB 1988), le costellazioni şi l’Orsa maggiore (NRV 1994).
38:33
Referinţa trimite la speculaţiile astrologice, însă evenimentele terestre, deşi reflectate în stele, nu sînt determinate
de legi ale necesităţii, ci de voinţa lui Dumnezeu. Unii
comentatori au văzut aici o referinţă la intercondiţionarea
universală a fenomenelor fizice ale cosmosului.
38:36
Textul Masoretic este sensibil diferit: cine a pus
înţelepciunea în cele dinăuntru ale omului? Unele manuscrise
ebraice fac referire, în acest verset, la înţelepciunea a două
păsări, identificate cu ibisul şi cocoşul. Ibisul prevestea
revărsarea Nilului, iar cocoşul venirea zilei.
38:38
Piatră cu patru muchii – cf. gr. livqw/ kuvbon; literal, „piatră
cubică”. Am menţinut varianta traducătorilor de la 1688.
Alte opţiuni de traducere: piatră cu patru muchi ⎣de piatră⎦
(MS. 45), piiatră cu patru muchi (MICU), piatră cu patru muchi
(BIBL. 1914), piatra’n patru muchii (ANANIA).
38:39
Urmează descrierea unor animale exotice din Orient.
Acestea nu sînt alese în mod întîmplător, fiind vieţuitoarele
cele mai sălbatice, mai independente şi mai capricioase.
Dumnezeu i le prezintă lui Iov, dar nu ca lui Adam, pentru
a le conferi nume, ci pentru a-i demonstra acestuia
mărginirea, ignoranţa şi insignifianţa. Totodată, s-a
remarcat şi caracterul complex al acestora, fiecare
prezentînd atît trăsături pozitive, cît şi negative.

Capitolul al 39-lea
39:1
Caprele sălbatice – Termenul traduce termenul grecesc
tragevlafo" (din ebraicul yael ‘capră de munte’); literal,
„capră-ciută”. Termenul este echivalat de BIBL. 1688 prin

ţap-cerb. Alte versiuni transpun: ţap (MS. 4389), ţap-cerb (MS.
45), capricorn (BIBL. 1865-1867), capră sălbtică (VULG. BLAJ),
cf. ibex (VULG.), cerb (MICU, FILOTEI, ŞAGUNA, BIBL.
1914), cerboaică (BIBL. 1936, BTLN), capră de munte
(RADU-GAL.), capră sălbatică (BIBL. 1874 BIBL. 1911, BIBL.
1921, CORN., BIBL. 1944, BIBL. 1968 şi ediţiile sinodale
ortodoxe mai noi), capră de stâncă (ANANIA), wild goat (KJV),
bouquetin (BIBL. JER., TOB 1988), mountain goat (ESV 2007,
NASB 1995), chèvre sauvage (NEG 1975), le camozze (NRV
1994). ♦ Cel mai probabil, se vorbeşte aici despre ibex-ul
asiatic, cu coarne mari şi îndoite înapoi, capra Sinaitica. ♦
Părinţii Bisericii au admirat această frumoasă zugrăvire a
minunăţiilor naturii create şi au interpretat acest discurs în
mod alegoric. Graţia şi frumuseţea acestor ierbivore este
proverbială, făcîndu-le apte să reprezinte simboluri ale drepţilor şi ale sfinţilor. De altfel, Scriptura abundă în asemenea
comparaţii (Sf. Grigorie cel Mare, Moralia in Iob 30, 49).
39:5
Asinul sălbatic – Acest animal corespunde, cel mai
probabil, lui Asinus onager, care trăieşte în deşerturile
Persiei, Asiei de Vest şi Indiei, fiind un animal frumos,
foarte rapid, dar de o sălbăticie proverbială. Toate
încercările de a-l domestici au eşuat. Numele acestui animal
este echivalat astfel: măgariul sălbatec (BIBL. 1688, MS. 4389,
MS. 45, VULG. BLAJ), cf. onagrum (VULG.), asinul selbatic
(BIBL. 1865-1867), colunul (MICU, FILOTEI), asinul sălbatec
(ŞAGUNA), onagrul (BIBL. 1874, BIBL. 1911 şi BIBL. 1921,
RADU-GAL.), asinul sălbatic (BIBL. 1914, ANANIA, BIBL.
1944, BIBL. 1968 şi ediţiile sinodale ortodoxe mai noi),
măgarul sălbatec (BIBL. 1936, CORN., BTLN), wild ass (KJV),
l’onagre (BIBL. JER.), das Wild so (LUTHER), wild donkey (ESV
2007, NASB 1995), l’âne sauvage (NEG 1975, TOB 1988),
asino selvatico (NRV 1994).
39:8
Sf. Nil Ascetul oferă o perspectivă spirituală asupra
acestei comparaţii, văzînd în acest animal (versetul 5) retras
un tip al viitorilor eremiţi creştini: „Dar se iveşte
întrebarea: cum caută dincolo de orice verdeaţă pămîntul
sărat, ştiut fiind că pămîntul sărat şi pustia nu sînt potrivite
pentru creşterea verdeţii? Înţelesul e acesta, că numai cel
pustiu de patimi este în stare să caute cuprinsul
contemplaţiei în cuvintele dumnezeieşti, după ce s-a uscat
din el mustul patimilor” (Cuvînt ascetic, 62).
39:9
Am tradus gr. monovkerw" prin inorog. Monovkerw"
traduce ebraicul rem ‘bou sălbatic, bivol, bizon’. Potrivit
ultimelor cercetări, aici ar fi menţionat un animal dispărut
astăzi, un fel de bivol sălbatic numit rimu, probabil identic
cu acei „boi” gigantici amintiţi de Caesar în De bello Gallico
VI, 28. Pentru Sf. Efrem Sirul, inorogul este un simbol al
sufletului care este stăpînit de un singur gînd, cel al
ascensiunii spirituale (Comentariu la Iov, 39, 9). Alte
echivalări ale termenului: inorodul (BIBL. 1688, MS. 45),
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inorogul (MS. 4389, BIBL. 1914, ANANIA), bivolul (BIBL.
1865-1867), rinocherul (VULG. BLAJ), cf. rinoceros (VULG.),
unicornul (MICU, FILOTEI, ŞAGUNA), rinocerul (BIBL. 1874,
BIBL. 1911 şi BIBL. 1921), bivolul sălbatic (CORN., BIBL. 1936,
BIBL. 1944, BIBL. 1968, BTLN şi ediţiile sinodale ortodoxe
mai noi), boul sălbatic (RADU-GAL.), unicorn (KJV), le boeuf
sauvage (BIBL. JER.), wild ox (ESV 2007, NASB 1995), le buffle
(NEG 1975), le bison (TOB 1988), il bufalo (NRV 1994).
39:13
Textul grecesc este obscur şi conţine trei cuvinte
ebraice transliterate: neevlasa, „bucuros”, a*sivda, „barză” şi
nevssa, „şoim”. Noi am adoptat literalismul BIBL. 1688,
care echivalează: Áripa celor ce să veselesc, neelása, de va zămisli
asída şi nésa? Alte versiuni, pe temeiul unor interpretări
targumice, consideră că aici s-ar face referire la struţ care,
precum se vede din versetele următoare, este foarte
neglijent cu progenitura sa. Totuşi, faptul că în versetul 18
această pasăre se înalţă în văzduh, nu ne permite să
acceptăm această identificare. De altfel, zoologia şi
botanica acestei cărţi rămîn în continuare incerte. Astfel:
pinna strutionum similis est pinnis herodii et accipitris (VULG.),
Aripa celor ce să veselesc neélassa, să va zemisli asída şi nesa (MS.
45), Şi veselindu-se Elassa cu aripile, şi de va îngreca Asadda şi
Nóssa (MS. 4389), aripa cea tare a struţiului este ca aripa şi penele
cocostîrcului? (BIBL. 1865-1867), aripa struţionilor neelasa, de va
zămisli asida şi nesa? (MICU), aripele struţilor se întind, cît de
frumoase sunt aripele struţului (BIBL. 1914), aripa struţului bate cu
veselie, de-ai zice că este aripa şi penişul berzei (CORN.), Aripile
struţului sunt negrăit de agere; struţul are pene preafrumoase şi
mândru penaj (BIBL. 1944, BIBL. 1968 şi ediţiile sinodale
ortodoxe mai noi), Ştii struţul?: are aripi ce'n umbra lor se’ntind;
vai, struţul: ce frumoase sunt aripile lui! (ANANIA), Aripa struţului
bate vesel, dar este ea ca vârful de aripă şi ca penajul berzei
(BTLN), Gavest thou the goodly wings unto the peacocks? or wings
and feathers unto the ostrich? (KJV), L’aile de l'autruche peut-elle se
comparer au pennage de la cigogne et du faucon? (BIBL. JER.), Die
Federn des Pfauen sind schöner denn die Flügel und Federn des
Storchs (LUTHER), The wings of the ostrich wave proudly, but are
they the pinions and plumage of love? (ESV 2007), The ostriches
wings flap joyously with the pinion and plumage of love (NASB
1995), L’aile de l’autruche se déploie joyeuse; On dirait l’aile, le
plumage de la cigogne (NEG 1975), L’aile de l'autruche bat
allègrement, mais que n’a-t-elle les pennes de la cigogne et ses plumes?
(TOB 1988), Lo struzzo batte allegramente le ali; ma le sue penne e
le sue piume sono forse di cicogna? (NRV 1994). ♦ „Struţul” de
aici a fost înţeles ca un tip al sinagogii care a născut mulţi
copii, profeţii şi apostolii, dar pe care i-a abandonat, aceştia
fiind înfiaţi de Biserica creştină (Sf. Efrem Sirul Comentariu
la Iov, 39, 9). Sf. Grigorie cel Mare a considerat struţul ca o
imagine a ipocritului, insensibil, lipsit de dragoste, mîndru,
incapabil să se vadă pe sine şi împietrit (Moralia in Iob 29, 53).
39:14
Insistenţa asupra stupidităţii struţului în contrast cu
tonul admirativ al contextului poate fi justificată de intenţia

lui Iahve de a-i demonstra lui Iov că există o semnificaţie
în toate aspectele realităţii, chiar şi în cele aparent lipsite de
sens. Astfel, şi răul are sensul lui tainic.
39:17
Căci Dumnezeu i-a amuţit înţelepciunea – Alte versiuni
traduc: Căci au tăcut ei Dumnezău înţelepciunea (BIBL. 1688,
MS. 45), Că au tăcut Dumnezeu înţelepciunea ei (MS. 4389), că
nu i-au dat ei Dumnezeu înţălepciune (MICU), că nu i-au dat
Dumnezeu înţălepciune (BIBL. 1914), că Dumnezeu nu-i zise să
aibă’nţelepciune (ANANIA). Textul Masoretic prezintă
varianta deoarece Dumnezeu l-a făcut să uite înţelepciunea.
39:19
Calul este singurul animal domestic din lista celor zece
enumerate şi descrise de Iahve. Paginile următoare
reprezintă o capodoperă a poeziei ebraice. În Orient, foarte
multă vreme calul a fost folosit numai în luptă. ♦ Augustin
vede aici un portret al martirului, mărturisitor înfocat al
credinţei, a cărui putere nu vine de la el, ci de la Domnul
(Annotationes in Iob, 39).
39:25
Adverbul grecesc eu^ge ‘bine, aşa, excelent’ traduce
interjecţia ebraică aha, care este, probabil, o onomatopee ce
imită nechezatul calului. ♦ Calul este un model al mîndriei
care copleşeşte întreaga fiinţă umană, stăpînind-o cu
puterea ei nestăvilită (Sf. Grigorie cel Mare, Moralia in Iob
31, 87).
39:26
Sf. Ioan Hrisostom consideră că Dumnezeu a lăsat
multe lucruri în afara înţelegerii omeneşti, pentru a nu oferi
prilejuri de mîndrie omului care ar ajunge să le cunoască în
mod deplin pe toate (Comentariu la Iov, 39, 5).
39:27
Vulturul este o prefigurare a lui Hristos care îşi hrăneşte
credincioşii cu preţiosul său sînge (Sf. Efrem Sirul
Comentariu la Iov, 39, 27).
39:30
În SEPT. RAHLFS, versetele de la 31 la 35 sînt integrate
în capitolul 40. ♦ Pronia şi înţelepciunea divină este vizibilă
în toate creaturile, chiar şi în cele care sînt considerate
inutile (Sf. Ioan Hrisostom, Comentariu la Iov, XXXIX, 5).
39:32
SEPT. VEN şi SEPT. FRANKF. prezintă varianta mhV
krivsin metaV iJkanou` krivnh", tradus de noi prin oare nu te
judeci tu cu cel Puternic?, în vreme ce în SEPT. RAHLFS citim
mhV krivsin metaV iJkanou` ejkklinei`, „oare nu perverteşti tu
judecata celui Puternic?”. ♦ În Textul Masoretic,
Dumnezeu vorbeşte despre Iov la persoana a III-a,
probabil pentru a sublinia abisul ontologic dintre cele două
sfere existenţiale. Acum începe partea a doua a „procesului
cosmic”, în care Dumnezeu îi cere socoteală lui Iov.
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39:34
BIBL. 1914 a încercat să atenueze „duritatea” afirmaţiei
că Iov îl judecă pe Iahve, traducînd gr. kuvrion printr-un
complement de agent („dojenindu-mă şi mustrându-mă de
Domnul”), acest avînd, în mod evident, funcţia de
complement direct. BIBL. 1688 a tradus, însă, fidel şi
corect: „Ce mă mai judec eu dojănindu-mă şi mustrînd pre
Domnul”. Alte ediţii dovedesc o fidelitate mai mare sau mai
mică: Ce încă eu mă judec, învăţîndu-mă şi dovedind pre Domnul
(MS. 45), ce mă judec eu dojenind şi mustrînd pre Domnul (MICU),
ce mă judec eu dojenindu-mă şi mustrându-mă de Domnul (BIBL.
1914), Mă judec eu cu Domnu’n dojană şi mustrare (ANANIA). ♦
Iov conştientizează mizeria ontologică a condiţiei umane în
faţa omnipotenţei divine.

Capitolul al 40-lea
40:3
Versiunea din Textul Masoretic a acestui verset
constituie, poate, cheia interpretativă a poemului: Ai vrea tu,
într-adevăr, să îmi nimiceşti judecata, pentru a mă osândi şi a avea
tu dreptate? Dreptatea divină şi dreptatea umană sînt
incompatibile, aparţinînd unor planuri ontologice diferite.
40:4 ş.u.
Iahve îl provoacă pe Iov să se judece cu el, însă numai
după ce va fi dovedit o forţă şi o înţelepciune asemănătoare.
Numai un Dumnezeu se poate judeca cu Dumnezeu. Părinţii
Bisericii au interpretat această parte a discursului lui Iahve
într-un sens moral. Dumnezeu aşteaptă smerenie de la
oameni şi se revelează numai celor smeriţi (Sf. Grigorie cel
Mare, Moralia in Iob 31, 107). Sf. Ioan Hrisostom consideră
că discursul lui Iahve are rolul de a dovedi dreptatea şi
nevinovăţia lui Iov (Comentariu la Iov, 40, 8), iar Iov afirmă
că Dumnezeu se aşează nu în postura unui judecător, cum
ne-am fi aşteptat, ci în aceea a unui avocat (Origen, Fragmente
din Omilii la Iov, 28, 7). ♦ Animalele fabuloase descrise în
aceste capitole au menirea de a simboliza copleşitoarea forţă
a divinităţii, care se poate prezenta oamenilor, adeseori, ca
arbitrară şi absurdă. Ironic, Dumnezeu îi răspunde lui Iov
că nu se poate măsura cu o fiinţă atotputernică; dreptatea
Celui Atotputernic este dreptatea autentică.
40:7
Simpla nimicire a celor răi nu constituie decît un expedient facil, care nu poate rezolva problema răului universal.
40:9
Dreapta ta – „Braţul Domnului” este o metaforă biblică
frecventă pentru a desemna atotputernicia divină (cf. Deut.
5:15; Isa. 51:9). Dumnezeu se smereşte în faţa omului
pentru a-l învăţa pe acesta adevăruri sublime (Sf. Grigorie
cel Mare, Moralia in Iob 32, 7). ♦ Versiunea din Textul
Masoretic exprimă mai bine climaxul ironic al contextului:
Atunci eu însumi te voi slăvi... Aşadar, în acest caz, Iov va

primi onoruri divine de la însuşi Dumnezeu. Iov trebuie să
îşi asume condiţia umană limitată. Încă nu sosise vremea
îndumnezeirii omului. Suferinţa şi răul par a constitui „un
dat” imuabil al ordinii cosmice.
40:10
Fiara sălbatică – Cf. gr. qhriva, care traduce ebraicul
Behemoth, ce poate fi considerat un plural al substantivului
behemah ‘fiară’. Acesta ar fi de origine egipteană,
desemnînd un bivol de apă. Traducătorul grecesc a
calchiat, astfel, termenul ebraic, qhriva nefiind altceva decît
un plural al substantivului qhrivon. Însă contextul ne
obligă, potrivit majorităţii criticilor moderni, să vedem aici
descrierea unui singur animal sălbatic. S-au propus diferite
identificări, de la monştri mitologici, dinozauri, pînă la
mamuţi, hipopotami sau elefanţi. Cele mai autorizate voci
înclină către hipopotam. Opţiunile de tălmăcire a numelui
acestei vieţuitoare misterioase sînt variate: Behemoth (VULG.,
BIBL. 1865-1867, BIBL. 1874, BIBL. 1911, BIBL. 1921,
BTLN, KJV, BIBL. JER., LUTHER, ESV 2007, NASB 1995),
hiiară (BIBL. 1688, MS. 45, FILOTEI, BIBL. 1914), fiiară (MS.
4389, MICU), Vehemoth (VULG. BLAJ), fiară (ŞAGUNA),
ipopotamul (BIBL. 1936, RADU-GAL., BIBL. 1944),
hipopotamul (CORN., ANANIA, BIBL. 1968 şi ediţiile sinodale
ortodoxe mai noi), l’hippopotame (NEG 1975), le Bestial (TOB
1988), l’ippopotamo (NRV 1994). ♦ În miturile egiptene,
Horus îl vînează pe Seth, transformat în hipopotam. În
Epopeea lui Ghilgameş, cei doi eroi măcelăresc „bivolul
ceresc”. În perspectivă cosmologică, descrierea lui
Behemoth poate simboliza lupta divinităţii cu haosul
primordial. Unii Părinţi ai Bisericii, ca Sf. Efrem Sirul,
acceptă existenţa reală a unui asemenea animal (Comentariu
la Iov, 40, 15). Alţi comentatori văd în Behemoth un monstru
creat cu scopul de a inspira frica evlavioasă faţă de
Dumnezeu şi recunoaşterea atotputerniciei sale (Iulian de
Eclanum, Expositio libri Iob, 40, 10) sau o imagine a
diavolului (Sf. Grigorie cel Mare, Moralia in Iob, 32, 50). ♦
Fiarele simbolice descrise aici ca simboluri ale puterii haotice, monstruoase, imposibil de domolit şi incomprehensibile, pot reprezenta manifestarea unor aspecte mai
puţin cunoscute, apofatice ale divinităţii: Der ganz andere...
40:15
„Diavolul este începătura plăsmuirii Domnului, făcută
să se batjocorească, nu de Domnul (căci este nevrednic), ci
de îngerii făcuţi de El. Domnul l-a îngăduit să trăiască spre
a se săvîrşi două lucruri: ca să fie făcut de ruşine mai mult
fiind biruit şi ca oamenii să se încununeze. Cît este de
înţeleaptă dumnezeiasca purtare de grijă, care ia voinţa cea
rea ca pricină de mîntuire pentru cei credincioşi!” (Sf.
Chiril al Ierusalimului, Cateheze, VIII, 4).
40:15-24
Aceste versete au fost considerate ca interpolate de
către unii critici. ♦ Potrivit Gen. 1:21, monştrii acvatici au
fost creaţi înaintea altor vieţuitoare, ca manifestări
prodigioase ale puterii creatoare divine.
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40:20
Balaurul – Grecescul dravkwn echivalează enigmaticul
termen ebraic lyviathan. Este un termen întîlnit şi în Psalmi
(73:14) ori la profeţii Isaia (27:1), Ieremia (9:11) şi Iezechiel
(29:3). Lyviathan are în ebraică sensul de ‘monstru răsucit’.
Probabil descrie un monstru marin, un dragon, un cetaceu
gigantic sau, potrivit opiniei comune, crocodilul. În Egiptul
antic, acesta era foarte temut şi era considerat un animal
care nu poate fi prins de meşteşugul vînătoresc. Să trecem
în revistă posibile echivalări ale acestui termen: Leviathan
(VULG., VULG. BLAJ, KJV, BIBL. JER., LUTHER, ESV 2007,
NASB 1995), bălaurul (BIBL. 1688, MS. 45, MICU, FILOTEI,
ŞAGUNA), şarpe (MS. 4389), Leviatan (BIBL. 1865-1867),
Leviatanul (BIBL. 1874, BIBL. 1911, BIBL. 1921, BIBL. 1936,
ANANIA, BIBL. 1944, BIBL. 1968, ediţiile sinodale ortodoxe
mai noi, BTLN), balaurul (BIBL. 1914), acela (RADU-GAL.),
crocodilul (CORN.), le crocodile (NEG 1975), le Tortueux (TOB
1988), il coccodrillo (NRV 1994). ♦ Părinţii Bisericii şi
scriitorii creştini sînt aproape cu toţii de acord să vadă în
spatele imaginii Leviatanului figura diavolului. Faptul că
este „prins cu un cîrlig” şi are „căpăstru în jurul nasului”
demonstrează că puterea sa este drastic limitată de puterea
divină şi că Dumnezeu îi supraveghează fiecare mişcare
pentru a nu se dezlănţui asupra umanităţii (Sf. Grigorie cel
Mare, Moralia in Iob, 33, 21-22). Sf. Atanasie cel Mare
explică mai limpede acest simbol: „balaurul a fost atras ca
într-o undiţă de Mîntuitorul şi ca o vită a primit căpăstrul
în jurul botului; şi ca unui cal i-au fost prinse nările în
belciug şi buzele i-au fost găurite cu o andrea. Şi a fost
legat de Domnul ca o vrabie, ca să ne putem bate joc de el.
Atît el cît şi demonii cei împreună cu el au fost doborîţi la
pămînt ca nişte scorpii şi şerpi, spre a fi călcaţi în picioare
de noi, creştinii. Şi dovada acestui fapt e că noi vieţuim
potrivnic lui” (Viaţa cuviosului Părintelui nostru Antonie,
XXIV). ♦ Simţim parcă evocarea dramaticei încleştări
dintre căpitanul Ahab şi gigantica balenă albă din odiseea
modernă a lui H. Melville.
40:24
Egiptenii preferau animale de companie ca antilope,
cîini, maimuţe, păsări. Diavolul este numit patruped (Behemoth)
din cauza comportamentului său necurat sau dragon, din
cauza răutăţii sale vătămătoare şi pasăre, datorită agilităţii sale
neobişnuite (Sf. Grigorie cel Mare, Moralia in Iob, 33, 30).
40:26-27
Omul singur este neputincios în faţa puterii demonice,
dar, cu ajutorul divin, poate ieşi biruitor în acest război
nevăzut (Origen, Fragmente la Iov, 28, 85).

Capitolul al 41-lea

binevoieşte să discute cu Iov se datorează numai
condescendenţei sale. Potrivit logicii tradiţionale, ar fi fost
normal ca povestea lui Iov să se sfîrşească aici.
41:5
Platoşa leviatanului are mai multe straturi, aşadar diavolul îşi înveşmîntează răutatea în aparenţa binelui pentru
a-i înşela pe cei neprevăzători (Sf. Grigorie cel Mare,
Moralia in Iob, 33, 44-45). ♦ Textul Masoretic vorbeşte
despre „falca” Leviatanului. ♦ Potrivit multor comentatori,
aici ne aflăm în faţa unei descrieri fantastice, specifice imaginaţiei populare; totodată, nu lipsesc nici accentele mitologice.
41:6
Porţile feţei sale este o metaforă a măştilor diavolului; cîte
o mască a virtuţii pentru fiecare viciu (Origen, Fragmente la
Iov, 28, 95).
41:7-9
La fel se unesc şi păcătoşii în tovărăşii foarte strînse, în
vederea mai eficientei săvîrşiri a răului (Sf. Grigorie cel
Mare, Moralia in Iob, 33, 54-55). ♦ Hiperbola este procedeul
principal utilizat de talentatul scriitor al acestor rînduri.
41:10
Terifianţii ochi roşii ai crocodilului amintesc scriitorului
biblic de auroră. De altfel, hieroglifa egipteană pentru
termenul auroră (termen care nu apare însă în Septuaginta,
ci doar în textul ebraic) utiliza ochii crocodilului.
41:11
Răsuflarea învăpăiată aminteşte de dragonii mitologici
sau de fiinţele demonice. ♦ BIBL. 1688 traduce gr. ejscavrai
purov" prin gratii de foc; ejscavra are atît sensul de ‘gratie’, cît
şi pe cel de ‘cămin, vatră’. Noi îl preferăm pe ultimul. În
textul ebraic, acestuia îi corespunde kidod ‘scînteie’. Alte
opţiuni de traducere: gratii de fier şi de foc (MS. 4389), gratii de
foc (MS. 45, MICU, FILOTEI, ŞAGUNA, BIBL. 1914), grătar de
foc (ANANIA). ♦ Aceste gratii de foc sînt un simbol al
viziunilor, nălucirilor şi înşelăciunilor mincinoase ale
demonilor, care se petrec în templele păgînilor
(Olimpiodor, Comentariu la Iov, 41, 9). ♦ Origen vede în
aceste scîntei efemerele şi eronatele doctrine ale ereticilor
(Fragmente la Iov, 28, 114).
41:14
Grumazul, cf. cerbícea (Bibl. 1688) este simbolul îndărătniciei, aroganţei şi al răutăţii, dar şi al puterii vane a diavolului
(Olimpiodor, Comentariu la Iov, 41, 13). Sf. Grigorie de
Nyssa (Tîlcuire la Cîntarea Cîntărilor, V) şi Sf. Atanasie cel
Mare (Viaţa cuviosului Părintelui nostru Antonie, XXIV) văd
aici o plastică zugrăvire a iadului şi a vanelor şi inconsistentelor năluciri diavoleşti, pe care ascetul autentic le ignoră.

41:3

41:16

Dumnezeu, ca suveran absolut, nu trebuie să dea
socoteală nimănui pentru acţiunile sale. Faptul că acum

Ca o năcovalnă ce nu răsare – Această opţiune de traducere
din BIBL. 1688 este determinată, foarte probabil, de
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considerarea adjectivului ajnhvlato" ca un derivat al
verbului ajnaivrw ‘a se ridica’, în vreme ce este un derivat
de la verbul ejlauvnw ‘a lovi’; jAnhvlato" înseamnă ‘ceva ce
nu poate fi lovit [cu ciocanul], nemaleabil’. De altfel,
„eroarea” nu apare în MS. 4389 (necovalnă nebiruită), originea
ei fiind în MS. 45 (ca un ilău nerăsărit). Alte versiuni o
sesizează şi o îndreaptă prompt: nicovală neclătită (MICU şi
BIBL. 1914), nocovalnă neclătită (FILOTEI), ilău neclătit
(ŞAGUNA), nicovală neclintită (ANANIA). ♦ Inima diavolului
este împietrită, neînduplecată şi dură asemenea unei
nicovale (Sf. Chiril al Alexandriei, Despre închinarea şi slujirea
în Duh şi Adevăr, XII).
41:17
În textul ebraic, termenul folosit aici este elim
‘dumnezei, zei’, utilizat, în mod metaforic, pentru a
desemna pe îngeri sau pe zeii păgînilor. Septuaginta îl
traduce prin tetravpou", „patruped”. Versiunile româneşti
echivalează termenul prin „hiarălor celor cu 4 picioare” (cf.
BIBL. 1688 ş.u.).
41:19
Fierul şi arama neputincioase împotriva Leviatanului
reprezintă armele spirituale ale omului, ineficiente
împotriva diavolului, în absenţa ajutorului divin
(Olimpiodor, Comentariu la Iov, 41, 18).
41:20

pescărească nu putea să ducă pielea cozii lui (40:31); înaintea lui
alerga pierzarea (41:14), nimicind pe toţi pe care îi întîlnea.
Spre el a alergat Viaţa, ca să reducă la tăcere moartea şi ca
toţi cei mîntuiţi să spunem: Unde-ţi este, moarte, boldul?
Unde-ţi este, iadule, biruinţa? (Os. 13:14). Prin Botez se
distruge boldul morţii” (Catehezele, III, 11).

Capitolul al 42-lea
42:1-3
Ştiu că toate le poţi – Iov obţine îndreptăţirea din partea
lui Dumnezeu, smerindu-se şi recunoscîndu-i acestuia
omnipotenţa şi omniscienţa (Olimpiodor, Comentariu la Iov,
42, 1-3). În Textul Masoretic citim: recunosc că Tu poţi toate.
♦ Formula este una uzuală în Psalmi, ca răspuns la o
profeţie divină şi ca expresie a laudei (cf. Ps. 20:7). ♦
Ultima parte a versetului al doilea din Textul Masoretic (şi
nici un plan nu îţi este cu neputinţă) deschide o remarcabilă
perspectivă în teologia istoriei: „planul” divin rămîne în
continuare nepătruns de mintea omenească. Dumnezeu nu
îi oferă un răspuns de natură raţională; după ce i-a îngăduit
diavolului să îl ispitească, un asemenea răspuns ar fi putut
fi considerat ipocrit?
42:3
Textul Masoretic subliniază umilinţa şi retractarea lui
Iov, care regretă acuzele aduse divinităţii: am grăit lucruri mai
presus de mine şi pe care nu le înţeleg.

Aruncătoarea de pietre – În greceşte, petrobovlo"
‘catapultă, dispozitiv de aruncat pietre’; alte tălmăciri ale
numelui acestui dispozitiv: lovitura de piatră (BIBL. 1688, MS.
45, MICU, FILOTEI, ŞAGUNA, BIBL. 1914), praştia (MS.
4389), dacă-l loveşti cu piatra (ANANIA).

Sf. Grigorie Palama va teologhisi în jurul acestui pasaj
despre vederea luminii celei necreate (Despre sfînta lumină, 69).

41:22

42:5

Textul Masoretic vorbeşte aici despre Leviatanul care
„se tîrăşte ca un şarpe”.

După „noaptea obscură” a sufletului, Dumnezeu se
revelează în mod direct lui Iov, care devine astfel un profet
care comunică în mod nemijlocit cu Iahve.

41:25
Omul nu trebuie să se teamă de diavol, ci numai de
puterea lui Dumnezeu, deşi puterea forţelor demonice este
impresionantă. În cele din urmă, sfinţii biruiesc, prin ajutor
dumnezeiesc, pe diavol (Sf. Grigorie cel Mare, Moralia in
Iob, 33, 54-55).
41:26
Textul Masoretic este diferit, dar, ca şi în cazul
versetului 22, oferă temeiuri mai clare interpretării
alegorice patristice: el însuşi este rege şi domneşte peste fiii trufiei.
♦ Sf. Chiril al Ierusalimului întrevede aici o prefigurare a
efectelor cosmice ale Botezului lui Hristos: „După cartea
lui Iov, în ape era balaurul care primeşte în gura lui
Iordanul (40:23). Prin urmare, de vreme ce trebuia să
zdrobească capetele balaurului (Ps. 73:14), Iisus S-a pogorît
în ape, a legat pe cel puternic (Mat. 12:29), ca să luăm
putere de a călca peste şerpi şi peste scorpii (Luc. 10:19).
Balaurul nu era o fiară mică, ci groaznică. Nici o corabie

42:4

42:6
Resemnarea şi smerenia lui Iov nu pot fi decît sincere în
faţa atotputerniciei divine. Problemele ridicate de carte nu
primesc o explicaţie raţională, ci sînt proiectate în
perspectiva relaţiei directe a omului cu divinitatea. Cu toate
acestea, sensul pasajului rămîne incert. Vrea Iov să spună
că viziunea sa anterioară despre divinitate era eronată?
Potrivit ebraiştilor, versetul poate fi tradus în cinci feluri: 1)
De aceea mă dispreţuiesc şi mă căiesc în praf şi cenuşă; 2) De aceea
îmi retrag cuvintele şi mă căiesc în praf şi cenuşă; 3) De aceea resping
şi mă lepăd de praf şi cenuşă; 4) De aceea îmi retrag cuvintele şi
mi-am schimbat mintea cu privire la praf şi cenuşă; 5. De aceea îmi
retrag cuvintele şi mi-am schimbat cugetarea cu privire ceea ce este
praf şi cenuşă. Prima variantă implică umilinţa lui Iov, a doua
şi a treia conţin în plus simboluri ale doliului, iar ultima
trimite la condiţia umană. Să enumerăm posibile variante
de traducere, dintre care unele luminează noi sensuri ale
smereniei lui Iov: Pentru acêea m-am defăimat pre mine şi m-am
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topit şi mă socotescu pre mine pămînt şi cenuşă (BIBL. 1688),
Pentru acêea m-am dăfăimat pre mine şi m-am topit, şi socotesc pre
mine pămînt şi cenuşe (MS. 45), Pentr-acêea m-am dăfăimat însumi
şi m-am înfricoşat şi mă socotesc a fi pămînt şi cenuşă (MS. 4389),
pentru aceea dar me condamn şi me căesc în pulbere şi cenuşă (BIBL.
1865-1867), pentru aceaea însumi mă mustru şi mă pocăiesc în
spuze şi cenuşe (VULG. BLAJ), cf. idcirco ipse me reprehendo et ago
paenitentiam in favilla et cinere (VULG.), pentru aceaea, m-am
smerit pe mine şi m-am uscat şi m-am socotit pre mine pământ şi
ţărână (MICU), pentru aceia m-am smerit pre mine, şi m-am uscat,
şi m-am socotit pre mine pământ şi ţerână (FILOTEI, ŞAGUNA),
pentru aceea îmi întorc cuventul şi mă căescu în pulbere şi cenuşă
(BIBL. 1874, BIBL. 1911 şi BIBL. 1921), pentru aceea m-am
smerit pre mine şi m-am topit şi m-am socotit pre mine pământ şi
ţărână (BIBL. 1914), pentru aceea, mă urgisesc eu pe mine însumi şi
mă pocăiesc în praf şi în cenuşă (BIBL. 1936, BIBL. 1944, BIBL.
1968 şi ediţiile sinodale ortodoxe mai noi), drept aceea, mă
osândesc pe mine însumi şi mă pocăiesc în praf şi în cenuşă
(RADU-GAL.), De aceea mi-e scârbă de mine şi mă pocăiesc în
ţărână şi cenuşă (CORN., BTLN), De-aceea eu pe mine m'acopăr cu
dispreţ, eu, care'n mine însumi pământ sunt şi ţărână (ANANIA),
Wherefore I abhor myself, and repent in dust and ashes (KJV),
Aussi je me rétracte et m’afflige sur la poussière et sur la cendre
(BIBL. JER.), Darum schuldige ich mich und tue Buße in Staub und
Asche (LUTHER), therefore I despise myself, and repent in dust and
ashes (ESV 2007), Therefore I retract, And I repent in dust and
ashes (NASB 1995), C’est pourquoi je me condamne et je me repens
Sur la poussière et sur la cendre (NEG 1975), Aussi, j’ai horreur de
moi et je me désavoue sur la poussière et sur la cendre (TOB 1988),
Perciò mi ravvedo, mi pento sulla polvere e sulla cenere (NRV 1994).
♦ Unii comentatori au considerat că remarcile lui Iov
conţin, în subtext, o feroce ironie, ceea ce ar fi cu totul
improbabil în cazul contactului direct cu Dumnezeu. Iov
primeşte îndreptăţirea cînd se pocăieşte şi se smereşte.
Cine îi judecă şi îi osîndeşte pe drepţi, chiar cînd greşesc,
păcătuieşte grav în faţa lui Dumnezeu (Sf. Ioan Hrisostom,
Comentariu la Iov, 42, 6). Smerenia este cunoaşterea de sine
autentică, iar cunoaşterea de sine este împărtăşirea cu cel ce
se ascunde înăuntrul sinelui, cu Dumnezeu: „Altceva simte
cel ce şade pe tron şi altceva, cel ce şade pe gunoi. Şi de
aceea, poate, dreptul acela [Iov] s-a aşezat pe gunoi în afara
cetăţii. Căci dobîndind astfel desăvîrşita smerită-cugetare, a
spus întru simţirea inimii: M-am osândit pe mine însumi şi
m-am istovit. Pământ şi cenuşă m-am socotit” (Sf. Ioan Scărarul,
Scara, XXV, 62). ♦ Eroul tragic este copleşit de maiestatea
divină pe care nu o poate înţelege, la fel cum nu pricepe
nici enigmele universului; experienţa comuniunii cu divinitatea produce o reală transformare şi transfigurare a lui Iov.
42:7
Acest pasaj în proză are caracteristici stilistice similare
prologului. Structura cărţii respectă, astfel, o simetrie
interesantă: discursul poetic a fost utilizat pentru a zugrăvi
tribulaţiile lui Iov, în vreme ce proza, cu ritmul ei lent, este
adecvată reabilitării şi restaurării fericirii patriarhale a lui
Iov de la început; suferinţele sale sînt, pentru scriitorul

biblic, un pasager intermezzo cu scop pedagogic
determinat. ♦ Exegeţii au remarcat faptul că şi Iov a vorbit,
poate, mai lipsit de reverenţă şi de temeinicie despre
Dumnezeu, dar, paradoxal, Iahve îi mustră numai pe cei
patru prieteni. Să fie suferinţa instanţa care legitimează şi
acreditează omul pentru a purta un dialog deschis, sincer şi
fără menajamente cu Creatorul său? ♦ Asemenea
interpelări divine sînt specifice naraţiunilor patriarhale.
Discursul lui Iahve din Textul Masoretic este mai
impresionant, folosind termenul tehnic standard pentru a
desemna justiţia punitivă divină ira Dei: mînia mea s-a aprins
împotriva ta... Apologetica meschină şi lipsită de iubire a
celor trei amici este repudiată de Creator.
42:8
Şapte viţei şi şapte berbeci a adus jertfă şi regele moabit
Balac, contemporanul lui Moise. Iov este acum desăvîrşit,
înţelege cu adevărat lucrarea proniatoare a lui Dumnezeu şi
tace, deoarece cuvintele nu pot exprima această cunoaştere.
Cel care criticase, întrebase, interpelase fără odihnă pe
Dumnezeu şi îndrăznise să-i ceară socoteală devine
bineplăcut lui Dumnezeu, în vreme ce prietenii lui Iov,
vajnici şi zeloşi apologeţi ai teodiceei consacrate, sînt
mustraţi aspru de Dumnezeu. ♦ Iov va fi amintit de
Iezechiel (14:14-20) ca un model de intercesiune. ♦ Pentru
Sf. Ioan Hrisostom, oficiul sacerdotal îndeplinit de Iov se
explică prin faptul că nu exista încă Legea. Iov devine
preot şi, aşa cum aducea jertfe pentru copiii săi, o face
acum şi pentru prieteni (Comentariu la Iov, XLII, 5). ♦ Se
impune sesizarea ironiei de situaţie: acuzatorii lui Iov devin
acuzaţi şi trebuie să solicite apărarea din partea celui pe
care îl acuzau. Deja se conturează, prin Iov, figura
misteriosului Ebed Iahve (Slujitorul lui Iahve) din Isaia 53.
Iertarea nu este dobîndită atît pentru jertfa animalelor, cît
pentru intercesiunea Dreptului suferind.
42:9
„Cazul” lui Iov este acum închis. Unii comentatori au
susţinut că ironia este trama ideatică pe care se structurează
cartea lui Iov. După ce faptele şi discursurile din carte au
clătinat serios ordinea morală a lumii, finalul reconfirmă
morala tradiţională atît de criticată anterior şi adevereşte
speculaţiile celor trei prieteni. Ambiguitatea enigmatică a
cărţii nu poate fi risipită de nici un artificiu exegetic sau
hermeneutic, oricît de profund. ♦ Din punct de vedere
naratologic, finalul fericit este firesc, avînd în vederea
satisfacerea aşteptărilor publicului mediu care se bucură de
victoria
protagonistului
persecutat
pe
nedrept,
încredinţîndu-l, totodată, că nu suferinţa este destinul final
al omului, public care era deja descumpănit de dialectica
paradoxală a cărţii.
42:10
Dublarea averii lui Iov a fost considerată de unii exegeţi
ca o compensaţie din partea lui Iahve (vezi compensaţia
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pentru furt prescrisă în Ex. 22:4-9). Totodată, acest gest
divin reparatoriu constituie o modalitate arhaică de a
sugera că Iov i-a devenit lui Dumnezeu de două ori mai
drag. Despre vindecarea maladiei lui Iov nu ni se spune
nimic, însă ştim că aceasta avea origine demonică.
Remarcabil este faptul că tulburătorul poem al lui Iov se
încheie dînd parcă dreptate teodiceei pragmatic utilitariste a
celor trei prieteni: dreptul se bucură de prosperitate şi de
binecuvîntare din partea lui Iahve. De altfel, unii exegeţi au
remarcat faptul că mărimea considerabilă a recompensei
primite de la Iahve este suspectă. Cartea subminează total
pretenţia omului la controlul cognitiv al realităţii.
42:11
Inserţia acestui fragment apare ca stîngace; unii exegeţi
consideră că pasajul ar aparţine, de fapt, prologului. ♦
Tămăduit fiind de maladia care îl făcea impur, Iov este
reintegrat în societate. ♦ Familia lui Iov reunificată este un
tip al viitoarei comuniuni eclesiale (Filip Preotul, Comentariu
la cartea lui Iov, 42).
42:12-17
Potrivit Textului Masoretic, Iov primeşte cîte o qesitah şi
un inel de aur. Termenul ebr. qesitah desemnează o monedă
străveche, datînd de pe vremea patriarhilor, a cărei valoare
este incertă (Fac. 33:19; Ios. 24:3). Moneda era
confecţionată din argint şi avea forma unui miel, ceea ce
explică faptul că Septuaginta şi Vulgata traduc qesitah prin
mieluşea sau oaie, cf. gr. ajmnav", respectiv lat. ovis. ♦ Potrivit
obiceiului oriental, Iov ţinea mereu masa pregătită. ♦
Fericirea lui Iov este descrisă în mod detaliat şi pitoresc, iar
componentele ei (onoruri, bogăţie, descendenţă generoasă,
longevitate) sînt specifice epocii patriarhale.
42:14
Sf. Grigorie cel Mare vorbeşte despre frumuseţea
spirituală a aleşilor lui Dumnezeu (Moralia in Iob, 34:35).
Numele fiicelor lui Iov, potrivit Textului Masoretic, sînt
următoarele: Yemimah (porumbiţa), Qeţiah (aromă, mireasmă
de răşină), Qeren Happukh (cutiuţa cu farduri). Echivalentele
lor în greacă sînt: H
J mevra (Ziua), Kasiva (Scorţişoară),
jAmalqeiva" Kevra"(Cornul Amaltheei). În Testamentul
apocrif al lui Iov, fiicele sale nu primesc moştenire decît
trei sfori colorate purtătoare de noroc. Alte traduceri
româneşti echivalează numele fie prin traducere (Ziua), fie
prin transcriere (Casia): Şi numi pre cea dentîiu Zio şi pre a doao
Cásia şi pre a treia Cornul Amalthíei (BIBL. 1688 şi MS. 45), Şi
puse numele ceii de-ntîi Zioa, iară ceii a doaoa Casiia, iar ceii a treia
Cornul Malthei (MS. 4389), Şi au chemat pre cea dintâiu Zio, şi
pre cea de a doao, Casia, iar pre cea de a treia, Cornul Amaltiei
(MICU, FILOTEI, ŞAGUNA), Şi a chemat pre cea dintâiu Zio, şi
pre cea de a doao, Kassia, iar pre cea de a treia, Kornul Amaltiei

(BIBL. 1914), ANANIA preferă să preia numele din textul
ebraic. ♦ Numele simbolice ale celor trei fiice trimit către
frumuseţea obţinută prin intermediul cosmeticelor, care nu
erau de origine israelită. ♦ Conform dreptului ereditar
israelit antic, fetele nu primeau moştenire din partea tatălui
(cf. Num. 27:1-11); în cazul lor, Iov face o excepţie care dă
mărturie despre bogăţia extraordinară pe care o poseda.
42:16
Potrivit fruntariilor stabilite de Iahve vieţii omeneşti (cf.
Ps. 89:10), anii vieţii lui Iov au fost dublaţi ca şi restul
avuţiilor sale. Longevitatea este unul dintre semnele favorii
divine.
42:17
Septuaginta prezintă aici două adăugiri: 17a, în care ni
se înfăţişează credinţa în învierea morţilor ca o „soluţie” a
cărţii lui Iov şi 17b, unde citim o serie de date genealogice
despre neamul lui Iov, preluate dintr-un apocrif aramaic
necunoscut. ♦ De remarcat faptul că diavolul, acuzatorul
principal al lui Iov, nu mai apare. ♦ Iov a trăit înainte de
Moise, cunoaşterea lui Dumnezeu a existat pretutindeni, nu
numai în poporul Israel, iar virtutea a existat mereu şi va
exista mereu (Isho’dad din Merv, Comentariu la Iov, 42, 16).
În Testamentul lui Iov acesta moare, avînd viziunea unui car
înconjurat de îngeri care vine să îi ia sufletul la cer. ♦ Sf.
Ioan Hrisostom enumeră mai multe motive pentru care
statura morală a lui Iov este impresionantă pe lîngă
suferinţele fizice care nu au avut o pondere atît de
însemnată – cum se afirmă în general – în calvarul său
îndurat înainte de venirea Noii Legi a harului Noului
Testament: „Altele îi erau suferinţele, mai cumplite şi mai
mari, în stare să-i zguduie şi mai mult sufletul lui Iov. În
primul rînd că nu ştia nimic lămurit de împărăţia cerurilor
şi de înviere; de aceea şi spunea cu lacrimi: Că nu voi trăi în
veac, ca să rabd! (7:16); în al doilea rînd, că ştia că a făcut
mult bine; în al treilea rînd, că ştia că n-a făcut nici un rău;
şi în al patrulea rînd, că socotea că suferă acestea de la
Dumnezeu – că dacă ar fi ştiut că le suferă şi de la diavolul,
şi asta l-ar fi scandalizat din destul -, în al cincilea rînd, că
auzea pe prietenii lui învinuindu-l de păcat: N-ai fost biciuit
pe cît ai păcătuit! (11:6); în al şaselea rînd, că vedea că cei
ce trăiesc în păcat sînt fericiţi şi-şi bat joc de el; în al
şaptelea rînd, că n-a văzut vreodată pe un altul suferind
atîta. […] Gîndeşte-te acum de cîte cununi nu este vrednic
Iov, care vedea agonisita sa, cîştigată prin muncă cinstită,
răpită fără rost şi fără pricină, care vedea că suferinţele vin
valuri-valuri peste el, el rămînînd nemişcat în mijlocul
tuturor acestor încercări şi înălţînd Stăpînului cuvenita
mulţumire pentru toate?” (Omilii la Matei, XXXIII, 6-7).
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2:9
Forma agăduí în loc de îngădui din Ms. 45 („Iată, aştept
vrême încă puţînă agăduind nădêjdea mîntuirii mêle?”) mai
este atestată în DLR la Dosoftei, coincidenţă lexicală care
se poate adăuga şirului acelora care ar dovedi, după
N.A.Ursu, paternitatea lui Dosoftei asupra revizuirii
traducerii iniţiale a lui Milescu.
2:17
Prin s.f. brudieríe. ‘faptul de a fi brudiu; tinereţe,
imaturitate’, un derivat de la brudiu + suf. - (Şi voi da ei
cîştigările ei de acoló şi valea Ahor ca să dăşchiză înţelêgerea ei; şi să
va smeri acoló după dzilele brudieriii ei şi după dzilele suirei den
pămîntul Eghiptului.) avem încă un hapax legomenon în
textul ms. 45.
4:11
Un hapax legomenon interesant, care apare în toate cele
trei vechi versiuni biblice româneşti, este s. m. furnicoleu,
numele unei vieţuitoare. Iată mai întîi cele trei contexte:
Furnicoleul au pierit neavînd mîncare şi ţîncii leilor s-au părăsit în de
sine (Ms. 45). Furnicoleul au pierit neavînd mîncare şi puii leilor
s-au părăsit unul de altul (BIBL. 1688). Furnicoleul au pierit
pentru că n-au avut să mănînce (Ms. 4389). MICU menţine
neschimbată formularea din BIBL. 1688, dar editorii lui
moderni (Roma, 2000) nu au înţeles despre ce este vorba
şi, nerecunoscînd cuvîntul compus, au creat o conjectură
amuzantă, separînd prin virgulă cele două componente
(furnico, leul au perit neavând mâncare), deşi textul chirilic
original era corect şi limpede: f¨rik∑léÁl. Aceeaşi formulă
se menţine în BIBL. 1819, la FILOTEI şi la ŞAGUNA, dar
furnicoleul dispare din BIBL. 1914, fiind înlocuit cu leul,
probabil sub presiunea versiunilor non-tradiţionale apărute
între timp, căci în BIBL. 1874 citim: Leulû betrânu pere din
lipsă de predă. Opţiuni similare găsim de acum în BIBL. 1921
(preluată întocmai de CORN.): leul bătrân piere din lipsă de
pradă, la RADU-GAL.: Leul se prăpădeşte când nu mai are pradă,
sau în BIBL. 1936: Leul bătrân moare că nu mai are ce mânca. În
mod deloc surprinzător, dacă avem în vedere marile lui
disponibilităţi stilistice, ANANIA (Furnicoleul moare că n-are ce

mânca.) revine la filiera Septuagintei, dînd, într-o notă de
subsol, şi o explicaţie destul de consistentă, din care aflăm
că ar exista o asemenea insectă „a cărei larvă se hrăneşte cu
furnici, aruncându-se asupra lor şi devorându-le asemenea
unui
leu“.
Interpretarea
contextual-alegorică
a
ierarhului-scriitor este ingenioasă: „Spre a evidenţia puterea
lui Dumnezeu, singura care rânduieşte totul în lume (v. 9),
în versetele 10 şi 11 poetul dă mai întâi exemple grandioase
(leul, leoaica, balaurii), apoi se coboară în lumea măruntă a
insectelor“.
Cuvântul în cauză este, evident, o preluare din greaca
Septuagintei, după cum se vede din pasajul corespunzător
din SEPT. FRANKF. (identic aici cu SEPT. RAHLFS):
Murmhkolevwn w!leto paraV toV mhV e!cein borav. Dicţionarele
pe care le consultăm (BAILLY şi LIDDELL-SCOTT, sub verbis)
ne trimit exclusiv la acest loc din Iov, cu echivalările
‘fourmilion, insecte’ şi, respectiv, ‘ant-lion’.
După toate probabilităţile, această creaţie lexicală a
autorilor traducerii cărţii lui Iov din Septuaginta are la bază o
confuzie, căci echivalentul din textul originar, ebr. lajiş,
reprezintă un cuvânt ebraic mai rar, desemnând felinele în
general. De aceea, Sf. Ieronim a preferat o dezambiguizare
prin ‘tigru’: tigris periit, eo quod non haberet praedam (VULG.),
de unde inspiraţia cărturarilor greco-catolici ardeleni din
secolul al XVIII: Tigrişul au perit pentru că nu avea pradă
(VULG. BLAJ), ca şi nota marginală din Ms. 4389: tigrul. Alţi
traducători preferă să numească leul (BIBL. JER.: le lion), dar
interpreţii mai recenţi ai Septuagintei revin la „furnicoleu”:
the ant lion perished for lack of food (SEPT. ENGL.), der
Ameiselöwe geht zugrunde, wenn er keinen Frass hat (SEPT.
GERM.). De remarcat că în Biblia slavonă (OSTROG.),
fidelă de obicei Vulgatei, adoptă aici tradiţia Septuagintei:
Mravïil´va pog¨bì. Rezumând, constatăm că vechii
traducători români, inventînd furnicoleul, au recreat prin
calchiere grecescul murmhkolevwn, cf. slavon. mravïil´va,
germ. Ameiselöwe, engl. ant-lion.
Mai rămâne acum să stabilim dacă acest furnicoleu este
un animat fantastic, din categoria traghelafilor, a inorogilor
şi a zgipţuroilor, care mişună prin lumea Bibliei, sau este un
animal existent pe undeva şi catalogat ca atare de zoologi.
Am căutat mai întîi în limba română. Nici TIKTIN şi nici
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seria veche a dicţionarului academic (DA), nu înregistrează
pe furnicoleul din BIBL. 1688, în schimb, s.v. leu, în DLR este
înregistrată sintagma leul furnicilor care, după entomologi, ar
desemna o anumită insectă (Myrmeleon formicalynx), un fel de
libelulă care trăieşte prin pădurile de brad, ale cărei larve,
asemănătoare cu păduchii, se hrănesc cu furnici. Aparţinînd
unei familii foarte bogate (Myrmeleontidae), insecta aceasta a
fost denumită în cele mai multe limbi europene moderne prin
adaptarea sau calchierea numelui biblic grecesc, precum în
ital. formicaleone port. formiga-leão, galic. formiga león, catal.
formigues lleó, fr. fourmilion sau fourmis-lion, span. hormiga león,
germ. Ameisenlöwe, norveg. maurløve, oland. mierenleeuw, dan.
myreløve, sued. myrlejon, ceh. mravkolev, bulg. мравколъв,
srb-cr. mravlji lav, pol. mrówkolew, rus. муравьиный лев etc.
Dacă ne gândim acum la reprezentarea iconografică a
furnicoleului în imaginarul medieval, răsfoind diferitele
bestiarii europene disponibile pe internet, nu am găsit decît
un desen dintr-un manuscris medieval din Franţa,
dedesubtul căruia se vede inscripţia explicativă în latină
murmeleon formicae (vezi adresa: http://bestiary.ca/
beastimage/img8107.jpg).
Într-o erudită monografie recentă despre prezenţa
animalelor în imaginarul creştin din primele veacuri
(Robert M. Grant, Early Cristians and Animals, Routledge,
New York, 2001), găsim aprecierea că discursul unuia
dintre prietenii lui Iov, regele Elifaz al temaniţilor, din acest
pasaj din Cartea lui Iov, reprezintă, probabil, menţiunea
primară a acestui animal fantastic. Tot de aici (p. 114)
reţinem şi informaţia că în Fiziolog se spune că frunicoleul
este leu în partea din faţă şi furnică în partea din spate,
avînd deci două naturi, ceea ce îl face să moară de foame,
neputîndu-se hrăni în nici un fel. În Etimologiile sale, Isidor
din Sevilla pune furnicoleul alături de unicorn între fiinţele
imaginare, în timp ce despre ibis, căprioară, rinocer şi vulpe
vorbeşte ca despre nişte animale reale (cf. Grant 2001: 112;
vezi şi ibidem, p. 137, unde autorul se referă din nou la
Isidor din Sevilla: „The ant-lion (formicoleon) is either the
lion of ants or indeed equally ant and lion. It is a small
animal rather hostile to ants because it hides in sand and
kills the ants carrying grain. Accordingly it is called lion
and ant because to other animals it is like an ant, but to
ants like a lion.“)
9:31
Substantivul feminin smî́rdă ‘necurăţenie, murdărie;
urîţenie’ reapare în Sol. 25:18 etc.; este un împrumut după
slavon. smrßdß ‘idem’.
38:22
Substantivul feminin smídă, -e are sensul de ‘grindină’ şi
reapare în Ps. 17:14, 77:52-53 etc. Etimologia cuvîntului
este necunoscută.
39:13
În Ms. 45 întîlnim următorul pasaj, obscur nu doar prin
construcţia sintactică defectuoasă, ci şi prin prezenţa a trei

elemente lexicale preluate ca atare din originalul grecesc:
Aripa celor ce să veselesc, neélassa, să va zemisli asída şi nesa,
redare literală după SEPT. FRANKF. (identic în acest loc cu
SEPT. RAHLFS): Ptevrux terpomevnwn neevlasa, ejaVn
sullavbh/ ajsivda kaiV nevssa. Menţionând în treacăt valoarea
condiţională, arhaică, a conjuncţiei să ‘dacă’ (lat. si),
înlocuită deja în BB prin conjuncţia specializată de (Aripa
celor ce să veselesc neelása, de va zămisli asída şi nésa), ne punem
întrebarea ce trebuie să înţelegem prin cele trei ciudate
cuvinte, neelassa, asida şi nesa. Se cuvine să remarcăm mai
întâi că într-o recentă versiune ştiinţifică a Septuagintei,
traducătorii englezi au conservat fraza în întreaga sa
obscuritate, transpunînd-o literal astfel: The wings of those that
take delight neelasa, if it conceives asida and nesa (SEPT. ENGL.).
Cele trei cuvinte obscure sunt explicate în note de subsol
ca ebraisme cu semnificaţiile: ‘apears glad’, ‘stork’ şi,
respectiv ‘plumage’. Revenind acum la textele noastre,
primul lucru pe care îl remarcăm este acela că Milescu,
traducătorul cel dintîi al versetului, a preluat cuvintele ca
atare din greacă, fără să-şi mai bată capul cu semnificaţia
lor. Această atitudine este asumată şi de revizorii de la
Bucureşti, care nu «diortosesc» decît înlocuind forma
zemisli cu zămisli şi mutînd accentul la primul cuvînt obscur.
Autorul celeilalte traduceri româneşti din secolul al
XVII-lea (Daniil Panoneanul, în opinia lui N. A. Ursu),
deşi a avut versiunea lui Milescu la îndemînă, a preferat aici
să traducă literal după textul slavon de la Ostrog (1597), pe
care îl urmează cel mai adesea cu fidelitate, preluînd de
acolo, întocmai, şi formele sensibil diferite ale cuvintelor în
cauză. În Ms. 4389, vom găsi aşadar: Şi veselindu-se elassa cu
aripile şi de va îngreca asadda şi nóssa. după slavon. Kri∆loma
veselå∆weså eÊlassa aÊwe zaçnetß aÊsada i nossa (OSTROG).
Vulgata, pe care atît revizorii lui Milescu, cît şi Daniil
Panoneanul, o mărturisesc drept izvod secundar, nu a fost
luată în calcul. Formularea explicită din versiunea latinească
(Penna struthionis similis est pennis herodii et accipitris) a fost
transpusă fără probleme de prelaţii greco-catolici de la Blaj
care, între 1760-1761, au produs o versiune independentă a
Bibliei, rămasă în manuscris pînă în vremea noastră, mai
precis pînă în 2005, cînd a fost editată de o echipă de
filologi clujeni păstorită de acad. Eugen Simion şi
îndrumată de Ioan Chindriş: Peana struţului aseaminea iaste cu
peana herodii şi a uliului (VULG. BLAJ).
Să revenim însă la succesiunea versiunilor derivate din
Biblia de la Bucureşti. Micu, primul ei revizor, în ediţia sa din
1795, urmărind îndeaproape şi el Septuagina, dar inspirat de
prezenţa păsării struthio în Vulgata, încearcă timid o
clarificare, reformulînd versetul astfel: Aripa struţionilor
neelasa, de va zămisli asida şi nesa (MICU). Obscuritatea
întregului context nu este prin aceasta deloc eliminată, nici
chiar prin explicaţia dată de Micu într-o notă infrapaginală:
„Neelasa e cuvînt jidovesc care însămnează bucurie,
săltare“. Tipărind la Petersburg în 1819 textul biblic „din
Transilvanie“, Gavrilă Bodoni şi colaboratorii lui încearcă
timid să folosească informaţia dată de Micu în notă,
introducînd-o într-o paranteză explicativă: Aripa strutionilor
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neelassa (veselitorilor), de va zămisli Asída şi Néssa (BIBL. 1819).
Câteva decenii mai târziu, în ediţia sa de la 1854-1856,
episcopul Filotei al Buzăului revine la soluţia lui Micu, de la
care preia, cu minime adaptări fonetice, inclusiv formulările
din notă: Aripa struţilor neelassa, de va zămisli Asida şi Nesa?
(FILOTEI) şi în notă: „Neelasa este cuvînt evreesc, care
însemnează bucurie, săltare.“ În fine, ultimul „diortositor“
al textului primar al lui Milescu, mitropolitul Andrei
Şaguna, revine, în ediţia sa de la 1856-1858, la formularea
de la 1819: Aripa struţilor neelasa: veselitorilor, de va zămisli
Asida şi Nessa.
Primii care renunţă definitiv la obscurele cuvinte biblice
ca atare, încercînd o interpretare a lor, sunt revizorii
sinodali de la 1914. Nu am reuşit să ne dăm seama dacă
aceştia s-au orientat după vreo versiune modernă sau au
interpretat contextul după capul lor, fapt este că
formularea de ansamblu din versetul de la Iov, 39:13, apare
în BIBL. 1914 astfel: Aripele struţilor se întind: cât de frumoase
sunt aripele struţului. Autori versiunilor româneşti mai
recente, care se abat de la tradiţia Septuagintei, inspirîndu-se
probabil şi din ediţii moderne în diferite limbi, ne oferă
formulări „resemantizate” după inspiraţia fiecăruia, astfel:
Aripa struţiului bate fără încetare, dară totuşi are ea óre aripa séŭ
pana cocostêrcului? (BIBL.1874); Aripa struţului bate cu veselie,
de-ai zice că este aripa şi penişul berzei (CORN. 1921, 1924 şi
1926), cu o modificare consistentă într-o revizuire
ulterioară (Aripa struţoaicei se clatină cu mândrie, dar sunt ele oare
penele şi penişul berzei? – CORN. 1934). În versiunea pe care o
oferă, Nicodim Munteanu, Vasile Radu şi Gala Galaction
merg încă şi mai departe: Aripele struţului sunt negrăit de agere:
struţul are pene prea frumoase şi mândru peniş (BIBL. 1936, reluat
întocmai de Nicodim Munteanu în BIBL. 1944); formula se
regăseşte în „ediţiile sinodale” ulterioare: Aripile struţului
sunt negrăit de agere; struţul are pene preafrumoase şi mîndru penaj
(BIBL. 1968 şi BIBL. 1990). La performaţe maxime de
fantezie a formulării ajung Gala Galaction şi Vasile Radu:
Aripa struţilor e zburdalnică, are pană frumoasă şi stuf de cârlionţi
(RADU-GAL.). În fine, menţionăm şi propunerea lui
Bartolomeu Anania, cu licenţele lui inimitabile şi cu o
punctuaţie sui generis, împreună cu unele ecouri din BIBL.
1914, pe care regretatul mitropolit al Ardealului o preţuia
cu deosebire: Ştii struţul?: are aripi ce’n umbra lor se’ntind; vai,
struţul: ce frumoase sunt aripile lui! (ANANIA).
Am avea deci de a face cu pasărea pe care o numim
astăzi struţ (Struthio camelus). Este concluzia către care ne
îndreaptă şi opţiunile de traducere moderne, mai recente,
dintre care putem menţiona: LUTHER: Der Fittich der
Straussin hebt sich frölich; aber ist’s ein Gefieder, das sorgsam birgt?
(adică: „Aripa struţesei [femela struţului, cuvîntul nu există
în română] se ridică vesel, dar oare este aceasta un penaj
care învăluie cu îngrijire?“; BIBL. JER.: L’aile de l’autruche bat
allègrement, et que n’a-t-elle le pennage de la cigogne et du faucon?
(adică: „Aripa struţesei bate cu veselie, şi oare nu are ea
penajul berzei şi al şoimului?”); ELBERFELD: Munter
schwingt sich der Flügel der Straussenhenne – ist es die Schwinge des
Storches oder des Falken? (adică: „Sprinten fîlfîie aripa
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struţesei [lit. ‘găina de struţ’] — este asta aripa (sinonim
poetic) berzei sau a şoimului?” O notă de subsol la capătul
versetului ne avertizează: „Sens lexical nesigur; altă
traducere: ist es die Schwinge des Storches und (sein) Gefieder,
adică ‘este aripa berzei şi penajul (acesteia)’). Cea mai
recentă interpretare a acestui locum obscurum o găsim în
SEPT. GERM., unde citim următoarea formulare: Der Flügel
derer, dir dich freuen, schlägt lustig, wenn du die Störchin odr Falkin
ergreifst. = „Aripa celor care se bucură bate vesel, dacă
prinzi barza sau şoimăriţa.” ♦ Cîteva cuvinte acum despre
al doilea cuvînt, asida. În afară de locul menţionat mai sus,
cuvântul se mai regăseşte în Ms. 45 (ca şi în BB), la Ierem.
8,7 în următorul context: Şi asida în cer cunoscu vrêmea ei.
Cuvântul nu este înregistrat în DLR şi nici în alt dicţionar
românesc, avem deci de a face cu o primă atestare, un
împrumut contextual direct după gr. ajsivda din SEPT.
FRANKF. În dicţionarul lor, LIDDELL-SCOTT, s. v., ne
informează că ajsivda este în Septuaginta un împrumut
direct după ebr. ḥasidhah şi desemnează pasărea pe care o
numim ‘barză’ (engl. ‘Storck’). Pe lîngă prezenta atestare în
Cartea lui Iov, cuvîntul se mai găseşte şi în Cartea lui Ieremia
(Jer. 8:7), fiind redat în Ms. 45 şi BB de asemenea prin
asida. În versiunile biblice aflate în succesiunea directă a
BIBL. 1688 (MICU, BIBL. 1819, FILOTEI, ŞAGUNA) se
menţine opţiunea asida, pentru ca în BIBL. 1914 să găsim
erodiul, după gr. eJrwdiov" denumirea mai curentă în greacă
pentru ‘barză’. În versiunile mai recente se preferă
echivalarea explicită: cocostîrc (BIBL. 1911, BIBL. 1921,
CORN. 1921, CORN. 1926) sau barză (RADU-GAL., BIBL.
1968, ANANIA), pentru ca în VULG. BLAJ să constatăm un
împrumut din latină, ţiconia, după VULG.: ciconia. Este
vorba, după cum am mai arătat în altă parte (MUNTEANU
2008: 110), de obicei, despre o varietate de bîtlan (Ardea
cinerea), transpus, de exemplu în Lev. 11:19 sau Ps. 103:19,
prin erodiul (Ms. 45, Ms. 4389, HELIADE) sau erodionul
(BIBL. 1688, FILOTEI, ŞAGUNA). ♦ Cît le priveşte pe
celalalte două cuvinte obscure, nesa şi neelasa, evidente
ebraisme preluate prin gr. nessa şi neelasa, dicţionarele
nu le înregistrează, aşa încât ne vom mulţumi cu explicaţiile
oferite în notele citate mai sus SEPT. ENGL.: nesa înseamnă
‘stork’ iar neelasa ‘plumage’!
40: 17
Iniţial, probabil de sub condeiul lui Milescu, în Ms. 45
citim: Şi să umbresc lui copaci mari cu arodámne şi cu stîlpări de
ágnu. Neînregistrate de nici un dicţionar, denumirile celor
două plante (arodamnă şi agnu) au fost întotdeauna
necunoscute românilor, ca dovadă că revizorii de la
Bucureşti (urmaţi întocmai de MICU, FILOTEI, ŞAGUNA,
BIBL. 1819 şi BIBL. 1914) renunţă la cele două cuvinte
obscure şi reformulează întregul context, chiar cu riscul de
a se depărta cu totul de sensurile contextuale: Şi să umbresc
întru dînsa copaci mari cu stîlpări şi ramuri den ţarină.
Traducătorii ulteriori (BIBL. 1874, BIBL. 1911, BIBL. 1921,
CORN. 1921, RADU-GAL., BIBL. 1944, BIBL. 1988) se
orientează în opţiunea lor (frunzele de lotus …. sălciile bălţilor)
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după analiza modernă a textului ebraic, cf. BIBL. JER.: le
couvert de lotus … les roseaux des marécages. Prezenţa în Ms. 45
a lui arodamnă şi a lui agnu se explică firesc prin textul
grecesc din SEPT. FRANKF..: suVn rJadavmnoi" kaiV klw`ne"
a!gnou, cf. şi SEPT. RAHLFS, la 40: 22: suVn ojrodavmnoi" kaiV
klw`ne" a!gnou. După evaluările lexicografilor, gr.
ojrovdamno", s. masc., are semnificaţia ‘ramură, creangă’ şi
prezintă
variantele
o!ramno",
rJavdamno"
(cf.
LIDDELL-SCOTT, s. v., cu trimitere chiar la acest pasaj din
Cartea lui Iov). ♦ Sintagma stîlpări de ágnu apare de două ori
în Ms. 45 la Iov 40:17 (înlocuit în BIBL. 1688 la Iov prin ra-
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muri den ţarine) precum şi la Lev. 23: 40 (păstrat întocmai în
BIBL. 1688). Cuvântul nu a mai fost folosit de altcineva în
limba română, nefiind înregistrat în DLR. După
LIDDELL-SCOTT, s. v., gr. a!gno", substantiv feminin,
‘chast-tree’ în limba engleză, ar desemna planta Vitex agnus
castus, cf. şi BAILLY, s. v.: „agnus castus ou gattilier,
abriseau”. Din DLR: s.v. mielărea, aflăm că acesta este
numele românesc cel mai răspîndit pentru Vitex agnus
castus), care este un „arbust decorativ, cu flori de culoare
violetă, frumos mirositoare“.
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A
a : (înc. sec. XVI PS. H.) : prep. : „zu, nach” : „à” : (6x)
a prep. [1] 12, 10; 30, 23; 37, 3; 37, 7; 38, 27; 39, 8;
abáte : (1560-1562 CORESI, PRAV.) : v. III : „1. ablenken, 2.
hingehen, 3. abweichen, 4. einkehren” : „1. dévier, 2. aller
faire qch. 3. dériver, 4. s'arrêter qque part en passant” : (6x)
abătură verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 24, 4;
mă voiu abate verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 23, 11;
s-au abătut verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 34, 27;
s-au abătut verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 29, 11; 31, 7;
să abată verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 36, 18;
ábur : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. m. : „Hauch” : „souffle légère,
respiration” : (1x)
abur subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 4, 16;
aceásta Æ acest
acêea Æ acel
acél : (1521 NEACŞU) : adj./pron. dem. : „jener” : „ce,
celui-là” : (31x)
acea adj. pron. dem. fem. sg. nom./ac. [1] 15, 23;
acêea adj. pron. dem. fem. sg. nom./ac. [1] 3, 3; 3, 4; 3, 5; 3, 6;
3, 7; 3, 8;
aceia pron. dem. masc. pl. nom./ac. [1] 5, 5; 15, 28; 31, 15;
aceiia adj. pron. dem. fem. sg. gen./dat. [1] 3, 8;
acela adj. pron. dem. masc. sg. nom./ac. [1] 1, 1; 1, 3;
acela pron. dem. masc. sg. nom./ac. [1] 35, 13;
acêea pron. dem. fem. sg. nom./ac. [1] 5, 24*; 9, 22*; 11, 6*;
12, 2*; 17, 4*; 20, 21*; 22, 10*; 22, 21*; 22, 26*; 23,
14*; 24, 19*; 32, 6*; 32, 10*; 34, 10*; 34, 34*; 37, 24*;
42, 6*;
acélaşi : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj. pron. : „derselbe, der
gleiche” : „le même” : (1x)
acelaşi adj. pron. dem. neutru sg. nom./ac. [1] 4, 19;
acést : (1521 NEACŞU) : adj./pron. dem. : „dieser” : „ce-ci,
celui-ci” : (75x)
aceasta adj. pron. dem. fem. sg. nom./ac. [1] 1, 6; 1, 13; 2, 1;
aceasta pron. dem. fem. sg. nom./ac. [1] 8, 19; 13, 16; 20, 4;
20, 29; 23, 14; 27, 13; 30, 24; 31, 28; 35, 2; 37, 1; 40,
14;
aceastaşi pron. dem. fem. sg. nom./ac. [1] 33, 6;
această adj. pron. dem. fem. sg. nom./ac. [1] 21, 2;
acesta adj. pron. dem. neutru sg. nom./ac. [1] 31, 15;
acesta pron. dem. masc. sg. nom./ac. [1] 1, 16; 1, 17; 1, 18; 14,
3; 17, 3; 18, 22; 21, 23; 42, 17; 42, 17; 42, 17; 42, 17;
acesta pron. dem. neutru sg. nom./ac. [1] 18, 22;

acêstea adj. pron. dem. neutru pl. nom./ac. [1] 42, 7;
acêstea pron. dem. fem. pl. nom./ac. [1] 18, 22;
acêstea pron. dem. neutru pl. nom./ac. [1] 1, 22; 2, 10; 4, 12;
5, 27; 5, 27; 8, 2; 8, 19; 10, 13; 12, 9; 12, 9; 13, 1; 15,
4; 15, 13; 16, 2; 17, 8; 19, 25; 19, 26; 20, 2; 20, 4; 26,
14; 27, 17; 32, 14; 33, 5; 33, 16; 33, 29; 34, 16; 34, 34;
36, 21; 36, 28; 37, 5; 37, 12; 37, 14; 38, 2; 39, 34; 39,
34;
acestora pron. dem. masc. pl. gen./dat. [1] 24, 12;
acestuia pron. dem. masc. sg. gen./dat. [1] 14, 3;
aceştia pron. dem. masc. pl. nom./ac. [1] 8, 10; 29, 23; 37, 22;
42, 17;
cestuia pron. dem. neutru sg. gen./dat. [1] 16, 3;
aceasta pron. dem. fem. sg. nom./ac. [1] 3, 1*; 10, 8*;
acólo : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv. : „dort(hin)” : „là-bas” :
(6x)
acoló adv. de loc [1] 1, 21; 3, 17; 3, 17; 3, 19; 35, 12; 39,
29;
acoperămî́nt : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „1. Decke, 2.
Schutz“ : „1. toit; 2. protection“ (3x)
acoperemînt subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 24, 8;
37, 8;
acoperemîntul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 21, 28;
acoperí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „1. (be)decken, 2.
verbergen” : „1. couvrir, 2. cacher” : (9x)
acopere verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 9, 24;
au acoperit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 15, 27; 21, 26;
22, 11; 23, 17; 28, 11; 36, 30; 36, 32;
să acoperi verb conjunctiv prezent 2 sg. [1] 16, 18;
acúm : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv. : „1. jetzt, 2. bald... bald, 3.
vor, 4. nun also” : „1. maintenant, 2. tantôt... tantôt, 3. il y a,
4. donc, alors” : (20x)
acum adv. de timp [1] 2, 9; 3, 13; 4, 5; 6, 16; 6, 28; 7, 20;
13, 19; 15, 22; 16, 7; 16, 19; 20, 7; 20, 22; 23, 10; 30,
1; 30, 1; 30, 9; 30, 16; 35, 14; 42, 5; 42, 8;
adăpá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „1. tränken, 2. trinken” :
„1. abreuver, 2. boire” : (1x)
ai adăpat verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 22, 7;
adăugá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „1. hinzufügen, 2.
vergrößern, vermehren, 3. fortfahren” : „1. ajouter, 2.
agrandir, augmenter, 3. continuer à” : (12x)
adaose verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 42, 10;
adăogînd verb gerunziu [1] 27, 1; 29, 1; 36, 1;
adăogîndu-ne verb gerunziu [1] 32, 13;
au adaos verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 29, 22;
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să adaogem verb conjunctiv prezent 1 pl. [1] 34, 37;
va adaoge verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 20, 9; 27, 19;
vă veţi adaoge verb viitor 1 indicativ 2 pl. [1] 13, 9;
voiu adaoge verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 34, 32; 39, 35;

aduná : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „(ver)sammeln” :
„rassembler” : (4x)
adunîndu-se verb gerunziu [1] 20, 15; 40, 26;
va aduna verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 20, 13; 27, 16;

adevắr : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Wahrheit” : „vérité” :
(3x)
adevăr subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 5, 12; 17, 10;
adevărul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 23, 7;

adunáre : (1581-1582 PO) : s. f. : „Sammlung, Ansammlung” :
„rassemblement” : (2x)
adunare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 8, 17; 30, 28;

adevărát : (1559-1560 BRATU) : adj./adv. : „wahr, wirklich,
echt” : „vrai, vraiment, en vérité” : (15x)
adevărat adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [1]
8, 6;
adevărat adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart.
[1] 4, 12;
adevărat adv. de mod poz. [1] 1, 1; 1, 8; 2, 3; 42, 7; 42, 8;
cei adevăraţi subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 4, 7; 17,
8; 27, 17;
celor adevăraţi subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 8, 21;
celui adevărat subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [1] 6, 25;
adevărat adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [1]
9, 2*; 19, 4*; 36, 3*;
adî́nc : (1551-1553 ES) : adj. /s. : „1. tief. 2. Tiefe” : „1.
profond, 2. profondeur” : (3x)
adînce subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [1] 12, 22;
adîncurile subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 28, 11;
mai adînce adj. calificativ gradul comparativ fem. pl. nom./ac.
neart. [1] 11, 8;
adormí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „einschlafen” :
„s’endormir” : (5x)
adormind verb gerunziu [1] 14, 12; 22, 11;
adormi-va verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 27, 19;
au adormit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 24, 7; 24, 10;
adormitáre : (1683-1686 MS. 45, 438/2) : s.f. : „Schlummer” :
„sommeil” : (1x)
adormituri subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [1] 33, 15;
adúce : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „bringen, holen,
herbeiführen” : „(r)apporter” : (23x)
aduce verb indicativ prezent 3 sg. [1] 5, 18;
aduce-vei verb viitor 1 indicativ 2 sg. [1] 38, 32; 40, 20;
aducînd verb gerunziu [1] 1, 5; 12, 17;
aducîndu-se verb gerunziu [1] 5, 26;
adusêse verb indicativ mcpf. 3 sg. [1] 42, 11;
ai adus verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 10, 17;
au adus verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 15, 12;
au adus verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 38, 5;
s-au adus verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 21, 32;
să aducă verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 34, 28;
se va aduce verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 21, 30;
va aduce verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 22, 17; 39, 12;
voiu aduce verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 7, 13;
vor aduce verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 40, 26;
aducîndu-ţi verb gerunziu [1] 40, 27*;
adu-ţi verb imp. 2 sg. [1] 4, 7*; 7, 7*; 10, 9*;
ádu-ţi verb imp. 2 sg. [1] 36, 24*;
-mi voiu aduce verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 21, 6*;

afáră : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv. : „draussen, ausser” :
„dehors, sauf” : (4x)
afară adv. de loc [1] 31, 32; 40, 8;
afară adv. de loc [1] 2, 8*; 18, 18*;
aflá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „1. (auf-, vor)finden, 2.
widerfahren, 3. entdecken, 4. erfahren, 5. vorhanden sein” :
„1. trouver, 2. arriver à qn. , 3. découvrir, 4. apprendre, 5. se
trouver” : (18x)
aflat-am verb indicativ perfect compus 1 pl. [1] 32, 13;
afla-va verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 34, 11;
aflăm verb indicativ prezent 1 pl. [1] 37, 23;
aş afla verb cond.-opt. prezent 1 sg. [1] 23, 3;
au aflat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 33, 10;
s-au aflat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 42, 15;
s-au aflat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 28, 12; 28, 13;
28, 20;
să aflắ verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 38, 23;
să află verb indicativ prezent 3 sg. [1] 27, 3;
să áflă verb indicativ prezent 3 sg. [1] 39, 30;
să aflu verb conjunctiv prezent 1 sg. [1] 17, 10;
se va afla verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 20, 8;
va afla verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 37, 13;
vă aflaţi verb indicativ prezent 2 pl. [1] 21, 27;
vei afla verb viitor 1 indicativ 2 sg. [1] 11, 7;
vom afla verb viitor 1 indicativ 1 pl. [1] 19, 28;
agonisítă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Erwerb” :
„acquisition” : (3x)
agonisita subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 20, 29; 27, 13;
agonesite subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 36, 33;
agurídă : (1608-1613 VARLAAM, L. 167) : s. f. : „Herling,
unreife Weintraube” : „raisin vert” : (1x)
o aguridă subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 15, 33;
aíci : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv. : „hier” : „ici” : (1x)
aicea adv. de loc [1] 38, 11;
ajúnge : (înc. sec. XVI PS. H.) : v.III : „1.erreichen, einholen,
2.ankommen, gelangen” : „1.(re)joindre, 2. arriver” : (1x)
au ajunsu verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 11, 7;
ajutá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „helfen” : „aider” : (5x)
am ajutat verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 29, 12;
să-şi ajute verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 4, 20;
să-şi ajute verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 20, 14;
să ajuţi verb conjunctiv prezent 2 sg. [1] 26, 2;
vor ajuta verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 11, 19;
ajutór : (1521 NEACŞU) : s. n. : „Hilfe, Beistand” : „aide,
assistance” : (4x)
ajutoriu subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 22, 25; 29,
12; 31, 21;
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ajutoriul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 6, 13;
alált → celalalt
alăturá : (1563 CORESI, PRAXIU 211) : v. I : „s’allier avec” :
„beitreten” : (1x)
te alături verb indicativ prezent 2 sg. [1] 26, 2;
alége : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „1. aussondern, -wählen,
2. unterscheiden, 3. entscheiden, 4. enden als...” : „1. choisir,
séparer, trier, 2. distinguer, 3. décider, 4. finir comme...” :
(8x)
ai ales verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 15, 5;
alêge verb indicativ prezent 3 sg. [1] 21, 22;
ales-am verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 29, 25;
alesu-au verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 23, 10;
mă voiu alêge verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 9, 20;
să va alêge verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 13, 16;
va alêge verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 9, 14;
vei alêge verb viitor 1 indicativ 2 sg. [1] 34, 33;
alergá : (1559-1560 BRATU) : v. I : „laufen, eilen” : „courir” :
(3x)
alergară verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 16, 14;
alergă verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 15, 26;
au alergat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 16, 10;
alergáre : (1559-1560 BRATU) : s. f. : „Flucht” : „fuite” : (1x)
alergare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 17, 11;
alergătór : (1608-1613 VARLAAM, L. 287) : s. m. : „Läufer” :
„coureur” : (1x)
un alergătoriu subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 9, 25;
alés : (c. 1432-1437 BGL) : adj./s. : „auserlesen” : „élu” : (1x)
cel ales subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 37, 11;
alt : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj./pron. : „(ein) anderer” :
„autre” : (20x)
alt adj. pron. nehot. masc. sg. nom./ac. [1] 1, 16; 1, 17; 1, 18;
alt adj. pron. nehot. neutru sg. nom./ac. [1] 11, 12; 15, 19; 19,
15; 40, 3;
altora pron. nehot. masc. pl. gen./dat. [1] 8, 19;
altui adj. pron. nehot. masc. sg. gen./dat. [1] 31, 9; 31, 10;
altuia pron. nehot. masc. sg. gen./dat. [1] 30, 24;
altul pron. nehot. masc. sg. nom./ac. [1] 1, 4; 4, 11; 19, 27; 37,
23;
alţii pron. nehot. masc. pl. nom./ac. [1] 12, 5; 15, 28; 18, 20;
31, 8; 36, 20;
amănúnt : (1581 PRL) : s. n. : „Einzelheit” : „détail” : (1x)
amăruntul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 28, 3*;
amărăciúne : (1563 CORESI, PRAXIU 426) : s. f. : „Bitterkeit” :
„amertume, tristesse, troublement” : (5x)
amărăciune subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 3, 20; 9,
18;
amărăciunea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 7, 11; 10,
1; 21, 25;
amărî́ : (c. 1573-1578 PS. SCH) : v. IV. : „verbittern,
aufwühlen” : „affliger, troubler” : (1x)
au amărît verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 27, 2;
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amiáză : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Mittag” : „midi” : (2x)
amiazazi subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 5, 14;
namiazăzi subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 11, 17;
amínte : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv. : „in Erinnerung” : „au
souvenir” : (14x)
aminte adv. [1] 2, 3*; 4, 7*; 7, 7*; 7, 17*; 10, 3*; 10, 9*;
13, 6*; 21, 6*; 24, 15*; 27, 6*; 29, 21*; 34, 2*; 36, 24*;
40, 27*;
amîndói : (1551-1553 ES) : num. : „beide” : „les deux” : (6x)
amîndoao num. colectiv fem. nom./ac. [1] 4, 6; 4, 12; 7, 1; 7,
12; 13, 11;
amîndurór num. colectiv masc. gen./dat. [1] 9, 33;
amorţí : (1581-1582 PO) : v. IV : „erstarren, einschlafen” :
„engourdir, perdre la force” : (1x)
au amorţit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 33, 19;
amuţí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „verstummen, stumm
werden” : „se taire, perdre la voix” : (1x)
amuţêşte verb imp. 2 sg. [1] 33, 31;
an : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. m. : „Jahr” : „an” : (12x)
ani subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 16, 22; 32, 7; 32,
9; 42, 16; 42, 16;
anii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 10, 5; 15, 20; 32, 6;
36, 11;
anilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 36, 26; 38, 21;
anului subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [1] 3, 6;
ápă : (1213 SUCIU / în top. Apa) : s. f. : „Wasser” : „eau” :
(24x)
ale apei subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 28, 26;
apa subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 12, 16; 26, 8; 27, 20;
34, 7; 37, 10;
apă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 5, 10; 8, 11; 11,
15; 22, 7; 22, 11; 29, 19; 30, 3; 38, 34; 40, 26;
ape subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 41, 26;
apei subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 14, 9; 24, 18; 26, 5;
26, 10;
apele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 14, 19; 14, 19;
apelor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [1] 28, 10;
o apă subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 38, 30;
aplecá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „1. beugen, biegen,
neigen” : „pencher, plier” : (1x)
să vor apleca verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 26, 5;
apói : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv. : „danach” : „après” : (11x)
apoi adv. de timp [1] 8, 13; 13, 22; 14, 15; 16, 4; 18, 21; 21,
3; 23, 6; 23, 8; 33, 27; 42, 12;
apoiu adv. de timp [1] 8, 7;
aproápe : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv. /s. m. : „nahe, bei;
Mitmensch” : „près de, proche, le prochain” : (6x)
aproape adv. de timp [1] 13, 18; 21, 11;
aproapele subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 16, 21;
cel mai de aproapele subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 6,
15;
mai aproape adv. de loc [1] 19, 14;
aproape adv. de loc [1] 17, 12*;
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apropía : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „nahen, nähern” :
„approcher” : (2x)
apropiat-ai verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 1, 8;
să apropié verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 33, 22;
apucá : (c. 1573-1578 PS. SCH.) : v. I : „1. (an)fassen, ergreifen,
beschlagnahmen, 2. erreichen, 3. gelingen, dazu kommen...” :
„1. prendre, saisir, 2. obtenir, attraper, 3. réussir à faire qch.”
: (5x)
apucatu-au verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 30, 27;
apucîndu-se verb gerunziu [1] 8, 15;
s-au apucat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 30, 18;
să să apuce verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 38, 13;
te-ai apucat verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 16, 7;
apúne : (1560-1561 CORESI,
: v. III : „untergehen,
erlöschen” : „se coucher, s`éteindre” : (1x)
va apune verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 2, 9;
TE.2)

ará : (1560-1561 CORESI, TE.2) : v. I : „pflügen” : „labourer” :
(2x)
ara verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 1, 14;
ară verb indicativ prezent 3 pl. [1] 4, 8;
arámă : (1448 DRHA/ în top. Arămeşti) : s. f. : „Kupfer” :
„cuivre” : (7x)
arama subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 28, 2; 41, 19;
aramă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 6, 12; 20, 24;
40, 13; 41, 7; 41, 20;
aráp, -că : (1587 DERS / în antr. Arapul) : adj. : „äthiopisch” :
„éthiopien” : (1x)
harapcă adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [1]
42, 17;
arăpíme : (1683-1686 MS. 45,
: s.f. : „Mohrenvolk” :
„maures” : (1x)
a arăpimei subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 28, 19;
158/1)

arătá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „1. zeigen, weisen, 2.
anzeigen, 3. berichten, 4. erfinden : „1. montrer 2. déclarer,
dénoncer, 3. rapporter, 4. inventer” : (5x)
arată verb imp. 2 sg. [1] 34, 32;
arătă verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 28, 11;
mă voiu arăta verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 13, 18;
să te arăţi verb copulativ conjunctiv prezent 2 sg. [1] 40, 3;
va arăta verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 33, 23;
arc : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Bogen” : „arc” : (4x)
arc subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 20, 24;
arcul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 29, 20; 39, 23;
41, 20;
árde : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „(ver-, ab-, nieder-)
brennen” : „brûler” : (5x)
arzînd verb gerunziu [1] 41, 11; 41, 12;
au ars verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 1, 16;
s-au ars verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 30, 17;
va arde verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 15, 34;
argínt : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Silber” : „argent” : (5x)
argint subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 3, 15; 28, 15;
argintul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 22, 25; 27, 16;

argintului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [1] 28, 1;
árie : (1559-1560 BRATU) : s. f. : „Tenne” : „aire” : (1x)
arie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 5, 26;
áripă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Flügel, Fittich” : „aile,
abri” : (4x)
árepile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 38, 13;
áripa subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 39, 13;
áripile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 37, 3; 39, 26;
ármă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Waffe” : „arme” : (1x)
armele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 39, 20;
árs : (1514 DERS / în antr. Arsul) : adj. : „ge-, verbrannt” :
„brûlé” : (1x)
nears adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart. [1]
20, 26;
arsúră : (1451 DERS / în top. Arsurile) : s. f. : „1. heisser
Wind, Ostwind, 2. Glut” : „1. vent très chaud, vent
d'Orient, 2. chaleur torride” : (2x)
arsura subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 27, 21;
arsură subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 30, 30;
aruncá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „werfen” : „jeter” : (2x)
aruncắ verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 16, 11;
va arunca verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 27, 22;
arzătór : (1577 CORESI, PS.) : adj. : „brennend, glühend” :
„ardent, brûlant” : (1x)
arzătoriu adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart.
[1] 31, 12;
ascultá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „1. (an)hören, 2.
lauschen, 3. gehorchen” : „1. /2. écouter, 3. obéir” : (36x)
ascultaţi verb imp. 2 pl. [1] 13, 6; 13, 17; 21, 2; 21, 2; 32,
10; 34, 2;
ascultaţî verb imp. 2 pl. [1] 34, 10;
ascultă verb imp. 2 sg. [1] 15, 17; 33, 1; 33, 31; 33, 33; 34,
16; 37, 2; 42, 4;
ascultînd verb gerunziu [1] 9, 33; 13, 17; 32, 10;
asculţi verb indicativ prezent 2 sg. [1] 30, 20;
au ascultat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 9, 16; 33, 12;
33, 13; 34, 34;
va asculta verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 5, 1; 8, 6; 9, 3; 9, 14;
9, 15; 9, 16; 22, 27; 27, 9; 27, 10; 36, 10; 38, 34;
voiu asculta verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 13, 22; 14, 15;
vor asculta verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 36, 11;
ascúnde : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „1. verbergen,
verstecken, 2. verheimlichen” : „1. cacher, 2. dissimuler” :
(20x)
a să ascunde verb infinitiv prezent [1] 34, 22;
ai fi ascuns verb cond.-opt. perfect 2 sg. [1] 14, 13;
ai ascuns verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 17, 4;
am ascuns verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 23, 12; 31, 33;
ascunde verb imp. 2 sg. [1] 40, 8;
ascunde verb indicativ prezent 3 sg. [1] 38, 2; 42, 3;
ascunde-va verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 20, 12;
ascunzi verb indicativ prezent 2 sg. [1] 13, 24;
au ascuns verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 15, 18;
mă voiu ascunde verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 13, 20;

INDICE DE CUVINTE ŞI FORME
s-au ascuns verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 29, 8;
s-au ascunsu verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 24, 4;
să ascunse verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 18, 10; 28, 21;
să ascunză verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 38, 2; 42, 3;
va ascunde verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 5, 21; 34, 29;
ascúndere : (c. 1650 H2) : s. f. : „Verstecken” : „cachette,
dissimulation” : (2x)
ascundere subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 24, 15;
ascunderea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 22, 14;
ascúns : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj./s. n. : „1. verborgen,
heimlich, versteckt, 2. Geheimnis, Versteck” : „1. occulte,
caché, énigmatique, 2. énigme, cache” : (4x)
ascuns adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [1]
39, 28;
ascuns subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 13, 10*; 31,
27*; 38, 40*;
ascuţít : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj./ s.n. : „1. Schärfe, Spitze,
2. scharf, spitz” : „1./2. aiguisé, aigu” : (2x)
ascuţit subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 16, 10;
ascuţite adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [1]
41, 22;
asémenea : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj./adv. : „gleich” :
„pareil” : (6x)
asêmene adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [1]
11, 12; 35, 8; 37, 23;
asêmene adv. [1] 41, 25;
asêmenea adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart.
[1] 2, 3;
asêmenea adv. [1] 10, 10;
asída : (1683-1686 MS. 45, 442/2) : s. f. : „Storch” : „cigogne” :
(1x)
asída subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 39, 13;
H.2)

ásin : (c. 1550
: s. m. : „Esel” : „âne” : (1x)
asinul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 24, 3;
aspídă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Natter” : „aspic” : (1x)
aspidei subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 20, 14;
astupá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „verstopfen” :
„boucher” : (1x)
să să astupe verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 5, 16;
asúpra : (1551-1553 ES) : prep./adv. : „1. gegen, 2. über, 3.
oberhalb” : „1. vers, 2. sur, 3. au dessus” : (34x)
asupra prep. [1] 1, 8; 3, 23; 4, 18; 6, 10; 9, 7; 10, 17; 12,
15; 15, 6; 15, 15; 15, 34; 16, 4; 16, 9; 16, 10; 19, 3; 19,
4; 19, 5; 19, 18; 22, 13; 24, 22; 27, 7; 31, 21; 31, 36;
32, 3; 33, 10; 34, 29; 34, 29; 38, 12; 40, 4; 42, 8;
asupră prep. [1] 19, 5; 21, 27; 23, 6; 30, 5; 31, 38;
asupreálă : (1574 DERS) : s. f. : „Unterdrückung” :
„oppression” : (1x)
asupreală subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 19, 29;
asuprí : (1581 CORESI, EV. 141) : v. IV : „unterdrücken” :
„opprimer” : (4x)
asuprindu-se verb gerunziu [1] 35, 9;
asupriră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 19, 19;
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asupriţi verb indicativ prezent 2 pl. [1] 19, 3;
aţi asuprit verb indicativ perfect compus 2 pl. [1] 6, 21;
asurzí : (1632 EUSTR. PRAV. 196, ap. TIKTIN) : v. IV : „taub
werden” : „assourdir” : (5x)
a asurzi verb infinitiv prezent [1] 13, 5;
asurzêşte verb imp. 2 sg. [1] 33, 33;
asurziţi verb imp. 2 pl. [1] 13, 13;
voiu asurzi verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 6, 24; 13, 19;
aşá : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv. : „so” : „ainsi, de la sorte” :
(20x)
aşa adv. de mod [1] 1, 6; 1, 20; 1, 21; 5, 27; 6, 18; 7, 3; 8,
13; 9, 2; 9, 11; 9, 35; 10, 2; 11, 15; 19, 2; 20, 2; 23, 13;
27, 2; 27, 3; 28, 26; 29, 23; 33, 1;
aşezá : (1563-1583 COD. VOR.2) : v. I : „1. stellen; 2.
begründen” : „1. placer, 2. fonder” : (5x)
aşăzînd verb gerunziu [1] 12, 18;
să să aşaze verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 14, 6;
va aşăza verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 8, 6; 22, 28; 33, 25;
aşíjderea : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv. : „ebenso” : „de la
sorte” : (1x)
aşijderelea adv. de mod [1] 1, 16;
aşteptá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „(er)warten, harren” :
„attendre” : (6x)
aştept verb indicativ prezent 1 sg. [1] 2, 9;
aşteptînd verb gerunziu [1] 2, 9; 2, 9; 7, 2; 29, 23; 30, 26;
aştérne : (1551-1553 ES) : v. III : „betten, ausbreiten” :
„étendre” : (3x)
aşternînd verb gerunziu [1] 12, 23;
aşternutu-s-au verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 17, 13;
au aşternut verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 26, 12;
aşternút : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Bettzeug” : „literie” :
(2x)
aşternutul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 17, 13; 41,
22;
atínge : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „1. berühren, 2. treffen”
: „toucher” : (9x)
atinge verb imp. 2 sg. [1] 2, 5;
m-am atins verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 31, 7;
s-au atins verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 1, 19; 4, 5; 19,
21;
să va atinge verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 20, 6;
să te atingi verb conjunctiv prezent 2 sg. [1] 1, 12;
se va atinge verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 5, 19;
te atinge verb imp. 2 sg. [1] 1, 11;
atotţiitór : (1570 CORESI, LIT.) : s.m. : „allbeherrschend” :
„toutpuissant” : (10x)
Atotţiitoriul subst. propriu masc. sg. nom./ac. art. [1] 8, 5; 11,
7; 22, 17; 23, 16; 27, 11; 27, 13; 35, 13;
Atotţiitoriului subst. propriu masc. sg. gen./dat. art. [1] 32, 8;
33, 4; 34, 10;
atúnci : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv. : „dann, damals” : „alors,
lors” : (11x)
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atuncea adv. de timp [1] 1, 12; 2, 2; 11, 6; 13, 20; 15, 21;
19, 29; 20, 7; 28, 27; 33, 16; 33, 27; 38, 21;

aţîţá : (1581-1582 PO) : v. I : „1. Feuer anfachen, 2. erregen” :
„enflammer, inciter” : (2x)
aţîţe verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 20, 10;
au aţîţat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 3, 17;
au : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv. /conj : „1. oder, 2. denn” : „1.
ou, 2. est-ce que” : (77x)
au adv. interog. [1] 1, 9; 1, 11; 2, 5; 4, 2; 4, 17; 6, 5; 6, 12;
6, 13; 6, 22; 6, 29; 7, 1; 8, 3; 8, 10; 8, 11; 9, 14; 9, 17;
9, 26; 10, 3; 10, 4; 10, 5; 10, 10; 10, 20; 11, 2; 11, 7;
12, 2; 13, 7; 13, 8; 13, 25; 14, 3; 15, 7; 15, 8; 15, 8; 16,
3; 17, 15; 17, 16; 17, 16; 18, 4; 21, 4; 22, 12; 22, 13;
22, 15; 25, 3; 26, 2; 26, 5; 27, 9; 27, 10; 31, 4; 31, 15;
38, 12; 38, 14; 38, 20; 38, 20; 38, 30; 38, 32; 39, 19;
40, 3; 40, 21;
au conjuncţie coord. [1] 4, 17; 6, 12; 6, 22; 7, 12; 7, 17; 8,
11; 9, 26; 10, 4; 10, 5; 11, 7; 13, 15; 13, 22; 15, 7; 21,
4; 25, 2; 26, 2; 33, 15; 37, 20; 40, 4; 40, 4;
áur : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n./m. : „1. Gold, 2. Geld” : „1.
or, 2. monnaie” : (13x)
aur subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 42, 12;
aur subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 28, 17; 28, 19;
37, 22;
aurul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 3, 15; 23, 10; 27,
16; 28, 6; 28, 16; 28, 17; 31, 24; 41, 22;
aurului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [1] 28, 1;
aústru : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. m. : „Ostwind, Südwind” :
„vent d’orient, vent de sud” : (2x)
áostrul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 38, 24;
áustru subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 39, 26;
aúz : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Gehör” : „ouïe” : (2x)
auz subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 37, 2;
auzul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 42, 5;
auzí : (1521 NEACŞU) : v. IV : „hören” : „ouïr, entendre” :
(27x)
ai auzit verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 15, 8;
am auzit verb indicativ perfect compus 1 pl. [1] 5, 27; 28, 22;
am auzit verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 32, 11; 33, 8;
au auzit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 3, 18; 29, 10;
au auzit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 13, 1; 29, 11;
auziiam verb indicativ imperfect 1 sg. [1] 4, 16; 42, 5;
auzind verb gerunziu [1] 1, 20; 2, 11; 29, 21; 39, 34;
auziră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 42, 11;
auzit-am verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 16, 2;
neauzind verb gerunziu [1] 39, 7;
să auză verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 31, 30;
să auzi verb conjunctiv prezent 2 sg. [1] 37, 23;
va auzi verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 11, 2; 31, 36; 34, 28;
37, 4;
voiu auzi verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 20, 3;
vom auzi verb viitor 1 indicativ 1 pl. [1] 26, 14;
vor auzi verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 35, 12;
aveá : (1521 NEACŞU) : v. II (şi aux.) : „haben” : „avoir” :
(15x)
am avut verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 3, 26;

are verb indicativ prezent 3 sg. [1] 1, 11; 27, 10;
au verb indicativ prezent 3 pl. [1] 21, 6; 36, 19;
au avut verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 4, 21;
avea verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 31, 16;
avea verb indicativ imperfect 3 sg. [1] 21, 10;
aveam verb indicativ imperfect 1 sg. [1] 31, 36;
avînd verb gerunziu [1] 6, 5; 10, 13;
neavînd verb gerunziu [1] 4, 11; 24, 8;
am avut verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 23, 14*;
au verb indicativ prezent 3 pl. [1] 30, 9*;
avére : (1581 CORESI, EV. 6) : s. f. : „Vermögen” : „fortune” :
(7x)
avêrea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 19, 29;
averile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 2, 3; 15, 29; 17,
2; 18, 7; 21, 19;
averilor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [1] 20, 29;
avút : (1563-1583 COD. VOR.2/ s. n.) : adj. : „reich” : „riche” :
(1x)
avut foarte adj. calificativ gradul superlativ masc. sg. nom./ac.
neart. [1] 29, 5;
avuţíe : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Vermögen” : „fortune” :
(5x)
avuţie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 20, 15; 20, 18;
21, 7; 31, 25;
avuţii subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 20, 20;

B
baláur : (1480 DRHA / în antr. Marco Bălaur) : s. m. :
„Drache” : „dragon” : (5x)
bălaur subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 7, 12;
bălaurilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 4, 10; 20, 16;
38, 39;
bălaurul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 40, 20;
ban : (1413 DERS) : s. m. : „1. Geld, 2. Pfennig” : „1. argent,
2. pièce” : (2x)
bani subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 6, 20;
banii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 27, 17;
báte : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „1. schlagen, 2. kämpfen”
: „1. battre, 2. combattre” : (3x)
ai bătut verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 15, 11; 30, 21;
bătutu-s-au verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 30, 13;
batjocorí : (1559-1560 BRATU) : v. IV : „1. verspotten,
verhöhnen, 2. beschimpfen” : „1. se moquer de, tourner en
dérision, 2. insulter” : (11x)
batjocorêşte verb indicativ prezent 3 sg. [1] 39, 22; 41, 21;
batjocurind verb gerunziu [1] 39, 7;
batjocorit-au verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 22, 19;
batjocuriră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 30, 1;
să batjocuresc verb indicativ prezent 3 pl. [1] 9, 23;
să să batjocorească verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 40, 14; 41,
25;
va batjocuri verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 39, 18;
vei batjocori verb viitor 1 indicativ 2 sg. [1] 5, 22;
veţi batjocuri verb viitor 1 indicativ 2 pl. [1] 21, 3;
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batjocoritór : (1563 CORESI, PRAXIU 214) : s. m. : „Spötter” :
„moqueur” : (1x)
batjocoritorii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 31, 5;

berbéc : (1443 DLRV / în antr. Oană Berbece) : s. m. :
„Widder” : „bélier” : (1x)
berbeci subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 42, 8;

batjócură : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Demütigung, Hohn”
: „humiliation, raillerie” : (2x)
batjocură subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 12, 4; 34, 7;

béznă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „tiefe Finsternis,
Abgrund” : „ténèbre, abîme” : (7x)
bezna subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 28, 14; 41, 23; 41,
24;
beznă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 36, 16;
beznii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 38, 16; 38, 30; 41,
24;

băgá : (1521 NEACŞU) : v. I : „hineintun, -stecken” : „mettre
dans, introduire” : (7x)
bagă verb imp. 2 sg. [1] 33, 1*; 33, 31*; 34, 16*; 37, 14*;
băgat-am verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 32, 11*;
băgaţi verb imp. 2 pl. [1] 32, 10*;
băgîndu-te verb gerunziu [1] 22, 4*;
băgát : (1559-1560 BRATU) : adj./s. : „hineingesteckt” :
„introduit” : (1x)
cei băgaţi subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 36, 8;
bărbát : (1262 DRĂGANU / în top. Terra Barbata) : s. m. :
„Mann” : „homme” : (2x)
bărbat subst. comun masc. sg. gen./dat. neart. [1] 31, 10;
bărbat subst. comun masc. sg. nom./ac.neart. [1] 10, 5;
bătáie : (1563 CORESI, PRAXIU 379) : s. f. : „ Schlacht, Prügel”
: „volée, raclée” : (1x)
bătăii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 38, 23;
bătrî́n : (1559-1560 BRATU) : adj./s. : „alt” : „vieux, âgé” :
(7x)
bătrîn adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [1]
15, 10; 42, 17;
bătrînii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 29, 8;
cei bătrîni subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 32, 9;
celor mai bătrîni subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 12,
20;
mai bătrîni adj. calificativ gradul comparativ masc. pl. nom./ac.
neart. [1] 32, 4; 32, 6;
băutúră : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Getränk” : „liquide” :
(3x)
băutura subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 15, 16;
băutură subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 8, 11;
băuturii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 1, 5;

bici : (1560-1561 CORESI, TE2) s. n. : „Geissel” : „fouet” : (2x)
biciu subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 21, 9;
biciul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 5, 21;
bíne : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv./ s. : „1. gut” : „bien” :
(13x)
bine adv. de mod poz. [1] 7, 7; 10, 3; 11, 2; 24, 21; 28, 23;
31, 30; 39, 25;
bine subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 5, 21; 21, 25;
binele subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 13, 9; 30, 5;
bine adv. de mod poz. [1] 21, 23*; 21, 23*;
binecuviós : (1683-1686 MS. 45, 293/1) : adj./s. : „anständig” :
„décent” : (1x)
cêle binecuvioase subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 18,
16;
binecuvîntá : (1559-1560 BRATU) : v. I : „segnen” : „bénir” :
(1x)
au binecuvîntat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 31, 20;
binepătimí : (1688 BIBLIA) : v. IV : „erleiden, erdulden” :
„souffrir” : (1x)
binepătimind verb gerunziu [1] 21, 23;
binepetréce : (1683-1686 MS. 45, 433/1) :
belustigen” : „se divertir” : (1x)
binepetrecînd verb gerunziu [1] 21, 23;

v. III :

„sich

binevoí : (1551-1553 ES) : v. IV : „geniessen” : „aimer, être
satisfait, jouir de” : (1x)
să binevoiască verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 14, 6;

bdenuí : (1683-1686 MS. 45, 268/2) : v. IV : „wachen” :
„veiller” : (1x)
au bdenuit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 21, 32;

birár : (1482 DERS) : s. m. : „Steuereinnehmer” : „percepteur,
oppresseur” : (2x)
birari subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 3, 18;
birariului subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [1] 39, 7;

bea : (1418 DLRV) : v. II : „trinken” : „boire” : (7x)
a bea verb infinitiv prezent [1] 8, 12;
bea verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 1, 13;
bînd verb gerunziu [1] 1, 18; 15, 16; 34, 7; 42, 11;
să bea verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 1, 4;

biruínţă : (1642 CAZ. GOV. 195) : s. f. : „Sieg” : „victoire” :
(1x)
biruinţă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 36, 7;

beat : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj./s. : „Betrunkener” : „ivre” :
(1x)
cel beat subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 12, 25;
belciúg : (1577-1583 DERS / în top. Belciug) : s. n. : „Ring” :
„anneau de métal” : (1x)
belciug subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 40, 21;

bîntuiálă : (1600 DIR) : s. f. : „Schar” : „troupe” : (1x)
bîntuiêlele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 19, 12;
bîntuitór : (1688 BIBLIA) : s. m : „Feind” : „ennemi” : (1x)
bîntuitoriului subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [1] 16, 9;
blagoslovénie : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Segen” :
„bénédiction” : (1x)
blagosloveniia subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 29, 13;
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blagosloví : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „segnen” : „bénir”
: (6x)
ai blagoslovit verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 1, 10;
au blagoslovit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 29, 13;
blagoslovi verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 42, 12;
fie blagoslovit verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 1, 21;
va blagoslovi verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 1, 11; 2, 5;
blagoslovít : (1551-1553 ES) : adj. : „gesegnet” : „béni” : (1x)
blagoslovit adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart.
[1] 11, 3;
blestém : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Fluch,
Verwünschung” : „malédiction” : (1x)
blăstemul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 31, 30;
blestemá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „verfluchen,
verwünschen” : „maudire” : (5x)
blasteme-se verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 3, 5;
blestemắ verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 3, 1;
blêstemă verb indicativ prezent 3 sg. [1] 3, 8;
blêsteme verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 3, 8;
blêsteme-se verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 24, 18;
blînd : (1519 DERS / în antr. Blîndul) : adj./s. : „barmherzig” :
„clément” : (2x)
cei blînzi subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 24, 4;
celor blînzi subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 36, 15;
boálă : (1551-1553 ES) : s. f. : „Krankheit” : „maladie” : (2x)
boală subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 24, 23; 33, 19;
bogát : (1459 DRHA II 116 / în top. Bogata) : adj./s. : „reich,
Reicher” : „riche” : (2x)
bogatul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 27, 19;
celor bogaţi subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 34, 19;
boiér : (1432 DRHA) : s. m. : „Bojar, Adliger” : „boyard,
noble” : (7x)
boiêri subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 12, 21;
boiêrii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 3, 15; 29, 9;
boiêrilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 12, 24; 34, 18;
boiêrin subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 29, 25;
boiêrinului subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [1] 21, 28;
bolnáv : (1551-1553 ES) : adj./s. : „krank, Kranker” :
„malade” : (1x)
cei bólnavi subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 4, 4;
bolnăví Æ îmbolnăvi
bou : (1235 DRAGANU / în top. Bool) : s. m. : „Ochse” :
„bœuf” : (5x)
boi subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 1, 3; 42, 12;
boii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 40, 10;
boilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 1, 14;
bou subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 6, 5;
braţ : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Arm” : „bras” : (5x)
braţul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 26, 2; 31, 22;
35, 9; 38, 15; 40, 4;
brăţáră : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Armband” : „bracelet”
: (1x)
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brăţare subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 40, 21;
brăţişór : (1688 BIBLIA) : s. n. : „Armvoll” : „brassée” : (1x)
brăţişorul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 24, 19;
brehnáce : (1683-1686 MS. 45, 98/2) : s. f. : „Habicht, Geier” :
„vautour” : (2x)
brehnace subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 28, 7;
brehnacelor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [1] 15, 23;
brî́u : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Gürtel” : „ceinture” :
(1x)
brîul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 12, 18;
brúmă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Reif” : „gelée blanche”
: (2x)
bruma subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 38, 24; 38, 29;
bucátă : (1425 BGL) : s. f. : „1. Stück, 2. Speise, 3. pl. Habe” :
„1. pièce, 2. plat, 3. biens” : (3x)
bucate subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 30, 4;
bucatele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 3, 24;
bucatelor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [1] 20, 21;
búcium : (1456 DERS / în antr. Bucium) : s. n. : „1. Posaune,
2. Stamm” : „1. trompette, 2. tronc” : (2x)
buciumul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 14, 8;
un bucium subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 29, 18;
bucuríe : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Freude” : „joie” : (1x)
bucurie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 3, 7;
buhoiós : (1683-1686 MS. 45, 442/1) : adj : „stürmisch,
ungestüm” : „violent, véhément, impétueux” : (1x)
cei buhoioase adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. gen./dat. art.
[1] 38, 25;
búlgăre : (1512 DERS / în antr. Bulgăr) : s. m. : „Tropfen” :
„goutte” : (1x)
bulgări subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 38, 28;
bun : (1211 DRAGANU / în antr. Buna) : adj./s. : „1. gut,
2.Gute, Wohlfahrt” : „1. bon, 2.bonheur” : (9x)
bun adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [1] 34,
4;
bun adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart. [1] 1, 3;
30, 7;
bune adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [1] 36,
11;
bune subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [1] 21, 16;
cêle bune subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 2, 10;
foarte bun adj. calificativ gradul superlativ masc. sg. nom./ac. neart.
[1] 31, 32;
mai bune adj. calificativ gradul comparativ fem. pl. nom./ac. neart.
[1] 42, 15;
bună adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [1] 36,
18*;
bunătáte : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Güte” : „bonté” :
(7x)
bunătăţi subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 21, 13; 22, 18;
22, 21; 30, 26; 36, 11;
bunătăţile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 17, 15; 20, 21;
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buríc : (1621 DIRA XVII/5, 84, ap. Tiktin, în top. Buric) : s. n. :
„Nabel” : „nombril” : (1x)
buricul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 40, 11;
buruiánă : (1440 DRHD 360, ap. Tiktin / în top. lat. Buryan) :
s. f. : „Unkraut” : „herbe” : (1x)
unii buruiêne subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 13, 25;
búză : (1487 DRHA / în antr. Budzea) : s. f. : „Lippe” : „lèvre”
: (13x)
buza subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 40, 21;
buze subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 9, 3;
buzele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 1, 22; 2, 10; 8,
21; 11, 5; 12, 20; 15, 6; 27, 4; 32, 20;
buzelor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [1] 13, 6; 16, 5; 33,
3;

C
ca : (1521 NEACŞU) : adv. /conj. : „1. wie, 2. damit, 3.
ungefähr” : „1. comme, 2. afin que, 3. à-peu-près” : (171x)
ca adv. [1] 1, 8; 1, 13; 2, 1; 2, 3; 2, 10; 3, 21; 3, 16; 3, 16;
4, 19; 5, 25; 5, 26; 5, 26; 5, 27; 6, 7; 6, 15; 6, 15; 6, 16;
7, 1; 7, 2; 7, 2; 7, 9; 8, 19; 8, 19; 9, 8; 9, 32; 10, 10;
10, 16; 10, 19; 11, 6; 11, 15; 11, 16; 11, 17; 12, 3; 12,
25; 13, 25; 13, 25; 13, 28; 13, 28; 14, 2; 14, 2; 14, 6;
14, 9; 15, 4; 15, 13; 15, 14; 15, 24; 15, 33; 15, 33; 16,
2; 16, 3; 16, 13; 18, 3; 19, 10; 19, 11; 19, 22; 20, 8; 20,
8; 20, 18; 21, 11; 21, 18; 21, 18; 22, 24; 22, 25; 23, 10;
24, 5; 24, 14; 24, 20; 24, 24; 24, 24; 27, 7; 27, 7; 27,
16; 27, 18; 27, 18; 27, 20; 28, 2; 28, 5; 29, 3; 29, 18;
29, 23; 29, 25; 30, 15; 30, 15; 30, 18; 31, 18; 32, 14;
32, 19; 32, 19; 33, 6; 33, 10; 33, 16; 33, 24; 33, 25; 33,
27; 34, 7; 34, 7; 34, 36; 36, 22; 37, 18; 37, 21; 38, 3;
38, 30; 38, 38; 38, 38; 39, 16; 39, 34; 40, 2; 40, 4; 40,
12; 40, 24; 40, 24; 41, 7; 41, 11; 41, 11; 41, 12; 41, 13;
41, 13; 41, 16; 41, 16; 41, 19; 41, 19; 41, 20; 41, 21;
41, 22; 41, 23; 41, 23; 41, 24; 42, 15;
ca conjuncţie subord. [1] 1, 5*; 1, 17*; 1, 19*; 2, 1*; 2, 8*; 2,
9*; 2, 11*; 6, 22*; 7, 16*; 9, 3*; 9, 32*; 13, 13*; 14, 3*;
14, 6*; 17, 9*; 18, 2*; 18, 11*; 18, 15*; 21, 2*; 21, 15*;
22, 27*; 27, 4*; 27, 10*; 31, 34*; 32, 6*; 32, 13*; 32,
20*; 33, 15*; 33, 18*; 33, 24*; 33, 28*; 34, 8*; 34, 28*;
34, 37*; 36, 2*; 36, 20*; 37, 7*; 37, 20*; 38, 26*; 38,
27*; 40, 3*; 40, 14*; 42, 4*;
cal : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. m. : „Pferd” : „cheval” : (2x)
cal subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 39, 18;
calului subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [1] 39, 19;
cále : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „1. Weg, 2. Mittel, Weise” :
„1. chemin, 2. moyen” : (40x)
cale subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 9, 26; 21, 29; 31,
7;
calea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 12, 24; 16, 22; 17,
9; 21, 31; 22, 3; 22, 15; 23, 10; 24, 4; 24, 11; 24, 13;
28, 4; 28, 7; 28, 13; 28, 23; 28, 26; 29, 25; 31, 4; 38,
25;
căi subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 29, 4; 33, 29;
căii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 4, 6; 26, 14;
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căile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 6, 19; 19, 12; 21,
14; 22, 28; 23, 11; 29, 6; 33, 11;
cale subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 4, 8*; 11, 11*; 14,
17*; 27, 6*; 30, 12*; 34, 12*; 35, 13*; 36, 21*;
canón : (1581 PRL) : s. n. : „Tamburin” : „tambourin” : (1x)
canon subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 21, 12;
cap : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Kopf, Haupt” : „tête” :
(8x)
cap subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 2, 7;
capete subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [1] 2, 12;
capul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 1, 20; 16, 4; 19,
9; 29, 3; 40, 26;
capului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [1] 1, 20;
car : (1654 NEAGOE 253) : s. m. : „Holzwurm” : „vrillette” :
(1x)
cari subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 4, 19;
cáre : (înc. sec. XVI PS. H.) : pron. rel./inter. : „wer, welcher” :
„qui, lequel” : (93x)
care adj. pron. int.-rel. fem. pl. nom./ac. [1] 42, 17;
care adj. pron. int.-rel. neutru sg. nom./ac. [1] 39, 34;
care pron. int.-rel. fem. sg. nom./ac. [1] 3, 25; 4, 6; 13, 11; 14,
13; 15, 9; 20, 18; 38, 18; 22, 5; 42, 17;
care pron. int.-rel. masc. sg. nom./ac. [1] 15, 2; 21, 22; 22, 2;
26, 2; 26, 2; 31, 15;
care pron. int.-rel. neutru pl. nom./ac. [1] 15, 3; 36, 17;
care pron. int.-rel. neutru sg. nom./ac. [1] 4, 12; 28, 12; 28, 20;
38, 19;
carea pron. int.-rel. fem. sg. nom./ac. [1] 3, 3; 3, 3; 3, 25; 6, 11;
7, 1; 7, 12; 11, 7; 12, 24; 15, 9; 16, 22; 21, 31; 22, 15;
24, 3; 27, 8; 29, 16; 31, 16; 31, 36;
carele pron. int.-rel. fem. pl. nom./ac. [1] 2, 9; 13, 23;
carele pron. int.-rel. masc. sg. nom./ac. [1] 5, 17; 13, 28; 26, 2;
26, 3; 27, 2; 31, 12; 34, 19;
carele pron. int.-rel. neutru sg. nom./ac. [1] 21, 18;
carele pron. int.-rel. neutru pl. nom./ac. [1] 1, 11; 5, 27; 15, 3;
15, 11; 15, 18; 19, 4; 19, 26; 19, 27; 23, 5; 28, 25; 33,
27; 36, 24; 37, 5; 42, 3;
carii pron. int.-rel. masc. pl. nom./ac. [1] 2, 9; 3, 14; 3, 15; 3,
16; 3, 21; 4, 19; 6, 16; 19, 19; 22, 16; 24, 12; 25, 3; 30,
1; 30, 5; 30, 7; 42, 17; 42, 17;
căriia pron. int.-rel. fem. sg. gen./dat. [1] 6, 10;
cărora pron. int.-rel. fem. pl. gen./dat. [1] 6, 4; 29, 2;
cărora pron. int.-rel. masc. pl. gen./dat. [1] 3, 15; 30, 1; 30, 6;
cărora pron. int.-rel. neutru pl. gen./dat. [1] 5, 9; 9, 10; 34, 24;
căruia pron. int.-rel. masc. sg. gen./dat. [1] 1, 1; 9, 32; 29, 12;
42, 17;
cárne : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Fleisch” : „viande” :
(3x)
carne subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 10, 11;
cărnurile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 19, 20; 31, 31;
cárte : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „1. Buch, 2. Schriftstück” :
„1. livre, 2. document, lettre” : (3x)
carte subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 19, 23; 37, 20;
cartea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 42, 17;
cásă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Haus” : „maison” : (34x)
ale casii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 1, 10; 1, 19;
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casa subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 1, 13; 1, 19; 5, 24;
8, 14; 8, 15; 17, 13; 18, 20; 20, 15; 20, 26; 20, 28; 21,
21; 21, 28; 27, 18; 30, 23;
casă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 2, 9; 2, 9; 6, 18;
7, 10;
case subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 4, 19; 15, 28; 20,
19; 24, 16;
casei subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 29, 4;
casele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 3, 15; 12, 5; 18,
22; 21, 9; 22, 18; 24, 12; 30, 6;
caselor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [1] 15, 34;
casii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 19, 15;

caş : (1523 DERS) : s. n. : „frischer Schafkäse” : „fromageon”
: (1x)
caşul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 10, 10;
că : (1521 NEACŞU) : conj. : „dass” : „que” : (205x)
că conjuncţie subord. [1] 3, 10; 3, 20; 4, 3; 5, 24; 5, 25; 6, 2;
6, 7; 7, 7; 7, 13; 7, 7, 16; 8, 19; 9, 2; 9, 15; 9, 16; 9,
18; 9, 20; 9, 21; 9, 27; 9, 28; 9, 30; 10, 7; 10, 9; 10, 13;
10, 14; 10, 15; 11, 2; 11, 4; 11, 6; 12, 3; 12, 9; 13, 18;
13, 19; 14, 7; 14, 11; 15, 13; 15, 21; 15, 23; 15, 31; 16,
6; 17, 13; 19, 2; 19, 5; 19, 6; 19, 25; 20, 7; 20, 22; 21,
27; 23, 2; 23, 3; 23, 17; 24, 25; 25, 3; 27, 12; 31, 26;
31, 34; 32, 5; 32, 7; 34, 9; 34, 14; 34, 33; 36, 5; 36, 10;
36, 24; 37, 15; 38, 21; 39, 11; 39, 12; 39, 15; 40, 9; 42,
2; 42, 8;
că conjuncţie subord. [1] 1, 5*; 2, 13*; 3, 23*; 3, 24*; 3, 25*;
4, 20*; 4, 21*; 5, 2*; 5, 5*; 5, 6*; 5, 18*; 5, 23*; 6, 4*;
6, 7*; 6, 8*; 6, 10*; 6, 26*; 6, 26*; 6, 27*; 6, 29*; 7, 9*;
7, 16*; 8, 9*; 8, 9*; 8, 13*; 8, 14*; 8, 16*; 8, 20*; 9, 3*;
9, 4*; 9, 13*; 9, 24*; 9, 28*; 9, 32*; 9, 35*; 10, 7*; 10,
15*; 10, 16*; 10, 16*; 11, 3*; 11, 4*; 11, 6*; 11, 11*;
11, 13*; 11, 15*; 11, 19*; 11, 20*; 12, 4*; 12, 5*; 12,
11*; 13, 9*; 13, 9*; 13, 16*; 13, 17*; 13, 19*; 14, 1*;
14, 4*; 14, 7*; 14, 8*; 14, 13*; 14, 14*; 15, 9*; 15, 14*;
15, 22*; 15, 31*; 15, 34*; 16, 11*; 17, 7*; 19, 21*; 19,
23*; 19, 25*; 19, 26*; 19, 29*; 20, 7*; 20, 19*; 21, 6*;
21, 16*; 23, 7*; 23, 8*; 23, 10*; 23, 11*; 23, 13*; 23,
17*; 24, 24*; 25, 3*; 25, 4*; 27, 5*; 27, 6*; 28, 1*; 28,
2*; 28, 24*; 29, 12*; 30, 11*; 30, 13*; 30, 23*; 30, 24*;
31, 6*; 31, 11*; 31, 12*; 31, 14*; 31, 23*; 31, 27*; 32,
1*; 32, 10*; 32, 18*; 32, 18*; 32, 21*; 32, 22*; 33, 2*;
33, 12*; 33, 12*; 33, 14*; 33, 30*; 33, 32*; 34, 9*; 34,
15*; 34, 20*; 34, 21*; 34, 23*; 35, 13*; 35, 13*; 35,
15*; 36, 2*; 36, 21*; 36, 22*; 36, 31*; 37, 5*; 38, 40*;
38, 41*; 41, 2*; 41, 19*; 42, 3*; 42, 7*; 42, 8*;
căci : (1551-1553 ES) : conj. : „1. denn, 2. warum” : „1. car, 2.
pourquoi” : (87x)
căce conjuncţie subord. [1] 5, 23; 11, 18; 24, 17; 24, 17; 31,
18; 31, 21; 31, 28; 32, 4; 37, 4;
căci conjuncţie subord. [1] 1, 8; 2, 3; 2, 9; 3, 10; 6, 11; 6, 11;
7, 12; 7, 17; 7, 17; 8, 8; 9, 2; 9, 19; 9, 23; 10, 3; 10, 6;
13, 26; 15, 25; 15, 27; 16, 3; 17, 4; 17, 10; 21, 15; 21,
21; 21, 28; 21, 30; 22, 3; 22, 29; 27, 8; 29, 11; 30, 23;
32, 16; 32, 16; 32, 17; 34, 3; 34, 5; 34, 23; 34, 27; 34,
31; 34, 33; 35, 2; 36, 9; 36, 13; 36, 15; 39, 14; 39, 17;
40, 18; 41, 2;
căce conjuncţie subord. [1] 4, 21*; 6, 11*; 19, 22*; 21, 4*; 22,
3*; 24, 1*; 24, 12*; 32, 2*; 32, 3*; 37, 19*;

căci conjuncţie subord. [1] 2, 10*; 3, 11*; 3, 12*; 3, 20*; 6,
5*; 6, 22*; 7, 17*; 7, 19*; 7, 20*; 9, 29*; 10, 2*; 10,
18*; 10, 19*; 13, 24*; 16, 3*; 18, 3*; 18, 4*; 21, 7*; 33,
8*; 33, 13*; 36, 13*;
cădeá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. II : „1. fallen, stürzen, 2.
münden” : „1. tomber, 2. se jeter dans” : (22x)
au căzut verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 6, 16;
au căzut verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 1, 16; 1, 19; 14,
2;
cade verb indicativ prezent 3 sg. [1] 33, 15;
cază verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 15, 33;
cădea verb indicativ imperfect 3 sg. [1] 4, 13; 29, 24;
cădeţi verb indicativ prezent 2 pl. [1] 6, 27;
căzînd verb gerunziu [1] 1, 20; 14, 10; 14, 18; 15, 24;
căzură verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 16, 9;
să cază verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 12, 5; 15, 30; 33, 18;
33, 24;
va cădea verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 13, 11; 14, 18; 18, 17;
24, 23;
cădére : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Fall, Unglück” :
„tombée, échec, malheur” : (7x)
cădêre subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 15, 23; 20, 5;
20, 5; 33, 17;
cădêrea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 18, 12; 31, 29;
căderi subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 37, 16;
călăréţ : (1608-1613 VARLAAM, L. 321) : s. m. : „Reiter” :
„cavalier” : (2x)
călăreţii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 1, 17;
călăreţul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 39, 18;
călătorí : (1608-1613 VARLAAM, L. 89) : v. IV : „reisen,
fahren” : „voyager” : (1x)
călătorind verb gerunziu [1] 2, 2;
călcá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „(auf-, ein-, be)treten” :
„fouler” : (3x)
au călcat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 22, 15; 28, 8;
vor călca verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 39, 15;
călcát : (c. 1573-1578 PS. SCH.) : adj./s. : „betreten” :
„fréquenté” : (1x)
cel necălcat subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 38, 27;
căldáre : (1492 BGL / în top. Căldăruşa) : s. f. : „Kessel” :
„chaudron” : (1x)
o căldare subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 41, 23;
căldúră : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Wärme” : „chaleur” :
(2x)
căldură subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 6, 17; 24, 24;
cămáră : (1431 DERS) : s. f. : „Kammer ” : „chambre” : (1x)
cămări subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 37, 9;
cămáşă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Hemd” : „chemise” :
(1x)
cămăşii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 30, 18;
cămílă : (1438 DRHA I 257/ în antr. Tador Cămilă) : s. f. :
„Kamel” : „chameau” : (3x)
cămile subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 1, 3; 42, 12;
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cămilele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 1, 17;
căpắstru : (1508 DERS) : s. n. : „Zaum” : „bride” : (1x)
căpăstru subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 40, 20;
căpeténie : (1675 COSTIN, LŢM 48) : s. f. : „Oberhaupt” :
„commandant” : (1x)
căpetenii subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 1, 17;
cărá : (1563 CORESI, PRAXIU 59) : v. I : „tragen, schleppen” :
„transporter” : (1x)
vor căra verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 15, 28;
căráre : (1392 BGL / în top. Cărarea) : s. f. : „Pfad, Fussweg,
Schritt” : „sentier, chemin, pas ” : (7x)
cărarea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 34, 11;
cărări subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 18, 10;
cărările subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 24, 13; 30, 12;
30, 13; 31, 4; 38, 20;
cărbúne : (1429 DERS / în top. Cărbuneşti) : s. m. : „Kohle” :
„charbon” : (2x)
cărbuni subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 41, 12;
cărbunii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 41, 13;
cắtre : (înc. sec. XVI PS. H.) : prep. : „gegen, an” : „vers” :
(61x)
cătră prep. [1] 1, 5; 1, 14; 1, 16; 1, 17; 1, 18; 2, 3; 2, 9; 2,
11; 2, 11; 2, 13; 7, 13; 8, 5; 10, 1; 10, 2; 11, 5; 11, 13;
13, 3; 16, 14; 16, 20; 21, 19; 22, 27; 29, 24; 30, 20; 31,
13; 32, 5; 32, 5; 33, 5; 33, 5; 33, 5; 33, 23; 33, 26; 34,
31; 38, 41; 42, 8; 42, 11; 42, 17;
cătră prep. [1] 1, 12*; 3, 10*; 5, 21*; 6, 18*; 13, 20*; 13,
21*; 13, 24*; 17, 7*; 17, 12*; 22, 25*; 23, 15*; 23, 15*;
24, 8*; 28, 21*; 30, 10*; 31, 30*; 34, 19*; 34, 30*; 35,
9*; 35, 11*; 35, 11*; 36, 10*; 36, 17*; 39, 34*; 40, 14*;
cătúşă : (1559-1560 BRATU) : s. f. : „Handfessel” : „menottes”
: (1x)
cătuşi subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 36, 8;
căutá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „1. suchen, 2. blicken,
sehen, 3. trachten, streben” : „1. chercher, 2. regarder, 3.
tâcher” : (7x)
au căutat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 28, 7;
căutînd verb gerunziu [1] 2, 10; 6, 28; 21, 5; 22, 26; 39, 26;
vei căuta verb viitor 1 indicativ 2 sg. [1] 10, 4;
căzút : (1563 CORESI, PRAXIU 70) : adj. : „gefallen, verwundet”
: „tombé, blessé” : (2x)
căzut adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. [1] 24, 24;
cel căzut subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 24, 9;
ce : (1521 NEACŞU) : pron. rel./interog./ adj. pron. rel./interog.
: „was, welches” : „que, quoi, qui” : (194x)
ce adj. pron. int.-rel. neutru sg. nom./ac. [1] 4, 8; 21, 15; 29, 25;
31, 14; 33, 27; 38, 19; 42, 9;
ce pron. int.-rel. nom./ac. [1] 1, 22; 2, 10; 5, 10; 5, 21; 5, 27;
6, 15; 7, 9; 7, 19; 9, 12; 9, 35; 11, 5; 11, 8; 11, 8; 11,
10; 11, 12; 11, 16; 13, 25; 13, 25; 15, 9; 15, 9; 15, 12;
15, 12; 15, 17; 16, 3; 16, 6; 17, 2; 19, 25; 19, 28; 20, 8;
21, 15; 22, 13; 22, 17; 22, 17; 23, 8; 23, 13; 25, 2; 27,
2; 27, 11; 31, 2; 31, 14; 31, 26; 32, 19; 34, 4; 34, 33;
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35, 2; 35, 3; 35, 6; 35, 6; 35, 7; 35, 7; 35, 8; 37, 19; 38,
2; 38, 6; 38, 35; 39, 34; 40, 26; 41, 16; 42, 17;
ce pron. int.-rel. nom./ac. [1] 1, 5*; 1, 15*;1, 21*; 2, 11*; 3,
8*; 3, 8*; 3, 12*; 3, 20*; 4, 3*; 4, 8*; 4, 8*; 4, 17*; 4,
19*; 5, 4*; 5, 5*; 5, 9*; 5, 10*; 5, 11*; 5, 13*; 6, 19*;
6, 20*; 7, 8*; 7, 19*; 8, 3*; 8, 13*; 9, 5*; 9, 5*; 9, 6*;
9, 7*; 9, 8*; 9, 9*; 9, 10*; 9, 29*; 10, 7*; 10, 21*; 11,
2*; 11, 2*; 11, 3*; 11, 6*; 11, 6*; 11, 19*; 13, 15*; 13,
19*; 15, 7*; 15, 28*; 15, 34*; 16, 14*; 18, 22*; 19, 6*;
19, 15*; 19, 19*; 19, 21*; 19, 25*; 20, 7*; 21, 4*; 21,
10*;21, 22*; 21, 29*; 22, 2*; 22, 12*; 22, 12*; 22, 17*;
23, 13*; 24, 20*; 24, 25*; 25, 2*; 25, 4*; 26, 4*; 26, 4*;
26, 9*; 27, 3*; 27, 7*; 27, 11*; 27, 15*; 27, 18*; 28, 4*;
29, 10*; 30, 2*; 30, 3*; 30, 4*; 30, 4*; 31, 3*; 31, 32*;
31, 36*; 32, 7*; 32, 8*; 32, 10*; 33, 4*; 33, 4*; 34, 8*;
34, 12*; 34, 13*; 34, 13*; 34, 17*; 34, 17*; 34, 18*; 34,
22*; 34, 24*; 34, 25*; 34, 31*; 35, 7*; 35, 10*; 35, 10*;
35, 11*; 35, 13*; 36, 19*; 36, 23*; 36, 23*; 36, 31*; 36,
33*; 37, 23*; 38, 1*; 38, 5*; 38, 6*; 38, 28*; 38, 37*;
39, 5*; 39, 13*; 39, 24*; 41, 1*; 41, 2*; 42, 3*; 42, 3*;
42, 7*; 42, 17*; 42, 17*; 42, 17*;
ceas : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „1. Stunde, 2. Uhr, 3.
Ende” : „1. heure, 2. montre, 3. terme” : (4x)
ceas subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 15, 32; 37, 5;
ceasul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 38, 23;
ceasurile subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 24, 1;
ceáţă : (1608-1613 VARLAAM, L. 345) : s. f. : „Nebel” :
„brouillard” : (1x)
o ceaţă subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 24, 20;
cel1 : (1521 NEACŞU) : pron dem./adj. : „der” : „ce” : (140x)
cea pron. dem. fem. sg. nom./ac. [1] 37, 21;
cei pron. dem. masc. pl. nom./ac. [1] 1, 8; 2, 3; 32, 9;
cel pron. dem masc. sg. nom./ac. [1] 2, 2; 2, 2; 5, 10; 9, 32; 18,
4; 18, 20; 28, 24; 33, 12; 34, 13; 36, 5; 38, 24; 41, 4;
41, 4;
cela pron. dem. masc. sg. nom./ac. [1] 21, 25; 26, 3;
cêle pron. dem. fem. pl. nom./ac. [1] 11, 8; 38, 33;
cêle pron. dem. neutru pl. nom./ac. [1] 1, 10; 1, 10; 28, 25; 39,
26; 42, 15;
celor pron. dem. masc. pl. gen./dat. [1] 3, 20; 11, 11; 21, 28;
30, 7; 40, 15;
cea pron. dem. fem. sg. nom./ac. [1] 19, 21*;
cêea pron. dem. fem. sg. nom./ac. [1] 26, 4*; 32, 7*; 32, 8*;
33, 4*; 21, 10*;
cei pron. dem. masc. pl. nom./ac. [1] 1, 15*; 4, 8*; 4, 8*; 4,
19*; 6, 19*; 6, 20*; 16, 14*; 21, 29*; 22, 12*; 27, 7*;
28, 4*; 29, 10*; 30, 3*; 30, 4*; 34, 8*; 34, 22*; 42, 17*;
ceia pron. dem. masc. pl. nom./ac. [1] 19, 15*; 19, 19*; 20, 7*;
22, 17*; 27, 15*; 30, 4*; 36, 19*;
cel pron. dem. masc. sg. nom./ac. [1] 3, 8*; 5, 4*; 5, 13*; 9, 5*;
9, 6*; 11, 3*; 13, 19*; 19, 6*; 22, 2*; 27, 3*; 31, 32*;
31, 36*; 34, 13*; 34, 17*; 34, 17*; 36, 23*; 36, 33*; 38,
37*; 42, 17*;
cela pron. dem. masc. sg. nom./ac. [1] 3, 8*; 5, 9*; 5, 10*; 5,
11*; 7, 19*; 8, 3*; 9, 5*; 9, 7*; 9, 8*; 9, 9*; 9, 10*; 10,
7*; 11, 2*; 11, 2*; 19, 25*; 21, 22*; 22, 12*; 23, 13*;
24, 25*; 25, 2*; 25, 4*; 26, 9*; 34, 12*; 34, 18*; 34,
24*; 34, 25*; 34, 31*; 35, 10*; 35, 10*; 35, 11*; 36,
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23*; 37, 23*; 38, 5*; 38, 6*; 38, 28*; 39, 5*; 41, 2*; 42,
3*; 42, 17*;
cêle pron. dem. fem. pl. nom./ac. [1] 15, 28*;
cêle pron. dem. neutru pl. nom./ac. [1] 2, 11*; 5, 5*; 24, 20*;
27, 11*; 27, 18*; 32, 10*; 34, 13*; 41, 1*; 42, 3*;
cêlea pron. dem. fem. pl. nom./ac. [1] 15, 17*;
celor pron. dem. masc. pl. gen./dat. [1] 3, 20*; 8, 13*; 15, 34*;
31, 3*; 35, 13*; 39, 13*;
celora pron. dem. masc. pl. gen./dat. [1] 18, 22*;
celui pron. dem. masc. sg. gen./dat. [1] 7, 8*; 36, 31*;
celuia pron. dem. masc. sg. gen./dat. [1] 26, 3*;

cel2 : (1521 NEACŞU) : art. dem./adj. : „der” : „ce” : (38x)
cea articol dem adj. fem. sg. nom./ac. [1] 6, 22; 18, 18; 30, 12;
38, 12; 38, 18;
cei articol dem adj. masc. pl. nom./ac. [1] 3, 17; 5, 3; 18, 21;
19, 14; 20, 10; 24, 5; 30, 1; 34, 8; 34, 20; 34, 36; 42, 7;
cel articol dem adj. masc. sg. nom./ac. [1] 5, 2; 8, 20; 9, 13; 22,
19; 39, 32;
cêle articol dem adj. fem. pl. nom./ac. [1] 1, 4; 1, 19; 2, 10; 11,
11; 12, 7; 23, 8; 42, 12;
cêle articol dem adj. neutru pl. nom./ac. [1] 4, 8; 8, 7; 8, 13;
28, 18; 34, 8; 34, 22; 35, 13;
celor articol dem adj. fem. pl. gen./dat. [1] 41, 17;
celor articol dem adj. masc. pl. gen./dat. [1] 30, 8; 41, 26;
célălalt : (1560-1561 CORESI, TE2) : pron. /adj. dem. : „der
andere” : „l’autre” : (1x)
alalt pron. nehot. masc. sg. nom./ac. [1] 41, 8;
cenúşă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Asche” : „cendre” :
(3x)
cenuşa subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 13, 12;
cenuşă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 42, 6;
cenuşe subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 30, 19;
cer : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Himmel” : „ciel” : (35x)
ceriu subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 1, 7; 1, 16; 2,
2; 2, 12; 5, 10; 7, 9; 9, 13; 18, 4; 18, 20; 20, 6; 22, 26;
28, 24; 34, 13; 35, 5; 38, 18; 38, 24; 38, 29; 38, 33; 41,
3; 42, 15;
ceriul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 9, 8; 11, 8; 14,
12; 15, 15; 20, 27; 38, 37;
ceriului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [1] 12, 7; 22, 14;
26, 11; 26, 13; 28, 21; 35, 11; 37, 3; 38, 33;
ceriuri subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [1] 16, 19;
cerb : (1506 G. LEX. ap. TIKTIN) : s. m. : „Hirschbock” :
„cerf” : (2x)
cerbilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 39, 1;
cerbului subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [1] 39, 1*;
cerbíce : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Nacken” : „cou” : (1x)
cerbícea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 41, 14;
cercá : (1581 PRL) : v. I : „1. suchen, 2. untersuchen,
versuchen” : „1. chercher, 2. examiner, 3. essayer” : (9x)
am cercat verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 29, 16;
cearcă verb indicativ prezent 3 sg. [1] 39, 8; 39, 29;
cercînd verb gerunziu [1] 6, 5; 9, 26; 38, 41;
s-au cercat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 37, 5;
să cêrce verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 3, 4;
veţi cerca verb viitor 1 indicativ 2 pl. [1] 32, 12;

3.

cercetá : (c. 1573-1578 PS. SCH.) : v. I. : „prüfen” :
„examiner” : (6x)
ai cercetat verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 10, 6;
am cercetat verb indicativ perfect compus 1 pl. [1] 5, 27;
cercetează verb indicativ prezent 3 sg. [1] 6, 29; 36, 23;
s-au cercetat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 36, 28;
va cerceta verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 27, 4;
cercetáre : (1563-1583 COD. VOR.2) : s. f. : „Untersuchung,
Prüfung” : „recherche, examen, investigation” : (3x)
cercetare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 31, 14; 37, 2;
cercetarea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 10, 17;
cére : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „bitten, verlangen” :
„demander” : (2x)
cer verb indicativ prezent 1 sg. [1] 6, 26;
vor cêre verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 27, 14;
cérere : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Verlangen, Bitte” :
„sollicitation, demande” : (1x)
cêrerea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 6, 8;
cerşí : (1559-1560 BRATU) : v. IV : „erbetteln” : „mendier,
solliciter humblement” : (1x)
am cerşut verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 6, 22;
certá : (1559-1560 BRATU) : v. I : „strafen” : „punir” : (1x)
au certat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 33, 27;
certáre : (1581 PRL) : s. f. : „Bestrafung” : „punition” : (2x)
certare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 12, 6;
certarea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 26, 11;
cetáte : (1391 DRHB) : s. f. : „Stadt” : „cité” : (9x)
cetate subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 2, 8; 24, 12; 29,
7;
cetatea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 6, 10;
cetăţi subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 6, 20; 15, 28;
cetăţii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 39, 7; 42, 17; 42,
17;
cevá : (1551-1553 ES) : pron. nehot./adj. nehot. : „1.
irgendwas, 2. etwas” : „1. quelque chose, 2. certain, quelque”
: (5x)
ceva adj. pron. nehot. neutru sg. nom./ac. [1] 2, 9;
ceva pron. nehot. sg. nom./ac. [1] 4, 18; 6, 22; 6, 24; 11, 14;
chemá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „rufen” : „appeler” :
(10x)
am chiemat verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 17, 14;
ar chema verb cond.-opt. prezent 3 sg. [1] 27, 10;
chemam verb indicativ imperfect 1 sg. [1] 19, 17;
să cheamă verb indicativ prezent 3 sg. [1] 5, 1;
să chema verb indicativ imperfect 3 sg. [1] 42, 17;
vei chiema verb viitor 1 indicativ 2 sg. [1] 13, 22; 14, 15; 38,
34;
voiu chema verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 5, 8; 9, 16;
chícă : (1575 DERS / în top. Chica Veveriţelor) :
„Kopfhaar” : „cheveux” : (1x)
chică subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 16, 12;

s. f. :

chin : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Leiden, Schmerz” :
„souffrance, torture” : (4x)
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chinuri subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [1] 2, 9; 21, 17;
chinurile subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 39, 1; 39, 3;
chinuí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „1. quälen, peinigen,
plagen, 2. leiden” : „1. tourmenter, torturer, 2. souffrir” :
(5x)
ai chinuit verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 22, 9;
au chinuit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 24, 24; 30, 11;
chinuindu-mă verb gerunziu [1] 31, 30;
să chinuiască verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 20, 26;
chinuíre : (1570 CORESI, LIT.) : s. f. : „Quälen, Plagen” :
„torture” : (1x)
chinuire subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 30, 3;
chíot : (1581 CORESI, EV. 363) : s. n. : „Schrei” : „cri” : (1x)
chiot subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 39, 25;
chip : (1480 DERS) : s. n. : „1. Bild(nis), 2. Gestalt, Aussehen,
3. Mittel, Weg” : „1. image, 2. figure, 3. manière” : (9x)
chip subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 11, 12; 40, 3;
41, 10;
chipuri subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [1] 33, 16;
chip subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 1, 21*; 4, 8*; 4,
19*; 29, 25*; 42, 9*;
chiparós : (1608-1613 VARLAAM, L. 228) : s. m. : „Zypresse” :
„cyprès” : (1x)
un chiparos subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 40, 12;
chít : (c. 1564 CORESI, MOLIT. 196) : s. n. : „Leviathan, Wal” :
„léviathan, baleine” : (3x)
chitoásele subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 9, 13;
chítosul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 3, 8; 26, 12;
chítos → chit
ci : (înc. sec. XVI PS. H.) : conj. : „sondern” : „mais,
cependant” : (35x)
ce conjuncţie coord. [1] 1, 11; 1, 12; 2, 5; 2, 9; 3, 5; 3, 7; 3,
8; 3, 26; 5, 3; 5, 7; 5, 8; 6, 3; 6, 25; 9, 18; 12, 7; 13, 3;
14, 4; 17, 10; 18, 20; 21, 17; 22, 7; 24, 23; 27, 7; 27,
11; 32, 8; 33, 1; 33, 8; 33, 30; 34, 11; 34, 36; 36, 10;
36, 21; 38, 11; 40, 2; 40, 10;
cin : (1551-1553 ES) : s. n. : „kleiner Fischerkahn” : „barque”
: (1x)
cinurile subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 40, 26;
cíncilea : (înc. sec. XVI PS. H.) : num. ord. : „der fünfte” :
„cinquième” : (1x)
al cincilea num. ord. masc. sg. nom./ac. art. [1] 42, 17;
cíne : (înc. sec. XVI PS. H.) : pron. rel./interog. : „der, wer” :
„qui” : (64x)
a cui pron. int.-rel. gen./dat. [1] 26, 4;
al cui pron. int.-rel. gen./dat. [1] 38, 29;
cine pron. int.-rel. nom./ac. [1] 4, 2; 4, 7; 9, 4; 9, 12; 9, 12;
9, 19; 9, 24; 10, 7; 11, 10; 12, 9; 12, 14; 12, 15; 13, 19;
14, 4; 15, 14; 17, 3; 19, 23; 21, 31; 21, 31; 23, 3; 23, 5;
23, 13; 24, 25; 25, 4; 26, 3; 26, 14; 29, 2; 31, 31; 31,
36; 34, 7; 34, 13; 34, 29; 34, 29; 35, 2; 36, 22; 36, 23;
36, 23; 38, 2; 38, 5; 38, 5; 38, 6; 38, 25; 38, 27; 38, 28;
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38, 29; 38, 30; 38, 36; 38, 37; 38, 41; 39, 5; 39, 5; 41,
2; 41, 3; 41, 5; 41, 5; 41, 6; 42, 3; 42, 3;
cui pron. int.-rel. gen./dat. [1] 26, 2; 26, 2; 26, 4; 26, 4;
cinevá : (1551-1553 ES) : pron. nehot. : „jemand, einer” :
„quelqu’un” : (2x)
cineva pron. nehot. masc. sg. nom./ac. [1] 5, 1;
cuiva pron. nehot. masc. sg. gen./dat. [1] 31, 36;
cínste : (1474 DERS) : s. f. : „1. Ehre, 2. Furcht” : „1.
honneur, 2. crainte” : (6x)
cinste subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 28, 22; 30, 8;
34, 19; 40, 5;
cinstea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 28, 28; 37, 23;
cinstít, -ă : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj./s. : „edel, kostbar,
wertvoll” : „précieux” : (3x)
celui cinstit subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [1] 34, 19;
cinstit adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart. [1]
28, 16;
cinstit subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 28, 10;
cinstitór : (1559-1560 BRATU) : adj. : „gottesfürchtig, treu” :
„craintif, dévoué” : (1x)
cinstitoriu adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart.
[1] 1, 1;
ciocán : (1489 DERS / în antr. Ciocan) : s. n. : „Hammer” :
„marteau” : (1x)
ciocanele subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 41, 21;
cioplí : (1581-1582 PO) : v. IV. : „behauen” :
façonner” : (1x)
să cioplêşte verb indicativ prezent 3 sg. [1] 28, 2;

„tailler,

cití : (1551-1553 ES) : v.IV : „lesen” : „lire” : (1x)
vream ceti verb cond.-op. perfect 1 sg. [1] 31, 36;
cî́ine : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. m. : „Hund” : „chien” : (1x)
cîinilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 30, 1;
cîmp : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. m./n. : „1. Feld, Flur, 2.
Ebene” : „1. champs, 2. plaine” : (5x)
cîmp subst. comun masc./neutru sg. nom./ac. neart. [1] 39, 10;
39, 21;
cîmpul subst. comun masc./neutru sg. nom./ac. art. [1] 42, 17;
cîmpului subst. comun masc./neutru sg. gen./dat. art. [1] 5, 23;
39, 15;
cînd : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv. : „wann, als” : „quand,
lorsque” : (33x)
cînd adv. pron. inter./relat. [1] 2, 9; 2, 9; 4, 7; 6, 4; 7, 4; 7,
4; 7, 18; 8, 2; 15, 21; 18, 2; 19, 2; 19, 18; 20, 4; 20, 7;
20, 22; 26, 14; 27, 5; 28, 26; 29, 3; 29, 4; 29, 4; 29, 5;
29, 6; 29, 7; 29, 22; 38, 4; 38, 7; 38, 8;
cînd adv. pron. inter./relat. [1] 10, 19*; 15, 14*; 27, 10*; 29,
3*; 33, 15*;
cîndái : (1581 CORESI, EV. 4) : adv. : „vielleicht, etwa” :
„peut-être” : (1x)
cîndai adv. [1] 1, 5;
cîntáre : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Gesang” : „chant” :
(2x)
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cîntare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 21, 12;
cîntarea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 30, 31;

cîrmuí : (1683-1686 Ms. 45, 441/1) : v. IV : „leiten” : „diriger,
gouverner” : (1x)
cîrmuiêşte verb indicativ prezent 3 sg. [1] 37, 10;
cît : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj./pron. : „1. wieviel, 2. alles,
die” : „1. combien, 2. tous ceux qui, ce que” : (13x)
cîte pron. int.-rel. neutru pl. nom./ac. [1] 1, 10; 1, 12; 2, 4; 13,
2; 13, 23; 34, 21; 38, 18; 42, 10; 42, 11; 42, 11;
cîţi adj. pron. int.-rel. masc. pl. nom./ac. [1] 36, 25;
cîţi pron. int.-rel. masc. pl. nom./ac. [1] 12, 6; 42, 11;
clătí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „rühren, rücken” :
„mouvoir” : (6x)
clătescu-mă verb indicativ prezent 1 sg. [1] 9, 28;
clătêşte verb indicativ prezent 3 sg. [1] 9, 6;
s-au clătit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 28, 5;
se clătêşte verb indicativ prezent 3 sg. [1] 13, 25;
se va clăti verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 41, 15;
voiu clăti verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 16, 4;
clătiná : (1581 CORESI, EV. 145) : v. I : „schütteln” : „agiter,
secouer” : (2x)
au clătenat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 4, 14;
să clatină verb indicativ prezent 3 pl. [1] 9, 6;
clocí : (1579 DERS /în top. Clociţii) : v. IV : „ausbrüten” :
„couver” : (1x)
va cloci verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 39, 14;
coádă : (1505 DERS / în antr. Codea) : s. f. : „Schwanz” :
„queue” : (2x)
a coadii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 40, 26;
coada subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 40, 12;
coápsă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Schenkel, Hüfte” :
„cuisse, hanche” : (1x)
coapse subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 15, 27;
coáse : (1560-1561 CORESI, TE.2) : v. III : „(ab-)nähen” :
„coudre” : (2x)
cusură verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 16, 15;
se va coase verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 14, 12;
coástă : (1463 DERS / în top. Costă) : s. f. : „Rippe” : „côte” :
(2x)
coaste subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 40, 13;
coastele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 40, 13;
coborî́ : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „hinabsteigen” :
„descendre” : (5x)
ne vom pogorî verb viitor 1 indicativ 1 pl. [1] 17, 16;
pogoară-se verb indicativ prezent 3 sg. [1] 38, 30;
să pogorî verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 36, 16;
să vor pogorî verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 17, 16;
se va pogorî verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 7, 9;
cobúz : (1632 EUSTR. PRAV., 17 ap. TIKTIN) : s. n. :
„Musikinstrument” : „instrument de musique” : (3x)
copúz subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 21, 12; 30, 9;
copúzul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 30, 31;

colţ : (1493 SUCIU / în top. Kolcz) : s. n.. : „Gipfel, Spitze” :
„cime” : (1x)
colţ subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 39, 28;
colţurós : (1581 CORESI, EV. 107) : adj./s. : „zackig” :
„couvert d’asperités” : (1x)
cea colţoroasă subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 28, 9;
comoáră : (1551-1553 ES) : s. f. : „Schatz” : „trésor” : (1x)
comoară subst. comun fem. sg. nom./ac.neart. [1] 3, 21;
condéi : (1608-1613 VARLAAM, L. 60) : s. n. : „Griffel” :
„burin” : (1x)
condeiu subst. comun neutru sg. nom./ac.neart. [1] 19, 24;
copác : (1264 DRĂGANU/ în top. Kopach) : s. m. : „Baum” :
„arbre” : (4x)
copaci subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 40, 16; 40, 17;
copaciului subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [1] 14, 7;
un copaciu subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 19, 10;
copíl : (1318 DLRV / în antr. Copil) : s. m. : „Kind” : „enfant”
: (4x)
copiii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 21, 11; 29, 5; 39,
3;
unui copil subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [1] 40, 24;
copt : (1581-1582 PO) : adj. : „reif” : „mûr” : (1x)
copt adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart. [1] 5,
26;
copúz → cobuz
corábie : (1521 NEACŞU) : s. f. : „Schiff” : „bateau” : (1x)
corăbii subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 9, 26;
corb : (1444 SUCIU / în top. Corbul) : s. m. : „Rabe” :
„corbeau” : (1x)
corbului subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [1] 38, 41;
cort : (1563 CORESI, PRAXIU 564) : s. n. : „Zelt” : „tente” :
(4x)
cortul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 8, 14; 18, 16;
cortului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [1] 5, 24; 36, 29;
cot : (1332-1337 DRAGANU / în antr. sau top. Choth) : s.n. :
„Ellenbogen” : „coude” : (1x)
cot subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 31, 22;
covîrşí :
(1608-1613 VARLAAM, L. 229) :
v. IV :
„weiterkommen, überschreiten” : „aller au delà, franchir” :
(4x)
au covîrşit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 24, 2;
să covîrşeşti verb conjunctiv prezent 2 sg. [1] 38, 11;
va covîrşi verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 9, 11; 14, 5;
créde : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „glauben” : „croire” :
(8x)
crează verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 15, 22; 15, 31;
crêde verb indicativ prezent 3 sg. [1] 15, 15;
crêde-vei verb viitor 1 indicativ 2 sg. [1] 39, 12;
crez verb indicativ prezent 1 sg. [1] 9, 16;
va crêde verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 24, 22; 39, 24;
vor crêde verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 29, 24;
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credinciós : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj./s. : „Gläubige” :
„croyant” : (2x)
credinciosul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 17, 9;
credincioşilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 12, 20;
credínţă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Glaube” : „croyance”
: (3x)
credinţă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 3, 17; 21, 28;
34, 8;

cugetul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 1, 8; 36, 28;
37, 5;
cugetáre : (1559-1560 BRATU) : s. f. : „Denken, Gedanke” :
„pensée, méditation” : (1x)
cugetare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 33, 15;
cuib : (1551-1553 ES) : s. n. : „Nest” : „nid” : (1x)
cuibul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 39, 28;

s. n. :

culcá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „schlafen legen” :
„coucher” : (1x)
culcîndu-mă verb gerunziu [1] 3, 13;

crud : (1557 DERS / în antr. Crudul) : adj./adv. : „roh, unreif”
: „immature” : (1x)
crud adv. de mod poz. [1] 21, 10*;

culége : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „(auf-)lesen” :
„cueillir” : (1x)
să să culeagă verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 15, 33;

crug : (1620 MOXA) : s. n. : „Lauf” : „cours, course” : (1x)
cruguri subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [1] 37, 12;

cum : (1521 NEACŞU) : adv./conj. : „wie” : „comme(nt)” :
(16x)
cum adv. pron. inter./relat. [1] 9, 2; 10, 4; 11, 5; 12, 6; 21,
34; 21, 34; 25, 4; 30, 14; 33, 12; 35, 5; 35, 14; 37, 10;
42, 17;
cum adv. pron. inter./relat. [1] 6, 3*; 6, 25*; 34, 11*;

crívăţ : (1522 DERS / în top. Dealul Crivăţului) :
„Norden” : „nord” : (1x)
criveţul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 26, 7;

cruţá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „(ver)schonen” :
„ménager” : (2x)
voiu cruţa verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 7, 11;
vor cruţa verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 27, 17;
cu : (1521 NEACŞU) prep. : „mit” : „avec” (225x)
cu prep. [1] 1, 4; 1, 4; 1, 6; 1, 8; 1, 15; 1, 17; 1, 22; 2, 7;
2, 9; 2, 10; 2, 12; 3, 14; 3, 15; 3, 17; 4, 2; 4, 4; 4, 7; 4,
13; 4, 13; 5, 7; 5, 13; 5, 14; 5, 23; 6, 2; 6, 14; 6, 29; 7,
4; 7, 11; 7, 14; 7, 14; 7, 18; 8, 2; 8, 22; 9, 3; 9, 5; 9,
17; 9, 19; 9, 21; 9, 23; 9, 27; 9, 28; 9, 30; 9, 30; 9, 31;
10, 1; 10, 10; 10, 11; 10, 11; 10, 11; 10, 13; 10, 17; 11,
3; 11, 3; 11, 4; 11, 5; 11, 12; 11, 12; 12, 2; 12, 7; 12,
18; 13, 12; 13, 14; 13, 19; 14, 1; 14, 3; 14, 11; 15, 3;
15, 3; 15, 3; 15, 5; 15, 10; 15, 16; 15, 20; 15, 26; 15,
27; 16, 4; 16, 9; 16, 10; 16, 10; 16, 10; 16, 13; 17, 1;
17, 3; 17, 5; 17, 11; 17, 16; 17, 16; 18, 15; 18, 16; 19,
2; 19, 11; 19, 24; 20, 11; 21, 7; 21, 12; 21, 21; 21, 27;
22, 4; 22, 7; 22, 12; 22, 25; 22, 29; 22, 30; 23, 6; 23, 6;
23, 9; 24, 2; 24, 8; 24, 10; 24, 11; 24, 20; 24, 22; 24,
23; 25, 2; 26, 3; 26, 3; 26, 10; 26, 12; 26, 12; 26, 13;
27, 1; 27, 15; 27, 16; 27, 20; 27, 22; 28, 14; 28, 16; 28,
16; 28, 17; 28, 19; 28, 19; 29, 1; 29, 3; 29, 4; 29, 6; 29,
6; 29, 10; 29, 14; 29, 14; 29, 14; 29, 20; 30, 3; 30, 3;
30, 7; 30, 14; 30, 14; 30, 17; 30, 18; 30, 19; 30, 21; 31,
5; 31, 6; 31, 7; 31, 7; 31, 35; 31, 40; 32, 4; 32, 5; 32, 6;
32, 9; 33, 3; 33, 16; 33, 23; 33, 26; 33, 26; 33, 27; 33,
29; 34, 6; 34, 8; 34, 8; 35, 16; 36, 3; 36, 4; 36, 5; 36, 7;
36, 8; 36, 22; 37, 4; 37, 4; 37, 5; 37, 6; 37, 6; 37, 18;
37, 22; 37, 23; 38, 7; 38, 8; 38, 9; 38, 17; 38, 34; 38,
34; 38, 37; 38, 38; 38, 38; 39, 10; 39, 21; 39, 21; 39,
25; 39, 32; 40, 4; 40, 5; 40, 6; 40, 10; 40, 15; 40, 17;
40, 20; 40, 21; 40, 22; 40, 23; 40, 24; 40, 24; 41, 4; 41,
4; 41, 8; 41, 12; 41, 17; 42, 5; 42, 17;
cu prep. [1] 9, 2*; 11, 11*; 19, 4*; 20, 9*; 24, 4*; 28, 3*;
36, 3*;
cúget : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „1. Gedanke, Sinn, 2.
Gewissen” : „1. pensée, 2. raison, esprit” : (5x)
cuget subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 9, 4;
cugetele subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 1, 5;

cúmpănă : (1509 DERS) : s. f. : „1. Waage, 2. Gewicht” : „1.
balance, 2. poids” : (2x)
cumpănă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 28, 25; 31, 6;
cumvá : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv. : „irgendwie” : „d’une
certaine manière, peut-être” : (1x)
cumva adv. [1] 20, 23;
cunoáşte : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „(er)kennen” :
„(re)connaître” : (31x)
ai conoscut verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 20, 4; 34, 33;
ai cunoscut verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 39, 1;
aş conoaşte verb cond.-opt. prezent 1 sg. [1] 23, 5;
au conoscut verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 2, 12; 24, 16;
au conoscut verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 12, 9; 22, 13;
au cunoscut verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 24, 13; 34,
27;
au cunoscut verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 28, 7; 35, 15;
conoscînd verb gerunziu [1] 24, 14;
conoscuiu verb indicativ perfect simplu 1 sg. [1] 4, 16;
cunoaşte verb imp. 2 sg. [1] 5, 27;
cunoaşte verb indicativ prezent 3 sg. [1] 34, 25;
cunoaşteţi verb imp. 2 pl. [1] 19, 2; 19, 6;
cunoscu verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 12, 20;
cunoscut-au verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 19, 13;
s-au conoscut verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 6, 17;
să cunoască verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 37, 7;
să cunoaştem verb conjunctiv prezent 1 pl. [1] 34, 4;
va conoaşte verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 7, 10;
va cunoaşte verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 21, 19; 24, 17;
vei conoaşte verb viitor 1 indicativ 2 sg. [1] 11, 6;
vei cunoaşte verb viitor 1 indicativ 2 sg. [1] 5, 24; 5, 25;
vom conoaşte verb viitor 1 indicativ 1 pl. [1] 36, 26;
vor conoaşte verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 19, 29;
cunoscút : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj. : „bekannt” : „connu” :
(1x)
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cunoscut adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [1]
18, 20;

cunúnă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Krone” : „diadème” :
(2x)
cununa subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 19, 9;
cunună subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 31, 36;
cuprínde : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „1. (um)fassen, 2.
enthalten” : „1. entourer, enlancer, 2. contenir, comprendre”
: (7x)
au cuprins verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 30, 18;
cuprinse verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 17, 8; 18, 21;
cuprins fiind verb gerunziu [1] 3, 24;
cuprinzîndu verb gerunziu [1] 10, 1;
cuprinzîndu-mă verb gerunziu [1] 7, 11;
va cuprinde verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 23, 9;
cuptór : (1501 SUCIU / în top. Kuptor) : s. n. : „Ofen” : „four”
: (1x)
cuptoriu subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 41, 12;
curát : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj./s. : „1. gereinigt, 2. rein” :
„1. nettoyé, 2. pur” : (19x)
cel curat subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 17, 9;
curat adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [1] 4,
7; 4, 17; 8, 6; 11, 4; 14, 4; 22, 25; 33, 9;
curat adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart. [1]
15, 15; 28, 19;
curată adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [1] 11,
13; 11, 15; 16, 17; 33, 3; 37, 21;
curate adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [1] 9,
30; 22, 30; 25, 5;
curate adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. gen./dat. neart. [1] 33,
3;
curătór Æ curgător
cúre Æ curge
curăţí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „reinigen” : „nettoyer,
purifier” : (4x)
ar curăţi verb cond.-opt. prezent 3 sg. [1] 25, 4;
curăţiia verb indicativ imperfect 3 sg. [1] 1, 5;
mă voiu curăţi verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 9, 30;
s-au curăţit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 7, 9;
curăţíe : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Reinheit” : „netteté” :
(1x)
curăţie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 7, 20;
cureá : (1533 DRHB / în top. Curăluşa) : s. f. : „Riemen” :
„lanière, corde” : (1x)
curêle subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 39, 10;
curgătór : (curător: 1620 MOXA) : adj. : „fließend” :
„coulant” : (1x)
curătoriu adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart.
[1] 22, 16;
cúrge : (curre: înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „fließen” :
„couler, bondir” : (4x)
au cursu verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 37, 1;
cúră verb indicativ prezent 3 sg. [1] 41, 14;

curge-vor verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 36, 28;
curînd verb gerunziu [1] 38, 30;
cúrgere : (curere: 1563-1583 COD. VOR.2) : s. f. : „Fließen” :
„cours, écoulement” : (1x)
curgerea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 38, 25;
cúrsă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Falle” : „piège” : (1x)
cursa subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 18, 10;
cutrémur : (1551-1553 ES) : s. n. : „Beben” : „tremblement” :
(2x)
cutremur subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 38, 34;
cutremurul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 41, 21;
cuvení : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „zustehen, zukommen”
: „mériter” : (2x)
să cuveniia verb indicativ imperfect 3 sg. [1] 19, 4;
se cuvin verb indicativ prezent 3 pl. [1] 15, 3;
cuvî́nt : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „1. Wort, 2. Parabel” :
„1. mot, parole, 2. parabole” : (55x)
cuvinte subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [1] 6, 6; 8, 2; 8,
10; 11, 3; 15, 3; 15, 3; 15, 4; 15, 13; 19, 2; 26, 4; 29,
22; 32, 14; 32, 18; 33, 32; 34, 3; 35, 16;
cuvintele subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 4, 4; 4, 12;
6, 3; 6, 10; 6, 25; 6, 26; 9, 14; 10, 1; 11, 12; 12, 11; 13,
17; 15, 5; 15, 5; 19, 4; 21, 2; 24, 25; 32, 11; 32, 12; 32,
15; 33, 1; 42, 3; 42, 7;
cuvintelor subst. comun neutru pl. gen./dat. art. [1] 4, 2; 33, 8;
34, 16;
cuvînt subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 2, 9; 2, 13; 4,
12; 7, 13; 29, 1; 36, 2;
cuvîntul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 33, 13; 34, 34;
41, 4;
cuvîntului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [1] 19, 28; 26,
14;
un cuvînt subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 9, 3;
cuvînt subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 25, 2*; 27, 1*;
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da : (1521 NEACŞU) : v. I : „geben, durchführen” : „donner,
accomplir” : (48x)
a da verb infinitiv prezent [1] 32, 4;
am dat verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 31, 17;
ar da verb cond.-opt. prezent 3 sg. [1] 31, 31;
au dat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 1, 21; 1, 22; 16, 8;
24, 14; 38, 36;
dam verb indicativ imperfect 1 sg. [1] 31, 37;
date sînt verb indicativ prezent 3 pl. [1] 7, 3;
dau verb indicativ prezent 1 sg. [1] 1, 12; 2, 6;
da-va verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 36, 31; 37, 10;
dă verb imp. 2 sg. [1] 33, 5;
dă verb indicativ prezent 3 sg. [1] 5, 10; 34, 11;
dêde verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 16, 11; 42, 10; 42,
12; 42, 15;
s-au dat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 3, 20; 9, 24; 15,
19; 15, 22;
să dai verb conjunctiv prezent 2 sg. [1] 22, 27; 34, 36;
să să dea verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 24, 20;
să dea verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 11, 19;

INDICE DE CUVINTE ŞI FORME
sînt daţi verb indicativ prezent 3 pl. [1] 15, 20;
va da verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 2, 4; 6, 8; 6, 8; 15, 2; 19,
23; 22, 25; 22, 27; 28, 15; 31, 36; 33, 26; 34, 29; 36, 6;
39, 12;
vei da verb viitor 1 indicativ 2 sg. [1] 35, 7;
voiu da verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 13, 22; 35, 4; 39, 34;
va da verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 39, 24*;
dácă : (1551-1553 ES) : conj. : „wenn” : „si” : (2x)
deaca conjuncţie subord. [1] 7, 4; 15, 15;
dar1 : (înc. sec. XVI PS. H.) : conj./adv. : „aber” : „mais” :
(48x)
dar conjuncţie coord. [1] 10, 9;
dară adv. [1] 6, 3; 6, 29; 12, 7; 12, 9; 13, 5; 13, 27; 15,
17; 17, 10; 18, 3; 19, 4; 19, 19; 19, 29; 23, 2; 24, 22;
27, 11; 31, 8; 31, 10; 31, 22; 31, 30; 31, 40; 38, 21; 40,
9; 40, 10; 40, 11;
dară conjuncţie coord. [1] 3, 11; 4, 7; 6, 21; 7, 7; 7, 11; 8, 7;
8, 13; 9, 19; 10, 7; 10, 18; 10, 19; 17, 15; 19, 5; 19, 6; 22,
25; 23, 8; 25, 2; 34, 12; 35, 7; 36, 14; 38, 2; 38, 18; 38, 21;
dar2 : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Gabe” : „don” : (6x)
darul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 8, 20;
daruri subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [1] 15, 34; 20, 6;
31, 7;
darurilor subst. comun neutru pl. gen./dat. art. [1] 36, 17;
dar subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 1, 9*;
dátă : (1620 MOXA) : s. f. : „Mal” : „fois” : (2x)
o dată num. adverbial [1] 33, 14; 39, 35;
datórnic : (1551-1553 ES) : s. m. : „Schuldner” : „débiteur” :
(1x)
datornic subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 31, 37;
de1 : (1521 NEACŞU) : conj. : „1. um, zu, 2. wenn” : „1. que, 2.
si” : (138x)
de conjuncţie subord. [1] 2, 10; 3, 22; 4, 12; 4, 18; 5, 1; 5, 1;
6, 2; 6, 5; 6, 6; 6, 6; 6, 8; 6, 24; 7, 4; 7, 9; 7, 19; 8, 4;
8, 6; 8, 15; 8, 18; 9, 3; 9, 11; 9, 11; 9, 12; 9, 14; 9, 15;
9, 16; 9, 20; 9, 20; 9, 21; 9, 24; 9, 27; 9, 30; 9, 30; 9,
32; 10, 3; 10, 14; 10, 15; 10, 15; 11, 10; 11, 13; 11, 14;
12, 7; 12, 7; 12, 8; 12, 10; 12, 14; 12, 15; 12, 16; 12,
16; 13, 3; 13, 9; 13, 15; 14, 5; 14, 7; 14, 8; 14, 13; 14,
14; 14, 21; 16, 3; 16, 6; 16, 6; 17, 13; 18, 4; 19, 28; 20,
6; 20, 12; 20, 23; 21, 6; 22, 3; 22, 20; 22, 21; 22, 23;
23, 5; 23, 6; 23, 13; 24, 25; 25, 5; 27, 14; 27, 14; 27,
16; 29, 24; 30, 24; 31, 5; 31, 5; 31, 7; 31, 7; 31, 7; 31,
9; 31, 9; 31, 13; 31, 14; 31, 14; 31, 17; 31, 19; 31, 20;
31, 21; 31, 24; 31, 24; 31, 25; 31, 25; 31, 27; 31, 27;
31, 28; 31, 29; 31, 31; 31, 33; 31, 35; 31, 35; 31, 36;
31, 37; 31, 38; 31, 38; 31, 39; 32, 22; 33, 5; 33, 23; 33,
23; 33, 32; 33, 33; 34, 14; 34, 16; 34, 32; 35, 6; 35, 6;
35, 14; 36, 11; 36, 11; 36, 29; 38, 4; 38, 5; 38, 20; 39,
1; 39, 13; 40, 18; 41, 3; 41, 18; 42, 8; 42, 8;
de2 : (1504 DLRV/ în top. Vai-de-ei) : prep. : „von, seit” : „de,
depuis” : (271x)
de prep. [1] 1, 1; 1, 1; 1, 3; 1, 3; 1, 7; 1, 8; 1, 8; 1, 9; 1,
11; 1, 12; 1, 14; 1, 19; 2, 2; 2, 3; 2, 3; 2, 3; 2, 5; 2, 5;
2, 9; 2, 9; 2, 12; 3, 4; 3, 5; 3, 15; 3, 18; 3, 19; 3, 24; 3,
24; 3, 25; 4, 5; 4, 11; 4, 13; 4, 19; 4, 20; 5, 4; 5, 19; 5,
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19; 5, 21; 5, 22; 6, 12; 6, 12; 6, 16; 6, 18; 6, 22; 6, 22;
7, 2; 7, 4; 7, 4; 7, 5; 8, 9; 8, 16; 8, 17; 8, 21; 8, 21; 9,
13; 9, 13; 9, 18; 9, 26; 10, 5; 10, 14; 10, 15; 10, 15; 10,
17; 10, 21; 10, 22; 11, 6; 11, 15; 12, 5; 13, 4; 13, 12;
13, 13; 13, 18; 13, 25; 13, 25; 13, 25; 13, 28; 14, 1; 14,
1; 14, 4; 14, 9; 15, 7; 15, 19; 15, 30; 16, 2; 16, 7; 16,
12; 16, 16; 17, 1; 17, 4; 17, 5; 17, 7; 19, 3; 19, 14; 19,
15; 19, 21; 19, 22; 19, 24; 19, 24; 19, 29; 20, 4; 20, 6;
20, 7; 20, 8; 20, 10; 20, 11; 20, 13; 20, 17; 20, 24; 21,
12; 21, 24; 21, 25; 22, 18; 23, 4; 23, 14; 24, 17; 24, 20;
26, 11; 26, 13; 28, 1; 28, 1; 28, 7; 28, 12; 28, 17; 28,
20; 28, 24; 28, 26; 28, 28; 29, 18; 29, 21; 30, 5; 30, 5;
30, 6; 30, 13; 30, 18; 30, 26; 30, 27; 30, 30; 31, 2; 31,
7; 31, 20; 31, 23; 31, 34; 32, 18; 32, 19; 32, 21; 32, 21;
33, 15; 33, 16; 33, 23; 33, 23; 33, 24; 33, 27; 34, 15;
34, 21; 34, 28; 35, 10; 35, 12; 36, 8; 36, 14; 36, 16; 36,
28; 37, 1; 37, 22; 37, 24; 37, 24; 38, 1; 38, 13; 38, 24;
38, 27; 38, 28; 38, 32; 38, 34; 39, 25; 39, 28; 39, 29;
40, 8; 40, 13; 40, 16; 40, 21; 40, 27; 41, 1; 41, 7; 41, 8;
41, 10; 41, 11; 41, 12; 41, 12; 41, 20; 41, 20; 41, 21;
41, 25; 42, 3; 42, 12; 42, 12; 42, 15; 42, 17;
de prep. [1] 1, 1*; 1, 7*; 1, 8*; 1, 12*; 1, 15*; 1, 16*; 1,
19*; 1, 19*; 2, 2*; 2, 2*; 2, 3*; 2, 3*; 2, 7*; 2, 7*; 2,
9*; 2, 10*; 3, 10*; 4, 2*; 4, 3*; 4, 8*; 4, 12*; 4, 16*; 4,
17*; 4, 19*; 5, 2*; 5, 3*; 5, 10*; 5, 21*; 5, 22*; 6, 3*;
6, 4*; 6, 5*; 6, 6*; 6, 13*; 6, 15*; 6, 18*; 6, 21*; 6, 22*;
6, 22*; 6, 26*; 6, 27*; 7, 9*; 7, 15*; 7, 15*; 7, 16*; 8,
7*; 8, 10*; 8, 11*; 8, 11*; 8, 12*; 8, 13*; 8, 20*; 9, 9*;
9, 20*; 9, 29*; 9, 32*; 9, 34*; 10, 21*; 11, 4*; 11, 11*;
11, 11*; 11, 6*; 11, 14*; 11, 18*; 12, 4*; 12, 22*; 13,
11*; 13, 15*; 13, 20*; 13, 21*; 13, 24*; 14, 6*; 14, 17*;
14, 22*; 15, 32*; 15, 14*; 15, 22*; 15, 33*; 17, 6*; 17,
7*; 17, 12*; 18, 4*; 18, 20*; 18, 21*; 19, 9*; 19, 13*;
19, 26*; 20, 4*; 20, 29*; 20, 29*; 21, 2*; 21, 9*; 21,
14*; 21, 17*; 21, 17*; 21, 20*; 21, 28*; 22, 16*; 22,
18*; 22, 23*; 22, 25*; 23, 7*; 23, 8*; 23, 15*; 23, 15*;
24, 6*; 24, 7*; 24, 8*; 24, 9*; 25, 2*; 25, 3*; 27, 6*; 27,
13*; 27, 13*; 28, 21*; 28, 25*; 30, 3*; 30, 8*; 30, 9*;
30, 10*; 30, 21*; 30, 22*; 30, 28*; 31, 8*; 31, 30*; 31,
31*; 31, 33*; 31, 37*; 31, 39*; 33, 17*; 33, 17*; 33,
18*; 34, 6*; 34, 8*; 34, 8*; 34, 9*; 34, 12*; 34, 30*; 34,
32*; 34, 33*; 34, 36*; 34, 13*; 34, 19*; 34, 20*; 34,
20*; 35, 5*; 35, 7*; 35, 9*; 35, 11*; 35, 11*; 35, 13*;
36, 5*; 36, 7*; 36, 10*; 36, 17*; 36, 18*; 36, 19*; 36,
21*; 37, 5*; 37, 12*; 37, 17*; 37, 21*; 37, 22*; 37, 23*;
38, 14*; 38, 15*; 38, 18*; 38, 32*; 38, 33*; 39, 3*; 39,
22*; 39, 16*; 40, 3*; 40, 14*; 41, 3*; 42, 12*; 42, 17*;
deáca → dacă
deasúpra : ( 1551-1553 ES) : prep./ adv. : „1. oben, 2. über” :
„1./2. dessus, au-dessus de” : (2x)
deasupra adv. de loc [1] 18, 17;
deasupra prep. [1] 33, 12;
deci : (1551-1553 ES) : conj. : „also” : „donc, ainsi” : (2x)
deci conjuncţie coord. [1] 6, 21; 21, 27;
decî́t : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv. /conj. : „als” : „que” :
(14x)
decît adv. [1] 6, 3; 7, 6; 9, 25; 11, 8; 11, 9; 13, 2; 15, 7;
15, 10; 19, 13; 20, 2; 28, 18; 32, 4; 42, 12; 42, 15;
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dedesúbt : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv. : „unten, darunter” :
„au dessous de, en dessous” : (7x)
dedesupt adv. de loc [1] 18, 17; 28, 5; 38, 24;
dedesuptul prep. [1] 26, 5; 26, 8; 36, 16; 37, 3;
defăimá : (1551-1553 ES) : v. I. : „verwerfen, verachten” :
„rejeter, mépriser” : (3x)
am defăimat verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 31, 13;
defăimam verb indicativ imperfect 1 sg. [1] 30, 1;
m-am defăimat verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 42, 6;
defăimát : (1683-1686 MS. 45, 425/2) : adj. : „verachtet” :
„méprisé” : (1x)
defăimaţi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart.
[1] 30, 5;
déget : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Finger” : „doigt” : (1x)
dêgetul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 29, 9;
delungáre : (1559-1560 BRATU) : s. f. : „ Aufschub” : „ délai”
: (1x)
delungare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 25, 3;
denáfară → dinafară
denapóia → dinapoi
denlăúntru → dinăuntru
deodátă : (1559-1560 BRATU) : adv. : „zugleich” : „en même
temps” : (4x)
deodată adv. [1] 6, 2; 9, 32; 34, 15; 34, 29;
depárte : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv. : „fern, weit” : „loin” :
(8x)
departe adv. de loc [1] 2, 12; 5, 4; 11, 14; 22, 18; 22, 23;
30, 10; 39, 25; 39, 29;
depărtá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „(sich) entfernen,
verlassen” : „chasser, s'éloigner, abandonner” : (12x)
ai depărtat verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 15, 4;
au depărtat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 6, 14;
depărta verb imp. 2 sg. [1] 14, 15;
depărtează verb imp. 2 sg. [1] 13, 21;
depărtează-te verb imp. 2 sg. [1] 7, 16; 21, 14;
depărteaze-te verb imp. 2 sg. [1] 14, 6;
depărtezi verb indicativ prezent 2 sg. [1] 40, 3;
depărtîndu-să verb gerunziu [1] 30, 10;
iaste depărtat verb indicativ prezent 3 sg. [1] 6, 13;
s-au depărtat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 19, 13;
va depărta verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 8, 20;
depríndere : (c. 1608-1613 VARLAAM, L. 153) : s. f. :
„Gewohnheit” : „habitude” : (1x)
deprinderile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 14, 16;
desăvîrşít : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj./adv. : „vollkommen,
vollständig” : „parfait(ement), entièr(ement)” : (1x)
desăvîrşit adv. de mod poz. [1] 20, 7;
deschíde : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „öffnen” : „ouvrir” :
(15x)
am deşchis verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 33, 2;
au deşchis verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 27, 19;
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deşchide verb indicativ prezent 3 sg. [1] 35, 16;
deşchide-vei verb viitor 1 indicativ 2 sg. [1] 38, 32;
deşchide-voiu verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 7, 11;
deşchidu-se verb indicativ prezent 3 pl. [1] 38, 17;
deşchis-ai verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 38, 31;
deşchise verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 3, 1;
deşchizînd verb gerunziu [1] 30, 11; 32, 20;
s-au deşchis verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 29, 19;
să deşchidea verb indicativ imperfect 3 sg. [1] 31, 32;
va deşchide verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 11, 5; 12, 15; 41,
6;
descoperí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „aufdecken, öffnen,
enthüllen” : „découvrir, dévoiler” : (4x)
descopere verb indicativ prezent 3 sg. [1] 33, 16;
descoperind verb gerunziu [1] 12, 22;
să descopere verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 20, 27;
va descoperi verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 41, 5;
descoperít (1563-1583 COD. VOR.2) : adj. : „aufgedeckt” :
„découvert” : (1x)
descoperit adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart.
[1] 2, 9;
despărţí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV. : „trennen, scheiden” :
„séparer, disjoindre” : (2x)
să să desparţă verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 31, 22;
să vor despărţi verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 41, 9;
despărţíre : (1608-1613 VARLAAM, L. 47) : s. f. : „Schwebe” :
„séparation, balancement” : (1x)
despărţirea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 37, 16;
déspre : (înc. sec. XVI PS. H.) : prep. : „nach, vor, bezüglich” :
„vers, au sujet de” : (4x)
despre prep. [1] 1, 3; 9, 9; 30, 12; 39, 26;
destúl : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj/adv. : „1. reichlich, 2.
genug” : „1. suffisant, 2. assez” : (5x)
celui destul subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [1] 31, 2;
destul adv. [1] 9, 31; 21, 15; 29, 4;
destul adv. [1] 39, 32*;
deşchíde → deschide
deşért : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj./s. n. : „1. leer, 2. ins Leere,
vergeblich” : „1. vide, 2. (en) vain, vainement” : (15x)
deşartă adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [1] 7,
6; 7, 16;
deşarte adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [1]
22, 9;
deşarte adj. calificativ gradul pozitiv neutru pl. nom./ac. neart. [1]
6, 6; 33, 21;
deşarte subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [1] 15, 31; 15, 35;
27, 12; 27, 12; 34, 20;
deşert adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [1]
31, 35;
deşărt subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 20, 18*; 35,
16*; 39, 16*;
deşert subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 21, 34*;
deşteptá : (1551-1553 ES) : v. I : „aufwecken” : „se réveiller”
: (1x)
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se vor deştepta verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 14, 12;
dezbrăcá : (1551-1553 ES) : v. I. : „ausziehen” : „déshabiller”
: (3x)
au dezbrăcat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 19, 9; 30,
13;
te vei dezbrăca verb viitor 1 indicativ 2 sg. [1] 11, 15;
dezlegá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „losbinden, aufbinden,
auflösen” : „délier” : (5x)
ai dezlegat verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 39, 2;
au dezlegat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 39, 5;
dezlegă verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 42, 9;
s-au dezlegat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 30, 17;
va dezlega verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 5, 20;
dezrădăciná : (1560-1561 CORESI, TE.2) : v. I : „entwurzeln” :
„déraciner” : (1x)
dezrădăcinînd verb gerunziu [1] 28, 9;
diávol : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. m. : „Teufel” : „diable” :
(13x)
diavolul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 1, 6; 1, 7; 1, 9;
1, 12; 2, 1; 2, 2; 2, 3; 2, 4; 2, 7;
diavolului subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [1] 1, 7; 1, 12;
2, 2; 2, 6;
dimineáţă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f./adv. : „1. Morgen, 2.
morgens” : „1. matin, 2. le matin” : (6x)
demineaţa adv. de timp [1] 7, 4;
demineaţă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 4, 20;
dimeneaţa adv. de timp [1] 1, 5; 7, 18;
dimeneaţă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 38, 12;
dimineaţa subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 24, 17;
din : (1521 NEACŞU) : prep. : „aus, von” : „de” : (100x)
den prep. [1] 1, 8; 1, 16; 1, 21; 2, 3; 2, 8; 2, 9; 2, 9; 2, 10;
2, 10; 3, 11; 3, 16; 4, 9; 4, 9; 4, 17; 5, 1; 5, 6; 5, 6; 5,
15; 5, 19; 5, 20; 5, 20; 5, 21; 6, 23; 8, 16; 8, 19; 9, 3;
9, 6; 10, 7; 10, 18; 10, 19; 11, 3; 11, 8; 11, 12; 11, 17;
11, 18; 14, 12; 14, 18; 15, 13; 15, 14; 18, 4; 18, 15; 18,
19; 18, 19; 19, 9; 20, 15; 20, 24; 22, 22; 23, 2; 23, 11;
24, 4; 24, 12; 24, 12; 24, 24; 25, 4; 26, 4; 27, 21; 27,
22; 27, 23; 28, 2; 28, 4; 29, 4; 29, 12; 29, 17; 31, 2; 31,
7; 31, 12; 31, 18; 31, 18; 31, 22; 31, 31; 31, 35; 32, 2;
33, 6; 33, 30; 34, 27; 35, 7; 35, 9; 36, 16; 36, 21; 37, 1;
37, 2; 37, 9; 37, 9; 37, 10; 38, 8; 40, 1; 40, 17; 41, 11;
41, 12; 41, 13; 41, 26; 42, 17; 42, 17; 42, 17; 42, 17;
42, 17; 42, 17;
den prep. [1] 14, 17*; 18, 18*; 39, 32*;
dinafáră : (1551-1553 ES) : adv. : „draußen” : „en dehors” :
(1x)
denafară adv. de loc [1] 1, 10;
dinapói : (1551-1553 ES) : prep. : „hinter” : „derrière” : (1x)
denapoia prep. [1] 37, 4;
dinăúntru : (1551-1553 ES) : adv. : „(dr)innen” :
l’)intérieur” : (2x)
denlăuntru adv. de loc [1] 1, 10;
mai denlăuntru adv. de loc comparativ [1] 28, 18;

„(à

dínte : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. m. : „Zahn” : „dent” : (5x)
dinţi subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 19, 20;
dinţii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 13, 14; 16, 9;
dinţilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 29, 17; 41, 6;
dintî́i : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj./adv./num. : „(der) erste” :
„(le) premier, premièrement” : (8x)
cea dentîiu num. ord. fem. sg. nom./ac. art. [1] 42, 14;
cei dentîiu num. ord. masc. pl. nom./ac. art. [1] 18, 21;
cêle dentîiu num. ord. neutru pl. nom./ac. art. [1] 8, 7; 23, 8;
42, 12;
dentîiu adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [1] 8,
8;
dentîiu adv.. [1] 15, 7; 42, 11;
díntru : (înc. sec. XVI PS. H.) : prep. : „aus” : „de” : (31x)
dentr- prep. [1] 4, 12; 28, 5; 31, 17; 32, 15; 38, 29;
dentru prep. [1] 2, 11; 2, 13; 3, 20; 4, 6; 4, 12; 4, 19; 4,
19; 5, 5; 7, 1; 7, 12; 13, 11; 14, 16; 15, 11; 20, 3; 20,
18; 28, 4; 31, 22; 32, 12; 33, 6; 33, 23; 34, 11; 36, 21;
36, 24; 37, 15; 38, 13; 39, 26;
dî́ns(ul), dînsa : (înc. sec. XVI PS. H.) : pron. pers. : „1. er, 2.
selbst” : „1. il, 2. même” : (61x)
dînsa pron. pers. 3 fem. sg. nom./ac. acc. [1] 3, 5; 3, 5; 3, 6; 3,
7; 20, 13; 28, 15; 34, 33; 39, 32; 40, 17;
dînsele pron. pers. 3 fem. pl. nom./ac. acc. [1] 1, 14; 1, 17; 4, 8;
12, 23;
dînsul pron. pers. 3 masc. sg. nom./ac. acc. [1] 2, 3; 2, 6; 2, 11;
4, 12; 7, 17; 8, 18; 13, 9; 14, 5; 14, 6; 14, 20; 18, 6; 18,
9; 18, 11; 18, 21; 20, 11; 20, 22; 20, 26; 21, 33; 23, 3;
28, 8; 32, 3; 36, 33; 38, 5; 38, 6; 38, 14; 39, 11; 40, 23;
40, 25; 41, 1; 41, 22; 42, 11;
dînşii pron. pers. 3 masc. pl. nom./ac. acc. [1] 1, 4; 1, 4; 1, 5; 1,
5; 1, 6; 2, 13; 9, 5; 12, 24; 21, 9; 21, 26; 22, 19; 24, 14;
31, 27; 33, 23; 36, 7; 36, 20; 37, 4;
doáo Æ doi
doar : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv. : „1. etwa, wohl, vielleicht, 2.
ob (etwa)” : „1. peut-être, 2. si” : (7x)
doară adv. [1] 1, 11; 4, 2; 4, 17; 6, 22; 13, 7; 13, 15; 26, 5;
dobitóc : (1560-1561 CORESI, TE.2) : s. n. : „1. Tier, 2. Herde”
: „1. animal, 2. troupeau” : (10x)
dobitoace subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [1] 15, 7; 20,
17;
dobitoacele subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 1, 3; 1, 10;
35, 11; 42, 12;
dobitoacelor subst. comun neutru pl. gen./dat. art. [1] 30, 1; 36,
28; 37, 5;
nişte dobitoace subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 18, 3;
doborî ́ : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „niederwerfen,
niederschlagen, werfen” : „faire tomber, abbattre, jeter” :
(3x)
oborî verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 16, 9;
oborîră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 16, 14;
să va oborî verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 20, 15;
dóctor : (1535-1546 DERS) : s. m. : „Arzt” : „médicin” : (1x)
dóhtori subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 13, 4;
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dodeí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „bedrängen, stören” :
„harceler, incommoder” : (1x)
va dodei verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 16, 3;

dormíre : (1682 DOSOFTEI, VS.) : s. f. : „Schlaf” : „action de
se coucher” : (1x)
a dormirii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 37, 5;

dodeiálă : (c. 1564 CORESI, MOLIT. 191) : s. f. : „Bedrängnis,
Behelligung” : „embarras, calamités” : (1x)
dodiêle subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 10, 17;

dovedí : (1645 VARLAAM, R. 227) : v. IV : „zeigen” :
„prouver, révéler” : (2x)
dovediia verb copulativ indicativ imperfect 3 sg. [1] 32, 2;
va dovedi verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 33, 21;

doi, dóuă : (înc. sec. XVI PS. H.) : num. card. : „zwei” :
„deux” : (1x)
doao num. card. fem. nom./ac. [1] 13, 20;
dóilea, dóua : (înc. sec. XVI PS. H.) : num. ord. : „der/die
zweite” : „le/la deuxième” : (3x)
a doao num. ord. fem. sg. nom./ac. art. [1] 42, 14;
a doaoră num. adverbial [1] 33, 14;
al doilea num. ord. masc. sg. nom./ac. art. [1] 39, 35;
dojení : (1551-1553 ES) : v. IV : „rügen, schelten, tadeln” :
„réprimander, gronder” : (3x)
dojănesc verb indicativ prezent 3 pl. [1] 30, 1;
dojănindu-mă verb gerunziu [1] 39, 34;
dojenindu-mă verb gerunziu [1] 23, 14;
dojeníre : (1649 MARD.) : s. f. : „Tadeln, Rügen” :
„remontrance” : (1x)
dojenirea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 5, 17;
domn : (1472 DERS/ în top. Domneşti) : s. m. : „1. Herr, 2.
Gott, 3. Fürst” : „1. Seigneur, 2. Dieu, 3. prince” : (116x)
Doamne subst. propriu masc. sg. voc. neart. [1] 42, 4;
domn subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 42, 17;
domnul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 3, 19; 7, 2;
Domnul subst. propriu masc. sg. nom./ac. art. [1] 1, 7; 1, 8; 1,
12; 2, 2; 2, 3; 2, 6; 2, 9; 3, 4; 5, 17; 6, 4; 6, 8; 6, 9; 8,
3; 8, 5; 8, 13; 8, 20; 9, 2; 10, 2; 11, 5; 11, 6; 12, 6; 13,
3; 16, 11; 16, 20; 18, 22; 19, 2; 19, 6; 19, 22; 19, 26;
20, 29; 21, 9; 21, 20; 21, 22; 22, 2; 22, 17; 23, 16; 24,
1; 27, 8; 27, 13; 31, 6; 31, 14; 33, 14; 33, 23; 33, 26;
34, 5; 34, 9; 34, 12; 34, 23; 35, 13; 36, 5; 36, 12; 37,
15; 38, 1; 38, 41; 39, 34; 40, 1; 41, 8; 42, 7; 42, 7; 42,
9; 42, 10; 42, 10; 42, 11; 42, 12; 42, 17;
domnului subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [1] 31, 39;
Domnului subst. propriu masc. sg. gen./dat. art. [1] 1, 6; 1, 7;
1, 9; 1, 12; 1, 20; 1, 21; 1, 21; 2, 1; 2, 1; 2, 2; 2, 4; 2,
7; 2, 10; 4, 9; 4, 17; 6, 14; 11, 7; 12, 9; 13, 7; 15, 4;
15, 8; 15, 13; 15, 25; 16, 21; 19, 21; 21, 14; 22, 3; 22,
23; 22, 26; 25, 4; 27, 11; 31, 23; 31, 36; 32, 2; 32, 13;
34, 10; 34, 37; 35, 2; 37, 2; 37, 14; 39, 33; 40, 4; 40,
14; 42, 1;
Domnul subst. propriu masc. sg. nom./ac. art. [1] 39, 31*;
Domnului subst. propriu masc. sg. gen./dat. art. [1] 31, 28*;
dormí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „schlafen” : „dormir” :
(8x)
au dormit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 21, 13;
doarme verb indicativ prezent 3 sg. [1] 8, 17; 40, 16;
dorm verb indicativ prezent 3 pl. [1] 21, 26;
dormind verb gerunziu [1] 3, 13;
să doarmă verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 39, 9;
va dormi verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 20, 11;
voiu dormi verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 7, 4;

dráhmă : (1560-1561 CORESI, TE.2) : s.f. : „Drachme,
Silberstück” : „drachme” : (1x)
drahme subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 42, 12;
drept : (1437 DERS / în top. Dereptul) : adj./s. : „1. gerade, 2.
recht, richtig, 3. rechts, 4. Recht, 5. Gerechter” : „1. droit, 2.
juste(-ment), 3. à droite, 4. droit, 5. juste” : (40x)
cea direaptă adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. art.
[1] 24, 4; 28, 4;
cei direpţi subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 36, 17;
cel dirept subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 6, 29; 8, 3;
34, 10; 36, 7;
cêle dirêpte subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 37, 23;
celui dirept subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [1] 36, 10;
direapta subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 23, 9; 30, 12;
40, 9;
direaptă adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [1]
31, 6;
dirept adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [1] 1,
1; 1, 8; 9, 2; 9, 15; 9, 20; 10, 15; 11, 2; 13, 18; 15, 14;
25, 4; 32, 1; 32, 2; 33, 12; 34, 5; 34, 17; 35, 2; 35, 7;
40, 3;
dirêpte adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [1]
36, 3;
direptul adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. art. [1]
12, 4;
direptul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 17, 8;
direpţi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [1]
27, 5;
direpţii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 5, 5; 9, 23; 22,
19; 27, 17;
direpţilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 24, 11;
dreptáte : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „1. Gerechtigkeit, 2.
Recht” : „1. justice, 2. droit” : (9x)
direptate subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 27, 6; 33, 26;
direptatea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 29, 14; 35, 8;
direptăţii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 8, 6; 22, 28;
24, 13; 33, 13;
direptăţile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 34, 27;
drum : (1446 DERS / în top. Drum) : s. n. : „Weg” : „chemin”
: (1x)
drumurile subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 6, 19;
dúce : (1521 NEACŞU) : v. III : „1. tragen, 2. (fort-,
davon)gehen” : „1. emmener, 2. (s`en) aller” : (6x)
duce-vei verb viitor 1 indicativ 2 sg. [1] 38, 20;
dusu-s-au verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 30, 15;
mă duş verb indicativ perfect simplu 1 sg. [1] 19, 10;
s-au dus verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 14, 10;
să duse verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 14, 20;
se va duce verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 27, 21;
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duh : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „1. Atem, Hauch, 2. Geist”
: „1. souffle, 2. esprit” : (17x)
duh subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 4, 15; 20, 3; 32,
8;
duhul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 4, 9; 7, 7; 7, 15;
8, 2; 10, 12; 12, 10; 15, 2; 17, 1; 27, 3; 32, 18; 33, 4;
34, 14;
duhului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [1] 7, 11; 16, 3;
dumicá : (1679 DOS. LIT.2) : v. I : „zerreiben” : „broyer” :
(1x)
au dumicat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 14, 19;
dumnezeiésc : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj. : „göttlich” :
„divin” : (3x)
cel dumnezeiesc adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac.
art. [1] 33, 4;
dumnezăiască adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac.
neart. [1] 28, 28;
dumnezăiesc adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac.
neart. [1] 27, 3;
dumnezéu : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. m. : „Gott” : „Dieu” :
(28x)
ale Dumnezăului subst. propriu masc. sg. gen./dat. art. [1] 6,
10;
Dumnezău subst. propriu masc. sg. nom./ac. neart. [1] 1, 21; 1,
21; 2, 3; 3, 23; 15, 8; 27, 2; 27, 9; 28, 23; 29, 2; 29, 4;
31, 2; 35, 10; 39, 17;
Dumnezeu subst. propriu masc. sg. nom./ac. neart. [1] 1, 1; 1,
5; 1, 8; 1, 9; 1, 16; 39, 32;
lui Dumnezău subst. propriu masc. sg. gen./dat. art. [1] 1, 22;
2, 1; 2, 10; 5, 8; 15, 25;
lui Dumnezeu subst. propriu masc. sg. gen./dat. art. [1] 1, 6;
34, 27;
Dumnezău subst. propriu masc. sg. nom./ac. neart. [1] 39, 31*;
dúpă : (înc. sec. XVI PS. H.) : prep. : „nach” : „après, selon” :
(25x)
după prep. [1] 1, 5; 8, 8; 21, 8; 21, 33; 39, 18; 42, 16; 42,
17; 42, 17; 42, 17;
dupre prep. [1] 1, 8; 18, 18;
după prep. [1] 1, 5*; 3, 1*; 5, 24*; 6, 3*; 6, 25*; 10, 8*;
11, 6*; 12, 2*; 22, 21*; 22, 26*; 24, 19*; 34, 11*; 38,
1*; 42, 7*;
dureá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. II. : „sich erbarmen” :
„avoir pitié” : (3x)
a durea verb infintiv prezent [1] 5, 18;
au durut verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 14, 22;
voiu durea verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 16, 6;
durére : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Schmerz” : „douleur,
souffrance, peine” : (24x)
dorori subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 20, 10;
durêre subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 3, 7; 4, 5; 7, 18;
durêrea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 3, 10; 15, 2;
dureri subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 4, 8; 30, 14;
durori subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 2, 9; 3, 20; 7, 4;
15, 35; 18, 11; 20, 23; 21, 6; 30, 22; 37, 9;
durorile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 2, 9; 6, 2; 27,
20; 30, 15; 39, 2;
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durorilor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [1] 7, 3; 30, 16;

E
el, ea : (1425 DERS) : pron. pers. : „er, sie, sie” : „il, lui, elle;
ils, elles” : (750x)
a ei pron. pers. 3 fem. sg. gen./dat. acc. [1] 28, 22;
a lor pron. pers. 3 masc. pl. gen./dat. acc. [1] 24, 5; 24, 6;
a lui pron. pers. 3 masc. sg. gen./dat. acc. [1] 7, 10; 28, 11; 37,
7;
ai lui pron. pers. 3 masc. sg. gen./dat. acc. [1] 2, 11; 32, 1;
al lui pron. pers. 3 masc. sg. gen./dat. acc. [1] 9, 3;
ale lor pron. pers. 3 masc. pl. gen./dat. acc. [1] 1, 4; 30, 4;
ale lui pron. pers. 3 masc. sg. gen./dat. acc. [1] 1, 10; 1, 10; 18,
14; 18, 16; 18, 20; 20, 6; 36, 23;
ea pron. pers. 3 fem. sg. nom./ac. acc. [1] 3, 4; 3, 4; 3, 8; 6, 10;
20, 12; 20, 13; 20, 13; 28, 7; 28, 7; 28, 17; 28, 19; 28,
27; 28, 27; 36, 33; 38, 9;
ei pron. pers. 3 fem. sg. gen./dat. acc. [1] 2, 10; 9, 24; 14, 18;
15, 30; 26, 5; 28, 13; 28, 15; 28, 17; 28, 23; 28, 23; 31,
9; 36, 16; 37, 1; 38, 8; 38, 9; 38, 10; 38, 10; 38, 11; 39,
14; 39, 16; 39, 17; 39, 17; 40, 11; 40, 11; 40, 12; 40,
13; 40, 13; 40, 18; 40, 19;
ei pron. pers. 3 masc. pl. nom./ac. acc. [1] 4, 19; 4, 20; 4, 21; 5,
5; 11, 20; 15, 19; 17, 4; 19, 18; 21, 17; 21, 17; 24, 8;
24, 13; 27, 13; 29, 24; 30, 2; 31, 13; 32, 4; 32, 7; 33,
16; 34, 11; 36, 12; 36, 13; 39, 4;
el pron. pers. 3 masc. sg. nom./ac. acc. [1] 1, 8; 1, 12; 2, 8; 2,
10; 2, 11; 2, 11; 2, 11; 2, 12; 2, 13; 2, 13; 5, 18; 6, 13;
7, 10; 7, 17; 7, 18; 8, 15; 9, 3; 9, 13; 9, 13; 9, 24; 10, 1;
11, 11; 11, 13; 11, 14; 12, 13; 12, 13; 12, 16; 12, 17;
12, 17; 13, 11; 14, 20; 15, 23; 15, 24; 18, 9; 18, 15; 18,
19; 18, 19; 19, 28; 20, 7; 20, 9; 20, 15; 20, 16; 20, 23;
20, 23; 20, 24; 20, 25; 20, 26; 20, 27; 20, 28; 21, 19;
21, 21; 21, 22; 21, 31; 21, 32; 22, 18; 22, 27; 23, 7; 23,
9; 23, 13; 23, 13; 23, 14; 23, 14; 23, 15; 24, 12; 25, 2;
25, 3; 26, 9; 26, 13; 26, 14; 27, 10; 27, 20; 27, 20; 27,
21; 27, 21; 27, 22; 27, 23; 27, 23; 28, 3; 28, 5; 28, 8;
28, 23; 28, 24; 31, 4; 32, 4; 33, 18; 33, 19; 33, 23; 33,
24; 33, 25; 33, 30; 34, 11; 34, 14; 34, 21; 34, 21; 34,
28; 34, 29; 34, 29; 35, 14; 36, 22; 36, 30; 37, 12; 37,
12; 37, 13; 37, 18; 37, 21; 37, 23; 37, 24; 37, 24; 38,
13; 38, 26; 38, 32; 38, 38; 39, 11; 39, 20; 39, 23; 40, 4;
40, 19; 40, 24; 40, 24; 40, 25; 40, 27; 41, 4; 41, 4; 41,
8; 41, 15; 41, 17; 41, 18; 41, 20; 41, 26; 42, 8; 42, 10;
42, 11; 42, 11; 42, 11; 42, 11; 42, 17; 42, 17; 42, 17;
42, 17;
i- pron. pers. 3 masc. pl. ac. neacc. [1] 1, 16; 1, 17; 5, 11; 9, 5;
12, 17; 12, 19; 18, 21; 20, 10; 22, 12; 36, 12; 40, 7;
i pron. pers. 3 sg. masc. dat. neacc. [1] 1, 22; 8, 14; 15, 21; 20,
7; 20, 22; 33, 21; 42, 11;
i- pron. pers. 3 sg. fem. dat. neacc. [1] 24, 21;
-i pron. pers. 3 sg. masc. dat. neacc. [1] 1, 8; 20, 26; 26, 4; 33,
20; 36, 27; 42, 12;
-i pron. pers. 3 sg. fem. dat. neacc. [1] 15, 30;
iale pron. pers. 3 fem. pl. nom./ac. acc. [1] 1, 15; 12, 23; 19, 23;
42, 15;
îi pron. pers. 3 sg. masc. dat. neacc. [1] 8, 14; 30, 14;
îl pron. pers. 3 masc. sg. ac. neacc. [1] 5, 2; 5, 2; 8, 18; 34, 21;
îl pron. pers. 3 neutru sg. ac. neacc. [1] 28, 3;
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l- pron. pers. 3 masc. sg. ac. neacc. [1] 2, 12; 7, 17; 14, 20; 18,
19; 20, 7; 24, 1; 24, 9; 27, 20; 31, 12; 31, 19; 38, 14;
41, 1; 42, 11;
-l pron. pers. 3 masc. sg. ac. neacc. [1] 2, 11; 2, 12; 7, 10; 18,
15; 18, 19; 20, 9; 20, 15; 20, 16; 20, 16; 20, 24; 27, 21;
27, 21; 32, 3; 32, 12; 33, 23; 33, 25; 34, 29; 35, 14; 37,
23; 40, 7; 40, 23; 40, 25; 41, 18; 41, 20;
-l- pron. pers. 3 masc. sg. ac. neacc. [1] 20, 15; 20, 26; 33, 24;
38, 32; 40, 24;
l- pron. pers. 3 neutru sg. ac. neacc. [1] 38, 37;
-l pron. pers. 3 neutru sg. ac. neacc. [1] 12, 16;
le pron. pers. 3 fem. pl. ac. neacc. [1] 2, 3; 6, 2; 11, 11; 14, 15;
21, 14; 21, 16; 27, 15; 36, 6;
le pron. pers. 3 neutru pl. ac. neacc. [1] 2, 10; 10, 13; 11, 10; 19,
26; 21, 29; 27, 17; 33, 24; 33, 29; 39, 3; 39, 15; 40, 8;
le- pron. pers. 3 fem. pl. ac. neacc. [1] 1, 17; 14, 5; 22, 9; 34,
27;
le- pron. pers. 3 neutru pl. ac. neacc. [1] 1, 10; 4, 14; 5, 27; 19,
27; 37, 5;
le pron. pers. 3 fem. pl. dat. neacc. [1] 42, 15;
le pron. pers. 3 masc. pl. dat. neacc. [1] 19, 29; 42, 10;
le- pron. pers. 3 masc. pl. dat. neacc. [1] 42, 9;
li pron. pers. 3 masc. pl. dat. neacc. [1] 5, 3;
lor pron. pers. 3 fem. pl. gen./dat. acc. [1] 6, 4; 38, 32; 42, 15;
lor pron. pers. 3 masc. pl. gen./dat. acc. [1] 1, 5; 1, 5; 1, 5; 1,
13; 1, 18; 2, 1; 3, 15; 4, 20; 4, 21; 5, 3; 5, 4; 5, 5; 5,
12; 5, 14; 8, 4; 8, 21; 8, 22; 11, 20; 12, 6; 12, 18; 14,
12; 15, 18; 15, 19; 17, 4; 17, 6; 18, 5; 19, 15; 19, 29;
20, 11; 21, 8; 21, 8; 21, 9; 21, 10; 21, 10; 21, 11; 21,
13; 21, 16; 21, 29; 22, 16; 22, 18; 22, 20; 22, 20; 24, 5;
24, 7; 24, 12; 24, 13; 24, 14; 24, 17; 24, 18; 24, 18; 24,
19; 27, 14; 27, 15; 27, 23; 29, 10; 29, 10; 29, 17; 29,
22; 29, 25; 30, 1; 30, 2; 30, 6; 30, 9; 30, 12; 31, 20; 31,
34; 32, 1; 34, 19; 34, 20; 34, 25; 36, 9; 36, 9; 36, 9; 36,
11; 36, 11; 36, 14; 36, 14; 37, 12; 37, 12; 38, 20; 38,
20; 38, 40; 39, 2; 39, 2; 39, 2; 39, 3; 39, 3; 39, 4; 40, 8;
42, 9; 42, 9; 42, 10;
loruşi pron. pers. 3 masc. pl. gen./dat. acc. [1] 4, 8;
lui pron. pers. 3 masc./neutru sg. gen./dat. acc. [1] 1, 2; 1, 3; 1,
3; 1, 4; 1, 8; 1, 10; 1, 10; 1, 10; 1, 12; 1, 13; 1, 14; 1,
17; 1, 20; 1, 20; 1, 20; 1, 22; 1, 22; 2, 3; 2, 3; 2, 5; 2,
5; 2, 6; 2, 8; 2, 9; 2, 9; 2, 10; 2, 12; 3, 1; 3, 1; 3, 19;
3, 23; 4, 9; 4, 17; 4, 18; 4, 18; 5, 18; 7, 1; 7, 2; 7, 2; 7,
10; 7, 18; 8, 4; 8, 14; 8, 14; 8, 15; 8, 16; 8, 16; 9, 3; 9,
4; 9, 6; 9, 12; 9, 15; 9, 19; 9, 34; 11, 4; 11, 5; 11, 10;
12, 5; 12, 10; 13, 3; 13, 7; 13, 11; 13, 15; 13, 16; 14, 5;
14, 5; 14, 7; 14, 8; 14, 8; 14, 14; 14, 21; 14, 22; 14, 22;
15, 15; 15, 21; 15, 21; 15, 21; 15, 26; 15, 26; 15, 27;
15, 27; 15, 29; 15, 30; 15, 31; 15, 32; 15, 32; 15, 35;
15, 35; 16, 9; 16, 20; 16, 21; 17, 9; 18, 6; 18, 7; 18, 7;
18, 8; 18, 10; 18, 10; 18, 11; 18, 12; 18, 13; 18, 15; 18,
16; 18, 16; 18, 17; 18, 17; 18, 18; 18, 18; 18, 20; 18,
20; 19, 6; 19, 12; 19, 28; 20, 6; 20, 9; 20, 10; 20, 10;
20, 11; 20, 12; 20, 12; 20, 13; 20, 14; 20, 14; 20, 15;
20, 20; 20, 20; 20, 21; 20, 21; 20, 23; 20, 25; 20, 25;
20, 26; 20, 27; 20, 28; 20, 29; 21, 15; 21, 15; 21, 19;
21, 20; 21, 20; 21, 21; 21, 21; 21, 21; 21, 23; 21, 24;
21, 24; 21, 30; 21, 31; 21, 31; 21, 31; 21, 33; 21, 33;
22, 14; 22, 22; 22, 22; 23, 2; 23, 11; 23, 11; 23, 11; 23,
12; 23, 13; 23, 15; 24, 20; 24, 22; 24, 24; 25, 5; 26, 6;
26, 6; 26, 8; 26, 8; 26, 9; 26, 11; 26, 14; 26, 14; 27, 9;

27, 9; 27, 10; 27, 10; 27, 15; 27, 17; 27, 18; 27, 19; 27,
21; 27, 22; 27, 23; 28, 6; 28, 6; 28, 9; 29, 3; 29, 3; 29,
20; 30, 11; 30, 12; 30, 14; 31, 23; 31, 31; 31, 38; 31,
39; 32, 2; 32, 5; 32, 12; 33, 17; 33, 18; 33, 19; 33, 20;
33, 21; 33, 21; 33, 22; 33, 22; 33, 23; 33, 23; 33, 24;
33, 24; 33, 25; 33, 26; 34, 9; 34, 26; 34, 27; 34, 35; 35,
7; 35, 14; 35, 15; 35, 16; 36, 7; 36, 22; 36, 24; 36, 26;
36, 27; 36, 29; 36, 33; 37, 2; 37, 3; 37, 3; 37, 4; 37, 4;
37, 4; 37, 5; 37, 6; 37, 11; 37, 13; 37, 15; 37, 19; 37,
23; 38, 5; 38, 6; 38, 41; 39, 5; 39, 6; 39, 6; 39, 8; 39,
10; 39, 11; 39, 18; 39, 19; 39, 20; 39, 28; 39, 29; 39,
30; 40, 14; 40, 20; 40, 21; 40, 21; 40, 26; 40, 26; 40,
27; 41, 5; 41, 5; 41, 6; 41, 6; 41, 7; 41, 7; 41, 8; 41, 10;
41, 10; 41, 11; 41, 12; 41, 13; 41, 13; 41, 14; 41, 14;
41, 15; 41, 16; 41, 22; 41, 25; 42, 8; 42, 10; 42, 11; 42,
11; 42, 11; 42, 12; 42, 12; 42, 13; 42, 16; 42, 16; 42,
17; 42, 17; 42, 17;
luiş pron. pers. 3 masc. sg. gen./dat. acc. [1] 33, 27;
o pron. pers. 3 fem. sg. ac. neacc. [1] 3, 4; 3, 5; 3, 6; 3, 21; 3,
21; 3, 22; 11, 16; 12, 16; 15, 9; 15, 30; 20, 19; 22, 15;
22, 20; 23, 17; 26, 10; 26, 14; 28, 7; 29, 16; 31, 36; 31,
37; 31, 37; 34, 33; 34, 33; 34, 33; 36, 17; 38, 29; 38,
30;
-i pron. pers. 3 sg. masc. dat. neacc. [1] 14, 21*;
îi pron. pers. 3 sg. masc. dat. neacc. [1] 37, 10*;
éluşi → el
eu : (1521 NEACŞU) : pron. pers. : „ich” : „je, moi” : (330x)
eu pron. pers. 1 sg. nom. acc. [1] 1, 15; 1, 16; 1, 17; 1, 19; 1,
21; 2, 9; 3, 24; 5, 3; 5, 8; 6, 18; 6, 24; 7, 3; 7, 11; 7,
19; 13, 3; 13, 18; 13, 18; 13, 22; 13, 22; 14, 15; 15, 6;
16, 3; 19, 4; 19, 26; 20, 2; 21, 3; 21, 34; 24, 25; 29, 16;
30, 9; 30, 25; 30, 26; 31, 15; 31, 32; 32, 17; 33, 5; 33,
6; 33, 31; 34, 33; 35, 4; 39, 34; 39, 34; 42, 4;
îmi pron. pers. 1 sg. dat. neacc. [1] 6, 4; 7, 16; 13, 24; 23, 5;
31, 21; 34, 32; 40, 2;
m- pron. pers. 1 sg. ac. neacc. [1] 3, 25; 4, 14; 6, 14; 6, 14; 6,
15; 6, 15; 6, 21; 7, 19; 9, 31; 9, 31; 10, 2; 10, 8; 10, 8;
10, 8; 10, 9; 10, 10; 10, 10; 10, 11; 10, 11; 10, 14; 10,
18; 10, 18; 14, 13; 14, 13; 16, 7; 16, 10; 17, 6; 19, 2;
19, 12; 19, 15; 19, 18; 19, 19; 23, 10; 27, 2; 29, 2; 29,
2; 29, 10; 29, 11; 29, 13; 30, 11; 30, 13; 30, 14; 30, 18;
30, 20; 30, 21; 30, 22; 30, 22; 30, 27; 31, 20; 31, 23;
33, 4; 33, 12; 33, 27; 35, 10; 38, 7;
mă pron. pers. 1 sg. ac. neacc. [1] 2, 9; 6, 9; 6, 22; 6, 23; 7, 8;
7, 8; 7, 13; 7,14; 7, 18; 7, 18; 9, 11; 9, 11; 9, 14; 9, 15;
9, 17; 9, 18; 9, 18; 9, 28; 9, 34; 10, 2; 10, 9; 10, 16; 10,
16; 13, 15; 13, 21; 16, 9; 16, 11; 16, 11; 16, 12; 19, 2;
19, 3; 19, 11; 19, 19; 19, 19; 19, 22; 19, 25; 23, 9; 23,
15; 24, 15; 30, 1; 30, 1; 30, 9; 30, 10; 30, 16; 30, 19;
30, 20; 30, 23; 32, 18; 32, 22; 33, 4; 33, 10; 35, 11; 35,
13; 40, 3; 42, 4;
-mă pron. pers. 1 sg. ac. neacc. [1] 6, 9; 6, 24; 7, 14; 10, 1; 10,
8; 10, 14; 10, 20; 13, 23; 15, 17; 16, 12; 16, 13; 16, 13;
16, 14; 19, 10; 19, 21; 19, 21; 21,3; 23, 14; 29, 8; 29,
11; 30, 3; 32, 10; 33, 31; 33, 33; 34, 2; 34, 10; 36,2;
37, 19; 38, 20; 42, 4;
mi pron. pers. 1 sg. dat. neacc. [1] 9, 17; 9, 21; 13, 16; 19, 26;
19, 26; 19, 27; 29, 7; 31, 8; 41, 2;

INDICE DE CUVINTE ŞI FORME
-mi pron. pers. 1 sg. dat.neacc. [1] 6, 2; 6, 8; 6, 24; 13, 20; 14,
13; 17, 14; 19, 5; 21, 2; 21, 27; 23, 5; 23, 6; 23, 6; 23,
17; 27, 5; 27, 5; 30, 5; 30, 24; 31, 14; 31, 38; 31, 40;
32, 21; 33, 5; 34, 10; 38, 2; 38, 3; 38, 4; 38, 18; 40, 3;
41, 3; 41, 3;
mi- pron. pers. 1 sg. dat. neacc. [1] 3, 26; 6, 11; 6, 11; 7, 7;
10, 12; 13, 27; 17, 2; 27, 2; 30, 26; 33, 3; 34, 5; 34, 34;
41, 2;
-mi- pron. pers. 1 sg. dat. neacc. [1] 3, 25; 17, 13; 30, 15; 30,
15; 31, 25;
mie pron. pers. 1 sg. dat. acc. [1] 3, 12; 3, 24; 3, 26; 4, 15; 6,
8; 6, 10; 7, 3; 10, 17; 12, 3; 13, 26; 13, 27; 17, 2; 17,
13; 17, 14; 17, 15; 19, 11; 19, 26; 19, 27; 20, 3; 21, 2;
23, 4; 23, 17; 27, 3; 27, 5; 29, 7; 30, 2; 30, 24; 30, 31;
31, 21; 33, 5; 33, 13; 33, 32; 34, 10; 38, 2; 38, 4; 38,
18; 41, 2; 42, 3;
mine pron. pers. 1 sg. ac. acc. [1] 2, 9; 6, 13; 6, 15; 6, 15; 6,
16; 6, 16; 6, 21; 6, 23; 7, 8; 7, 12; 7, 13; 7, 16; 7, 19;
9, 31; 9, 32; 9, 34; 10, 10; 10, 12; 10, 15; 10, 17; 10,
18; 13, 19; 13, 21; 13, 24; 13, 26; 14, 13; 16, 7; 16, 8;
16, 9; 16, 14; 17, 16; 19, 3; 19, 4; 19, 6; 19, 9; 19, 11;
19, 12; 19, 13; 19, 13; 19, 14; 19, 14; 19, 21; 21, 3; 21,
5; 21, 14; 22, 18; 23, 16; 24, 5; 27, 6; 28, 14; 28, 14;
29, 13; 29, 20; 29, 21; 30, 12; 30, 14; 30, 16; 30, 16;
30, 18; 30, 19; 30, 21; 30, 22; 30, 24; 31, 13; 31, 23;
31, 36; 32, 18; 32, 22; 33, 4; 33, 4; 33, 5; 34, 32; 36, 2;
37, 20; 38, 2; 42, 6; 42, 6;

F
fáce : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „1. machen, fertigen, 2.
werden, 3. gründen” : „1. faire, 2. devenir, 3. fonder” :
(120x)
a face verb infinitiv prezent [1] 27, 6; 34, 12;
ai făcut verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 1, 10; 5, 27; 7, 20;
9, 12; 10, 14; 11, 10; 14, 3; 14, 3; 22, 23;
am făcut verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 34, 32;
au făcut verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 1, 17; 10, 8; 30,
12; 42, 9;
au făcut verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 8, 3; 11, 7; 12, 9;
15, 27; 16, 7; 19, 2; 19, 11; 21, 31; 23, 13; 24, 12; 24,
20; 24, 21; 28, 25; 28, 26; 33, 4; 34, 12; 35, 10; 37, 5;
39, 17; 40, 15;
fac verb indicativ prezent 3 pl. [1] 31, 3; 34, 8; 34, 21; 34, 22;
facă-se verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 5, 4;
face verb indicativ prezent 3 sg. [1] 5, 9; 5, 11; 5, 18; 9, 9; 9,
10; 25, 2; 30, 14; 34, 11; 34, 13; 34, 17;
face verb infinitiv prezent [1] 7, 19;
faci verb indicativ prezent 2 sg. [1] 34, 18;
fă verb imp. 2 sg. [1] 11, 14;
făcea verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 1, 4;
făcea verb indicativ imperfect 3 sg. [1] 1, 6; 29, 4;
făceam verb indicativ imperfect 1 pl. [1] 33, 27;
făcînd verb gerunziu [1] 23, 9; 37, 15;
făcîndu-să verb gerunziu [1] 31, 25; 38, 33;
făcîndu-se verb copulativ gerunziu [1] 9, 4; 14, 21;
făcîndu-se verb gerunziu [1] 6, 17;
făcut-au verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 36, 23;
fă-te verb imp. 2 sg. [1] 37, 6;

221
m-am făcut verb copulativ indicativ perfect compus 1 sg. [1] 6, 18;
10, 19; 30, 29;
m-am făcut verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 16, 8;
mă fac verb indicativ prezent 1 sg. [1] 7, 4;
mă voiu face verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 14, 14;
ne-am făcut verb indicativ perfect compus 1 pl. [1] 31, 15;
s-au făcut verb copulativ indicativ perfect compus 3 pl. [1] 3, 22;
19, 14;
s-au făcut verb copulativ indicativ perfect compus 3 sg. [1] 24, 20;
s-au făcut verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 9, 17; 38, 7;
s-au făcut verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 1, 21; 4, 12;
12, 4;
să face verb indicativ prezent 3 sg. [1] 28, 1; 28, 2;
să faci verb conjunctiv prezent 2 sg. [1] 35, 6; 36, 21;
să făcea verb copulativ indicativ imperfect 3 pl. [1] 29, 22;
să făcu verb copulativ indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 23, 2;
să făcu verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 1, 6;
să făcură verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 1, 2;
să mă fac verb copulativ conjunctiv prezent 1 sg. [1] 31, 8;
să să facă verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 40, 27;
să va face verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 40, 18;
se vor face verb copulativ viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 14, 21; 27,
14;
te-ai făcut verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 10, 17;
te face verb imp. 2 sg. [1] 11, 3;
te fă verb copulativ imp. 2 sg. [1] 22, 21;
va face verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 8, 3; 14, 9; 22, 17; 26,
14; 30, 24; 31, 14; 42, 8;
vă faceţi verb copulativ indicativ prezent 2 pl. [1] 13, 8;
vei face verb viitor 1 indicativ 2 sg. [1] 7, 18; 11, 8; 14, 13; 35,
6;
veţi face verb copulativ viitor 1 indicativ 2 pl. [1] 19, 2;
veţi face verb viitor 1 indicativ 2 pl. [1] 13, 9;
voiu face verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 10, 3; 17, 2; 31, 14;
31, 14; 35, 3;
vor face verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 5, 12;
făcînd verb gerunziu [1] 39, 25*;
să mă fac verb conjunctiv prezent 1 sg. [1] 31, 30*;
fálcă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Kinn(lade) : „mâchoire,
menton” : (1x)
falcă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 21, 5;
fáptă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „1. Tat, 2. Werk,
Geschöpf” : „1. action, 2. œuvre” : (12x)
fapte subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 36, 11;
faptele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 1, 10; 4, 17; 10,
3; 11, 4; 13, 27; 14, 15; 21, 16; 36, 3; 36, 9; 39, 11;
faptelor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [1] 34, 21;
fátă : (1219 DRĂGANU / în antr. Fata) : s. f. : „Tochter,
Mädchen” : „fille” : (6x)
fête subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 1, 2; 2, 9; 42, 13;
fêtele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 1, 13; 1, 18; 42,
15;
fáţă : (1519 DERS / în top. Faţa) : s. f. : „Gesicht, Angesicht,
Antlitz” : „face, visage” : (34x)
faţa subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 1, 11; 2, 7; 4, 15; 6,
28; 9, 8; 14, 20; 15, 27; 16, 8; 18, 18; 19, 8; 23, 17; 24,
18; 26, 10; 34, 29; 38, 30; 41, 5; 42, 8;
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faţă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 2, 5; 32, 22; 33,
26; 37, 22;
fêţele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 22, 8; 34, 19;
fêţii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 21, 31; 24, 15; 30,
11;
faţa subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 1, 12*; 13, 20*; 17,
12*; 23, 15*; 30, 10*; 34, 19*;
faţă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 1, 7*; 2, 2*;

fáur : (1431 DERS / în antr. Faur) : s. m. : „Schmied” :
„forgeron” : (1x)
al unui faur subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [1] 32, 19;
făclíe : (1560-1561 CORESI, TE.2) : s. f. : „Fackel, Kerze, Licht”
: „flambeau, chandelle, cierge, torche” : (1x)
neşte făclii subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 41, 11;
făcút : (c. 1564 CORESI, MOLIT. 194) : adj. : „getan, gemacht,
gebaut, gestaltet” : „fait” : (2x)
făcut adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart. [1] 41,
25;
făcută adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [1] 40,
14;
făgăduínţă : (c. 1640 URECHE2 127) : s. f. : „Versprechen” :
„promesse” : (3x)
făgăduinţa subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 5, 23;
făgăduinţă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 31, 1; 40,
23;
fắră : (înc. sec. XVI PS. H.) : prep./conj. : „ohne” : „sans” :
(59x)
fără prep. [1] 2, 3; 3, 17; 22, 3; 22, 19; 24, 6; 30, 4; 30, 4;
30, 8; 33, 9;
fără prep. [1] 1, 1*; 1, 8*; 1, 19*; 2, 3*; 2, 10*; 4, 8*; 4,
16*; 4, 17*; 5, 2*; 5, 3*; 5, 22*; 6, 5*; 6, 6*; 6, 21*; 6,
27*; 8, 11*; 8, 11*; 8, 20*; 9, 20*; 11, 4*; 11, 11*; 11,
11*; 12, 4*; 14, 17*; 14, 22*; 15, 14*; 21, 28*; 22, 16*;
24, 7*; 27, 6*; 30, 3*; 30, 21*; 30, 28*; 31, 8*; 31, 33*;
31, 39*; 34, 6*; 34, 8*; 34, 8*; 34, 12*; 34, 20*; 34,
20*; 34, 32*; 34, 36*; 35, 13*; 36, 5*; 36, 21*; 39, 3*;
39, 16*; 40, 3*;
fărădelége : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f./adj. : „Frevel” :
„infamie” : (21x)
cei fărădelêge subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 12, 5;
19, 29;
cel fărădelêge subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 17, 8;
cêle fărădelêge subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 34, 22;
celor fărădelêge subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 20, 5;
27, 7;
fărădelêge adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart.
[1] 11, 14;
fărădelêge subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 10, 14; 27,
4; 34, 17; 34, 37;
fărădelegea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 33, 23;
fărădelêgea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 10, 6; 31, 3;
31, 28;
fărădelegii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 7, 20;
fărădelegile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 8, 4; 13, 23;
14, 17; 35, 13;
fărălêge subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 34, 18;

fărîmá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „zerbrechen,
zerschlagen” : „casser, briser, abattre” : (2x)
ai sfărîmat verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 38, 15;
să să fărîme verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 38, 11;
făt : (1434 DERS / în antr. Fătul) : s. m. : „1. Knabe, Sohn, 2.
Jüngling” : „1. fils, 2. jeune homme” : (2x)
făt subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 3, 3;
feţi subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 2, 9;
făţárnic : (1551-1553 ES) : adj./s. : „heuchlerisch” :
„hypocrite” : (2x)
cei făţarnici subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 36, 13;
făţarnic adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [1]
34, 30;
făţişát : (1665-1672 MS. 4389, 71/2) : adv. : „aufrichtig” :
„ouvertement, directement” : (1x)
făţişat adv. [1] 13, 7;
fecioáră : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Jungfrau” : „vierge,
jeune fille” : (1x)
ficioară subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 31, 1;
feciór : (c. 1348 DLRV / în antr. Marco Fecior) : s. m. : „1.
Kind, 2. Sohn, 3. Jüngling” : „1. enfant, 2. fils, 3. jeune
homme” : (7x)
fecior subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 42, 17;
feciorii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 1, 18; 1, 19; 21,
8; 42, 17;
feciorul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 1, 18; 42, 17;
fel : (1581-1582 PO) : s. n. : „Art” : „genre, sorte” : (2x)
fêl subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 33, 27;
fêliuri subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [1] 40, 16;
feméie : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Frau” : „femme” : (1x)
fămêie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 31, 11;
ferí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „ (be)hüten, (be)schützen”
: „prendre garde, protéger” : (4x)
a să feri verb infinitiv prezent [1] 28, 28;
ferindu-se verb gerunziu [1] 1, 1; 1, 8; 2, 3;
fericí : (1563 CORESI, PRAXIU 324) : v. IV : „segnen, glücklich
preisen” : „bénir, estimer heureux, louer” : (2x)
au fericit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 29, 10;
au fericit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 29, 11;
fericít : (1581 CORESI, EV. 20) : adj. : „glücklich” : „heureux,
fortuné” : (1x)
fericitu adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [1]
5, 17;
fi : (1521 NEACŞU) v. IV : „1. sein, 2. geschehen” : „1. être, 2.
arriver” : (349x)
a fi verb copulativ infinitiv prezent [1] 12, 6; 32, 3;
ai fost verb indicativ copulativ perfect compus 2 sg. [1] 22, 3;
ai fost verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 38, 4;
am fost verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 31, 15;
ar fi verb cond.-opt. prezent 3 sg. [1] 9, 32; 42, 8;
aş fi fost verb cond.-opt. perfect 1 sg. [1] 10, 19;
au fost verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 31, 15;
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e verb copulativ indicativ prezent 3 sg. [1] 3, 23; 4, 17; 5, 23; 5,
25; 6, 11; 6, 12; 7, 1; 7, 7; 10, 13; 10, 20; 11, 8; 11, 12;
11, 20; 13, 12; 15, 2; 15, 15; 15, 20; 18, 22; 19, 7; 20,
22; 20, 29; 21, 4; 21, 15; 21, 22; 26, 2; 26, 6; 27, 13;
28, 12; 29, 20; 31, 15; 33, 3; 34, 6; 34, 7; 35, 8; 36, 5;
36, 23; 36, 26; 37, 17; 37, 22; 38, 2; 38, 5; 38, 19; 38,
21; 38, 37; 39, 11; 42, 2;
e verb indicativ prezent 3 sg. [1] 6, 11; 7, 4; 7, 4; 12, 17; 14, 4;
15, 3; 15, 21; 21, 21; 21, 28; 22, 2; 22, 3; 22, 5; 22, 14;
25, 2; 26, 3; 26, 4; 28, 4; 37, 3; 38, 26; 41, 17;
era verb copulativ indicativ imperfect 3 pl. [1] 1, 3; 30, 6; 36, 13;
era verb copulativ indicativ imperfect 3 sg. [1] 1, 1; 1, 1; 1, 3; 16,
17; 32, 1; 42, 17; 42, 17;
era verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 1, 3; 21, 16; 42, 10; 42, 12;
era verb indicativ imperfect 3 sg. [1] 1, 1; 1, 13; 4, 16; 29, 12;
32, 12; 42, 17;
eram verb copulativ indicativ imperfect 1 sg. [1] 19, 15; 29, 4; 29,
5; 29, 15; 29, 16; 33, 9;
eşti verb copulativ indicativ prezent 2 sg. [1] 9, 32; 35, 2; 35, 7;
fie verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 3, 7; 5, 16; 13, 5; 16, 5; 16,
21; 27, 5;
fie verb copulativ conjunctiv prezent 3 pl. [1] 27, 7;
fie verb copulativ conjunctiv prezent 3 sg. [1] 6, 10;
fiind verb copulativ gerunziu [1] 2, 13; 4, 7; 12, 6; 15, 14; 16,
12; 24, 24; 31, 32; 34, 17;
fiind verb gerunziu [1] 7, 11; 8, 12; 24, 13; 27, 3; 36, 19; 39,
29; 39, 34;
fi-va verb copulativ viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 22, 25;
fi-va verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 22, 28;
fu verb copulativ indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 42, 17;
fu verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 2, 1; 42, 7;
-i verb copulativ indicativ prezent 3 sg. [1] 5, 17;
iaste verb copulativ indicativ prezent 3 sg. [1] 3, 15; 4, 6; 7, 1; 7,
6; 7, 16; 7, 17; 8, 9; 8, 16; 8, 19; 9, 2; 9, 4; 9, 24; 9,
24; 9, 25; 10, 3; 10, 5; 10, 7; 11, 2; 12, 3; 13, 19; 14, 1;
15, 16; 17, 3; 19, 6; 19, 21; 19, 25; 20, 7; 22, 2; 22, 5;
22, 16; 23, 13; 24, 18; 24, 25; 25, 6; 26, 4; 27, 8; 28,
20; 28, 28; 28, 28; 30, 14; 30, 23; 32, 7; 32, 8; 33, 4;
33, 4; 33, 12; 33, 14; 34, 4; 34, 13; 34, 21; 35, 13; 36,
22; 36, 23; 37, 21; 38, 6; 38, 18; 38, 27; 38, 28; 39, 5;
40, 14; 41, 2; 41, 3; 42, 3; 42, 17;
iaste verb indicativ prezent 3 sg. [1] 1, 8; 2, 3; 3, 19; 5, 9; 6, 6;
6, 17; 6, 29; 9, 10; 9, 26; 10, 22; 11, 3; 11, 14; 11, 18;
14, 7; 14, 10; 16, 3; 17, 15; 19, 29; 20, 7; 20, 20; 20,
21; 20, 23; 21, 9; 21, 28; 23, 2; 23, 7; 26, 2; 26, 2; 26,
6; 27, 11; 27, 19; 28, 1; 28, 14; 28, 14; 31, 12; 31, 21;
31, 27; 32, 5; 32, 8; 34, 22; 34, 24; 35, 10; 35, 14; 36,
2; 38, 26; 38, 35; 40, 4; 41, 6; 41, 25;
nefiind verb copulativ gerunziu [1] 24, 6;
-s verb copulativ indicativ prezent 1 sg. [1] 9, 29;
-s verb copulativ indicativ prezent 3 pl. [1] 1, 10; 2, 4; 6, 25; 11,
6; 14, 5; 18, 22; 25, 5; 26, 14; 34, 13; 34, 35; 42, 17;
să fie verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 3, 6; 16, 18; 21, 2; 34,
10;
să fie verb copulativ conjunctiv prezent 3 sg. [1] 3, 4; 6, 29; 17,
14; 31, 28;
sînt verb copulativ indicativ prezent 1 sg. [1] 6, 22; 7, 12; 7, 19;
10, 15; 11, 4; 13, 2; 30, 9; 32, 6; 32, 18; 33, 9; 33, 12;
34, 5; 35, 2;
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sînt verb copulativ indicativ prezent 3 pl. [1] 1, 12; 5, 27; 6, 3;
6, 12; 13, 23; 13, 23; 22, 5; 30, 4; 32, 4; 32, 9; 36, 24;
36, 27; 41, 15;
sînt verb indicativ prezent 1 sg. [1] 13, 18;
sînt verb indicativ prezent 3 pl. [1] 3, 20; 4, 20; 6, 4; 27, 11;
33, 32; 35, 5;
sîntem verb copulativ indicativ prezent 1 pl. [1] 4, 19;
sîntem verb indicativ prezent 1 pl. [1] 8, 9;
sînteţi verb copulativ indicativ prezent 2 pl. [1] 12, 2; 13, 4; 32,
6;
va fi verb copulativ viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 4, 17; 6, 3; 8, 14;
9, 2; 9, 20; 11, 6; 14, 4; 15, 14; 18, 4; 18, 20; 24, 14;
25, 4; 33, 7;
va fi verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 5, 4; 8, 22; 11, 19; 12, 6;
14, 5; 18, 18; 22, 21; 25, 3; 31, 14; 32, 21; 34, 9; 36,
17;
va să fie verb copulativ indicativ viitor 3 sg. [1] 15, 14;
vei fi verb copulativ viitor 1 indicativ 2 sg. [1] 8, 6;
voiu fi verb copulativ viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 9, 15; 9, 20; 9,
20; 10, 15;
voiu fi verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 7, 8; 23, 8;
vor fi verb copulativ viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 5, 25; 8, 7; 8, 13;
21, 18; 27, 14;
vor fi verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 33, 23; 39, 30;
e verb indicativ prezent 3 sg. [1] 14, 21*;
iaste verb indicativ prezent 3 sg. [1] 37, 10*;
sînt verb indicativ prezent 1 sg. [1] 1, 7*; 2, 2*;
fiáră : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „wildes Tier, Bestie,
Raubtier” : „animal sauvage, bête” : (7x)
hiară subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 37, 8;
hiarăle subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 5, 22; 5, 23; 5,
23; 39, 15;
hiarălor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [1] 41, 17;
hiiară subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 40, 10;
ficát : (1581-1582 PO) : s. m. : „Eingeweide” : „entrailles” :
(2x)
ficaţii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 21, 24; 41, 7;
ficioáră → fecioară
fiecáre : (1570 CORESI, LIT.) : pron. nehot. : „jeder” :
„chaque, chacun” : (4x)
fieştecarele pron. nehot. masc. sg. nom./ac. [1] 2, 11; 2, 12; 34,
11; 42, 12;
fier : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Eisen, Schwert” : „fer,
épée” : (8x)
fier subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 19, 24; 39, 22;
40, 13;
fierul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 28, 2; 41, 19;
fierului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [1] 5, 20; 15, 22;
20, 24;
fiérbe : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „kochen, sieden” :
„cuire, bouillir” : (1x)
fiêrbe verb indicativ prezent 3 sg. [1] 32, 19;
fierbínte : (c. 1551-1558 PS. V.) : adj. : „heiß” : „chaud” : (1x)
fierbinte adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart.
[1] 37, 17;
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fiére : (1551-1553 ES) : s. f. : „Galle” : „bile” : (2x)
hiêrea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 16, 13; 20, 14;
finíc : (c. 1573-1578 PS. SCH.) : s. m. : „(Dattel-)Palme” :
„palmier” : (2x)
finíc subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 29, 18;
finícilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 40, 25;
fiu : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. m. : „Sohn” : „fils” : (26x)
fii subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 1, 2; 17, 5; 21, 19;
42, 13;
fiii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 1, 4; 1, 5; 1, 13; 5,
4; 5, 25; 8, 4; 14, 21; 19, 17; 20, 10; 27, 14; 28, 8; 30,
8; 39, 4; 39, 16; 42, 16; 42, 16; 42, 17;
fiilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 42, 16;
fiiu subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 42, 17;
fiiul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 25, 6; 35, 8;
fiiului subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [1] 16, 21;
flămî́nd : (1448 DERS / în top. Gîrla Flămîndzilor) : adj./s. :
„hungrig” : „affamé : (2x)
celor flămînzi subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 24, 10;
flămînzilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 22, 7;
flămînzíe : (1581 CORESI, EV. 25) : s. f. : „Hunger” : „famine”
: (1x)
flămînzie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 30, 4;
floáre : (1482 DERS / în antr. Florea) : s. f. : „Blüte” : „fleur” :
(3x)
floarea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 15, 30; 15, 33;
o floare subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 14, 2;
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fraţi subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 42, 15;
fraţii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 19, 13; 22, 6; 42,
11;
frămîntá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „verwirren,
zerbrechen” : „tourmenter, s’agiter” : (3x)
m-am frămîntat verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 30, 14;
să frămî́ntă verb indicativ prezent 3 pl. [1] 39, 30;
să frămî́ntă verb indicativ prezent 3 sg. [1] 7, 5;
frícă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Angst, Furcht” : „peur,
crainte” : (24x)
frica subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 3, 25; 4, 6; 9, 34;
13, 11; 13, 21; 15, 4; 15, 21; 31, 23; 33, 7;
frică subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 3, 24; 4, 13; 4, 13;
4, 14; 21, 9; 25, 2; 33, 15; 33, 16; 38, 17; 39, 3; 39, 16;
39, 19; 41, 6; 41, 17;
frici subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 20, 25;
frig : (1559-1560 BRATU) : s. n. : „Kälte” : „froid” : (1x)
frig subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 37, 9;
frîu : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Zügel” : „frein” : (1x)
frîu subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 30, 11;
frúnză : (1551-1553 ES) : s. f. : „Blatt” : „feuille” : (1x)
o frunză subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 13, 25;
fúgă : (1538 DERS / în antr. Fuga) : s. f. : „Flucht, Lauf” :
„fuite” : (1x)
fuga subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 27, 22;

foále : (1453 DERS / în top. Foleşti) : s. m. : „1. Schlauch, 2.
Blasebalg” : „1. outre, boyan, 2. soufflet” : (3x)
un foale subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 13, 28; 32, 19;
un foi subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 32, 19;

fugí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „flüchten, fliehen” : „fuir,
prendre la fuite” : (4x)
au fugit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 14, 2;
fugiia verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 30, 3;
fugit-au verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 9, 25;
va fugi verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 27, 22;

foámete : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Hungersnot” :
„famine” : (5x)
foamete subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 5, 20; 18, 11;
30, 3; 30, 4; 30, 5;

fum : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Rauch” : „fumée” : (1x)
fum subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 41, 12;

foárte : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv. : „sehr” : „très” : (4x)
foarte adv. [1] 16, 10; 32, 2; 32, 3; 35, 15;

fúnie : (1559-1560 BRATU) : s. f. : „Strick, Seil, Messschnur” :
„corde, cordeau” : (3x)
fune subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 36, 8; 38, 5;
funea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 18, 10;

foc : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Feuer” : „feu” : (11x)
foc subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 1, 16; 15, 34; 20,
26; 22, 20; 22, 25; 31, 12; 41, 11; 41, 12; 41, 21;
focul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 28, 5;
focului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [1] 41, 13;

fur : (1448 DERS / în antr. Furul) : s. m. : „Dieb” : „voleur” :
(2x)
furi subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 30, 5;
un fur subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 24, 14;

foi → foale

furá : (1551-1553 ES) : v.I : „stehlen” : „voler” : (1x)
au furat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 17, 2;

folós : (1479-1480 DERS) : s. n. : „Nutzen” : „bénéfice” :
(3x)
folos subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 15, 3; 21, 15;
22, 3;

furnicóleu :
(1665-1672 MS. 4389, 520/1) :
s. m. :
„(Ameisen-)Löwe” : „(fourmiller-)lion” : (1x)
furnicoleul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 4, 11;

fráte : (1455 DERS / în top. Frateşti) : s. m. : „Bruder” :
„frère” : (8x)
frate subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 30, 29;
fratele subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 1, 18; 41, 8;
fratelui subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [1] 1, 13;

fúşte : (c. 1573-1578 PS. SCH.) : s. n. : „Lanze” : „lance” : (2x)
fuştiuri subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [1] 16, 13;
fúşture subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [1] 41, 18;
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gáură : (1405 DRĂGANU 446 / în top. Gaura) : s. f. : „Loch” :
„trou” : (1x)
gauri subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 30, 6;

glas subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 2, 12; 3, 18; 4,
16; 6, 5; 21, 12; 28, 26; 30, 7; 37, 4; 38, 7; 38, 34; 40,
4;
glasul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 4, 10; 9, 16; 33,
8; 34, 16; 37, 4; 37, 4; 37, 5;

gavís : (1683-1686 MS. 45, 436/1) : s. n. : „Kristall” : „ cristal” :
(1x)
gavís subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 28, 18;

gloátă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s.f. : „Volksmenge” : „foule” :
(2x)
gloatei subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 31, 34; 39, 7;

găinúşă : (1649 MARD.) : s. f. : „Hühnchen” : „poulette” :
(2x)
Găienuşii subst. propriu fem. sg. gen./dat. art. [1] 38, 31;
Găinuşa subst. propriu fem. sg. nom./ac. art. [1] 9, 9;

gol : (1551-1553 ES) : adj./s. : „unbedeckt, nackt” : „nu” :
(7x)
cei goli subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 24, 10;
cel golu subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 31, 19;
celor goli subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 22, 6;
gol adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [1] 1, 21;
1, 21;
gol adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart. [1] 26,
6;
goli subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 24, 7;

gătí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „1. bereiten, 2. zu Ende
bringen” : „1. préparer, 2. achever” : (8x)
au fost gătit verb indicativ mmpf. 3 sg. [1] 12, 5;
au gătit verb indicativ perfect compus. 3 pl. [1] 15, 28;
au gătit verb indicativ perfect compus. 3 sg. [1] 38, 25; 38, 41;
gătind verb gerunziu [1] 28, 27;
s-au gătit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 18, 12; 41, 2;
va găti verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 27, 16;
găurí : (c. 1650 ANON. CAR.2) : v. IV : „durchbohren” :
„percer” : (2x)
găuri-va verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 40, 19;
vei găuri verb viitor 1 indicativ 2 sg. [1] 40, 21;
geánă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Augenwimper” : „cil” :
(1x)
gênele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 16, 16;
genúnchi : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. m./n. : „Knie” : „genou”
: (3x)
genuche subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [1] 16, 10;
genuchi subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 4, 4;
genuchile subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 3, 12;
gheáţă : (1512-1521 BGL / în antr. Gheaţă spatar) : s. f. : „Eis,
Schnee” : „glace, neige” : (3x)
gheaţa subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 38, 29;
gheaţă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 6, 16; 37, 10;
gînd : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Sinn, Gedanke” :
„pensée” : (1x)
gîndul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 7, 19;
gîndí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „denken” : „penser” :
(7x)
au gîndit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 1, 5;
au gîndit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 4, 18;
gîndêşte verb indicativ prezent 3 sg. [1] 11, 2;
gîndeşti verb indicativ prezent 2 sg. [1] 37, 23;
gîndiiam verb indicativ imperfect 1 sg. [1] 20, 2;
va gîndi verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 33, 3; 33, 23;
gîtléj : (1673 DOS. PS. V. 51) : s. n. : „Rachen, Kehle, Hals” :
„gosier, cou, gorge” : (6x)
gîtlejul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 6, 29; 12, 11;
29, 10; 33, 2; 34, 3;
gîtlejului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [1] 20, 13;
glas : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Stimme” : „voix” : (18x)

golí : (1608-1613 VARLAAM, L. 107) : v. IV :
ent)leeren” : „vider, évacuer” : (1x)
au golitu verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 26, 10;

„(aus-,

goní : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „jagen” : „chasser” : (1x)
goniţi verb indicativ prezent 2 pl. [1] 19, 22;
grai : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Wort” : „parole” : (19x)
graiul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 7, 6; 29, 23; 33,
1;
graiului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [1] 6, 26;
graiurele subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 31, 40;
graiuri subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [1] 16, 4; 34, 37;
36, 4;
graiurile subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 19, 4; 19, 23;
22, 22; 23, 12; 32, 10; 32, 12; 33, 3; 34, 35; 38, 2;
graiurilor subst. comun neutru pl. gen./dat. art. [1] 16, 3;
graiuri subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [1] 32, 3*;
grátie : (1581-1582 PO) : s. f. : „Stab” : „barreau” : (1x)
neşte gratii subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 41, 11;
grăí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „sagen, sprechen, reden” :
„dire, parler” : (68x)
a grăi verb infinitiv prezent [1] 6, 4; 19, 4; 29, 9; 32, 1; 32,
14;
ai grăit verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 2, 10; 15, 11;
am grăit verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 32, 16; 39, 35;
aţi grăit verb indicativ perfect compus 2 pl. [1] 42, 7; 42, 8;
au grăit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 2, 13; 33, 2; 34,
35; 42, 7;
grăiescu verb indicativ prezent 3 pl. [1] 19, 18;
grăiêşte verb imp. 2 sg. [1] 33, 32; 34, 33;
grăiêşte verb indicativ prezent 3 sg. [1] 5, 21; 11, 2; 11, 2; 32,
7;
grăiiam verb indicativ imperfect 1 sg. [1] 29, 22;
grăind verb gerunziu [1] 1, 16; 1, 17; 1, 18; 9, 27; 33, 14;
34, 37;
grăiţi verb indicativ prezent 2 pl. [1] 13, 7;
grăi-va verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 40, 22;
grăi-voiu verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 7, 11; 10, 1; 13, 15;
32, 20;
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s-au grăit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 4, 2;
să grăiască verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 27, 4;
să grăiască verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 9, 3;
să grăiesc verb conjunctiv prezent 1 sg. [1] 13, 13;
să grăiesc verb indicativ prezent 3 pl. [1] 41, 1;
să grăiescu verb conjunctiv prezent 1 sg. [1] 42, 4;
să grăim verb conjunctiv prezent 1 pl. [1] 18, 2;
va grăi verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 11, 5; 11, 10; 22, 29;
23, 5;
vei grăi verb viitor 1 indicativ 2 sg. [1] 8, 2; 13, 22; 35, 3;
veţi grăi verb viitor 1 indicativ 2 pl. [1] 19, 28; 21, 28;
voi grăi verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 37, 19;
voiu grăi verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 9, 35; 10, 2; 13, 3; 16,
3; 16, 6; 19, 7; 21, 3; 32, 10; 32, 17; 33, 31; 36, 3;
vom grăi verb viitor 1 indicativ 1 pl. [1] 19, 28;
vor grăi verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 15, 18; 20, 7; 34, 34;
38, 35;

grăitór : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj./s. : „Sprecher” :
„personne qui parle” : (1x)
grăitoriu subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 38, 14;
grăsíme : (1581-1582 PO) : s. f. : „1. Fett, 2. Dicke” : „1.
graisse, 2. grosseur” : (2x)
grăsime subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 36, 16;
grăsimea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 15, 26;
greáţă : (1551-1553 ES) : s. f. : „Brechreiz” : „nausée” : (1x)
greaţă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 32, 21;
greşeálă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Fehler, Schuld” :
„faute, tort, erreur” : (4x)
greşala subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 1, 5;
greşale subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 13, 26; 35, 15;
greşalele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 36, 9;
greşí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „(ver)fehlen, sich irren,
sich versündigen” : „(se) tromper, manquer, pécher” : (18x)
ai greşit verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 11, 6; 15, 11; 35,
6;
am greşit verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 7, 19; 31, 33;
33, 27;
au greşit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 8, 4; 24, 1; 31,
16;
au greşit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 1, 22; 2, 10; 21,
10;
greşască verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 18, 7;
greşit-ai verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 42, 7;
greşînd verb gerunziu [1] 35, 3;
nefiind greşit verb gerunziu [1] 33, 9;
va greşi verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 5, 24;
voiu greşi verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 10, 14;
greu : (1448 DLRV / în antr. Micle Greul) : adj. : „schwer” :
„lourd” : (6x)
grea adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [1] 23, 2;
33, 7;
greu adv. de mod poz. [1] 10, 16; 19, 11;
mai greu adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [1]
15, 10;
mai greu adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart.
[1] 6, 3;

greutáte : (1608-1613 VARLAAM, L. 110) : s. f. : „Gewicht,
Schwierigkeit” : „poids, obstacle” : (1x)
greutatea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 34, 30;
gríjă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Sorge” : „souci” : (5x)
grijă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 15, 20; 22, 3;
grije subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 11, 18;
griji subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 11, 18;
grijă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 23, 14*;
grijí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „besorgen, ausrüsten” :
„se charger” : (1x)
am grejit verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 3, 25;
grípsor Æ zgripsor
grîu : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Weizen, Getreide” : „blé,
céréales” : (3x)
grîu subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 31, 40;
grîului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [1] 33, 20;
un grîu subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 5, 26;
groápă : (1520 DERS / în top. Groapa) : s. f. : „Grube” :
„fosse” : (2x)
groapă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 5, 26; 21, 32;
groáznic : (1563 CORESI, PRAXIU 517) : adj. : „furchtbar” :
„affreux, terrible” : (2x)
groaznică adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac.neart. [1]
2, 13; 33, 15;
gropílă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Bett” : „lit” : (1x)
gropilele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 28, 10;
grumáz : (1499 DERS / în antr. Grumadz) : s. m. : „Nacken,
Hals” : „nuque, cou” : (1x)
grumazului subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [1] 39, 19;
grunz : (1579 DERS / în top. Grunju) : s. m. : „Klumpen” :
„croûte” : (1x)
grunjii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 7, 5;
gúbav : (1551-1553 ES) : adj./s. : „demütig” : „humble” :
(1x)
cel gúbav subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 22, 29;
gúler : (1509 DERS) : s. n. : „Kragen” : „col” : (1x)
gulerul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 30, 18;
gunói : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Müll” : „ordure” : (1x)
gunoiu subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 2, 8;
gúră : (1306 DRĂGANU / în top. Gura) : s. f. : „1. Mund, 2.
Klinge” : „1. bouche, 2. fil” : (18x)
gura subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 3, 1; 5, 16; 7, 11; 8,
21; 15, 6; 20, 25; 22, 22; 23, 4; 33, 2; 35, 16; 39, 34;
40, 18; 41, 11; 41, 13;
gură subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 1, 15; 8, 21; 15,
13; 29, 9;
gustá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „kosten” : „savourer,
goûter” : (3x)
gustă verb indicativ prezent 3 sg. [1] 12, 11; 34, 3;
va gusta verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 20, 18;
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gustáre : (c. 1573-1578 PS. SCH.) : s. f. : „Geschmack” :
„saveur” : (1x)
gustare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 6, 6;

H
háină : (1581-1582 PO) : s. f. : „Kleid, Gewand” : „vêtement”
: (3x)
haine subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 24, 7;
hainele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 1, 20;
o haină subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 13, 28;
halís : (1683-1686 MS. 45, 426/1) : s. n. : „Stein” : „pierrette” :
(1x)
halisilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 8, 17;
hiáră → fiară
hiére → fiere
hîrb : (c. 1650 ANON. CAR.2) : s. n. : „Scherbe” : „tesson” :
(1x)
un hîrb subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 2, 8;
hotár : (1392 DERS) : s. n. : „Grenze, Grenzgebiet” :
„frontière, confins” : (4x)
hotară subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [1] 38, 10;
hotarăle subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 38, 20; 42, 17;
hotarul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 24, 2;
hotărî́ : (1412 DERS) : v. IV : „belehren” : „instruire” : (1x)
hotăraşte verb indicativ prezent 3 sg. [1] 35, 11;
hránă : (1478 DRHA / în antr. Hrană vornic) :
„Nährung, Speise” : „nourriture” : (2x)
hrana subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 15, 23;
hrană subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 36, 31;

s. f. :

hrăní : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „ernähren” : „nourrir” :
(4x)
ai hrănit verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 39, 3;
hrăniiam verb indicativ imperfect 1 sg. [1] 31, 18;
hrănindu-se verb gerunziu [1] 36, 14;
să hrănesc verb indicativ prezent 3 pl. [1] 40, 25;
hrăpí Æ răpi
húlă :
(1559-1560 BRATU) :
s. f. :
„Schmähung,
Ungerechtigkeit” : „blâme, iniquité” : (4x)
hula subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 33, 23; 39, 7;
hulă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 33, 9; 33, 10;
hulí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „schmähen” : „blâmer” :
(1x)
să va huli verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 33, 27;

I
i Æel
iad : (1551-1553 ES) : s. n. : „Hölle” : „enfer” : (9x)
iad subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 7, 9; 11, 8; 14,
13; 17, 16; 33, 22;

iadul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 17, 13; 26, 6;
iadului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [1] 21, 13; 38, 17;
iar : (înc. sec. XVI PS. H.) : conj. : „aber, und” : „mais,
cependant, et” : (58x)
iar conjuncţie coord. [1] 30, 9;
iară conjuncţie coord. [1] 4, 12; 4, 18; 5, 2; 5, 3; 5, 14; 5, 19;
6, 9; 6, 13; 6, 21; 8, 5; 8, 7; 8, 18; 8, 21; 8, 22; 9, 14;
9, 23; 9, 24; 9, 25; 12, 6; 12, 11; 12, 12; 12, 16; 13, 4;
13, 10; 14, 10; 16, 6; 16, 7; 18, 21; 19, 18; 19, 28; 21,
34; 22, 23; 23, 13; 24, 2; 24, 25; 27, 14; 27, 14; 27, 15;
28, 4; 28, 28; 29, 8; 30, 1; 31, 5; 31, 10; 31, 14; 32, 22;
32, 6; 33, 14; 33, 33; 34, 16; 35, 6; 36, 12; 36, 14; 39,
35; 42, 5; 42, 16; 42, 17;
iárăşi : (1581 PRL) : adv. : „wiederum, abermals” : „de
nouveau, encore” : (9x)
iarăşi adv. [1] 5, 18; 6, 29; 7, 4; 10, 9; 10, 16; 14, 14; 32,
17; 33, 19; 42, 17;
iárbă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Gras” : „herbe, verdure”
: (5x)
iarba subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 5, 25; 8, 12; 41, 20;
iarbă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 18, 16; 40, 10;
iárnă : (1551-1553 ES) : s. f. : „Winter” : „hiver” : (1x)
iarna subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 37, 6;
iátă : (înc. sec. XVI PS. H.) : interj. : „siehe da” : „voici, voilà”
: (25x)
iată interjecţie [1] 1, 6; 1, 12; 1, 14; 2, 6; 2, 9; 2, 9; 3, 3; 5,
27; 13, 1; 13, 18; 16, 19; 19, 7; 26, 14; 27, 12; 28, 28;
30, 26; 32, 11; 32, 12; 33, 2; 33, 29; 36, 22; 36, 26; 36,
30; 40, 10; 40, 11;
ieri : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv. : „gestern” : „hier” : (2x)
ieri adv. de timp [1] 8, 9; 30, 3;
iésle : (c. 1573-1578 PS. SCH.) : s. f. : „Krippe” : „crêche” : (2x)
iêsle subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 6, 5;
iêslea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 39, 9;
ieşí : (1521 NEACŞU) : v. IV : „heraus-, hinausgehen” :
„sortir” : (26x)
am ieşit verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 1, 21; 3, 11; 14,
17;
ies verb indicativ prezent 3 pl. [1] 41, 11;
iêse verb indicativ prezent 3 sg. [1] 26, 4; 38, 24; 38, 29; 39,
21; 41, 12; 41, 13;
ieşi verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 1, 12; 2, 7; 30, 31;
ieşiiam verb indicativ imperfect 1 sg. [1] 29, 7;
ieşind verb gerunziu [1] 3, 16; 24, 5; 38, 8;
ieşi-vor verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 39, 4;
să iasă verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 5, 15; 31, 35; 31, 40;
va ieşi verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 5, 6; 8, 16; 28, 5; 37, 2;
voiu ieşi verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 23, 11;
ieşíre : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Ausgang, Exodus” :
„sortie” : (1x)
ieşire subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 38, 27;
ínimă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Herz, Seele” : „cœur,
âme” : (26x)
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inema subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 12, 3; 17, 4; 33, 3;
33, 23; 41, 16;
inemă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 8, 10; 34, 10;
inemii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 17, 11;
inemile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 12, 24;
inima subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 11, 13; 15, 12; 22,
22; 23, 16; 30, 27; 31, 7; 31, 9; 31, 27; 31, 29; 36, 28;
37, 1; 37, 5;
inimă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 34, 34; 36, 13;
37, 24; 38, 2;
inimile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 36, 6;

va izbi verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 40, 18;
izgoní : (1581 CORESI, EV. 203) : v. IV : „vertreiben” :
„rejetter” : (2x)
s-au izgonit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 24, 12;
va izgoni verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 36, 5;
iznoávă : (1551-1553 ES) : s. f. : „Neuigkeit” : „nouveauté” :
(1x)
iznoavă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 10, 17;

Î

inoród Æ inorog
inoróg : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. m. : „Wildstier” : „buffle” :
(1x)
inorodul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 39, 9;

îi Æel
îmbărbătá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „ermutigen” :
„encourager” : (2x)
îmbărbătîndu-să verb gerunziu [1] 33, 25;
se vor îmbărbăta verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 27, 14;

intrá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I. : „hinein-, hereintreten” :
„entrer” : (7x)
ar întra verb cond.-opt. prezent 3 sg. [1] 41, 5;
întrară verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 37, 8;
să între verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 14, 3; 15, 28;
va întra verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 13, 16; 33, 26;
voiu întra verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 1, 21;

îmbătrîní : (1560-1561 CORESI, TE.2) : v. IV : „altern” :
„vieillir” : (2x)
va îmbătrîni verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 14, 8; 29, 18;

ispití : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „erfahren, untersuchen” :
„apprendre” : (1x)
ispitêşte verb indicativ prezent 3 sg. [1] 34, 3;

îmbogăţí : (1560-1561 CORESI, TE.2) : v. IV : „reich machen” :
„s’enrichir” : (1x)
se va îmbogăţi verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 15, 29;

ispitíre : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Verführung,
Erfahrung” : „tentation” : (1x)
ispitire subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 7, 1;

îmbolnăví : (1564 CORESI, CAZ.) : v. IV : „1. krank machen; 2.
krank werden” : „1. rendre malade, 2. tomber malade” : (1x)
bolnăvind verb gerunziu [1] 24, 23;

isprăví : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „1. ausrichten, zustande
bringen” : „finir, accomplir, achever” : (5x)
isprăvindu-şi verb gerunziu [1] 16, 9;
să fiu isprăvit verb conjunctiv prezent 1 sg. [1] 40, 3;
să isprăveşti verb conjunctiv prezent 2 sg. [1] 13, 20;
va isprăvi verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 23, 6;
vor isprăvi verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 36, 11;

îmbrăcá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „anziehen, bekleiden” :
„(se) vêtir” : (6x)
ai îmbrăcat verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 10, 11;
am îmbrăcat verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 31, 19;
mă îmbrăcam verb indicativ imperfect 1 sg. [1] 29, 14;
s-au îmbrăcat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 24, 8;
să vor îmbrăca verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 8, 22;
te îmbracă verb imp. 2 sg. [1] 40, 5;

istoví : (1591-1592 DIR) : v. IV : „sich erschöpfen, enden,
abbauen, löschen” : „s'épuiser, éteindre, épuiser” : (7x)
să istovi verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 27, 18;
să va istovi verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 13, 12;
să vor istovi verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 34, 20;
să istoviră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 24, 5;
se va istovi verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 18, 5;
se vor istovi verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 15, 31; 15, 35;
iví : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „erscheinen” : „paraître” : (2x)
să ivească verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 24, 18;
să va ivi verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 11, 18;
izbăví : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „erlösen” : „sauver” :
(3x)
izbăvêşte verb indicativ prezent 3 sg. [1] 5, 4;
izbăvi-va verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 22, 30;
să izbăviţi verb conjunctiv prezent 2 pl. [1] 6, 23;
izbí : (1563-1583 COD. VOR.2) : v. IV : „hervorbrechen” : „se
précipiter” : (1x)

îmblá Æ umblá

îmbrăcáre : (1642 ÎNV. 42a, ap. TIKTIN) : s. f. : „Kleidung” :
„vêtement” : (2x)
îmbrăcare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 38, 9;
îmbrăcării subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 41, 5;
îmbrăcămínte : (1551-1553 ES) : s. f. : „Kleidung” :
„vêtements” : (2x)
îmbrăcămintea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 22, 6;
24, 7;
îmi Æeu
împăcá : (1551-1553 ES) : v. I : „versöhnen” : „réconcilier” :
(3x)
se va împăca verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 5, 24;
vor împăca verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 5, 23; 5, 23;
împărát : (1521 NEACŞU) : s. m. : „Kaiser” : „empereur” :
(12x)
împărat subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 2, 11; 2, 11;
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împăratul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 41, 26; 42,
17; 42, 17; 42, 17;
împăratului subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [1] 34, 18;
împăraţi subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 36, 7;
împăraţii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 3, 14; 12, 18;
42, 17;
un împărat subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 29, 25;
împărătésc : (1551-1553 ES) : adj. : „kaiserlich” : „impérial” :
(1x)
împărătească adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart.
[1] 18, 15;
împărăţí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „herrschen” :
„régner” : (2x)
au împărăţit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 42, 17;
împărăţind verb gerunziu [1] 34, 30;
împărţí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „aufteilen, zerteilen,
verteilen, unterscheiden” : „partager, distinguer” : (4x)
au împărţit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 31, 2;
împart verb indicativ prezent 3 pl. [1] 40, 25;
împarte verb indicativ prezent 3 sg. [1] 12, 11;
s-au împărţit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 21, 21;
împínge : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „1. rücken, 2.
verwerfen” : „1. pousser, presser, 2. rejetter” : (4x)
împingă verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 18, 19;
împingînd verb gerunziu [1] 14, 20;
mă împing verb indicativ prezent 1 sg. [1] 27, 6;
vei împinge verb viitor 1 indicativ 2 sg. [1] 34, 33;
împistritúră : (1682 DOS. VS. 46) : s. f. : „Schmuck” :
„ornement” : (1x)
împistriturii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 38, 36;
împleá Æ umple
împleticí : (1683 DOS. PAR. II 14V) : v. IV : „verflechten” :
„entrelacer” : (1x)
s-au împletecit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 40, 12;
împotríva : (1551-1553 ES) : adv./prep. : „gegen(über),
entgegen” : „au contraire, contre” : (11x)
împotriva prep. [1] 13, 25; 23, 13; 32, 1;
împotrivă adv. [1] 9, 3; 20, 2;
împotrivă adj. calificativ gradul pozitiv neutru pl. nom./ac. neart.
[1] 32, 3*;
împotrivă adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart.
[1] 32, 5*;
împotrivă adv. [1] 9, 32*; 15, 25*; 41, 2*; 41, 3*;
împotriví : (1551-1553 ES) : v. IV : „sich widersetzen” :
„s’opposer” : (1x)
se va împotrivi verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 9, 19;
împotrívnic : (1649 MARD.) : adj./s. : „Widersacher” :
„opposant” : (1x)
împotrivnicul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 13, 24;
împrejúr : (înc. sec. XVI PS. H.) : prep./adv. : „um ... herum,
in der Gegend” : „autour de, aux alentours de” : (8x)
împrejur adv. de loc [1] 1, 10; 18, 11; 19, 8; 19, 10; 38, 10;
împrejurul prep. [1] 29, 5;
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prejur prep. [1] 18, 11; 40, 20;
împrejurá : (1632 EUSTR. PRAV. 277 ap. TIKTIN) :
„einschließen” : „entourer” : (2x)
împrejurînd verb gerunziu [1] 1, 7; 2, 9;

v. I :

împreuná : (înc. sec. XVI PS. H.) : v.I : „1.zusammenbringen,
vereinigen, 2.zusammenkommen” : „1.unir, joindre, 2.se
rejoindre” : (2x)
împreună-se verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 41, 9;
împreunîndu-se verb gerunziu [1] 34, 8;
împreúnă : (1551-1553 ES) : adv. : „zusammen, gemeinsam” :
„ensemble” : (7x)
împreună adv. [1] 1, 4; 1, 4; 9, 35; 26, 3; 28, 19;
împreună adv. [1] 21, 21*; 28, 14*;
împroşcá : (1581-1582 PO) : v. I : „bespritzen, besudeln” :
„asperger, éclabousser” : (1x)
au împroşcat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 30, 14;
împúnge : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „stoßen, stechen” :
„pousser, piquer” : (1x)
mă împung verb indicativ prezent 1 sg. [1] 6, 4;
împuţiná : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „vermindern” : „se
diminuer, devenir moins nombreux” : (1x)
să împuţinează verb indicativ prezent 3 sg. [1] 14, 11;
în : (1499 DERS) prep. : „1. in, an, um, 2. bei, 3. zwischen” :
„1. en, dans, à, 2. par, 3. parmi” : (155x)
în prep. [1] 1, 1; 1, 4; 1, 12; 1, 13; 1, 13; 2, 5; 2, 9; 2, 9;
2, 9; 3, 6; 3, 6; 3, 11; 3, 20; 4, 12; 4, 19; 4, 20; 5, 14;
5, 15; 5, 19; 5, 20; 5, 20; 6, 4; 6, 29; 7, 11; 7, 16; 8, 4;
10, 19; 11, 14; 12, 5; 12, 10; 12, 12; 12, 12; 12, 24; 13,
14; 14, 8; 14, 8; 14, 13; 15, 22; 15, 28; 15, 28; 15, 35;
16, 3; 16, 5; 16, 10; 16, 11; 16, 13; 16, 15; 16, 17; 16,
19; 17, 6; 18, 8; 18, 8; 18, 10; 18, 11; 18, 16; 18, 16;
19, 18; 19, 20; 19, 20; 19, 23; 19, 23; 19, 24; 19, 27;
20, 6; 20, 12; 20, 14; 20, 20; 21, 10; 21, 13; 21, 16; 21,
21; 21, 23; 22, 12; 22, 14; 22, 22; 22, 24; 23, 9; 23, 12;
24, 5; 24, 11; 27, 3; 27, 11; 29, 7; 29, 19; 29, 20; 30,
19; 30, 19; 30, 25; 31, 15; 32, 5; 32, 7; 33, 11; 33, 16;
33, 18; 33, 22; 34, 11; 34, 35; 36, 7; 36, 8; 36, 27; 37,
7; 38, 16; 38, 19; 38, 26; 38, 29; 38, 32; 38, 40; 38, 40;
39, 10; 39, 30; 40, 8; 40, 15; 40, 18; 40, 19; 40, 26; 40,
27; 41, 14; 42, 15; 42, 17; 42, 17; 42, 17;
în prep. [1] 1, 9*; 1, 21*; 1, 21*; 2, 1*; 2, 3*; 2, 9*; 4, 8*;
4, 19*; 6, 5*; 6, 28*; 8, 17*; 9, 17*; 14, 21*; 15, 21*;
16, 8*; 16, 12*; 20, 13*; 20, 18*; 20, 18*; 21, 34*; 22,
4*; 22, 6*; 29, 25*; 30, 7*; 32, 10*; 32, 11*; 33, 1*; 33,
31*; 34, 4*; 34, 16*; 35, 16*; 37, 14*; 39, 16*; 42, 9*;
înaínte : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv. /prep. : „1. früher, zuerst,
2. von, (be)vor” : „1. auparavant, 2. avant” : (67x)
înainte adv. de loc [1] 15, 24; 27, 6;
înaintea prep. [1] 1, 6; 1, 9; 2, 1; 2, 1; 2, 2; 4, 16; 4, 17; 8,
4; 9, 4; 11, 4; 13, 3; 13, 7; 13, 7; 13, 15; 13, 16; 14, 3;
15, 4; 15, 13; 15, 15; 15, 25; 15, 25; 15, 26; 16, 20; 16,
21; 18, 3; 19, 15; 19, 28; 21, 8; 21, 31; 21, 33; 22, 23;
22, 26; 25, 4; 25, 5; 26, 6; 27, 10; 29, 2; 31, 28; 31, 34;
32, 1; 32, 2; 34, 10; 34, 10; 34, 26; 34, 37; 35, 2; 35,
14; 41, 14; 42, 7;

230

IOV
mai nainte adv. de timp comp. [1] 3, 24; 8, 12; 15, 7; 15, 32;
15, 33; 24, 6; 24, 15; 42, 5; 42, 10; 42, 17;
naintea prep. [1] 2, 10; 21, 18;
înainte adv. de timp [1] 25, 2*; 27, 1*; 29, 1*;
mainte adv. de timp [1] 10, 21*;

înált : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj./s. : „hoch, Höhe” : „haut,
hauteur” : (7x)
cêle nalte subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 22, 12; 28,
18; 31, 2;
cel înalt subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 41, 26;
cel Înalt subst. propriu masc. sg. nom./ac. art. [1] 25, 2;
celui Înalt adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. gen./dat. art. [1]
31, 28;
înaltu adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart. [1]
11, 8;
înălţá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „erhöhen, erheben” :
„lever, (s')élever” : (6x)
înălţa-se-va verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 8, 11;
înălţắ verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 19, 6;
să înalţă verb indicativ prezent 3 sg. [1] 39, 27;
se va înălţa verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 36, 7;
va înălţa verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 39, 18;
vei înălţa verb viitor 1 indicativ 2 sg. [1] 17, 4;
înălţáre : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Erhöhung, Erhebung”
: „élévation” : (1x)
înălţarea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 24, 24;
înălţíme : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Höhe, Anhöhe” :
„hauteur” : (5x)
înălţime subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 5, 7; 5, 11;
39, 18; 40, 5;
înălţimi subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 16, 19;
înăúntru : (1560-1561 CORESI, TE.2) : adv. : „innen, drinnen,
hinein” : „à l'intérieur, en” : (1x)
înlăuntru adv. de loc [1] 27, 3;
încáilea Æ încaltea
încáltea : (1581 CORESI, EV. 141) : adv. : „wenigstens” : „tout
au moins, du moins” : (1x)
încailea adv. [1] 21, 32;
încă : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv. : „1. noch, 2. auch,
ebenfalls” : „1. encore, 2. aussi, de même” : (29x)
încă adv. [1] 1, 16; 1, 17; 1, 18; 2, 3; 2, 9; 7, 9; 7, 10; 8,
12; 14, 7; 14, 10; 15, 10; 15, 10; 16, 22; 17, 15; 23, 8;
27, 1; 27, 3; 29, 1; 30, 2; 32, 1; 32, 15; 32, 21; 34, 23;
34, 36; 35, 1; 36, 1; 36, 2; 36, 16; 40, 27;
încălzí : (1560-1561 CORESI, TE.2) : v. IV : „erwärmen” :
„réchauffer” : (1x)
s-au încălzit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 31, 20;
începătúră : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Anfang, Ursprung”
: „commencement, début” : (2x)
începătura subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 37, 3; 40, 14;
încépe : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „beginnen” :
„commencer” : (3x)
au început verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 13, 15;

începînd verb gerunziu [1] 6, 9;
voiu încêpe verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 6, 4;
încetá : (1551-1553 ES) : v. I : „aufhören” : „cesser” : (7x)
aş fi încetat verb cond.-opt. perfect 1 sg. [1] 3, 13;
au încetat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 29, 9;
încetară verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 32, 1;
încetă verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 38, 1;
să mă încetez verb conjunctiv prezent 1 sg. [1] 21, 34;
va înceta verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 6, 26;
vei înceta verb viitor 1 indicativ 2 sg. [1] 18, 2;
închegá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „gerinnen” : „se
coaguler, se cailler” : (2x)
ai închiegat verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 10, 10;
au închegat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 14, 19;
încheiére : (1691 MART. ORT. II) : s. f. : „(Panzer)platte” :
„plaque (de cuirasse)” : (1x)
închiêrea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 41, 5;
încheietúră : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Gelenk” :
„jointure, articulation” : (2x)
închietură subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 31, 22;
închieturile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 17, 11;
închíde : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „schließen” : „fermer”
: (3x)
au închis verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 3, 10; 3, 23;
va închide verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 12, 15;
închiná : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „neigen, sich verneigen”
: „s’incliner” : (1x)
să închinắ verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 1, 20;
închipuíre :
(1581 CORESI, EV. 510) :
s. f. :
„Einbildung(skraft)” : „imagination” : (1x)
închipuire subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 4, 16;
încínge : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „gürten” : „ceinturer,
ceindre” : (2x)
încinge verb imp. 2 sg. [1] 38, 3; 40, 2;
încîlcít : (1581 PRL) : adj./s. : „kraus, konfus” : „vague” :
(1x)
celor încîlciţi subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 5, 13;
încleştá : (c. 1640 URECHE2 161) : v. I : „einklemmen” : „se
serrer fortement” : (1x)
ai încleşteat verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 10, 11;
încolţurát : (1683-1686 MS. 45, 441/2) : adj. : „eckig” :
„hargneux” : (2x)
încolţorat adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart.
[1] 40, 15;
încolţurată adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart.
[1] 38, 6;
înconjurá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „umkreisen” :
„encercler” : (6x)
au încunjurat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 1, 17; 19,
12;
încunjuraiu-mă verb indicativ perfect simplu 1 sg. [1] 17, 7;
încunjurară verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 16, 13;
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încunjuratu-au verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 22, 10;
încúnjură verb indicativ prezent 3 pl. [1] 30, 4;
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îndrăznire subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 4, 4; 17, 9;
21, 27; 27, 10; 39, 20;

încréde : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „auf jdn. vertrauen,
jdm. vertrauen” : „se fier, avoir confiance” : (1x)
se încrêde verb indicativ prezent 3 sg. [1] 4, 18;

îndreptá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „(gerade) richten” :
„redresser” : (1x)
să te îndireptezi verb conjunctiv prezent 2 sg. [1] 33, 32;

încreţí : (1682 DOS. VS. 46, ap. DLR) : v. IV : „kräuseln” :
„friser” : (1x)
s-au încreţit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 4, 15;

îndulcí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „besänftigen,
enthärten, versüßen” : „adoucir” : (3x)
să îndulci verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 24, 5;
să îndulciră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 21, 33;
să va îndulci verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 20, 12;

încuiá : (1551-1553 ES) : v.I : „schließen” : „fermer” : (1x)
încuindu-se verb gerunziu [1] 34, 20;
încuiére : (1649 MARD.) : s. f. : „Verschließung” : „fermeture”
: (1x)
încuiêre subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 28, 15;

înduplecá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „erweichen” :
„consentir à” : (1x)
s-au înduplecat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 9, 13;

încuietoáre : (1632 EUSTR. PRAV. 325, ap. TIKTIN) : s. f. :
„Verschluss” : „loquet” : (1x)
încuitorile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 26, 13;

îndurá : (c. 1564 CORESI, MOLIT. 187) : v. I : „erbarmen” :
„prendre qqn. en pitié” : (2x)
s-au îndurat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 33, 18;
se va îndura verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 20, 13;

încurcá : (1581 CORESI, EV. 416) : v. I : „verwirren” :
„emmêler” : (1x)
să să încurce verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 18, 8;

înecătúră : (1521 DERS/ în top. Necătură) : s. f. :
„Überflutung” : „débordement des eaux” : (1x)
necătură subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 40, 18;

îndátă : (c. 1516-1636 GLOS. B.) : adv. : „gleich, sogleich” :
„tout de suite” : (4x)
îndată adv. de timp [1] 3, 11; 5, 3; 39, 30; 40, 7;

înfăşá : (1563-1583 COD. VOR.2) : v. I : „wickeln” :
„emmailloter” : (1x)
am înfăşat verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 38, 9;

îndelungá : (1581 PRL) : v. I : „entfernen, in die Länge
ziehen” : „ajourner, éloigner” : (1x)
să îndelungesc verb conjunctiv prezent 1 sg. [1] 7, 16;

înfăşurá : (1608-1613 VARLAAM, L. 180) : v. I : „einwickeln” :
„enrouler” : (1x)
înfăşurîndu-se verb gerunziu [1] 40, 19;

îndireptá Æ îndrepta

înfierbîntá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „erhitzen” :
„échauffer” : (1x)
s-au fierbîntat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 30, 27;

îndîrjí : (1665-1672 MS. 4389,
: v. IV : „hartnäckig
werden” : „s’obstiner, s’acharner” : (1x)
să îndîrjaşte verb indicativ prezent 3 sg. [1] 39, 21;
446/2)

îndoí : (1563-1583 COD. VOR.2) : v. IV : „zweifeln” : „douter,
hésiter” : (1x)
vă veţi îndoi verb viitor 1 indicativ 2 pl. [1] 13, 8;
îndoíre : (1563 CORESI, PRAXIU 230) : s. f. : „Verdoppelung” :
„redoublement” : (1x)
îndoire subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 42, 10;
îndoít : (1581 PRL) : adj. : „verdoppelt” : „double” : (2x)
îndoit num. mult. [1] 11, 6;
îndoite adj. calificativ gradul pozitiv neutru pl. nom./ac. neart. [1]
42, 10;
îndrăgí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „lieben, liebhaben” :
„prendre en amitié” : (1x)
îndrăgisem verb indicativ mcpf. 1 sg. [1] 19, 19;
îndrăzní : (1560-1561 CORESI, TE2) : v. IV : „wagen” : „oser”
: (2x)
au îndrăznit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 15, 12;
te vei îndrăzni verb viitor 1 indicativ 2 sg. [1] 22, 26;
îndrăzníre : (1563 CORESI, PRAXIU 67) : s. f. : „(Wage-)mut” :
„audace” : (5x)

înfíge : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „(hinein)stecken” :
„ficher, enforcer” (2x)
iaste înfiptă verb indicativ prezent 3 sg. [1] 41, 16;
sînt înfipţi verb indicativ prezent 3 pl. [1] 38, 6;
înflorí : (c. 1573-1578 PS. SCH.) : v. IV : „blühen” : „fleurir” :
(3x)
înflorind verb gerunziu [1] 14, 2;
va înflori verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 14, 7;
vor înflori verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 20, 21;
înfricoşá : (1560-1561 CORESI, TE.2) : v. I : „Furcht/Angst
einjagen” : „efffrayer” : (3x)
au înfricoşat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 33, 16;
mă voiu înfricoşa verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 23, 15;
vor înfricoşa verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 41, 18;
înfricoşáre : (1642 ÎNV. 45a, ap. TIKTIN) : s. f. : „Terror” :
„terreur” : : (1x)
înfricoşarea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 23, 6;
înfrumuseţát :
(1560-1561 CORESI, TE.2) :
adj./s. :
„verschönert, geschmückt” : „embelli, enjolivé” : (1x)
cêle înfrumseţate subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 18,
14;
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înfruntá : (1559-1560 BRATU) : v. I : „trotzen” : „affronter” :
(1x)
m-am înfruntat verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 31, 34;
îngăduí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „erlauben, warten,
bleiben” : „permettre, attendre, rester” : (11x)
îngădui verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 32, 4;
îngăduiască verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 3, 9;
îngăduiêşte verb imp. 2 sg. [1] 33, 5; 36, 2;
îngăduiêşte verb indicativ prezent 3 sg. [1] 6, 11;
îngădui-voiu verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 14, 14;
să îngăduiască verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 20, 26;
va îngădui verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 8, 15; 41, 3;
vei îngădui verb viitor 1 indicativ 2 sg. [1] 2, 9;
voiu îngădui verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 17, 13;
îngăduínţă : (c. 1608-1613 VARLAAM, L. 47) : s. f. :
„Duldsamkeit, Nachsicht” : „espérance, pitié” : (1x)
îngăduinţa subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 14, 19;
î́nger : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. m. : „Engel” : „ange” : (11x)
înger subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 5, 1; 20, 15;
îngeri subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 33, 23; 36, 14;
40, 6;
îngerii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 1, 6; 2, 1; 38, 7;
40, 14; 41, 25;
îngerilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 4, 18;
îngheţát : (1581 CORESI, EV. 364/ vb.) : adj. : „gefroren” :
„glacé” : (1x)
îngheţată adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [1]
6, 16;

IOV
înlăúntru Æ înăuntru
înmulţí : (mulţí: înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „vermehren” :
„accroître, multiplier” : (2x)
au mulţit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 34, 6;
înmulţi-se-vor verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 39, 4;
înnoí : (1570 CORESI, LIT.) : v. IV : „erneuern” : „renouveler,
refaire” : (1x)
înnoind verb gerunziu [1] 10, 17;
înotá : (1559-1560 BRATU) : v. I : „sich suhlen” : „se vautrer”
: (1x)
înoată verb indicativ prezent 3 sg. [1] 11, 12;
înrădăcináre : (1665-1672 MS. 4389, 839/2) : s. f. : „Grund” :
„fondement, profondeur” : (1x)
înrădăcinările subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 36, 30;
îns(ul), însa : (înc. sec. XVI PS. H.) : pron. pers. : „er, sie” :
„il, elle” : (5x)
însa pron. pers. 3 fem. sg. nom./ac. acc. [1] 31, 17;
însul pron. pers. 3 masc. sg. nom./ac. acc. [1] 28, 5;
însul pron. pers. 3 neutru sg. nom./ac. acc. [1] 34, 13;
înşii pron. pers. 3 masc. pl. nom./ac. acc. [1] 32, 15; 36, 31;
însă : (înc. sec. XVI PS. H.) : „indessen” : „pourtant” : (14x)
însă conjuncţie coord. [1] 2, 5; 5, 8; 9, 21; 12, 6; 13, 3; 14, 18;
17, 10; 21, 17; 27, 6; 27, 7; 34, 36; 35, 12; 36, 6; 39, 24;
însănătoşí : (1551-1553 ES) : v. IV : „gesund werden” :
„guérir” : (1x)
să să însănătoşaze verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 24, 23;

înghiţí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „schlucken” :
„ingurgiter” : (2x)
va înghiţi verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 8, 18;
voiu înghiţi verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 7, 18;

însemná : (1570 CORESI, LIT.) : v. I : „zeichnen” : „noter” :
(1x)
ai însemnat verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 14, 17;

înghiţít : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj. : „geschluckt” : „avalé”
neînghiţită adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart.
[1] 20, 18;

însetoşát : (1560-1561 CORESI, TE.2) : adj./s. : „durstig” :
„assoiffé” : (2x)
cei însătoşaţi subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 18, 9;
însetoşat adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart.
[1] 29, 23;

îngrădí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „umzäunen” :
„entourer, clôturer” : (2x)
ai îngrădit verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 1, 10;
am îngrădit verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 38, 8;
îngrădíre : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Umzäumung” :
„clôture, enclos” : (1x)
îngrădirea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 38, 31;
îngreuiá : (c. 1564 CORESI, CAZ. 86) : v. I : „be-, erschweren” :
„alourdir” : (1x)
îngreuiază verb indicativ prezent 3 sg. [1] 35, 16;
îngropáre : (1551-1553 ES) : s. f : „Begräbnis” :
„enterrement” : (1x)
îngropare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 17, 1;
îngrozí : (1559-1560 BRATU) : v. IV : „entsetzen” : „effrayer”
: (3x)
au îngrozit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 12, 17;
îngrozeşti verb indicativ prezent 2 sg. [1] 7, 14;
să îngrozească verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 13, 21;

înspăimá Æ înspăimînta
înspăimîntá : (1649 MARD.) : v. I : „erschrecken, ängstigen” :
„effrayer” : (1x)
înspăimezi verb indicativ prezent 2 sg. [1] 7, 14;
înstrăiná : (c. 1564 CORESI, CAZ. 139) : v. I : „entfremden” :
„aliéner” : (1x)
va înstreina verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 21, 29;
înstrăináre : (striináre: 1581 CORESI, EV. 206) :
„Verderben” : „malheur” : (1x)
striinare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 31, 3;

s. f. :

înstrăinát : (1581 CORESI, EV. 481) : adj. : „entfremdet” :
„éloigné” : (1x)
înstreinat adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart.
[1] 6, 18;
î́nsuşi : (înc. sec. XVI PS. H.) :
„moi-même” : (4x)

adj. pron. :

„selbst” :
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înşivă
însuşi
însuşi
însuşi

adj. pron. de întărire 2 masc. pl. nom./ac. [1] 13, 8;
adj. pron. de întărire 3 masc. sg. nom./ac. [1] 33, 27;
adj. pron. de întărire 3 masc. pl. gen./dat. [1] 15, 19;
adj. pron. de întărire 3 neutru sg. nom./ac. [1] 24, 24;

înşelá : (1551-1553 ES) : v. I : „betrügen, hintergehen,
täuschen” : „tromper, duper, tricher” : (6x)
au înşălat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 36, 16;
m-am înşălat verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 6, 24;
mă înşălaiu verb indicativ perfect simplu 1 sg. [1] 19, 4;
s-au înşălat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 31, 27;
să înşală verb indicativ prezent 3 pl. [1] 19, 4;
va înşăla verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 8, 18;
înşelăciúne : (c. 1551-1558 PS. V. 467) : „Täuschung, Betrug” :
„tromperie” : (1x)
înşălăciunea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 19, 4;
întărí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „(ver)stärken, kräftigen,
befestigen” : „fortifier, renforcer” : (6x)
au întărit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 28, 23;
au întăritu verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 20, 19;
întări-va verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 18, 9;
întări-vei verb viitor 1 indicativ 2 sg. [1] 37, 18;
se vor întări verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 36, 9;
va întări verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 36, 22;
întemeiát : (1563 CORESI, PRAXIU 458) : adj. : „begründet” :
„fondé” : (1x)
întemeiat adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart.
[1] 20, 7;
întínde : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „ausstrecken, sich
erstrecken” : „(s’)étendre, tendre” : (10x)
au întins verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 30, 12;
au întins verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 9, 8; 28, 9;
întinde verb indicativ prezent 3 sg. [1] 36, 30;
întinzi verb indicativ prezent 2 sg. [1] 11, 13;
întinzind verb gerunziu [1] 26, 7;
întinzînd verb gerunziu [1] 26, 9; 39, 26;
se-au întins verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 26, 11;
vei întinde verb viitor 1 indicativ 2 sg. [1] 22, 3;
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ar fi întimpinat verb cond.-opt. perfect 3 sg. [1] 4, 12;
au întimpinat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 4, 14;
au timpinat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 3, 12;
întimpinatu-au verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 3, 25;
timpinară verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 27, 20;
tímpină verb indicativ prezent 3 sg. [1] 36, 33;
timpinînd verb gerunziu [1] 39, 21;
va timpina verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 5, 14;
vom timpina verb viitor 1 indicativ 1 pl. [1] 21, 15;
vor tempina verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 41, 18;
întîmplá : (1559-1560 BRATU) : V.I : „sich ereignen” :
„arriver, survenir” : (4x)
s-au întîmplat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 1, 22; 2,
10; 42, 11;
să întîmplắ verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 22, 11;
întoárce : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „kehren, wenden,
drehen” : „tourner, retourner, ramener” : (20x)
a să întoarce verb infinitiv prezent [1] 15, 22;
au întors verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 9, 13;
întoarce verb imp. 2 sg. [1] 40, 7;
întorci verb indicativ prezent 2 sg. [1] 10, 9;
întorcîndu-se verb gerunziu [1] 41, 17;
întorcu-să verb indicativ prezent 3 pl. [1] 30, 15;
mă voiu întoarce verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 10, 21; 16,
22;
s-au întors verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 28, 5;
să întoarcă verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 33, 17;
să să întoarcă verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 33, 23;
se va întoarce verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 7, 7; 7, 10; 39,
22;
se vor întoarce verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 36, 10; 39, 4;
te vei întoarce verb viitor 1 indicativ 2 sg. [1] 22, 23;
va întoarce verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 9, 12; 34, 25;
v-aţi întors verb indicativ perfect compus 2 pl. [1] 32, 14;
întócmai Æ tocmai
întrá Æ intra

întíndere : (1551-1553 ES) : s. f. : „Ausbreitung” :
„déchirement” : (1x)
întinderea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 36, 29;

întrebá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „fragen” : „demander” :
(6x)
întreabă verb imp. 2 sg. [1] 8, 8; 12, 7;
întrebaţi verb imp. 2 pl. [1] 21, 29;
voiu întreba verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 38, 3; 40, 2; 42, 4;

întinerí : (1551-1553 ES) : v. IV : „jünger werden” : „rajeunir”
: (1x)
va întineri verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 33, 24;

întregí : (c. 1573-1578 PS. SCH.) : v. I : „gestalten” : „former” :
(1x)
te-ai întregit verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 33, 6;

întíns : (1559-1560 BRATU) : adj. : „ausgedehnt” : „étendu” :
(1x)
cêle întinse adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. art. [1]
14, 19;

întristá : (1551-1553 ES) : v. I : „betrüben, traurig machen” :
„rendre/devenir triste, s’affliger, s’attrister” : (1x)
am întristat verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 31, 39;

întî́i : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv. : „zuerst” : „premièrement”
: (1x)
întîiu adv. [1] 42, 17;
întîmpiná : (tîmpiná: înc. sec. XVI PS. H.) : v. I :
„entgegengehen, -kommen, -treten, empfangen” : „aller à la
rencontre de, aller au devant de, accueillir” : (10x)

î́ntru : (înc. sec. XVI PS. H.) : prep. : „in, an, um” : „en, dans,
à” : (94x)
într- prep. [1] 34, 13;
întru prep. [1] 1, 5; 1, 22; 2, 10; 3, 3; 3, 3; 3, 14; 4, 6; 6,
6; 6, 24; 7, 5; 7, 6; 7, 8; 9, 33; 10, 13; 11, 3; 11, 14;
12, 4; 12, 9; 13, 5; 13, 16; 13, 27; 14, 13; 14, 17; 15,
10; 15, 21; 15, 23; 15, 23; 15, 26; 16, 4; 16, 8; 16, 8;
16, 19; 17, 10; 17, 12; 17, 13; 17, 16; 18, 6; 18, 20; 18,
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20; 18, 20; 19, 12; 19, 28; 20, 25; 21, 13; 22, 21; 23,
11; 24, 16; 24, 25; 26, 8; 26, 14; 27, 6; 27, 12; 28, 9;
28, 13; 28, 14; 28, 26; 29, 25; 30, 1; 30, 2; 30, 14; 30,
22; 30, 28; 31, 15; 32, 8; 33, 2; 33, 8; 33, 15; 33, 19;
33, 25; 33, 30; 34, 35; 35, 2; 36, 7; 36, 25; 36, 28; 36,
33; 37, 2; 37, 21; 37, 21; 38, 11; 38, 26; 39, 4; 39, 18;
40, 17; 40, 25; 41, 10; 41, 24; 42, 10; 42, 15;
într- prep. [1] 11, 12*; 38, 40*; 40, 3*;
întru prep. [1] 34, 8*;

întrutotţiitór : (1642 CAZ. GOV. 307) : s. m. : „Allherrscher” :
„Tout-puissant” : (3x)
cel Întrutotţiitoriu subst. propriu masc. sg. nom./ac. art. [1] 22,
25; 27, 2; 34, 12;
întunecá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „ab-, verdunkeln” :
„s’obscurcir, devenir sombre” : (1x)
întuneci-se verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 3, 8;
întunecós : (1642 CAZ. GOV. 175) : adj. : „dunkel” : „sombre”
: (2x)
întunecoasă adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart.
[1] 15, 23;
întunecos adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart.
[1] 10, 22;
întunéric : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Finsternis, Dunkel” :
„ténèbres, obscurité” : (25x)
al întunêrecului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [1] 38,
19;
întunêrec subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 3, 4; 3, 5;
3, 6; 5, 14; 10, 22; 12, 25; 15, 22; 15, 30; 18, 6; 18, 19;
19, 8; 22, 11; 23, 17; 24, 14; 28, 3; 29, 3; 37, 15;
întunêrecul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 20, 26; 24,
15; 26, 10;
întunêrecului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [1] 17, 12;
28, 3;
-ntunêrec subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 12, 22; 24,
16;
înţelepciúne : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Weisheit” :
„sagesse” : (13x)
înţelepciune subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 5, 13; 13,
5;
înţelepciunea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 12, 13; 15,
8; 26, 3; 28, 12; 28, 18; 28, 28; 32, 13; 33, 33; 38, 37;
39, 17;
înţelepciunii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 11, 6;
înţelépt : (1521 NEACŞU) : adj./s. : „Weiser” : „sage” : (8x)
cei înţelepţi subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 32, 9; 37,
24;
înţelept adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [1]
9, 4; 34, 34;
înţeleptul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 15, 2;
înţelepţii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 15, 18; 34, 34;
înţelepţilor subst. comun masc. pl. voc. art. [1] 34, 2;
învăţá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „1. lehren, 2. lernen” :
„apprendre” : (17x)
ai învăţat verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 4, 3;
învaţă verb imp. 2 sg. [1] 13, 23; 37, 19; 42, 4;

învaţă verb indicativ prezent 3 sg. [1] 21, 22; 22, 2; 32, 8; 33,
4;
învaţă-te verb imp. 2 sg. [1] 37, 14;
învăţa verb imp. 2 sg. [1] 10, 2;
învăţatu-te-ai verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 38, 18;
învăţaţi verb imp. 2 pl. [1] 6, 24;
învăţîndu-se verb gerunziu [1] 36, 13;
să învăţ verb conjunctiv prezent 1 sg. [1] 36, 2;
te învaţă verb imp. 2 sg. [1] 34, 36;
voiu învăţa verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 33, 33;
vor învăţa verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 8, 10;
învăţát : (1559-1560 BRATU) : adj./s. : „gelehrt” : „instruit” :
(2x)
cei învăţaţi subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 5, 13; 21,
22;
învăţătúră : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Lehre, Belehrung” :
„enseignement, étude” : (8x)
învăţătura subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 12, 2; 20, 3;
28, 20; 32, 7; 38, 36;
învăţătură subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 4, 21; 12,
12;
învăţături subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 37, 13;
învechí : (c. 1573-1578 PS. SCH.) : „alt werden, veralten” :
„viellir” : (5x)
au vechit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 32, 15;
învechêşte verb indicativ prezent 3 sg. [1] 9, 5;
mă vechiesc verb indicativ prezent 1 sg. [1] 13, 28;
s-au vechit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 21, 7;
vechi-se-va verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 14, 18;
învelí : (1560-1561 CORESI, TE.2) : v. IV : „bedecken” :
„couvrir” : (1x)
mă învăliiam verb indicativ imperfect 1 sg. [1] 29, 14;
învelitúră : (1649 MARD.) : s. f. : „Hülle” : „voile, protection,
refuge” : (1x)
învălitură subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 26, 6;
înviá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „zum Leben erwachen” :
„laisser vivre, ressusciter” : (3x)
au învis verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 42, 17;
să fie învis verb conjunctiv perfect 3 sg. [1] 42, 17;
va înviia verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 36, 6;
învinuí :
(vinuí: 1581 CORESI, EV. 274) :
v. IV :
„beschuldigen” : „inculper, accuser, incriminer” : (1x)
va vinui verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 34, 29;
îţi Æ tu

J
jále : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Jammer” : „désolation” :
(1x)
jale subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 30, 31;
jefuí : (înc. sec. XVII IORGA B, I 15, ap. DA) :
„plündern, rauben” : „ravir, piller” : (3x)
au jăfuit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 20, 19;
au jefuit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 24, 19;

v. IV :
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jăfuind verb gerunziu [1] 24, 2;
jefuíre : (1649 MARD.) : s. f. : „Beute” : „proie” : (1x)
jăfuirea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 29, 17;
jértfă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Opfer” : „offrande” :
(3x)
jîrtva subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 20, 6;
jîrtvă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 42, 8;
jîrtve subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 1, 5;
jeţ : (1563 CORESI, PRAXIU 544) : s. n. : „Lehnstuhl, Sitz” :
„fauteuil, siège” : (1x)
jăţiul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 29, 7;
jî́rtvă Æ jertfă
jos : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv. : „unten, hinunter” : „en bas,
bas” : (2x)
jos adv. [1] 1, 20; 20, 10;
jucá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „spielen” : „jouer” : (2x)
joacă verb indicativ prezent 3 pl. [1] 21, 11;
vei juca verb viitor 1 indicativ 2 sg. [1] 40, 24;
judecá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „richten, urteilen” :
„juger” : (14x)
ai judecat verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 10, 2;
au judecat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 23, 13; 27, 2;
júdecă verb indicativ prezent 3 sg. [1] 22, 13; 37, 23;
judeci verb indicativ prezent 2 sg. [1] 39, 32;
judecînd verb gerunziu [1] 8, 3;
judecîndu-se verb gerunziu [1] 31, 13;
mă judec verb indicativ prezent 1 sg. [1] 39, 34;
să să judece verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 9, 3;
să va judeca verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 13, 19;
te júdecă verb indicativ prezent 2 sg. [1] 35, 14;
va judeca verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 36, 31;
vei judeca verb viitor 1 indicativ 2 sg. [1] 7, 18;
judecátă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „1. Gericht, 2. Urteil” :
„1. jugement, 2. réflexion” : (24x)
judecata subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 13, 6; 13, 18;
23, 7; 29, 14; 29, 16; 31, 13; 32, 9; 34, 5; 34, 6; 34, 12;
36, 15; 36, 17; 40, 3;
judecată subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 9, 32; 14, 3;
19, 7; 22, 4; 23, 4; 34, 4; 35, 2; 39, 32;
judecăţii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 9, 15; 9, 19;
judecăţile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 36, 6;
judecătór : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. m. : „Richter” : „juge” :
(3x)
judecători subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 13, 8;
judecătorii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 12, 17;
judecătorilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 9, 24;
jug : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Joch” : „joug” : (2x)
jugul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 6, 2; 39, 10;
junghiére : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Erstechen” : „action
de poignarder” : (3x)
junghêre subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 27, 14;
junghêrea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 21, 20;
junghiêre subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 10, 16;

la : (1471 DERS) : prep. : „an, zu, bei, in, nach” : „à, en, près
de, vers” : (181x)
la prep. [1] 1, 4; 1, 11; 1, 16; 1, 18; 1, 18; 1, 19; 2, 4; 2, 7;
2, 7; 2, 7; 3, 4; 3, 9; 4, 4; 4, 12; 5, 4; 5, 7; 5, 11; 5, 18;
5, 26; 5, 26; 5, 26; 5, 26; 6, 4; 6, 5; 6, 9; 6, 13; 6, 22; 6,
22; 6, 26; 7, 9; 7, 9; 7, 10; 7, 15; 7, 15; 7, 16; 7, 16; 7,
17; 7, 18; 7, 20; 8, 10; 9, 4; 9, 24; 9, 26; 9, 32; 9, 32; 9,
34; 10, 3; 10, 9; 10, 16; 10, 22; 10, 22; 11, 6; 11, 7; 11,
14; 12, 13; 12, 17; 12, 22; 13, 11; 13, 24; 13, 27; 14, 5;
14, 6; 14, 20; 15, 8; 15, 22; 16, 13; 16, 21; 17, 9; 17, 16;
18, 19; 19, 9; 19, 13; 19, 26; 20, 4; 20, 20; 20, 26; 20, 28;
20, 29; 20, 29; 21, 2; 21, 5; 21, 9; 21, 14; 21, 17; 21, 20;
21, 30; 21, 30; 21, 32; 22, 3; 22, 4; 22, 18; 22, 23; 22, 26;
23, 3; 23, 7; 23, 7; 23, 8; 24, 5; 24, 9; 24, 14; 24, 24; 25,
2; 25, 3; 25, 3; 26, 2; 26, 2; 26, 3; 26, 10; 27, 6; 27, 11;
27, 13; 27, 13; 27, 14; 28, 11; 29, 3; 29, 7; 30, 22; 31, 5;
31, 9; 31, 9; 31, 12; 31, 24; 31, 32; 32, 14; 33, 22; 33, 24;
33, 28; 34, 10; 34, 15; 34, 34; 35, 4; 35, 5; 35, 8; 35, 8;
35, 15; 36, 2; 36, 13; 36, 14; 36, 19; 37, 12; 37, 13; 37,
13; 37, 13; 37, 18; 37, 21; 37, 24; 38, 2; 38, 16; 38, 20;
38, 22; 38, 23; 38, 23; 38, 24; 38, 37; 39, 4; 39, 14; 39,
21; 40, 15; 41, 5; 42, 17; 42, 17;
la prep. [1] 31, 37*; 32, 11*; 32, 12*; 33, 17*; 33, 17*; 33,
18*; 34, 9*; 34, 33*; 35, 5*; 36, 7*; 36, 19*; 37, 5*; 37,
12*; 37, 17*; 37, 21*; 37, 22*; 37, 23*; 38, 14*; 38,
15*; 39, 22*;
lácăt : (1649 MARD.) : s. n. : „Schloss” : „cadenas” : (1x)
lacăte subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [1] 38, 10;
lápte : (1517 DERS / în top. Lacul Laptelui) : s. n. : „Milch” :
„lait” : (2x)
lapte subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 29, 6;
laptele subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 10, 10;
laţ : (1496-1507 DERS) : s. n. : „Schlinge” : „piège” : (3x)
laţ subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 18, 8;
laţuri subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [1] 18, 9; 22, 10;
láudă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Lob (preisung)” :
„louange” : (1x)
lauda subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 15, 27;
lăcáş Æ locaş
lăcomí : (1563 CORESI, PRAXIU 267) : v. IV : „begehren” :
„convoiter” : (1x)
lăcomêşte verb indicativ prezent 3 sg. [1] 27, 8;
lăcrimá : (1559-1560 BRATU) : v. I : „weinen” : „pleurer” :
(1x)
lăcrămez verb indicativ prezent 1 sg. [1] 3, 24;
lăcuí Æ locui
lămurít : (1581 CORESI, EV. 318) : adj. : „klar” : „clair” : (1x)
lămurit adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart. [1]
22, 25;
lărgíme : (1581-1582 PO) : s. f. : „Weite” : „largeur” : (1x)
lărgimea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 11, 9;
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lăsá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „lassen, verlassen” : „laisser,
quitter, abandonner” : (11x)
am lăsat verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 31, 35;
au lăsat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 39, 5;
lasă verb imp. 2 sg. [1] 10, 20; 19, 5; 25, 6;
lasă verb indicativ prezent 3 sg. [1] 9, 18;
laşi verb indicativ prezent 2 sg. [1] 7, 18;
lăsă verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 42, 10;
va lăsa verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 39, 14;
vei lăsa verb viitor 1 indicativ 2 sg. [1] 9, 28; 39, 11;
lăsáre : (1559-1560 BRATU) : s. f. : „Rest” : „reste” : (1x)
lăsare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 20, 21;
lăţíme : (1563 CORESI, PRAXIU 421) : s. f. : „Breite” :
„largeur” : (1x)
lăţimea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 38, 18;
lăudá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „loben, rühmen,
lobpreisen” : „louer, célébrer, glorifier, se vanter” : (7x)
a lăuda verb infinitiv prezent [1] 32, 22;
ai lăudat verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 22, 8;
au lăudat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 38, 7;
să lauzi verb conjunctiv prezent 2 sg. [1] 35, 14;
să să laude verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 34, 19;
va lăuda verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 33, 30;
veţi lăuda verb viitor 1 indicativ 2 pl. [1] 13, 10;
legá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „1. zusammen-, an-,
festbinden, -knüpfen, 2. fesseln” : „1. lier, faire nouer, 2.
ligoter” : (8x)
au legat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 36, 13;
iaste legat verb indicativ prezent 3 sg. [1] 32, 19;
lega-vei verb viitor 1 indicativ 2 sg. [1] 40, 21; 40, 24;
legă verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 12, 18;
legînd verb gerunziu [1] 26, 8;
să să lêge verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 17, 3;
vei lega verb viitor 1 indicativ 2 sg. [1] 39, 10;
legătúră : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „1. Bindung,
Verbindung, 2. Bündel” : „1. lien, 2. liasse” : (3x)
legătura subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 38, 31; 41, 7;
legăturile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 39, 5;
lége : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „1. Gesetz, Gebot, 2.
Glaube” : „1. loi, commendement, 2. religion” : (5x)
lêge subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 5, 22; 11, 11; 34,
8; 34, 20;
lêgea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 34, 27;
lemn : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „1. Baum, 2. Holz” : „1.
arbre, 2. bois” : (4x)
lêmnelor subst. comun neutru pl. gen./dat. art. [1] 30, 5;
lemnul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 24, 20; 33, 11;
un lemnu subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 41, 19;
leoáică Æ leu
lepădá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „1. (von sich) abweisen,
verwerfen, 2. sich lossagen” : „1. repousser, refuser, rejetter,
2. rénier” : (2x)
ai lepădat verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 30, 22;
vor lepăda verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 39, 4;
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lepădătúră : (c. 1650 ANON. CAR.2) : s. f. : „Missgeburt” :
„avorton” : (1x)
o lepădătură subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 3, 16;
leu : (1519 DERS / în antr. Leul) : s. m. : „Löwe” : „lion” :
(7x)
leilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 4, 11; 38, 39;
leoaiei subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 4, 10;
leul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 28, 8;
leului subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [1] 4, 10; 6, 7;
un leu subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 10, 16;
límbă : (1433 DERS / în antr. Limbă) : s. f. : „1. Zunge,
Sprache, 2. Volk” : „1. langue, 2. peuple” : (12x)
limba subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 6, 29; 20, 12; 20,
16; 29, 10; 33, 2;
limbi subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 12, 23; 12, 23;
17, 6; 40, 25;
limbii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 5, 21; 34, 29;
limbile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 40, 25;
lin : (1559-1560 BRATU) : adj./adv. : „sanft, ruhig” :
„doucement, calme” : (2x)
lin adv. de mod poz. [1] 22, 26;
lină adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [1] 33,
26;
linguşí : (c. 1650 ANON. CAR.2) : v. IV : „schmeicheln” :
„flatter” : (1x)
linguşind verb gerunziu [1] 19, 17;
línişte : (1608-1613 VARLAAM, L. 48) : s. f. : „Ruhe” : „paix” :
(1x)
linişte subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 34, 29;
liniştí : (1683-1686 MS. 45, 428/1) : v. IV : „beruhigen” : „se
calmer” : (1x)
vei lineşte verb viitor 1 indicativ 2 sg. [1] 11, 19;
lipí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „sich eng anschliessen” :
„(s’)attacher” : (5x)
am lipit verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 38, 38;
s-au lipit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 19, 14;
s-au lipit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 29, 10;
să lipesc verb indicativ prezent 3 pl. [1] 41, 8;
să va lipi verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 41, 8;
lipít : (1649 MARD.) : adj. : „(an-, auf-, fest)geklebt” : „collé,
soudé” : (2x)
lipite adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [1] 1,
14; 41, 15;
lípsă : (1563-1583 COD. VOR.2) : s. f. : „Abwesenheit, Fehlen”
: „absence” : (1x)
lipsă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 30, 3;
lipsí : (1481 LDSR 355) : v. IV : „fehlen, mangeln,
verschwinden, verscheiden,” : „manquer, faire défaut,
disparaître, mourir” : (7x)
ai lipsit verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 22, 7;
să lipsască verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 21, 19;
să lipsêşte verb indicativ prezent 3 sg. [1] 31, 26;
sînt lipsit verb indicativ prezent 1 sg. [1] 6, 22;
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va lipsi verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 14, 7; 36, 17;
voiu lipsi verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 13, 19;
lipsít : (1559-1560 BRATU) : adj. : „entblößt, beraubt” :
„dépourvu” : (1x)
lipsiţi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [1] 30,
5;
lî́ngă : (înc. sec. XVI PS. H.) : prep. : „neben” : „à coté” :
(16x)
lîngă prep. [1] 2, 13; 9, 2; 10, 12; 12, 13; 12, 17; 13, 9; 14,
5; 19, 4; 19, 14; 34, 14; 37, 20; 40, 10; 40, 16; 42, 11;
lîngă prep. [1] 6, 3*; 21, 29*;
loc : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Ort, Stelle, Platz, Stätte” :
„lieu, endroit, place” : (21x)
loc subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 2, 9; 2, 9; 5, 18;
16, 18; 28, 1; 34, 22; 38, 19;
locul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 7, 10; 8, 18; 14,
18; 16, 3; 18, 22; 20, 9; 27, 21; 27, 23; 28, 1; 28, 6; 28,
12; 28, 20; 28, 23; 37, 1;
locáş : (1508-1509 DERS) : s. n. : „Wohnung, Wohnsitz” :
„demeure, domicile” : (2x)
lăcaşurile subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 39, 6;
lăcaşurilor subst. comun neutru pl. gen./dat. art. [1] 21, 28;
locuí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „wohnen” : „habiter” :
(8x)
ai lăcuit verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 22, 8;
lăcuiam verb indicativ imperfect 1 sg. [1] 29, 25;
lăcuiescu verb indicativ prezent 3 pl. [1] 4, 19;
lăcuiêşte verb indicativ prezent 3 sg. [1] 22, 12;
lăcuind verb gerunziu [1] 42, 17;
nelăcuită va fi verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 8, 14;
va fi nelăcuit verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 18, 4;
să lăcuiască verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 18, 16;
locuít : (1559-1560 BRATU) : adj. : „bewohnt” : „habité” :
(2x)
nelăcuit subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 38, 27;
nelăcuite adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [1]
15, 28;
loví : (1551-1553 ES) : v. IV : „1. angreifen, überfallen, 2.
schlagen” : „1. attaquer, essaillir, envahir, 2. battre, frapper” :
(6x)
ai lovit verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 10, 8;
au lovit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 16, 10;
lovi verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 2, 7; 4, 19;
lovind verb gerunziu [1] 16, 13;
lovit-au verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 5, 18;
lovitúră : (c. 1650 ANON. CAR.2) : s.f. : „Schlag” : „coup” :
(1x)
lovitura subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 41, 20;
lua : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „nehmen” : „prendre” :
(43x)
ai luat verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 38, 15;
au luat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 24, 3; 24, 7; 24,
10;
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au luat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 1, 21; 21, 18; 27,
20;
ia verb imp. 2 sg. [1] 22, 22; 40, 5;
luai verb indicativ imperfect 2 sg. [1] 22, 6;
luat-am verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 34, 31;
luaţi verb imp. 2 pl. [1] 42, 8;
luînd verb gerunziu [1] 1, 4; 13, 14; 21, 12; 31, 37; 31, 39;
36, 3; 38, 14; 42, 17;
luîndu verb gerunziu [1] 16, 12;
luo verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 19, 9;
s-au luat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 22, 16;
să ia verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 3, 5; 3, 6; 9, 21; 17, 9;
să luăm verb conjunctiv prezent 1 pl. [1] 34, 4;
-şi luo verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 2, 8;
va lua verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 15, 35; 27, 21; 35, 7; 36,
7;
vei lua verb viitor 1 indicativ 2 sg. [1] 40, 23;
a lua verb infinitiv prezent [1] 34, 2*;
ai luat verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 10, 3*;
au luat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 29, 21*;
ia verb indicativ prezent 3 sg. [1] 8, 8*;
iêi verb indicativ prezent 2 sg. [1] 7, 17*;
luat-ai verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 2, 3*;
luaţi verb imp. 2 pl. [1] 13, 6*;
luînd verb gerunziu [1] 27, 6*;
va lua verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 24, 15*;
luáre : (1563-1583 COD. VOR.2) : s. f. : „Nehmen” : „prise” :
(1x)
luarea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 31, 23;
luceáfăr : (c. 1573-1578 PS. SCH.) : s. m. : „Morgenstern, der
Große Bär” : „étoile du matin, Grande Ourse” : (6x)
luceafăr subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 41, 10;
Luceafăr subst. propriu masc. sg. nom./ac. neart. [1] 9, 9; 11, 17;
38, 32;
luceafărul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 3, 9; 38, 12;
lucí : (1551-1553 ES) : v. IV : „strahlen, glänzen” : „briller” :
(2x)
luciia verb indicativ imperfect 3 sg. [1] 29, 3;
va luci verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 41, 10;
lucrá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „arbeiten, bebauen” :
„travailler” : (2x)
au lucrat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 24, 6;
lucrează verb indicativ prezent 3 sg. [1] 33, 29;
lúcru : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „1. Arbeit, 2. Tat, Werk, 3.
Ding” : „1. travail, 2. œuvre, acte, 3. chose” : (11x)
lucrul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 1, 1; 1, 8;
lucrure subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [1] 1, 3;
lucruri subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [1] 22, 3; 36, 23;
lucrurile subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 11, 11; 24,
14; 34, 25; 36, 24; 37, 12; 37, 15;
lúme : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Welt” : „monde” : (2x)
lume subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 18, 19;
lumea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 25, 2;
luminá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „be-, erleuchten” :
„illuminer” : (2x)
luminează verb indicativ prezent 3 sg. [1] 31, 26;
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va lumina verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 25, 5;

lumínă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Leuchter, Lampe” :
„chandelier, lampe” : (29x)
lumina subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 3, 16; 17, 12; 18,
5; 18, 6; 22, 11; 29, 3; 29, 24; 37, 3; 37, 11; 37, 21; 38,
12; 38, 15; 38, 19;
lumină subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 3, 4; 3, 9; 3,
20; 10, 22; 12, 25; 18, 19; 22, 28; 24, 16; 28, 11; 33,
28; 33, 30; 36, 32; 37, 15; 41, 10;
luminii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 26, 10;
lumină subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 12, 22*;
luminătór : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. m. : „Dachgaupe,
Dachfenster” : „fenêtre” : (2x)
luminătoriul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 21, 17; 29,
3;
lúnă : (1467 DERS / în antr. Luna) : s. f. : „1. Mond, 2.
Monat” : „1. lune, 2. mois” : (8x)
luna subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 31, 26;
lună subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 29, 2;
lunei subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 25, 5;
lunele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 39, 2;
luni subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 7, 3;
lunile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 14, 5;
lunilor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [1] 3, 6; 21, 21;
lung : (1510 DERS/ în top. Lungi) : adj. : „lang” : „long” :
(1x)
mai lungi adj. calificativ gradul comparativ fem. pl. nom./ac. neart.
[1] 11, 9;
lut : (înc. sec. XVI PS. H.) : s.n. : „Ton, Lehm” : „argile” : (9x)
ale lutului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [1] 14, 19;
lut subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 4, 19; 4, 19; 10, 9;
13, 12; 22, 24;
lutul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 27, 16; 28, 6; 30,
19;

M
mai : (1400 BGL) : adv. : „noch, schon” : „plus, encore, déjà”
: (25x)
mai adv. [1] 4, 20; 7, 7; 7, 8; 7, 8; 7, 9; 7, 10; 7, 10; 7, 20;
14, 10; 14, 12; 14, 12; 14, 12; 16, 22; 18, 18; 20, 9; 20,
9; 20, 10; 23, 8; 27, 19; 32, 1; 32, 15; 36, 2; 39, 4; 39,
34; 40, 27;
máică : (c. 1551-1558 PS. V. 197) : s. f. : „Mutter” : „mère” :
(5x)
maică subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 17, 14;
maicii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 1, 21; 3, 10; 31,
18; 38, 8;
maínte Æ înainte
mámă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Mutter” : „mère” : (2x)
mîne subst. comun fem. sg. gen./dat. neart. [1] 3, 16*;
mumă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 42, 17*;
máre1 : (1490 DERS/în antr. Toader Marele) : adj./adv./s. :
„groß” : „grand” : (23x)

cea mai mare adj. calificativ gradul superlativ fem. sg. nom./ac.
art. [1] 31, 28;
cel mai mare adj. calificativ gradul superlativ masc. sg. nom./ac.
art. [1] 1, 18;
cel mare adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. art. [1]
3, 8;
cel mare subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 9, 22;
celui mai mare adj. calificativ gradul comparativ masc. sg.
gen./dat. art. [1] 1, 13;
mai mare adj. calificativ gradul comparativ fem. sg. nom./ac. neart.
[1] 26, 4;
mare adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [1] 10,
17; 30, 5; 37, 22;
mare adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [1] 9,
4;
mare adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart. [1] 1,
19; 2, 12; 38, 7;
mare adv. [1] 15, 11;
mare subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 3, 19;
mare foarte adj. calificativ gradul superlativ fem. sg. nom./ac.neart.
[1] 2, 13;
mari adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [1] 40,
17;
mari adj. calificativ gradul pozitiv neutru pl. nom./ac. neart. [1] 1,
3; 36, 24; 42, 3;
mari subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [1] 5, 9; 9, 10; 37,
5;
máre2 : (înc. sec. XVI PS. H.) : s.f. : „Meer” : „mer” : (13x)
mare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 6, 3; 9, 8;
marea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 7, 12; 14, 11; 26,
12; 28, 14; 38, 8; 41, 23;
mării subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 11, 9; 12, 8; 36,
30; 38, 16; 41, 22;
marghiól : (1657 BUL. COM. IST. II 223) : adj./s. : „schlau,
hinterlistig” : „perfide” : (1x)
celor marghioli subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 5, 12;
márgine : (1365 SUCIU/în top. Margina) : s. f. :
Grenze” : „marge, limite” : (1x)
marginile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 11, 7;

„Rand,

másă : (1520 DERS/în antr. Bunămasă) : s. f. : Tisch” :
„table” : (1x)
masa subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 36, 16;
măcár : (1400-1418 LDSR 357) :
„au-moins” : (4x)
măcară adv. [1] 14, 5;
macară adv. [1] 14, 13*; 30, 24*;
măcară adv. [1] 9, 32*;

adv. :

„zumindest” :

mắduhă Æ măduvă
mădulár :
(1501 DERS/în top. Mădulari) :
s. n. :
„(Körper)glied” : „membre (du corps)” : (1x)
mădulările subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 9, 28;
mắduvă : (1563 CORESI, PRAXIU 543) : s. f. : „Mark” :
„moelle” : (2x)
măduha subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 21, 24;
măduhă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 33, 24;
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măgár : (C. 1550 HC2 I 372) : s. m./f. : „Esel/Eselin” : „âne/
ânesse” : (7x)
măgariul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 6, 5; 39, 5;
măgăriţe subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 1, 3; 42, 12;
măgăriţele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 1, 14;
nişte măgari subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 24, 5;
un măgariu subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 11, 12;
mắgăriţă Æ măgar
mărí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „1. vergrößern, 2.
rühmen” : „1. agrandir, 2. louer, glorifier” : (2x)
ai mărit verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 7, 17;
vă măriţi verb indicativ prezent 2 pl. [1] 19, 5;
măríre : (c. 1573-1578 PS. SCH.) : s. f. : „Größe, Ruhm” :
„grandeur, gloire” : (3x)
mărire subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 40, 5;
mărirea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 19, 9; 39, 20;
mărturíe : (c. 1433-1437 DERS) : s. f. : „Bezeugung” :
„témoignage” : (3x)
mărturie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 16, 8;
mărturiia subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 15, 34; 16, 19;
mărturisí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „1. bezeugen, 2.
beichten” : „1. témoigner, 2. confesser” : (2x)
să mărturisească verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 15, 6;
să mărturisesc verb conjunctiv prezent 1 sg. [1] 31, 34;
mărturisíre : (1559-1560 BRATU) : s. f. : „Beichte, Geständnis,
Zeugenaussage” : „confession, confesse, témoignage” : (3x)
mărturisire subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 8, 21; 22,
22; 33, 26;
măseá : (c. 1573-1578 PS. SCH.) : s. f. : „Zahn, Gebiss” :
„dent, mâchoire” : (1x)
măsêlele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 29, 17;
măsúră : (1551-1553 ES) : s. f. : „Maß” : „mesure” : (3x)
măsura subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 11, 9;
măsuri subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 28, 26;
măsurile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 38, 5;
mérge : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „gehen, (los)ziehen” :
„aller, marcher” : (17x)
a mêrge verb infinitiv prezent [1] 10, 21;
am mers verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 30, 28;
aş fi mers verb cond.-opt. perfect 1 sg. [1] 31, 5;
merg verb indicativ prezent 3 pl. [1] 21, 29;
mêrge verb indicativ prezent 3 sg. [1] 22, 14; 29, 20;
mergeam verb indicativ imperfect 1 sg. [1] 29, 3;
mêrgeţi verb imp. 2 pl. [1] 42, 8;
mergînd verb gerunziu [1] 1, 4;
mêrse verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 42, 9;
să meargă verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 34, 8;
va mêrge verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 21, 33; 34, 15;
voiu mêrge verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 7, 20; 16, 22; 23, 8;
vor mêrge verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 38, 35;
mestecá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „kauen” : „mâcher,
mastiquer” : (1x)
mesteca verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 30, 5;
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meu, mea : (1521 NEACŞU) : pron. pos./adj. pos. : „mein” :
„mon” : (246x)
a mea adj. pron. pos. 1 fem. sg. nom./ac. sg. [1] 6, 21; 32, 6;
al mieu adj. pron. pos. 1 masc. sg. nom./ac. sg. [1] 6, 15;
al mieu adj. pron. pos. 1 neutru sg. gen./dat. sg. [1] 16, 3;
al mieu pron. pos. 1 masc. sg. nom./ac. sg. [1] 41, 3;
ale mêle adj. pron. pos. 1 neutru sg. nom./ac. pl. [1] 29, 22;
mea adj. pron. pos. 1 fem. sg. nom./ac. sg. [1] 4, 12; 4, 15; 6, 2;
6, 8; 6, 12; 6, 29; 7, 6; 7, 11; 9, 25; 10, 6; 10, 17; 13, 1;
13, 14; 13, 18; 13, 25; 14, 13; 16, 8; 16, 8; 16, 9; 16,
10; 16, 13; 16, 15; 16, 15; 16, 17; 16, 19; 16, 20; 17, 3;
19, 3; 19, 5; 19, 8; 19, 10; 19, 16; 19, 17; 19, 18; 19,
20; 19, 25; 21, 4; 23, 2; 23, 2; 23, 4; 23, 7; 23, 10; 23,
16; 23, 17; 27, 3; 27, 5; 27, 7; 29, 18; 29, 19; 29, 20;
30, 10; 30, 15; 30, 19; 30, 27; 30, 30; 30, 31; 31, 4; 31,
6; 31, 7; 31, 9; 31, 10; 31, 17; 31, 24; 31, 25; 31, 27;
31, 27; 31, 28; 31, 29; 31, 30; 31, 32; 31, 35; 33, 2; 33,
2; 33, 7; 33, 7; 33, 10; 33, 28; 33, 30; 34, 6; 34, 6; 36,
3; 37, 1; 39, 34; 42, 7;
mêle adj. pron. pos. 1 fem. sg. gen./dat. pl. [1] 13, 6; 19, 17; 33,
3;
mêle adj. pron. pos. 1 fem. sg. gen./dat. sg. [1] 1, 21; 2, 9; 3, 10;
7, 13; 7, 20; 10, 20; 16, 18; 17, 11; 20, 3; 29, 4; 30, 11;
30, 18; 31, 13; 31, 18; 33, 13;
mêle adj. pron. pos. 1 fem. sg. nom./ac. pl. [1] 2, 9; 3, 24; 6, 2;
6, 7; 6, 12; 13, 14; 13, 23; 14, 16; 14, 17; 16, 16; 16,
17; 17, 11; 17, 15; 19, 12; 19, 15; 19, 20; 21, 6; 27, 4;
29, 6; 30, 13; 30, 17; 31, 4; 31, 7; 31, 18; 31, 31; 33, 8;
33, 11; 36, 3;
mêle adj. pron. pos. 1 neutru sg. gen./dat. pl. [1] 13, 27; 30, 1;
mêle adj. pron. pos. 1 neutru sg. nom./ac. pl. [1] 4, 14; 6, 3; 6,
26; 7, 15; 9, 14; 10, 1; 10, 6; 13, 17; 13, 23; 14, 16; 19,
4; 19, 4; 19, 20; 19, 23; 24, 25; 30, 17; 30, 30; 32, 10;
33, 1;
miei adj. pron. pos. 1 masc. sg. gen./dat. pl. [1] 4, 16; 31, 1; 31,
20; 31, 29;
miei adj. pron. pos. 1 masc. sg. nom./ac. pl. [1] 1, 5; 3, 10; 16,
13; 17, 7; 19, 13; 19, 14; 27, 7; 29, 5; 29, 6; 31, 10; 38,
7; 41, 25;
mieu adj. pron. pos. 1 masc. sg. gen./dat. sg. [1] 1, 8; 6, 10; 31,
36; 42, 8;
mieu adj. pron. pos. 1 masc. sg. nom./ac. sg. [1] 2, 3; 7, 7; 13, 1;
16, 19; 16, 20; 19, 27; 28, 10; 29, 5; 42, 5; 42, 7; 42, 8;
42, 8;
mieu adj. pron. pos. 1 neutru sg. gen./dat. sg. [1] 2, 9; 7, 11; 7,
11; 7, 20; 10, 1; 13, 6; 16, 18; 29, 24;
mieu adj. pron. pos. 1 neutru sg. nom./ac. sg. [1] 6, 4; 6, 7; 6,
11; 6, 29; 7, 5; 7, 13; 7, 15; 7, 15; 7, 18; 9, 16; 9, 20;
9, 31; 10, 1; 13, 14; 16, 4; 16, 5; 16, 16; 19, 2; 19, 9;
19, 15; 19, 16; 19, 22; 23, 2; 23, 12; 27, 2; 27, 4; 29, 3;
29, 19; 29, 20; 29, 21; 29, 23; 30, 13; 30, 16; 30, 18;
30, 31; 31, 5; 31, 7; 31, 22; 31, 22; 31, 27; 31, 30; 31,
30; 31, 33; 32, 19; 33, 1; 33, 2; 33, 11; 33, 28; 33, 30;
miazănoápte : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Norden” :
„nord” : (2x)
miazanoapte subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 9, 9;
miazănoapte subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 37, 22;
miazăzí : (1559-1560 BRATU) : s. f. : „Süden” : „midi” : (1x)
miázăzi subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 37, 17;
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mic : (1222 DLRV/în antr. Mic) : adj./s. : „klein” : „petit” :
(5x)
cei mai mici subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 18, 7; 30,
1;
celor mai mici subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 5, 4;
mic subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 3, 19;
mică adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [1] 36,
3;
mie Æ eu
miel : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. m. : „Lamm” : „agneau” : (1x)
mieilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 31, 20;
mieluşél : (1563-1583 COD. VOR.2) : s. m./f. : „Lämmchen” :
„agnelle” : (1x)
mieluşiţă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 42, 12;
mieluşíţă Æ mieluşel
miére : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Honig” : „miel” : (1x)
mierii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 20, 17;
míjloc : (1504 DERS / în top. Mijloci) : s. n. : „Mitte” :
„milieu” : (12x)
mijloc subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 40, 11;
míjlocile subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 12, 18;
mijlocul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 9, 32; 20, 13;
38, 3; 40, 2;
mijlocul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 2, 1*; 8, 17*;
9, 33*; 29, 17*; 30, 7*; 34, 4*;
mílă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Gnade, Mitleid” : „grâce,
pitié” : (4x)
mila subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 6, 14;
milă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 6, 21; 10, 12; 37,
13;
milostiví : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „sich erbarmen” :
„avoir pitié” : (2x)
nemilostivindu-să verb gerunziu [1] 16, 13;
se va milostivi verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 27, 22;
milostivíre : (1608-1613 VARLAAM, L. 54) : s. f. : „Gnade,
Mitleid” : „grâce, pitié” : (1x)
milostivire subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 30, 21;
miluí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „ein Almosen geben, aus
Mitleid helfen” : „faire l’aumône, avoir pitié” : (5x)
au miluit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 24, 21;
miluiţi verb imp. 2 pl. [1] 19, 21; 19, 21;
voiu milui verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 41, 4;
vor milui verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 27, 15;
minéu : (1665-1672 MS. 4389, 519/1) : s. m. : „Meunit,
Naamathiter” : „Maonite, de Naama” : (5x)
al mineilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 2, 11;
mineilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 42, 17;
mineul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 11, 1; 20, 1; 42,
9;
minciúnă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Lüge” : „mensonge”
: (2x)
minciuna subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 16, 8;
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minciuni subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 24, 25;
mínte : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Sinn” : „esprit” : (8x)
minte subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 2, 10; 5, 2; 5, 3;
17, 4; 30, 8; 34, 36;
mintea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 33, 16; 36, 18;
minţí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „lügen, verleugnen,
verhehlen” : „mentir, renier, omettre” : (4x)
am minţit verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 6, 10; 31, 28;
voiu minţi verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 6, 28; 27, 11;
minuná : (1559-1560 BRATU) : v. I : „sich wundern” :
„s’émerveiller, s’étonner” : (1x)
să minunară verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 26, 11;
minunát : (1563-1583 COD. VOR.2) : adj./s. : „wunderbar,
herrlich” : „merveilleux” : (11x)
cêle minunate adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. art.
[1] 37, 16;
minunat adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart.
[1] 22, 10; 37, 5;
minunată adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [1]
9, 23; 18, 12; 20, 5;
minunate adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [1]
42, 3;
minunate subst. comun neutru pl. nom./ac.neart. [1] 4, 12; 5, 9;
9, 10; 34, 24;
minúne : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Wunder, Staunen” :
„merveille, étonnement” : (2x)
minune subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 17, 8; 18, 21;
mirá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „sich wundern” :
„s’étonner” : (3x)
să mirară verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 42, 11;
te-ai mirat verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 41, 1;
vă miraţi verb indicativ prezent 2 pl. [1] 21, 5;
mirosíre : (1608-1613 VARLAAM, L. 198) : s. f. : „Geruch,
Duft” : „odeur” : (2x)
mirosirea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 6, 7; 14, 9;
mî́nă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Hand” : „main” : (58x)
mîini subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 36, 32;
mîinile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 5, 12; 15, 22; 27,
23;
mîinilor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [1] 14, 15;
mîna subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 1, 11; 1, 12; 2, 5;
2, 10; 5, 15; 5, 20; 12, 9; 12, 10; 13, 14; 13, 21; 15, 25;
17, 3; 19, 21; 20, 24; 21, 5; 23, 2; 23, 2; 27, 11; 27, 22;
28, 9; 29, 12; 29, 20; 31, 21; 31, 25; 31, 27; 31, 36; 33,
7; 35, 7; 37, 7; 39, 34;
mînă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 8, 4; 17, 9; 30,
21;
mînelor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [1] 1, 10; 10, 3;
mîni subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 4, 3; 9, 30;
mînile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 5, 18; 6, 23; 9,
24; 10, 7; 10, 8; 11, 13; 11, 14; 16, 11; 16, 17; 20, 10;
21, 16; 22, 30; 31, 7; 34, 2; 40, 27;
mînilor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [1] 30, 2;
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mîncá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „essen, fressen” :
„manger, dévorer” : (17x)
am mîncat verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 31, 17; 31, 39;
mănîncă verb indicativ prezent 3 sg. [1] 40, 10;
mîncắ verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 1, 16;
mînca-va verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 20, 26;
mîncînd verb gerunziu [1] 1, 18; 42, 11;
nemîncînd verb gerunziu [1] 21, 25;
să mănînce verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 1, 4; 18, 13; 31, 8;
se mîncắ verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 5, 3;
se va mînca verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 6, 6;
va mînca verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 18, 14; 22, 20;
vor mînca verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 5, 5; 32, 22;
mîncáre : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Essen, Speise” :
„mets, nourriture” : (13x)
mîncare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 4, 11; 9, 26;
33, 20; 34, 3; 38, 39; 38, 41;
mîncarea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 6, 5; 33, 20;
mîncări subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 12, 11;
mîncările subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 6, 5; 6, 7; 38,
41; 39, 29;
mîncát : (1550 HC2) : adj. : „zerfressen” : „dévoré, consumé”
: (1x)
mîncată adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [1]
13, 28;
mî́ndru : (1432 DERS/ în antr. Mîndri) : adj./s. : „hochmütig”
: „fière” : (3x)
cel mîndru subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 40, 7;
mîndrilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 28, 8; 38, 15;
mî́ne Æ mamă
mînecá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „früh aufstehen” : „se
lever tôt” : (3x)
mî́necă verb imp. 2 sg. [1] 8, 5;
mînecînd verb gerunziu [1] 29, 7;
sînt mînecînd verb indicativ imperfect 1 sg [1] 7, 20;
mîngîiá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „1. trösten, 2.
schmeicheln, 3. bezaubern” : „1. consoler, 2. flatter, 3.
charmer, enchanter” : (6x)
ai mîngîiat verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 4, 3;
au mîngîiat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 42, 11;
mîngîiam verb indicativ imperfect 1 sg. [1] 29, 25;
mîngîiaţi verb indicativ prezent 2 pl. [1] 21, 34;
să să mîngîie verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 2, 11;
va mîngîia verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 7, 13;
mîngîiére : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Trost” :
„consolation” : (1x)
mîngîiêre subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 21, 2;
mîngîietór : (1577 CORESI, PS) : adj./s. : „tröstend” :
„consolant” : (1x)
mîngîitori subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 16, 2;
mîniá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „in Zorn geraten” :
„(s`)enrager” : (5x)
mă voiu mîniia verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 21, 4;
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să mînié verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 32, 2; 32, 2; 32,
3; 32, 5;
mîníe : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Zorn, Ärger” : „colère” :
(16x)
mînie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 7, 16; 9, 13; 13,
13; 19, 29; 24, 22; 30, 28;
mîniei subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 37, 2;
mîniia subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 3, 17; 6, 4; 14,
13; 15, 13; 20, 16; 20, 23; 31, 11; 36, 13; 36, 17;
mîntuí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „erlösen, erretten,
befreien” : „délivrer, sauver” : (19x)
am mîntuit verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 29, 12;
ar fi mîntuit verb cond.-opt. perfect 3 sg. [1] 3, 10;
au mîntuit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 33, 17; 34, 5;
m-am mîntuit verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 10, 19;
mîntuí verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 33, 30;
mîntuiêşte verb imp. 2 sg. [1] 33, 28;
mîntuiêşte verb indicativ prezent 3 sg. [1] 36, 12;
mîntui-se-va verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 27, 8;
mîntui-vei verb viitor 1 indicativ 2 sg. [1] 7, 15;
să mîntuiască verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 40, 9;
să mîntuiţi verb conjunctiv prezent 2 pl. [1] 6, 22;
să se mîntuiască verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 21, 20;
se va mîntui verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 20, 20;
te mîntuiêşte verb imp. 2 sg. [1] 22, 30;
va mîntui verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 5, 20; 9, 12; 22, 29;
35, 13;
mîntuíre : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Erlösung, Errettung,
Heil” : „délivrance, salut” : (7x)
mîntuire subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 5, 4; 13, 16;
30, 22;
mîntuirea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 11, 20; 20, 20;
30, 15;
mîntuirii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 2, 9;
mîntuít : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj. : „erlöst” : „sauvé” : (1x)
mîntuită adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [1]
18, 20;
moále : (1483 DERS/ în top. Moi) : adj. : „weich, zart” : „mou
(mol), faible” : (1x)
moale adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [1] 40,
22;
moárte : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Tod” : „mort” : (22x)
moarte subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 3, 5; 5, 20; 7,
15; 9, 23; 24, 17; 27, 15; 33, 18; 33, 22; 33, 23; 33, 24;
33, 30;
moartea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 3, 21; 3, 23; 15,
34; 17, 14; 18, 14; 28, 22; 30, 23;
morţii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 12, 22; 24, 17; 28,
3; 38, 17;
mólie : (1551-1553 ES) : s. f. : „Kleidermotte” : „mite” : (3x)
molii subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 13, 28;
moliile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 32, 22;
nişte molii subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 27, 18;
mormî́nt : (1512-1513 DERS/ în top. Murminte) : s. n. : „Grab,
Grabmal” : „tombe, tombeau, sépulcre” : (3x)
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mormînt subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 6, 10; 10,
19; 21, 32;

mort : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj./s. : „Verstorbener” : „mort,
défunt” : (1x)
morţi subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 39, 30;
moşteníre : (1652 ÎNDR.) : s. f. : „Erbschaft, Erbe” :
„héritage” : (2x)
moştenire subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 42, 15;
moştenirea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 31, 2;
mreájă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Netz” : „filet” : (1x)
mreajă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 18, 8;
múchie : (1424 DRHB/ în antr. Seva Muchia) : s. f. : „Kante” :
„arête, marge” : (1x)
muchi subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 38, 38;
muiá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „1. tauchen, 2. in Rührung
versetzen „ : „1. tremper, mouiller, 2. attendrir” : (3x)
ai muiat verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 9, 31;
au muiat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 23, 16;
va muia verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 33, 25;
muiére : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Frau, Weib” : „femme”
: (13x)
muiêre subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 11, 3; 11, 12;
14, 1; 15, 14; 25, 4; 42, 17;
muiêrea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 2, 9; 19, 17; 24,
21; 31, 9; 31, 10;
muieri subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 2, 10;
muiêrilor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [1] 38, 36;
múlge : (c. 1551-1558 PS. V. 446) : v. III : „melken” : „traire”
: (1x)
ai muls verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 10, 10;
múlgere : (1683-1686 MS. 45, 432/2) : s. f. : „Melken” :
„traite” : (1x)
mulgere subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 20, 17;
mult : (1521 NEACŞU) : adj./adv./s. : „viel” : „maint,
nombreux, beaucoup” : (43x)
ale multora adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. gen./dat. art.
[1] 20, 19;
cêle multe subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 11, 2;
mai mult adv. cantitativ comp. [1] 30, 26;
mai multu adv. cantitativ comp. [1] 20, 2;
mult adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [1] 11,
3; 36, 26;
mult adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart. [1] 3,
15; 31, 21; 38, 21;
mult adv. cantitativ [1] 5, 13;
multă adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [1] 2,
9; 5, 25; 12, 12; 12, 12; 22, 5; 23, 6; 26, 2; 29, 18; 30,
18; 31, 25; 31, 34; 39, 11;
multă foarte adj. calificativ gradul superlativ fem. sg. nom./ac.
neart. [1] 1, 3;
multe adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [1] 9,
17;
multe adj. calificativ gradul pozitiv neutru pl. nom./ac. neart. [1] 1,
10; 8, 2; 34, 37; 40, 16;

multe pron. nehot. neutru pl. nom./ac. neart. [1] 16, 2; 35, 6;
37, 19;
multora pron. nehot. masc. pl. gen./dat. [1] 35, 9;
mulţi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [1] 24,
7; 32, 7; 32, 9;
mulţi pron. nehot. masc. pl. nom./ac. neart. [1] 4, 3; 11, 19; 14,
21; 18, 11; 24, 24; 27, 14;
multe adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [1] 4,
2*; 31, 31*;
mulţí Æ înmulţi
mulţíme : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Menge” : „foule,
multitude” : (4x)
mulţime subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 35, 9;
mulţimea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 31, 34; 33, 19;
39, 7;
múmă Æ mamă
múnte : (1443 DERS/ în antr. Muntea) : s. m. : „Berg” :
„mont(agne)” : (9x)
munte subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 40, 15;
muntele subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 14, 18;
munţi subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 5, 6;
munţii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 9, 5; 18, 4; 28,
9; 29, 6; 39, 8;
munţilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 24, 8;
murí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „sterben” : „mourir” :
(16x)
am murit verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 3, 11; 9, 29; 10,
18;
au murit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 1, 19;
moare verb indicativ prezent 3 sg. [1] 21, 25;
mori verb imp. 2 sg. [1] 2, 9;
muri verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 42, 17;
murind verb gerunziu [1] 14, 10;
muri-va verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 34, 15;
să moară verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 36, 14;
va muri verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 12, 2; 14, 14; 21, 23;
vei muri verb viitor 1 indicativ 2 sg. [1] 18, 4;
voiu muri verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 27, 5;
vor muri verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 27, 15;
must : (1559-1560 BRATU) : s. n. : „Most, Wein” : „vin
(doux)” : (1x)
must subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 32, 19;
mustrá : (1581 PRL) : v. I : „tadeln, schelten” : „blâmer,
gronder, réprimander” : (13x)
au mustrat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 5, 17;
mustrắ verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 33, 19;
mustraţi verb indicativ prezent 2 pl. [1] 19, 5;
mustra-va verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 22, 4;
mustre verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 15, 6;
mustrînd verb gerunziu [1] 9, 33; 15, 3; 39, 32; 39, 34;
mustrîndu verb gerunziu [1] 32, 12;
va mustra verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 13, 10;
voiu mustra verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 13, 3; 13, 15;
mustráre : (1608-1613 VARLAAM, L. 85) : s. f. : „Tadel,
Verweis” : „réprimande, reproche” : (7x)
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mustrare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 16, 21;
mustrarea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 6, 26; 13, 6;
21, 4; 23, 2; 23, 7;
mustrări subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 23, 4;
muşchi : (c. 1650 ANON. CAR.2) : s. m. : „Muskel” : „muscle”
: (1x)
muşchii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 16, 13;
mutá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „umziehen, umsiedeln,
versetzen, verrücken” : „déménager, émigrer, transférer,
changer de lieu” : (2x)
au mutat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 5, 13;
au mutat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 18, 19;

N
naínte Æ înainte
náră : (c. 1551-1558 PS. V. 463) : s. f. : „Nasenloch” : „narine”
: (2x)
narea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 40, 21;
nările subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 41, 12;
nas : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Nase” : „nez” : (3x)
nas subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 27, 3;
nasul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 40, 19; 40, 20;
náşte : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „1. zeugen, gebären, 2.
geboren/ erzeugt werden” :
„1. enfanter, procréer,
engendrer, 2. naître, être procrée” : (11x)
ai născut verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 15, 7;
am născut verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 3, 3;
au născut verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 21, 10; 38, 28;
38, 29;
e născut verb indicativ prezent 3sg [1] 11, 12; 25, 4;
născu verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 42, 17;
să naşte verb indicativ prezent 3 sg. [1] 5, 7;
să născură verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 42, 13;
te-ai născut verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 38, 21;
náştere : (1551-1553 ES) : s. f. : „Geburt” : „naissance” : (3x)
ale naşterii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 39, 2;
naştere subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 39, 4;
naşterii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 39, 1;
năcoválnă Æ nicovală
nădăjduí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „hoffen, vertrauen” :
„espérer, avoir confiance” : (10x)
am nedejduit verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 31, 24;
nădejduiam verb indicativ imperfect 1 sg. [1] 6, 13;
nădejduiesc verb indicativ prezent 3 pl. [1] 6, 20;
nădejduiêşte verb indicativ prezent 3 sg. [1] 40, 18;
nădejduieşti verb indicativ prezent 2 sg. [1] 39, 11;
nădejduind verb gerunziu [1] 27, 8;
nedejduiască verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 24, 23;
nedejduind verb gerunziu [1] 31, 21;
nedejduind vei fi verb prezumtiv prezent 1 sg [1] 11, 18;
să să nedejduiască verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 12, 6;
nădéjde : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Hoffnung” : „espoir,
espérance” : (13x)
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nădêjde subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 7, 6; 17, 15;
nădêjdea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 2, 9; 6, 8; 8,
13; 14, 7; 27, 8;
nedêjde subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 5, 16; 11, 18;
nedêjdea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 4, 6; 11, 20;
19, 10; 30, 15;
năimít : (1642 CAZ. GOV. 180) : adj./s. : „Tagelöhner,
Lohnempfänger” : „ouvrier, mercenaire” : (3x)
năimitul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 14, 6;
un năimit subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 7, 1; 7, 2;
nălúc Æ nălucă
nălúcă : (1581 CORESI, EV. 129) : s. f : „Trugbild, Geist” :
„fantôme” : (1x)
un năluc subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 20, 8;
năpăstuitór : (1559-1560 BRATU) : adj./s. : „Unterdrücker” :
„oppresseur” : (1x)
năpăstuitoriului subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [1] 5, 16;
născút : (1551-1553 ES) : adj./s. : „geboren” : „né” : (3x)
cel născut subst. comun masc sg. nom./ac. art. [1] 11, 3; 15, 14;
născut adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [1]
14, 1;
năsílnic : (1620 MOXA) : adj. : „gewaltsam, stark” : „brutal,
violent, puissant” : (2x)
nesîlnic adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac.neart. [1]
22, 21;
nesîlnici adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [1]
39, 16;
năsíp Æ nisip
năúc : (1665-1672 MS. 4389, 526/1) : adj. : „verwirrt” :
„hébété” : (1x)
năuc adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [1] 16,
7;
neam : (1559-1560 BRATU) : s. n. : „Geschlecht, Volk” :
„famille, descendance, peuple” : (3x)
neam subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 1, 3; 15, 19;
19, 15;
neascultătór : (1642 CAZ. GOV. 269) : adj. : „ungehorsam” :
„désobeissant” : (1x)
neascultători adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac.
neart. [1] 36, 13;
nebuníe : (1560-1561 CORESI, TE.2) : s. f. : „Verrücktheit” :
„folie” : (2x)
nebunie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 1, 22; 4, 6;
necáz : (1654 NEAGOE 345) : s. n. : „Angst, Ärger” :
„angoisse, peine, ennui” : (2x)
necaz subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 15, 24; 30, 3;
necăjí : (1665-1672 MS. 4389, 527/1) : v. IV : „plagen, ärgern” :
„peiner, agacer” : (2x)
au necăjit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 36, 15;
se va necăji verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 20, 22;
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necătúră Æ înecătură

nedireptáte Æ nedreptate

necínste : (c. 1569-1575 GCR I 14/9) : s. f. : „Unehre,
Verachtung” : „déshonneur, mépris” : (3x)
necinste subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 10, 15; 12, 21;
40, 8;

nedrépt : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj./s. : „ungerecht” :
„injuste” : (6x)
cel nedirept subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 22, 23; 24,
20;
nedirepţi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [1]
22, 15;
nedirepţilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 16, 11; 18,
22; 29, 17;

necinstít : (1608-1613 VARLAAM, L. 233) : adj./s. :
„unehrlich” : „incorrect, malhonnête” : (2x)
celor necinstiţi subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 30, 8;
necinstiţi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart.
[1] 30, 5;
neclătít : (1559-1560 BRATU) : adj. : „unbewegt” : „immobile”
: (1x)
neclătit adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [1]
39, 26;
necredinciós : (1551-1553 ES) : adj./s. : „ungläubig” :
„mécréant” : (11x)
cei necredincioşi subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 24, 2;
36, 12; 36, 17;
celor necredincioşi subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 27,
7;
necredincios adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. gen./dat.
neart. [1] 27, 13;
necredincios adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac.
neart. [1] 32, 3; 34, 18;
necredincios adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac.
neart. [1] 9, 20;
necredincioşilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 21, 17;
36, 6;
prea necredincios adj. calificativ gradul superlativ masc. sg.
nom./ac. neart. [1] 34, 18;
necunoştínţă : (1683-1686 MS. 45, 24/2) : s. f. : „Unkenntnis” :
„ignorance” : (1x)
neconoştinţa subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 35, 16;
necurát : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj./s. : „1. unrein, unsauber
2. gesetzlos, 3. Teufel” : „1. impur, 2. malhonnête,
hors-la-loi, 3. diable” : (22x)
cei necuraţi subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 16, 11; 34,
26; 38, 13; 38, 15;
celor necuraţi subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 20, 5;
22, 18;
celui necurat subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [1] 8, 13; 15,
20; 27, 8;
necurat adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. gen./dat. neart. [1]
20, 29;
necurat adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [1]
15, 16;
necuratului subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [1] 8, 19; 8,
20; 8, 22; 9, 24; 15, 34;
necuraţi subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 40, 7;
necuraţii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 21, 7;
necuraţilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 10, 3; 11,
20; 21, 16; 24, 6;
necurăţíe : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Unreinheit” :
„impureté” : (2x)
necurăţiia subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 35, 8; 36, 17;

nedreptáte : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Ungerechtigkeit,
Unrecht” : „injustice, tort” : (1x)
nedireptăţi subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 27, 4;
neélasa :

(1683-1686 MS. 45, 442/2) :

sens neclar, cf. gr.

neevlasa : (1x)

neelasa subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 39, 13;
négură : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Nebel” : „brume,
brouillard” : (7x)
negura subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 9, 17; 27, 20;
negură subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 3, 5; 17, 13;
23, 17; 38, 9;
negurii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 22, 13;
negurós : (1642 CAZ. GOV. 179) : adj. : „nebelig” :
„nébuleux” : (1x)
neguros adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart. [1]
10, 22;
nelegiuí : (1688 BIBLIA) : v. IV : „gott-, ruchlos, frevelhaft
handeln, freveln” : „commettre une injustice” : (2x)
ai nelegiuit verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 35, 6;
am nelegiuit verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 33, 9;
nelegiuíre : (1665-1672 MS. 4389, 496/2) : s. f. : „Freveltat” :
„infamie, forfait” : (1x)
nelegiuirile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 20, 27;
nemérnic : (1551-1553 ES) : adj./s. : „fremd” : „étranger” :
(1x)
nemêrnicul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 20, 26;
nemestecát : (1559-1560 BRATU) : adj. : „ungekaut” : „qui
n’est pas mâché” : (1x)
nemestecată adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart.
[1] 20, 18;
nemilostív :
(1560-1562 CORESI, PRAV.) :
adj. :
„unbarmherzig, herzlos” : „impitoyable, cruel” : (1x)
nemilostivi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart.
[1] 19, 14;
nemîncát : (1551-1553 ES) : adj. : „hungrig” : „affamé” : (1x)
nemîncaţi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart.
[1] 24, 6;
nenumărát : (1642 CAZ. GOV. 299) : adj./s. : „unzählig,
ungezählt” : „innombrable” : (5x)
cei nenumăraţi subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 31, 25;
nenumărate adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart.
[1] 14, 5;
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nenumărate adj. calificativ gradul pozitiv neutru pl. nom./ac.
neart. [1] 22, 5;
nenumăraţi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart.
[1] 16, 22;
nenumăraţi subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 21, 33;
neoprít : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj. : „unausgesetzt” : „sans
arrêt” : (1x)
neoprită adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [1]
31, 11;
nepovestít :
(1683 DOS. PAR. III 72v) :
adj. :
„unaussprechlich” : „inexprimable” : (3x)
nepovestită adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart.
[1] 41, 22;
nepovestite adj. calificativ gradul pozitiv neutru pl. nom./ac. neart.
[1] 8, 7;
nepovestiţi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart.
[1] 36, 28;
nepricepút : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj./s. : „unwissend,
ungelernt” : „inférieur, naïf, ignorant” : (1x)
cêle nepricepute subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 34,
24;
mai nepriceput adj. calificativ gradul comparativ masc. sg.
nom./ac. neart. [1] 13, 2;
nepriéten : (c. 1640 URECHE2 95) : s. m. : „Feind, Gegner” :
„ennemi” : (2x)
nepriêtenii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 8, 22;
nepriêtinilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 31, 29;
neputinciós : (1559-1560 BRATU) : adj./s. : „1. hilflos,
schwach, 2. ohnmächtig” : „1. faible, incapable, 2. infirme” :
(14x)
cei neputincioşi subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 24, 4;
24, 6; 24, 22; 31, 16; 31, 20; 36, 19;
cel neputincios subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 5, 15;
31, 35;
celor neputincioşi subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 29,
16;
celui neputincios subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [1] 5, 16;
neputincioase adj. calificativ gradul pozitiv neutru pl. nom./ac.
neart. [1] 4, 4;
neputincios adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart.
[1] 42, 2;
neputincios subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 36, 15;
neputinciosul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 30, 25;
neputínţă : (1551-1553 ES) : s. f. : „Ohnmacht” :
„impuissance” : (1x)
neputinţă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 10, 13;
nerăutáte : (1632 EUSTR. PRAV. 611, ap. TIKTIN) : s. f. : „Güte,
Unschuld” : „intégrité, innocence” : (3x)
nerăutate subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 2, 3;
nerăutatea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 27, 5; 31, 6;
nésa : (1683-1686 MS. 45, 442/2) : sens neclar, cf. gr. nessa :
(1x)
nesa subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 39, 13;
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nesăvîrşít : (1581 CORESI, EV. 276) : adj. : „unendlich” :
„infini” : (1x)
nesăvîrşit adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart.
[1] 36, 26;
nesocotít : (1559-1560 BRATU) : adj./s. : „unerforschlich” :
„insondable” : (2x)
nesocotite subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [1] 5, 9; 9,
10;
neştíne : (1551-1553 ES) : pron. nehot. : „einer, jemand” :
„un, quelqu’un” : (2x)
neştine pron. nehot. masc. sg. nom./ac. [1] 6, 2; 25, 3;
nevăzút : (1581 CORESI, EV. 66) : adj. : „unsichtbar” :
„invisible” : (1x)
nevăzută adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [1]
24, 20;
nevindecát : (c. 1573-1578 PS. SCH.) : adj. : „ungeheilt” : „non
guéri” : (1x)
nevindecat adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart.
[1] 24, 20;
nevinovát : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj./s. : unschuldig” :
„innocent” : (4x)
cel nevinovat subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 22, 30;
nevinovat adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart.
[1] 9, 28; 10, 14; 12, 6;
nevóie : (1499 DERS/ în top. Nevoia) : s. f. : „Bedrängnis” :
„difficulté, angoisse” : (8x)
nevoi subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 5, 19;
nevoia subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 7, 11; 20, 22;
nevoie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 15, 24; 18, 15;
27, 9; 30, 25;
nevoie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 36, 19*;
nicăiéri : (1559-1560 BRATU) : adv. : „nirgendwo” : „nulle
part” : (2x)
necăíre adv. neg. [1] 19, 7;
necăiri adv. neg [1] 21, 9;
nici : (... nici) : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv./conj. : „kein, auch
nicht, nicht einmal, weder... noch” : „aucun, même pas, ni...
ni” : (37x)
nice conjuncţie coord. [1] 3, 26; 3, 26; 3, 26; 7, 10; 7, 10; 15,
29; 15, 29; 15, 29; 15, 30; 34, 8; 34, 8;
nici adv. neg. [1] 1, 22; 3, 4; 3, 6; 3, 7; 5, 6; 6, 26; 7, 11; 7,
18; 9, 11; 10, 22; 15, 5; 16, 18; 18, 20; 20, 17; 22, 7;
24, 13; 27, 4; 28, 13; 32, 9; 32, 21; 33, 7; 34, 19; 34,
22; 36, 28; 37, 5; 41, 1;
niciúnul : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj. neg./pron. neg. :
„keiner” : „aucun” : (6x)
nice un adj. pron. neg. neutru sg. nom./ac. neart. [1] 5, 21;
nice unul pron. neg. masc. sg. nom./ac. [1] 12, 6;
nici un adj. pron. neg. neutru sg. nom./ac. neart. [1] 15, 3; 21, 25;
nici una pron. neg. fem. sg. nom./ac. [1] 34, 21;
nici unul pron. neg. masc. sg. nom./ac. [1] 2, 13;
nicoválă : (1665-1672 MS. 4389, 539/1) : s. f. : „Amboss” :
„enclume” : (1x)
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o năcovalnă subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 41, 16;

nímeni : (înc. sec. XVI PS. H.) : pron. neg. : „niemand” :
„personne” : (2x)
nimene pron. neg. nom./ac. [1] 14, 4;
nimenea pron. neg. nom./ac. [1] 27, 15;
nimerí : (1559-1560 BRATU) : v. IV : „vorfinden, treffen,
bekommen” : „toucher, atteindre, trouver” : (7x)
nemeresc verb indicativ prezent 1 sg. [1] 17, 1;
nemeresc verb indicativ prezent 3 pl. [1] 3, 21;
nemerind verb gerunziu [1] 7, 2;
s-au nemerit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 11, 6;
să va nemeri verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 8, 14;
se va nemeri verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 13, 5;
vor nemeri verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 3, 22;
nimíc : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv./ pron. neg. : „nichts” :
„rien” : (16x)
nemica adv. [1] 42, 7;
nemica pron. neg. nom./ac. [1] 2, 10; 4, 12; 10, 13; 14, 16;
39, 34; 42, 2;
nemică adv. [1] 13, 10;
nemică pron. neg. nom./ac. [1] 16, 17; 26, 7; 31, 37; 41, 18;
41, 25;
nimică adv. [1] 21, 34;
nimică pron. neg. nom./ac. [1] 26, 7;
nemică pron. neg. nom./ac. [1] 24, 25*;
nisíp : (1534 DERS/ în top. Năsipul) : s. n. : „Sand” : „sable” :
(2x)
năsip subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 28, 4;
năsipul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 6, 3;
níşte : (1521 NEACŞU) : adj. nehot. : „einige” : „quelques” :
(4x)
neşte adj. pron. nehot. neutru sg. nom./ac. [1] 41, 12;
nişte adj. pron. nehot. neutru sg. nom./ac. [1] 6, 16; 11, 15; 21,
18;
noápte : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv./s. : „1. Nacht, 2. nachts”
: „1. nuit, 2. la nuit” : (19x)
noapte subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 4, 13; 20, 8;
27, 20; 33, 15; 35, 10;
noaptea adv. de timp [1] 24, 14; 34, 25; 36, 20;
noaptea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 3, 3; 3, 4; 3, 6;
3, 7; 5, 14; 17, 12; 18, 16; 30, 17;
nopţi subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 2, 13;
nopţii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 3, 8;
nopţile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 7, 3;
noi : (înc. sec. XVI PS. H.) : pron. pers. : „wir” : „nous” :
(10x)
noao pron. pers. 1 pl. dat. acc. [1] 1, 17; 22, 17; 22, 17; 31,
31; 34, 4;
noi pron. pers. 1 pl. ac. acc. [1] 15, 10; 34, 37;
noi pron. pers. 1 pl. nom. acc. [1] 4, 19; 15, 9; 18, 2;
nor : (1454 DERS/ în top. Noureţu) : s. m. : „Wolke” :
„nuage” : (21x)
nor subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 22, 14; 36, 27; 38,
9; 40, 1;

nori subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 20, 6; 36, 28; 37,
21; 37, 22; 38, 1;
norii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 26, 8; 35, 5; 38,
37;
norilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 37, 16;
norul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 26, 8; 26, 9; 37,
11; 37, 11; 38, 34;
norului subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [1] 36, 29;
un nor subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 7, 9; 30, 15;
norocít : (1559-1560 BRATU) : adj. : „bestimmt” : „fixé, établi,
prédestiné” : (1x)
norocită adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [1]
12, 5*;
noród : (1551-1553 ES) : s. n. : „Volk” : „peuple” : (4x)
noroadele subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 36, 31;
norodul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 18, 20; 31, 30;
norodului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [1] 34, 30;
nóstru, noástră : (înc. sec. XVI PS. H.) : pron. pos./adj. pos. :
„unser, -e” : „notre, nôtre” : (4x)
noastră adj. pron. pos. 1 fem. pl. nom./ac. sg. [1] 8, 9;
noastre adj. pron. pos. 1 neutru pl. nom./ac. pl. [1] 34, 37;
nostru adj. pron. pos. 1 neutru pl. nom./ac. sg. [1] 9, 32; 34, 4;
nou : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj. : „neu” : „nouveau, neuf” :
(1x)
noao adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [1] 29,
20;
nu : (1521 NEACŞU) : adv. : „nein, nicht” : „non, ne... pas” :
(385x)
n- adv. neg. [1] 1, 22; 1, 22; 2, 10; 3, 10; 3, 11; 3, 16; 3, 18;
4, 21; 6, 10; 7, 20; 9, 25; 9, 29; 10, 18; 10, 19; 12, 9;
12, 24; 15, 19; 19, 16; 20, 19; 21, 10; 21, 10; 23, 17;
24, 11; 24, 12; 24, 13; 24, 13; 24, 16; 24, 21; 26, 8; 28,
7; 28, 8; 28, 8; 28, 13; 29, 16; 29, 22; 30, 1; 31, 16; 31,
16; 31, 17; 32, 3; 32, 15; 32, 16; 33, 9; 33, 13; 35, 10;
35, 15; 39, 17; 42, 3; 42, 3; 42, 7; 42, 8;
nu adv. neg. [1] 1, 5; 1, 8; 1, 10; 1, 12; 2, 3; 2, 5; 2, 5; 2,
10; 2, 12; 3, 4; 3, 6; 3, 6; 3, 7; 3, 9; 3, 9; 3, 9; 3, 11;
3, 21; 4, 6; 4, 12; 4, 16; 4, 16; 4, 18; 4, 20; 5, 4; 5, 6;
5, 8; 5, 9; 5, 12; 5, 17; 5, 19; 5, 21; 5, 22; 5, 24; 6, 7;
6, 9; 6, 10; 6, 13; 6, 15; 6, 17; 6, 26; 6, 26; 6, 28; 6, 29;
6, 29; 6, 29; 7, 1; 7, 7; 7, 8; 7, 8; 7, 9; 7, 10; 7, 16; 7,
18; 7, 20; 8, 9; 8, 10; 8, 12; 8, 12; 8, 15; 8, 15; 8, 19;
8, 20; 8, 20; 8, 22; 9, 3; 9, 3; 9, 5; 9, 7; 9, 10; 9, 11; 9,
15; 9, 16; 9, 16; 9, 18; 9, 21; 9, 24; 9, 28; 9, 32; 9, 34;
9, 35; 9, 35; 10, 2; 10, 10; 10, 13; 10, 14; 10, 15; 10,
18; 10, 19; 10, 20; 10, 21; 10, 22; 11, 3; 11, 3; 11, 4;
11, 11; 11, 14; 11, 15; 11, 16; 11, 19; 12, 6; 12, 6; 12,
10; 12, 25; 13, 2; 13, 3; 13, 11; 13, 16; 13, 20; 13, 21;
14, 2; 14, 3; 14, 4; 14, 5; 14, 7; 14, 10; 14, 12; 14, 12;
14, 12; 14, 15; 14, 16; 14, 21; 14, 21; 15, 3; 15, 3; 15,
4; 15, 6; 15, 9; 15, 9; 15, 15; 15, 15; 15, 18; 15, 22; 15,
29; 15, 29; 15, 31; 15, 32; 16, 5; 16, 6; 16, 17; 16, 18;
16, 22; 17, 1; 17, 4; 17, 10; 17, 10; 18, 2; 18, 5; 18, 20;
18, 22; 19, 4; 19, 4; 19, 7; 19, 7; 19, 8; 19, 14; 19, 22;
19, 27; 20, 2; 20, 2; 20, 4; 20, 8; 20, 9; 20, 9; 20, 13;
20, 13; 20, 14; 20, 17; 20, 18; 20, 20; 20, 20; 20, 21;
20, 21; 20, 24; 21, 2; 21, 3; 21, 4; 21, 9; 21, 14; 21, 16;
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21, 17; 21, 20; 21, 22; 21, 29; 22, 2; 22, 5; 22, 12; 22,
14; 22, 20; 23, 6; 23, 8; 23, 9; 23, 9; 23, 11; 23, 12; 24,
1; 24, 15; 24, 21; 24, 22; 24, 23; 24, 25; 25, 3; 25, 5;
25, 5; 26, 2; 26, 3; 26, 4; 26, 6; 27, 4; 27, 5; 27, 5; 27,
6; 27, 6; 27, 7; 27, 11; 27, 15; 27, 19; 27, 19; 27, 22;
28, 7; 28, 14; 28, 14; 28, 15; 28, 15; 28, 16; 28, 17; 28,
18; 28, 19; 28, 19; 29, 12; 29, 24; 29, 24; 30, 10; 30,
20; 30, 27; 31, 1; 31, 4; 31, 15; 31, 19; 31, 20; 31, 23;
31, 26; 31, 27; 31, 32; 31, 34; 31, 34; 31, 35; 31, 36;
31, 37; 32, 5; 32, 7; 32, 9; 32, 12; 32, 13; 32, 16; 32,
21; 32, 21; 32, 22; 32, 22; 33, 1; 33, 7; 33, 12; 33, 18;
33, 18; 33, 20; 33, 23; 33, 24; 33, 27; 33, 28; 33, 33;
34, 9; 34, 9; 34, 10; 34, 16; 34, 19; 34, 23; 34, 24; 34,
27; 34, 31; 34, 32; 34, 33; 34, 33; 34, 35; 34, 35; 34,
36; 34, 36; 34, 37; 35, 12; 35, 13; 35, 15; 36, 4; 36, 5;
36, 6; 36, 7; 36, 12; 36, 13; 36, 17; 36, 18; 36, 20; 36,
21; 36, 26; 36, 28; 37, 4; 37, 5; 37, 5; 37, 23; 37, 23;
38, 11; 38, 26; 38, 26; 39, 4; 39, 16; 39, 22; 39, 24; 39,
32; 39, 35; 40, 2; 40, 3; 40, 18; 40, 26; 40, 27; 41, 1;
41, 2; 41, 4; 41, 9; 41, 15; 41, 16; 41, 18; 41, 20; 41,
25; 42, 2; 42, 8; 42, 8; 42, 15;
númai : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv. : „nur” : „seulement” :
(9x)
numai adv. [1] 2, 6; 15, 19; 19, 2; 33, 8;
numai adv. [1] 4, 16*; 6, 5*; 6, 27*; 14, 22*; 40, 3*;
númăr : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Zahl, Anzahl” :
„nombre” : (7x)
număr subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 5, 9; 9, 10;
34, 24;
numărul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 1, 5; 36, 26;
38, 21;
numerele subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 21, 21;
numărá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „zählen” : „compter” :
(6x)
ai numărat verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 14, 16; 39, 2;
au numărat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 28, 26;
numără verb indicativ prezent 3 sg. [1] 38, 37;
să se numere verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 3, 6;
va număra verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 31, 4;
numărát : (1559-1560 BRATU) : adj. : „gezählt” : „compté” :
(2x)
numărate adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [1]
36, 27;
număraţi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [1]
15, 20;
núme : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Name” : „nom” : (9x)
numele subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 1, 1; 1, 21; 18,
18; 19, 15; 30, 8; 42, 17; 42, 17; 42, 17; 42, 17;
numí : (1559-1560 BRATU) : v. IV : „(be)nennen” : „nommer”
: (1x)
numi verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 42, 14;

O
o : (înc. sec. XVI PS. H.) : interj. : „o!, oh!” : „oh!, ô!” : (1x)
o interjecţie [1] 19, 21;
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oáie : (1332 SUCIU/ în top. Voya) : s. f. : „Schaf” : „brebis,
mouton” : (4x)
nişte oi subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 21, 11;
oi subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 1, 3; 42, 12;
oile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 1, 16;
oáră : (înc. sec. XVI PS. H.) : „s. f. : „Mal” : „fois” : (3x)
ori subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 5, 19;
ori subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 4, 2*; 31, 31*;
oáre : (1478 DERS) : adv. interog. :
„vraiment?” : (3x)
oare adv. interog. [1] 11, 5; 23, 3; 27, 8;

„wohl, denn?” :

oarecáre : (1559-1560 BRATU) : adj. nehot. : „irgendein” :
„quiconque” : (1x)
oarecarele adj. pron. nehot. masc. sg. nom./ac. [1] 1, 1;
oborî́ Æ doborî
obráz : (1424 DRHB I, 102/ în antr. Gherghi Obraz) : s. m./n. :
„1. Wange, Gesicht, 2. Bild, 3. Person” : „1. joue, face, 2.
image, 3. personne” : (8x)
obraze subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [1] 13, 10;
obrazele subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 9, 24; 40, 8;
obrazul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 9, 27; 11, 15;
26, 9;
obrazului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [1] 29, 24; 41,
6;
ocáră : (c. 1573-1578 PS. SCH.) : s. f. : „Schimpf” :
„réprimande, insulte” : (2x)
ocări subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 19, 5; 19, 7;
ochi : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. m. : „Auge” : „œil” : (33x)
ochii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 3, 10; 7, 8; 11, 20;
15, 12; 17, 5; 17, 7; 21, 20; 22, 29; 27, 19; 36, 7; 39,
29; 41, 10;
ochilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 4, 16; 16, 10;
21, 8; 31, 1;
ochiu subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 28, 7; 29, 15;
ochiul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 7, 7; 7, 8; 10, 18;
13, 1; 16, 20; 19, 27; 20, 9; 24, 15; 24, 15; 28, 10; 29,
11; 31, 7; 31, 16; 40, 19; 42, 5;
ocól : (1546 DERS) : s. n. : „ Umkreis” : „voûte” : (1x)
ocolul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 22, 14;
odátă : (1620 MOXA) : adv. : „gleichzeitig” : „simultanément”
: (6x)
odată adv. de mod [1] 2, 11; 3, 18; 16, 10; 17, 16; 21, 26;
31, 38;
odíhnă : (1564 CORESI MOLIT.) : s. f. : „Ruhe, Rast” : „repos”
: (3x)
odihna subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 21, 13;
odihnă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 3, 23; 7, 18;
odihní : (1560-1561 CORESI, TE.2) : v. IV : „(sich) ausruhen” :
„(se) reposer” : (8x)
au odehnit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 3, 17;
m-am odihnit verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 3, 26;
m-aş fi odihnit verb cond.-opt. perfect 1 sg. [1] 3, 13;
odihniră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 37, 8;
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să mă odihnesc verb conjunctiv prezent 1 sg. [1] 2, 9; 13, 13;
32, 20;
să odihnesc verb conjunctiv prezent 1 sg. [1] 10, 20;

oníhion : (1665-1672 MS. 4389, 77/1) : s. n. : „Onyx” : „onyx”
: (1x)
onih subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 28, 16;

odinioáră : (1559-1560 BRATU) : adv. : „einst, früher, einmal” :
„jadis, autrefois” : (1x)
odinioară adv. de timp [1] 31, 16;

opărí : (1590 DERS/ în top. Opăriţi) : v. IV : „sich verbrühen”
: „ébouillanter” : (1x)
s-au opărit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 16, 16;

odráslă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „1. Nachkomme, 2.
Spross, Schößling” : „1. descendent, 2. rejeton, rameau” :
(2x)
odrasla subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 8, 16; 30, 12;

oprélişte : (1581 PRL) : s. f. : „Hindernis” : „obstacle,
empêchement” : (1x)
oprêlişte subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 13, 27;

odrăslí : (1620 MOXA) : v. IV : „aufsprießen” : „pousser” :
(5x)
odrăslêşte verb indicativ prezent 3 sg. [1] 8, 11;
va odrăsli verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 5, 6; 8, 19; 14, 9; 15, 32;
ojogí : (1683-1686 MS. 45, 437/1) : v. IV : „brennen,
verkohlen” : „brûler, carboniser” : (1x)
să ojogiră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 30, 30;
om : (1521 NEACŞU) : s. m. : „Mensch, Mann” : „homme” :
(80x)
a omului subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [1] 21, 4; 31, 11;
oameni subst. comun masc. pl. gen./dat. neart. [1] 32, 5;
oameni subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 4, 13; 12, 2;
22, 15; 28, 13; 33, 15; 33, 25;
oamenii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 15, 7; 36, 24;
37, 24;
oamenilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 7, 19; 12, 15;
33, 26; 34, 21;
om subst. comun masc. sg. gen./dat. neart. [1] 31, 9;
om subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 1, 1; 1, 8; 2, 3; 2,
4; 7, 9; 9, 32; 12, 4; 15, 14; 20, 4; 30, 25; 32, 14; 32,
21; 33, 17; 34, 7; 34, 23; 34, 30; 37, 20; 38, 26; 38, 26;
omul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 1, 1; 1, 3; 4, 17;
5, 7; 5, 17; 5, 21; 7, 17; 10, 4; 11, 12; 12, 10; 14, 10;
14, 12; 14, 14; 15, 16; 21, 33; 25, 6; 28, 21; 33, 27; 33,
29; 34, 34; 35, 8; 36, 25; 37, 7; 37, 7; 41, 8;
omului subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [1] 3, 23; 7, 1; 14,
19; 16, 21; 16, 21; 20, 29; 25, 6; 27, 13; 28, 28; 33, 16;
33, 23; 34, 9; 34, 11; 34, 11; 34, 20; 34, 29; 35, 8;
un om subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 38, 3; 40, 2;
omắt : (c. 1573-1578 PS. SCH.) : s. n. : „Schnee” : „neige” :
(2x)
omăt subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 6, 16;
omătului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [1] 38, 22;
omenésc, -eáscă : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj. : „menschlich” :
„humain” : (1x)
omenească adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart.
[1] 10, 5;
omorî́ : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „töten” : „tuer” : (5x)
au omorît verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 1, 17;
au omorît verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 26, 13;
omoară verb indicativ prezent 3 sg. [1] 5, 2;
să omoară verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 6, 9;
să mă omor verb conjunctiv prezent 1 sg. [1] 30, 24;
oníh Æ onihion

oprí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „1. (auf-, an)halten, 2.
verbieten” : „1. arrêter, retarder, entraver, 2. interdire” : (7x)
oprêşte verb imp. 2 sg. [1] 18, 2;
opri-va verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 33, 24;
neoprită e verb indicativ prezent 3 sg. [1] 31, 11;
să oprească verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 18, 15; 34, 14;
se vor opri verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 36, 8;
va opri verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 12, 16;
orb : (1491 DERS/ în antr. Vlad Orbescul) : adj./s. : „Blinde” :
„aveugle” : (1x)
orbilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 29, 15;
orbí : (1559-1560 BRATU) : v. IV : „sich eintrüben, trüben” :
„s’obscurcir” : (1x)
să orbiră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 17, 7;
ori : (1559 CORESI, ÎC.) : conj. : „oder, entweder... oder” : „ou,
ou... ou” : (3x)
ori conjuncţie coord. [1] 37, 13; 37, 13; 37, 13;
oricî́t : (1646 PRAV. MOLD.) : pron. nehot. : „wieviel auch” :
„tant (que)” : (1x)
oricîte pron. nehot. neutru pl. nom./ac. [1] 37, 12;
oriúnde : (1646 PRAV. MOLD.) : adv. : „wo (auch) immer” :
„n’importe où” : (1x)
oriunde adv. nehot. [1] 39, 30;
orz : (1497 DERS/ în antr. Ordzea) s. n. : „Gerste” : „orge” :
(1x)
orzu subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 31, 40;
os : (1473 DRHD/ în antr. Os) : s. n. : „Knochen” : „os” :
(12x)
oase subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [1] 10, 11;
oasele subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 2, 5; 4, 14; 7,
15; 19, 20; 20, 11; 24, 18; 30, 17; 30, 30; 33, 21; 33,
24;
oaselor subst. comun neutru pl. gen./dat. art. [1] 33, 19;
osébi : (1551-1553 ES) :
„particulièrement” : (1x)
osebi adv. [1] 7, 13;

adv. :

„persönlich, selbst” :

ospắţ : (1559-1560 BRATU) : s. n. : „Festessen” : „festin” :
(1x)
ospăţ subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 1, 4;
osteneálă : (1560-1561 CORESI, TE.2) : s. f. : „Mühe,
Müdigkeit” : „peine, fatigue, lassitude” : (4x)
osteneală subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 4, 2; 5, 6; 5, 7;
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ostenêlele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 2, 9;
ostení : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „1. bemühen, 2.
ermüden” : „1. (s`)efforcer, 2. fatiguer” : (5x)
am ostenit verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 2, 9;
au ostenit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 20, 18; 39, 16;
ostenind verb gerunziu [1] 10, 1; 17, 2;
ou : (1560-1562 CORESI, PRAV.) : s. n. : „Ei” : „œuf” : (1x)
oaole subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 39, 14;

P
páce : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Frieden” : „paix” : (4x)
pace subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 3, 26; 11, 18; 15,
21; 16, 12;
pai : (1581-1582 PO) : s. n. : „Halm, Stroh” : „paille” : (3x)
nişte paie subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 21, 18;
paiele subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 41, 19;
paiu subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 24, 24;
pájişte : (1512-1513 DERS/ în top. Pajişte) : s. f. : „Rasen” :
„pré” : (1x)
pajişte subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 38, 27;
pápură : (1592 DIR) : s. f.. : „Papierschilf” : „canne-de-jonc” :
(3x)
o paporă subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 20, 18;
pápora subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 8, 11;
paporă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 40, 16;
páră : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Flamme” : „flamme” :
(1x)
para subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 41, 13;
párte : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Teil, Anteil” : „part,
partie” : (9x)
o parte subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 32, 17;
parte subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 17, 5; 30, 1;
partea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 20, 29; 24, 18; 27,
13; 30, 19;
părţile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 26, 14;
parte subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 39, 17*;
pásăre : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Vogel” : „oiseau” : (5x)
o pasăre subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 40, 24;
pasăre subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 28, 7;
pasările subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 28, 21; 35, 11;
paserile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 12, 7;
páşte : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „weiden” : „paître” :
(1x)
să păştea verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 1, 14;
pat : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Bett” : „lit” : (3x)
pat subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 33, 15; 33, 19;
patul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 7, 13;
pátrulea, pátra : (înc. sec. XVI PS. H.) : num. ord. : „vierte” :
„quatrième” : (1x)
a patra num. ord. fem. sg. nom./ac. art. [1] 42, 16;
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pávăză : (1578 DERS) : s. f. : „Schild” : „bouclier” : (2x)
páveţii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 15, 26;
paveze subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 41, 7;
páză : (1559-1560 BRATU) : s. f. : „Aufsicht, Wache” :
„surveillance, garde” : (1x)
păzile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 35, 10;
păcát : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Sünde” : „péché” :
(10x)
păcatele subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 10, 6; 13, 23;
14, 16; 22, 5; 34, 37;
păcatul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 24, 19; 31, 33;
42, 9; 42, 10;
păcatului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [1] 7, 20;
păcătuí : (1665-1672 MS. 4389, 94/1) : v. IV : „sündigen” :
„pécher” : (1x)
nepăcătuind verb gerunziu [1] 34, 8;
pădúre : (1515 DERS/ în top. Pădure) : .s.f. : „Wald” : „forêt”
: (1x)
păduri subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 38, 40;
păgî́n : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj./s. : „Heide” : „païen” :
(2x)
păgîn subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 9, 29;
celor păgîni subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 18, 5;
păgîní : (c. 1650 ANON. CAR.2) : v. IV : „abtrünnig werden,
schuldig sein” : „renier” : (6x)
a păgîni verb infinitiv prezent [1] 10, 2; 34, 10;
am păgînit verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 9, 21; 10, 7;
păgînind verb gerunziu [1] 34, 8;
voiu păgîni verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 10, 15;
păiánjen : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. m. : „Spinne” : „araignée”
: (2x)
nişte paianjini subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 27, 18;
păianjăn subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 8, 14;
pămî́nt : (1517 DERS/în top. Curul Pămînturilor) : s. n. :
„Erde, Land” : „terre, pays” : (82x)
ai pămîntului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [1] 24, 4;
păminte subst. comun neutru sg. voc. neart. [1] 16, 18;
pămînt subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 1, 3; 1, 8; 1,
10; 1, 16; 2, 3; 2, 9; 2, 12; 5, 6; 5, 10; 7, 1; 7, 20; 8, 9;
10, 9; 10, 22; 10, 22; 14, 5; 14, 8; 15, 29; 16, 13; 16,
15; 18, 10; 18, 18; 19, 25; 20, 4; 21, 26; 22, 8; 24, 13;
24, 18; 24, 18; 28, 2; 28, 25; 30, 8; 30, 19; 31, 8; 34,
15; 37, 6; 37, 12; 37, 17; 38, 14; 38, 14; 38, 19; 38, 26;
38, 37; 39, 14; 40, 8; 41, 17; 41, 25; 42, 6;
pămîntul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 1, 7; 8, 19;
9, 6; 12, 16; 15, 19; 20, 27; 26, 7; 27, 16; 28, 5; 30, 23;
31, 38; 34, 12; 37, 13; 38, 16; 38, 38; 39, 24; 42, 17;
pămîntului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [1] 3, 14; 7, 5;
9, 8; 11, 9; 12, 8; 12, 17; 12, 19; 12, 24; 14, 19; 31, 39;
35, 11; 37, 3; 38, 4; 38, 13;
un pămînt subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 29, 23;
pămînteán : (1633 GCR I 83/9) : adj./s. : 1. Erdbewohner, 2.
Sterblicher; 1. terrien, 2. mortel : (17x)
cei pămentêni subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 32, 8;
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cel pămîntean subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 9, 2;
cel pemintean subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 10, 4;
pămenteanul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 14, 1; 14,
10;
pămintean subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 32, 21;
păminteanul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 11, 12;
25, 4;
pămintêni subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 28, 4; 36,
25; 36, 28;
pămînteanul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 4, 17; 30,
23; 34, 15;
pămîntênilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 33, 12;
pemintênilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 10, 22;
pemintean subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 28, 13;

păr : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. m. : „Haar” : „cheveu(x)” : (3x)
păr subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 38, 32;
părul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 1, 20;
perii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 4, 15;
părăsí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „1. verlassen, 2. von
etw. ablassen” : „1. quitter, 2. renoncer” : (5x)
au părăsit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 19, 18;
m-am părăsit verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 6, 18;
s-au părăsit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 4, 11;
va părăsi verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 11, 20; 20, 13;
păreá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. II : „scheinen, erscheinen” :
„paraître” : (6x)
s-au părut verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 1, 21;
să pare verb indicativ prezent 3 sg. [1] 6, 3; 6, 25; 15, 21; 20,
7; 20, 22;
părínte : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. m. : „1. Vater, 2. pl. Eltern”
: „1. père, 2. pl. parents” : (5x)
părinte subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 29, 16;
părinţii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 15, 18; 30, 1;
părinţilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 8, 8;
un părinte subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 31, 18;
păscătór : (1665-1672 MS. 4389, 284/2) : adj. : „Weide-” : „qui
paît, qui pâture” : (2x)
păscătoare adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart.
[1] 1, 3; 42, 12;
păstór : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. m. : „Hirte” : „berger” :
(2x)
păstorii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 1, 16;
păstoriul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 24, 2;
păşúne : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Weide” : „pâturage” :
(2x)
păşunea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 20, 17; 39, 8;
păzí : (1551-1553 ES) : v. IV : „1. bewahren, 2. achtgeben” :
„1. garder, 2. protéger” : (14x)
ai fi păzit verb cond.-opt. perfect 2 sg. [1] 14, 13;
ai păzit verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 13, 27; 39, 1;
am păzit verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 23, 11;
au păzit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 10, 12; 24, 15;
27, 18; 29, 2; 33, 11;
păzêşte verb imp. 2 sg. [1] 2, 6; 10, 14; 36, 21;
păzind verb gerunziu [1] 38, 40;

vei păzi verb viitor 1 indicativ 2 sg. [1] 22, 15;
pe : (înc. sec. XVI PS. H.) : prep. : „1. auf, 2. über, 3. durch, 4.
um, gegen, für” : „1. /2. sur, 3. par, 4. pour, contre” : (321x)
pe prep. [1] 6, 20;
pre prep. [1] 1, 3; 1, 4; 1, 5; 1, 10; 1, 15; 1, 15; 1, 16; 1,
16; 1, 17; 1, 17; 2, 3; 2, 3; 2, 6; 2, 7; 2, 8; 2, 9; 2, 9;
2, 11; 2, 12; 3, 4; 3, 5; 3, 6; 3, 8; 4, 3; 4, 4; 4, 8; 4, 8;
4, 19; 4, 19; 5, 1; 5, 2; 5, 2; 5, 3; 5, 8; 5, 9; 5, 10; 5,
10; 5, 11; 5, 11; 5, 11; 5, 13; 5, 17; 6, 13; 6, 15; 6, 15;
6, 20; 6, 21; 6, 23; 6, 27; 7, 1; 7, 10; 7, 17; 7, 18; 7, 19;
8, 9; 8, 10; 8, 12; 8, 13; 8, 17; 8, 18; 8, 20; 9, 5; 9, 8;
9, 8; 9, 9; 9, 22; 9, 31; 10, 10; 10, 18; 11, 14; 11, 20;
12, 6; 12, 16; 12, 17; 12, 19; 12, 21; 12, 23; 12, 23; 12,
24; 13, 9; 13, 10; 13, 11; 14, 3; 14, 5; 14, 13; 14, 20;
15, 8; 15, 23; 15, 24; 15, 29; 16, 3; 16, 9; 16, 13; 16,
22; 17, 4; 17, 8; 18, 9; 18, 10; 18, 11; 18, 15; 18, 19;
18, 19; 18, 21; 18, 22; 19, 11; 19, 11; 19, 13; 19, 13;
19, 17; 19, 17; 19, 19; 19, 25; 20, 7; 20, 9; 20, 10; 20,
12; 20, 13; 20, 13; 20, 15; 20, 16; 20, 18; 20, 24; 20,
26; 21, 3; 21, 17; 21, 18; 21, 19; 21, 22; 21, 26; 21, 26;
21, 27; 21, 29; 22, 6; 22, 7; 22, 8; 22, 9; 22, 9; 22, 12;
22, 19; 22, 23; 22, 23; 22, 27; 22, 28; 22, 29; 22, 29;
22, 30; 23, 3; 23, 5; 24, 1; 24, 3; 24, 4; 24, 7; 24, 9; 24,
9; 24, 10; 24, 13; 24, 14; 24, 16; 24, 18; 24, 18; 24, 22;
24, 24; 25, 3; 25, 4; 26, 13; 26, 14; 27, 5; 27, 8; 27, 20;
27, 20; 27, 21; 27, 21; 27, 23; 28, 7; 28, 7; 28, 8; 28,
21; 28, 24; 28, 27; 28, 27; 29, 2; 29, 12; 29, 19; 29, 23;
29, 25; 30, 1; 30, 16; 30, 18; 30, 19; 30, 22; 30, 24; 31,
8; 31, 19; 31, 23; 31, 25; 31, 27; 31, 35; 31, 36; 31, 36;
31, 36; 32, 2; 32, 2; 32, 3; 32, 18; 32, 22; 33, 4; 33, 4;
33, 10; 33, 15; 33, 16; 33, 19; 33, 19; 33, 23; 33, 24;
33, 25; 33, 30; 34, 11; 34, 12; 34, 13; 34, 17; 34, 17;
34, 17; 34, 21; 34, 26; 34, 29; 34, 33; 35, 14; 36, 5; 36,
7; 36, 12; 36, 12; 36, 13; 36, 15; 36, 16; 36, 17; 36, 19;
37, 3; 37, 4; 37, 5; 37, 6; 37, 8; 37, 11; 37, 12; 37, 13;
37, 17; 37, 22; 37, 23; 37, 23; 38, 2; 38, 6; 38, 9; 38,
13; 38, 14; 38, 14; 38, 26; 38, 27; 38, 32; 38, 32; 38,
38; 38, 38; 39, 9; 39, 16; 39, 18; 39, 18; 39, 27; 39, 28;
39, 28; 39, 32; 39, 32; 39, 34; 40, 2; 40, 6; 40, 7; 40, 7;
40, 11; 40, 11; 40, 19; 40, 23; 40, 24; 40, 24; 40, 25;
40, 26; 41, 1; 41, 4; 41, 8; 41, 17; 41, 18; 41, 20; 41,
24; 41, 24; 41, 25; 41, 26; 41, 26; 42, 3; 42, 4; 42, 5;
42, 6; 42, 6; 42, 8; 42, 10; 42, 11; 42, 11; 42, 14; 42,
14; 42, 14; 42, 16; 42, 16; 42, 17;
pe prep. [1] 28, 25*; 39, 8*;
pre prep. [1] 1, 7*; 2, 9*; 5, 4*; 6, 3*; 13, 10*; 21, 11*; 21,
29*; 30, 8*; 31, 27*;
pecetluí : (c. 1573-1578 PS. SCH.) : v. IV : „(ver-)siegeln” :
„sceller, mettre le sceau” : (4x)
ai pecetluit verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 14, 17;
au pecetluit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 24, 16;
pecetluiêşte verb indicativ prezent 3 sg. [1] 9, 7; 37, 7;
pecetluít : (1622 BGL) : adj. : „markiert” : „scellé” : (1x)
nepecetluit adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart.
[1] 42, 12;
péntru : (înc. sec. XVI PS. H.) : prep. : „1. für, 2. wegen,...
halber, 3. weil” : „1. pour, 2. à cause de, 3. parce que” :
(217x)

INDICE DE CUVINTE ŞI FORME
pentru prep. [1] 1, 5; 1, 5; 1, 5; 2, 4; 17, 5; 17, 8; 24, 5;
28, 15; 31, 40; 31, 40; 36, 17; 36, 20; 36, 33; 36, 33;
36, 33; 41, 4; 42, 8; 42, 8; 42, 8; 42, 9; 42, 10; 42, 11;
pentru prep. [1] 1, 5*; 2, 8*; 2, 9*; 2, 10*; 2, 13*; 3, 11*;
3, 12*; 3, 12*; 3, 20*; 3, 23*; 3, 24*; 3, 25*; 4, 17*; 4,
20*; 4, 21*; 4, 21*; 5, 2*; 5, 5*; 5, 6*; 5, 18*; 5, 23*;
6, 4*; 6, 5*; 6, 7*; 6, 8*; 6, 10*; 6, 11*; 6, 22*; 6, 26*;
6, 26*; 6, 29*; 7, 9*; 7, 16*; 7, 16*; 7, 17*; 7, 19*; 7,
20*; 8, 9*; 8, 9*; 8, 13*; 8, 14*; 8, 16*; 8, 20*; 9, 3*;
9, 3*; 9, 4*; 9, 13*; 9, 18*;9, 22*; 9, 24*; 9, 28*; 9, 29*;
9, 32*; 9, 32*; 9, 35*; 10, 2*; 10, 7*; 10, 15*; 10, 16*;
10, 16*; 10, 18*; 10, 19*; 11, 3*; 11, 4*; 11, 6*; 11,
11*; 11, 13*; 11, 15*; 11, 19*; 11, 20*; 12, 4*; 12, 5*;
12, 11*; 13, 9*; 13, 9*; 13, 13*; 13, 16*; 13, 17*; 13,
19*; 13, 24*; 14, 1*; 14, 4*; 14, 6*; 14, 7*; 14, 8*; 14,
13*; 14, 14*; 15, 7*; 15, 9*; 15, 14*; 15, 22*; 15, 31*;
16, 3*; 16, 11*; 17, 4*; 17, 7*; 18, 2*; 18, 3*; 18, 4*;
19, 21*; 19, 22*; 19, 23*; 19, 25*; 19, 26*; 19, 29*; 20,
7*; 20, 19*; 20, 21*; 21, 2*; 21, 4*; 21, 4*; 21, 6*; 21,
7*; 21, 16*; 22, 3*; 22, 10*; 23, 7*; 23, 8*; 23, 10*; 23,
11*; 23, 13*; 23, 14*; 23, 17*; 24, 1*; 24, 12*; 24, 24*;
25, 3*; 25, 4*; 27, 5*; 27, 6*; 28, 1*; 28, 2*; 28, 24*;
29, 12*; 30, 2*; 30, 11*; 30, 13*; 30, 23*; 30, 24*; 31,
6*; 31, 11*; 31, 12*; 31, 14*; 31, 23*; 31, 27*; 32, 1*;
32, 2*; 32, 3*; 32, 6*; 32, 10*; 32, 10*; 32, 13*; 32, 18*;
32, 18*; 32, 20*; 32, 21*; 32, 22*; 33, 2*; 33, 8*; 33,
12*; 33, 12*; 33, 13*; 33, 14*; 33, 30*; 33, 32*; 34, 9;
34, 10*; 34, 15*; 34, 20*; 34, 21*; 34, 23*; 34, 34*; 34,
37*; 35, 13*; 35, 13*; 35, 15*; 36, 2*; 36, 2*; 36, 13*;
36, 21*; 36, 22*; 36, 31*; 37, 5*; 37, 19*; 37, 20*; 37,
24*; 38, 40*; 38, 41*; 40, 3*; 41, 2*; 41, 19*; 42, 3*;
42, 4*; 42, 6*; 42, 7*; 42, 8*;
peréche : (1588 DIR) : s. f. : „Paar” : „paire” : (3x)
părechi subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 1, 3; 42, 12;
părechile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 1, 14;
peréte : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. m. : „Wand” : „mur” : (1x)
părête subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 33, 24;
pescár : (1551-1553 ES.) : s. m. : „Fischer” : „pêcheur” : (1x)
păscarilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 40, 26;
péste : (înc. sec. XVI PS. H.) : prep. : „1. über, 2. während” :
„1. sur, au dessus de, 2. durant, pendant” : (104x)
preste prep. [1] 1, 19; 1, 20; 2, 2; 2, 2; 2, 4; 2, 11; 2, 12;
3, 5; 3, 7; 4, 5; 4, 13; 4, 15; 5, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 16;
6, 27; 7, 12; 7, 19; 10, 17; 12, 18; 12, 21; 13, 11; 13,
26; 14, 20; 15, 11; 15, 19; 15, 27; 16, 14; 16, 15; 16,
16; 16, 18; 17, 8; 18, 6; 18, 9; 18, 9; 18, 18; 18, 21; 19,
6; 19, 8; 19, 12; 19, 29; 20, 4; 20, 11; 20, 22; 20, 23;
20, 23; 20, 25; 20, 27; 20, 28; 21, 5; 21, 9; 21, 17; 21,
32; 21, 34; 22, 24; 23, 2; 24, 18; 26, 7; 26, 7; 26, 9; 26,
10; 27, 13; 27, 22; 27, 23; 28, 8; 29, 3; 29, 9; 29, 13;
29, 21; 29, 22; 30, 4; 30, 12; 30, 16; 30, 21; 30, 25; 31,
12; 31, 27; 31, 29; 33, 7; 33, 15; 33, 15; 34, 23; 34, 23;
34, 28; 34, 37; 34, 37; 36, 17; 36, 27; 36, 28; 36, 30;
36, 32; 38, 5; 38, 6; 39, 11; 39, 11; 39, 14; 39, 20; 39,
23; 39, 34; 40, 27; 41, 15; 42, 11;
preste prep. [1] 42, 16*;
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péşte : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. m. : „Fisch” : „poisson” :
(1x)
peştii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 12, 8;
petréce : (1559-1560 BRATU) : v. III : „1. durchführen,
durchziehen, 2. begleiten” : „1. traverser, 2. accompagner” :
(4x)
mă voiu petrêce verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 23, 12;
petrêce verb indicativ prezent 3 sg. [1] 41, 8;
petrecea verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 30, 7;
să să petreacă verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 20, 25;
petrecére : (1580 GLOS. B) : s. f. : „ 1. Leben, Lebensgefühl, 2.
Durchfahrt, 3. Wohnung” : „1. vie, mode d'existence, 2.
passage, 3. demeure” : (12x)
petrêcere subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 18, 6;
petrêcerea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 5, 3; 5, 24; 8,
6; 8, 22; 11, 14; 18, 15; 20, 19; 22, 23; 22, 28; 39, 6;
petrêcerile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 20, 25;
piátră : (1400-1418 DERS/în top. Piatra) : s. f. : „Stein” :
„pierre” : (23x)
o piatră subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 38, 38; 41, 16;
piatra subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 14, 18; 22, 24; 28,
2; 28, 19; 41, 7;
piatră subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 6, 12; 8, 17; 14,
8; 22, 24; 24, 8; 28, 3; 31, 24; 38, 6; 39, 28; 41, 20;
pietri subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 14, 19; 19, 24;
30, 6;
pietrii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 39, 1;
pietrile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 5, 23; 28, 6;
picá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „tropfen” : „goutter” : (1x)
pícă verb indicativ prezent 3 sg. [1] 16, 20;
picătúră : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Tropfen” : „goutte” :
(1x)
picăturile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 36, 27;
piciór : (1410 DERS) : s. n. : „Fuß” : „pied” : (16x)
picioare subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [1] 2, 7; 12, 7;
40, 15; 41, 17;
picioarele subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 18, 11;
picioarelor subst. comun neutru pl. gen./dat. art. [1] 13, 27; 18,
13;
picior subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 29, 15;
piciorul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 13, 27; 18, 8;
30, 12; 31, 5; 31, 7; 33, 11; 39, 15; 39, 21;
pieíre : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Totschlag” : „meurtre” :
(5x)
pieire subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 31, 3; 33, 28;
pieirea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 15, 21;
pieirei subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 30, 12;
pieirii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 21, 30;
piéle : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Haut, Fell” : „peau” :
(8x)
o piêle subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 40, 26;
piêle subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 2, 4; 2, 4; 10, 11;
piêlea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 16, 15; 19, 20; 19,
25; 30, 30;
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piéliţă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Haut, Fell, Fleisch” :
„peau, chair” : (7x)
pieliţele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 4, 15; 6, 12; 13,
14; 21, 6; 33, 21; 33, 25; 41, 15;
piept : (1560-1561 CORESI, TE.2) : s. n. : „Brust” : „poitrine” :
(1x)
piepturilor subst. comun neutru pl. gen./dat. art. [1] 39, 20;
piérde : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „verlieren” : „perdre” :
(13x)
ai pierdut verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 14, 19;
aş fi pierdut verb cond.-opt. perfect 1 sg. [1] 42, 8;
au pierdut verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 12, 16; 31, 12;
piêrde verb indicativ prezent 3 sg. [1] 9, 22; 32, 18; 34, 17;
pierzi verb indicativ prezent 2 sg. [1] 10, 16;
pierzînd verb gerunziu [1] 12, 23;
să piarză verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 18, 11; 20, 10;
să pierzi verb conjunctiv prezent 2 sg. [1] 2, 3;
va piêrde verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 39, 24;
pierdút : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj./s. : „verloren” : „perdu”
: (2x)
cei pierduţi subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 5, 11;
celui pierdut subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [1] 29, 13;
pierí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „zugrunde gehen,
umkommen” : „périr, mourir” : (17x)
am pierit verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 3, 11; 6, 18;
au pierit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 4, 7; 4, 20;
au pierit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 4, 7; 4, 11; 7, 6;
22, 20;
piară verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 3, 3;
pieiu verb indicativ prezent 1 sg. [1] 17, 1;
piêre verb indicativ prezent 3 sg. [1] 8, 13; 20, 7;
pieri verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 30, 2;
pierind verb gerunziu [1] 31, 19;
pieriră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 4, 21;
să piară verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 18, 18;
vor pieri verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 4, 9;
pieríre : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Tod” : „mort” : (1x)
pierirea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 27, 7;
pierzáre : (1581 CORESI, EV. 363) : s. f. : „Totschlag” :
„meurtre” : (6x)
pierzare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 11, 20; 20, 5;
41, 14;
pierzarea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 20, 28; 28, 22;
pierzării subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 26, 6;
pietricícă : (1519 DERS/în top. Pietriceaua) : s. f. : „Kiesel” :
„caillou” : (1x)
pietricêlele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 21, 33;
pipăí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „betasten, befühlen,
berühren, tappen” : „palper, tâtonner, toucher” : (2x)
să pipăie verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 12, 25;
vor pipăi verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 5, 14;
pî́ine : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „1. Brot, 2. Feldfrucht” :
„1. pain, 2. céréales” : (6x)
pîine subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 6, 6; 28, 5;
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pîinea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 22, 7; 24, 5; 24,
10; 31, 17;
pî́nă : (înc. sec. XVI PS. H.) : conj./prep. : „bis, auch, noch” :
„jusque, encore” : (21x)
pînă conjuncţie subord. [1] 14, 13; 14, 14;
pînă prep. [1] 2, 9; 7, 4; 7, 18; 7, 18; 7, 18; 8, 2; 14, 12;
18, 2; 19, 2; 27, 5; 32, 12; 33, 21; 38, 11;
pînă prep. [1] 2, 7*; 4, 20*; 26, 10*; 32, 11*; 32, 12*; 39,
24*;
pîndí : (1573–1578 PSALT.) : v. IV : „lauern” : „espionner,
épier” : (2x)
am pîndit verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 31, 9;
au pîndit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 24, 11;
pîngărí : (1654 NEAGOE) : v. IV : „besudeln, beflecken” :
„tacher, profaner” : (1x)
a pîngări verb infinitiv prezent [1] 31, 11;
pî́ntece : (1448 DERS/în antr. Oană Pîntece) : s. n. : „Bauch,
Leib” : „ventre” : (20x)
ale pîntecelui subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [1] 2, 9;
pîntece subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 3, 11; 3, 11;
10, 18; 10, 19; 21, 10; 31, 15; 31, 15; 38, 29;
pîntecele subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 1, 21; 15, 35;
16, 16; 20, 14; 20, 23; 32, 19; 38, 8;
pîntecelui subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [1] 3, 10; 15, 2;
32, 18; 40, 11;
pîrî́u : (1337 DRAGANU/ în top. Perew) : s. n. : „Bach” :
„ruisseau” : (4x)
pîrîului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [1] 21, 33; 22, 24;
28, 4;
un pîrîu subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 6, 15;
plátă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Zahlung, Bezahlung,
Lohn, Belohnung” : „paiement, salaire, récompense” : (1x)
plata subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 7, 2;
plăceá : (1551-1553 ES) : v. II : „gefallen” : „plaire” : (1x)
să placă verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 31, 10;
plătí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „bezahlen, vergelten” :
„payer, récompenser” : (2x)
să plăteşti verb conjunctiv prezent 2 sg. [1] 34, 33;
vor plăti verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 6, 20;
plecá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „neigen, beugen” :
„pencher, incliner” : (3x)
au plecat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 38, 37;
plecînd verb gerunziu [1] 9, 27;
să mă plec verb conjunctiv prezent 1 sg. [1] 10, 15;
plesní : (1642 CAZ. GOV. 288) : vb. IV. : „zerbersten” :
„écraser” : (1x)
plesni-vor verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 27, 23;
plimbáre : (1642 CAZ. GOV. 422) : s. f. : „Spaziergang” :
„promenade” : (1x)
primblare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 41, 24;
plin : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj. : „1. voll, gefüllt, 2. reich an” :
„1. plein, rempli, 2. riche en” : (9x)

INDICE DE CUVINTE ŞI FORME
plin adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [1] 7, 4;
10, 15; 14, 1; 20, 22; 32, 18; 42, 17;
plină adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [1] 36,
16;
pline adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [1] 39,
2;
plini adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [1] 21,
24;
plî́nge : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „(be)weinen, klagen” :
„déplorer, plaindre, regretter” : (4x)
am plîns verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 30, 25;
au plîns verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 2, 12;
au plîns verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 14, 22;
au plînsu verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 31, 38;
plî́ngere : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Beweinung, Klage” :
„action de pleurer/de déplorer, plainte” : (1x)
plîngere subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 30, 31;
plînsoáre : (1613 IORGA, S. D. X, 286) : s. f. : „Weinen” :
„pleur” : (1x)
plînsoare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 16, 16;
ploáie : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Regen” : „pluie” : (8x)
ploaia subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 29, 23;
ploaie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 5, 10; 36, 27;
ploii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 36, 27; 38, 25; 38,
27;
ploile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 37, 6; 37, 6;
plouá : (1551-1553 ES) : v. I : „regnen” : „pleuvoir” : (1x)
să ploao verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 38, 26;
plumb : (c. 1573-1578 PS. SCH.) : s. n. : „Blei” : „plomb” :
(1x)
plumbu subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 19, 24;
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pomana subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 2, 9;
pomení : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „gedenken, erinnern” :
„se souvenir de, mentionner” : (2x)
să vor pomeni verb indicativ viitor 3 pl. [1] 28, 18;
să pomeni verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 24, 19;
pomeníre : (1551-1553 ES) : s. f. : „ Erinnerung, An-,
Gedenken” : „ souvenir, mémoire, commémoration” : (2x)
pomenirea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 14, 13; 18,
18;
porní : (1559-1560 BRATU) : v. IV : „auf-/ausbrechen” :
„élancer, (se) mettre en route” : (2x)
să pornêşte verb indicativ prezent 3 sg. [1] 13, 25;
să porniia verb indicativ imperfect 3 sg. [1] 38, 8;
porníre : (1559-1560 BRATU) : s. f. : „Aufbruch” :
„remuement” : (1x)
pornirea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 16, 5;
pornitór : (c. 1650 ANON. CAR.2) : adj. : „stürmisch” :
„torrentueux” : (1x)
pornitoare adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart.
[1] 38, 34;
portár : (1438 DERS) : s. m. : „Portier” : „portier, concierge” :
(1x)
portarii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 38, 17;
porúncă : (c. 1564 CORESI, MOLIT. 191) : s. f. : „Befehl,
Gebot” : „ordre, commandement” : (7x)
porunca subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 4, 9; 26, 10; 26,
13; 39, 27;
poruncile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 23, 11; 23, 11;
25, 3;

poártă : (1470 DERS) : s. f. : „Tor, Pforte” : „porte” : (5x)
porţi subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 38, 8; 38, 10;
porţile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 3, 10; 38, 17; 41,
6;

poruncí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „befehlen, gebieten” :
„ordonner, commander” : (5x)
au poruncit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 36, 33; 42, 9;
poruncind verb gerunziu [1] 37, 6;
va porunci verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 25, 5; 37, 12;

podoábă : (1563-1583 COD. VOR.2) : s. f. : „Zierde, Schmuck”
: „ornement, bijou” : (1x)
podoaba subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 2, 12;

posluşíre : (1683-1686 MS. 45, 884/1) : s. f. : „Gesinde” :
„domesticité” : (1x)
posluşire subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 1, 3;

póftă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Begierde, Lust” : „désir,
envie” : (1x)
pohta subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 20, 20;

potolí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „1. beschwichtigen, 2.
nachlassen” : „1. calmer, 2. relâcher” : (5x)
a să potoli verb infinitiv prezent [1] 6, 7;
au potolit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 26, 12;
s-ar fi potolit verb cond.-opt. perfect 3 sg. [1] 14, 13;
să potolêşte verb indicativ prezent 3 sg. [1] 37, 17;
vom potoli verb viitor 1 indicativ 1 pl. [1] 37, 19;

poftí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „begehren, verlangen,
wünschen” : „demander, désirer” : (2x)
pohtesc verb indicativ prezent 3 pl. [1] 3, 21;
pohtêşte verb indicativ prezent 3 sg. [1] 33, 20;
pogorî́ Æ coborî
póhtă Æ poftă
pohtí Æ pofti
pománă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Erinnerung” :
„réminiscence, souvenir” : (1x)

potriví : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „gleichstellen” :
„comparer” : (2x)
să va potrivi verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 28, 17;
se va potrivi verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 28, 19;
povăţí : (1649 MARD.) : v. IV : „anleiten, unterweisen” :
„conseiller, conduire” : (3x)
am povăţit verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 31, 18;
povăţêşte verb indicativ prezent 3 sg. [1] 13, 24;
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povăţind verb gerunziu [1] 12, 23;

povéste : (1559-1560 BRATU) : s. f. : „Erzählung, Geschichte,
Gerede” : „conte, récit, histoire, bavardage” : (3x)
povêste subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 17, 6*; 30, 9*;
31, 30*;
povestí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „erzählen” :
„raconter” : (17x)
povestêşte verb imp. 2 sg. [1] 12, 8;
povesti-va verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 36, 33;
să povestesc verb conjunctiv prezent 1 sg. [1] 1, 17; 1, 19; 32,
6;
va povesti verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 11, 6; 17, 5; 33, 23;
36, 9; 42, 3;
voiu povesti verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 13, 17; 15, 17; 27,
11; 32, 10; 40, 9;
vor povesti verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 8, 10; 12, 7;
praf : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Staub” : „poussière” :
(1x)
prah subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 21, 18;

preceput-ai verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 38, 31;
pricêpe verb indicativ prezent 3 sg. [1] 34, 24;
pricêpeţi verb indicativ prezent 2 pl. [1] 20, 2;
pricepi verb indicativ prezent 2 sg. [1] 15, 9; 34, 16;
vei pricêpe verb viitor 1 indicativ 2 sg. [1] 36, 4; 36, 29;
voiu pricêpe verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 31, 1; 32, 12;
pricépere : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Verständnis,
Sachverstand” : „compréhension, connaissance des choses” :
(14x)
pricêpere subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 12, 13; 20, 3;
34, 35; 38, 4; 39, 17;
pricêperea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 12, 17; 12,
20; 22, 2; 32, 11; 33, 3;
pricêperei subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 28, 20;
pricêperi subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 6, 29; 21, 22;
pricêperii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 15, 2;
pricepút : (1600 DIR) : adj./s. : „sachkundig” : „avisé,
qualifié” : (1x)
cei pricepuţi subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 34, 10;

preacurvár : (1618 GCR I, 46/39) : adj./s. : „Ehebrecher” :
„adulterin” : (1x)
preacurvariului subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [1] 24, 15;

priéten : (1592 DIR) : s. m. : „Freund” : „ami” : (13x)
priêten subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 30, 29;
priêteni subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 32, 1; 32, 5;
42, 7; 42, 17;
priêtenii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 19, 14; 35, 4;
42, 10;
priêtenilor subst. comun masc. pl. voc. art. [1] 19, 21;
priêtenului subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [1] 36, 33;
priêtini subst. comun masc. pl. gen./dat. neart. [1] 32, 3;
priêtini subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 2, 11;
priêtinul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 6, 27;

preasîrgui : (1683-1686 MS. 45, 434/1) : v. IV : „troubler” :
„verwirren” : (1x)
să preasîrguiască verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 23, 15;

prigoní : (1581-1582 PO) : v. IV : „sich widersetzen” :
„s’opposer” : (1x)
să va prigoni verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 11, 3;

precúm : (1592 DIR) : adv./conj. : „wie” : „comme” : (4x)
precum adv. [1] 31, 15; 42, 7;
precum conjuncţie subord. [1] 6, 17; 10, 4;

prihánă : (1620 MOXA) : s. f. : „Fehler” : „péché” : (10x)
prihană subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 1, 1*; 1, 8*; 2,
3*; 4, 17*; 9, 20*; 11, 4*; 12, 4*; 15, 14*; 22, 3*; 22,
19*;

prah Æ praf
prădá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „plündern” : „piller” :
(1x)
să să prade verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 12, 5;
pre Æ pe

pregetá : (1559-1560 BRATU) : v. I : „stocken” : „hésiter” :
(1x)
voiu pregeta verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 16, 5;
prejúr Æ împrejur
préot : (1502 BGL/ în top. Preuteşti) : s. m. : „Priester” :
„prêtre” : (1x)
preoţi subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 12, 19;
presărá : (1559-1560 BRATU) : v. I : „streuen” : „parsemer” : (1x)
au preserat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 1, 20;
preţ : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Preis” : „prix” : (1x)
preţu subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 31, 39;
prevedeá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. II :
„prévoir” : (1x)
prevezi verb indicativ prezent 2 sg. [1] 10, 4;

„vorsehen” :

pricépe : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „wahrnehmen,
erkennen” : „percevoir, connaître” : (9x)

primbláre Æ plimbare
primení : (1563 CORESI, PRAXIU 9) : v. IV : „erneuern” :
„renouveler, régénérer” : (7x)
premenind verb gerunziu [1] 5, 12; 12, 24;
premenindu verb gerunziu [1] 10, 8;
premenindu-se verb gerunziu [1] 11, 19;
primenind verb gerunziu [1] 10, 16;
să premenêşte verb indicativ prezent 3 sg. [1] 36, 28;
va premeni verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 37, 4;
primí : (1551-1553 ES) : v. IV. : „bekommen” : „recevoir” :
(8x)
am priimit verb indicativ perfect compus 1 pl. [1] 2, 10;
aş priimi verb cond.-opt. prezent 1 sg. [1] 42, 8;
priimesc verb indicativ prezent 3 pl. [1] 15, 34;
priimiia verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 36, 17;
priimite vor fi verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 33, 26;
să priimască verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 33, 20;
va priimi verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 4, 12; 8, 20;
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prin : (înc. sec. XVI PS. H.) : prep. : „1. in, 2. durch” : „1. en,
2. à travers” : (3x)
pren prep. [1] 20, 25; 38, 1; 38, 1;
príntru : (înc. sec. XVI PS. H.) : prep. : „durch” : „par” : (1x)
prentr- prep. [1] 36, 31;
prínde : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „ergreifen, erfassen” :
„prendre, saisir, attraper” : (3x)
prinde verb indicativ prezent 3 sg. [1] 5, 13;
să prinză verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 3, 8;
va prinde verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 13, 15;
priví : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „ansehen, betrachten” :
„regarder, contempler” : (3x)
privêşte verb imp. 2 sg. [1] 35, 5;
privêşte verb indicativ prezent 3 sg. [1] 22, 12; 34, 23;
prunc : (1523-1528 DERS/în antr. Pruncea) : s. m. : „Kind,
Säugling” : „enfant, nourrisson” : (4x)
pruncii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 3, 16; 31, 10;
pruncilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 24, 12;
unui prunc subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [1] 33, 25;
puciós, -oásă : (1551-1553 ES) : adj. : „schwefelhaltig” :
„sulfureux” : (1x)
pucioasă adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [1]
18, 16;
pui : (1453 DERS/în antr. Puiul) : s. m. : „Junges” : „petit
(d’un animal)” : (4x)
puii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 4, 11; 5, 7; 38, 41;
39, 30;
púlbere : (1563-1583 COD. VOR.2) : s. f. : „Pulver” :
„poussière” : (1x)
pulberea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 38, 38;
púne : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „(sich) setzen, stellen,
legen” : „(se) mettre” : (57x)
a pune verb infinitiv prezent [1] 34, 19;
ai pus verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 4, 4; 7, 12; 7, 19;
10, 12; 11, 13; 13, 26; 13, 27; 14, 5; 38, 14; 39, 19; 39,
19; 39, 20;
am pus verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 17, 12; 31, 1; 31,
24; 31, 25; 31, 27; 38, 9; 38, 10; 39, 6;
ar pune verb cond.-opt. prezent 3 sg. [1] 29, 2;
au pus verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 19, 8; 24, 15; 28,
3; 33, 11; 36, 28; 37, 5; 37, 15; 38, 5; 38, 6;
puie-se verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 18, 8;
puind verb gerunziu [1] 5, 3; 21, 5; 29, 9; 31, 36; 38, 10;
puneam verb indicativ imperfect 1 sg. [1] 38, 4;
puneţi verb indicativ prezent 2 pl. [1] 27, 12;
pune-va verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 40, 23;
pune-vei verb viitor 1 indicativ 2 sg. [1] 40, 20;
pus-ai verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 14, 20;
pus-au verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 40, 12;
pusără verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 32, 3;
puse verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 16, 13;
s-au pus verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 20, 4;
să să puie verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 19, 23;
se punea verb indicativ imperfect 3 sg. [1] 29, 7;
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va pune verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 15, 29; 22, 24; 24, 25;
34, 23; 36, 7;
vei pune verb viitor 1 indicativ 2 sg. [1] 40, 27;
voi pune verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 13, 14;
voiu pune verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 39, 34;
ai pus verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 17, 6*;
púngă : (1437 DERS/în top. Pungeşti) : s. f.. : „Beutel” :
„sachet, bourse” : (1x)
pungă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 14, 17;
purói : (c. 1550 HC2 II 470) : s. n. : „Eiter” : „pus” : (2x)
puroi subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 7, 5;
puroile subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 2, 8;
purtá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „tragen” : „porter” : (3x)
purtîndu-mă verb gerunziu [1] 17, 1;
s-au purtat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 34, 20;
să purta verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 22, 12;
purtáre : (c. 1516-1636 GLOS. B) : s. f. : „(Be-)Tragen” :
„conduite” : (1x)
purtare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 11, 18*;
purtătór : (1551-1553 ES) : adj./s. : „1. tragend, 2. Träger” :
„1./2. porteur” : (2x)
celui purtătoriu subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [1] 41, 21;
purtători adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [1]
33, 23;
pustií : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „verwüsten, verheeren” :
„dévaster, ravager” : (1x)
pustiindu-se verb gerunziu [1] 14, 11;
pustíu : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj./s. : „1. öde, verlassen, 2.
Wüste” : „1./2. désert” : (4x)
pustii adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [1] 15,
28;
pustiiu subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 1, 19; 38, 26;
pustiiul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 39, 6;
pústnic : (sec. XVI COD. TOD.) : adj. : „wild” : „sauvage” :
(1x)
pustnic adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [1]
11, 12;
puteá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. II : „können, dürfen,
vermögen” : „pouvoir” : (18x)
aş putea verb cond.-opt. prezent 1 sg. [1] 30, 24;
au putut verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 32, 3;
neputînd verb gerunziu [1] 4, 20;
poate verb indicativ prezent 3 sg. [1] 6, 7; 9, 19; 31, 28; 36, 31;
40, 9;
pociu verb indicativ prezent 1 sg. [1] 10, 15;
poţi verb indicativ prezent 2 sg. [1] 10, 13; 33, 5; 35, 6; 35, 14;
42, 2;
putea verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 16, 14;
va putea verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 20, 14; 33, 20;
voiu putea verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 7, 19;
putére : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Macht, Gewalt, Stärke,
Kraft” : „pouvoir, puissance” : (16x)
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putêre subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 28, 11; 36, 19;
39, 19; 41, 14;
putêrea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 4, 2; 6, 11; 6,
22; 11, 6; 12, 13; 26, 4; 31, 24; 37, 14; 37, 23;
puterii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 21, 23; 37, 6; 41,
4;

putérnic : (1551-1553 ES) : adj./s. : „gewaltig, mächtig” :
„puissant” : (1x)
putêrnici subst. comun masc. pl. gen./dat. neart [1] 20, 19;
putínţă : (1559-1560 BRATU) : s. f. : „Kraft” : „pouvoir” :
(1x)
putinţă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 34, 20*;
putoáre : (1581 CORESI, EV. 238) : s. f. : „Gestank” :
„puanteur” : (1x)
putoare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 6, 7;
pútred : (1505 DERS/în antr. Putredul) : adj. : „faul” :
„pourri” : (2x)
putred adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [1]
16, 7;
putred adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart. [1]
41, 19;
putrezí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „verwesen, (ver)faulen,
(ver)modern” : „pourrir, putréfier” : (2x)
au putrezit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 19, 20;
să vor putrezi verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 33, 21;
putreziciúne : (1581 CORESI, EV. 99) : s. f. : „Fäule, Fäulnis,
Verfall” : „pourriture, charogne, déchéance” : (6x)
putrezăciunea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 17, 14;
putreziciune subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 21, 26;
25, 6;
putreziciunea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 2, 9; 7, 5;
8, 16;
puţín : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj./adv./pron. : „wenig” :
„peu” : (11x)
mai puţin adv.cantitativ gradul comparativ [1] 13, 10; 16, 6;
puţin adv. cantitativ poz. [1] 10, 20;
puţină adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [1] 2,
9; 10, 20; 11, 3; 14, 1;
puţine adj. calificativ gradul pozitiv neutru pl. nom./ac. neart. [1]
8, 7;
puţine pron. nehot. neutru pl. nom./ac. neart. [1] 15, 11;
puţinel adv. cantitativ poz. [1] 36, 2;
puţini adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [1]
14, 21;

R
ráde : (1581-1582 PO) : v. III : „abschaben, -kratzen” : „râper,
gratter” : (1x)
să rază verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 2, 8;
rámură : (1646 PRAV. MOLD.) : s. f. : „Ast” : „rameau,
branche” : (2x)
ramuri subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 40, 17;
ramurile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 18, 13;

ránă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Wunde” : „plaie” : (5x)
rana subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 2, 13; 16, 6;
rană subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 2, 7; 6, 21; 42, 16;
ráză : (1563 HC2) : s. f. : „Lichtstrahl” : „rayon lumineux” :
(1x)
rază subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 36, 30;
răbdá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „warten, andauern” :
„attendre, durer” : (6x)
am răbdat verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 7, 3;
au răbdat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 9, 4;
rabd verb indicativ prezent 1 sg. [1] 6, 11;
răbdat-am verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 32, 16;
va răbda verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 15, 31;
vei răbda verb viitor 1 indicativ 2 sg. [1] 22, 21;
rădăcínă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Wurzel” : „racine” :
(11x)
rădăcina subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 4, 7; 14, 8; 19,
28; 29, 19;
rădăcină subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 5, 3; 8, 12;
31, 12;
rădăcinele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 18, 17; 30, 5;
rădăcinile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 13, 27;
rădăcină subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 31, 8*;
rămăşíţă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Rückstand, Nachlass”
: „reste, héritage” : (1x)
rămăşiţa subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 22, 20;
rămî́ne : (1551-1553 ES) : v. III/II : „bleiben” : „rester” :
(11x)
mîind verb gerunziu [1] 2, 9;
mîne verb indicativ prezent 3 sg. [1] 19, 4; 38, 19; 39, 28;
mînea verb indicativ imperfect 3 sg. [1] 31, 32;
rămîn verb indicativ prezent 3 pl. [1] 21, 11;
rămîne verb indicativ prezent 3 sg. [1] 15, 23;
să mîie verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 11, 14; 15, 28;
va mînea verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 29, 19;
vor rămînea verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 15, 29;
răní : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „verwunden” : „blesser” :
(5x)
mă voiu răni verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 16, 6;
rănească verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 6, 9;
să rănească verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 20, 24;
sînt răniţi verb indicativ prezent 3 pl. [1] 36, 25;
va răni verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 33, 23;
răpí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „rauben, entreissen,
entführen” : „ravir, arracher” : (1x)
au hrăpit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 24, 9;
răsád : (c. 1650 ANON. CAR.2) : s. n. : „Schößling” : „rejeton”
: (1x)
un răsad subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 14, 9;
răsărí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „sprießen” : „germer” :
(5x)
a răsări verb infinitiv prezent [1] 38, 27;
răsare verb indicativ prezent 3 sg. [1] 9, 7; 41, 16;
răsărind verb gerunziu [1] 3, 9;
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va răsări verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 11, 17;
răsărít : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „1. Sonnenaufgang, 2.
Osten” : „1. lever, 2. est, levant” : (2x)
răsărita subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 1, 3;
răsăritului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [1] 9, 9;
răsplătí : (c. 1640 URECHE2 83) : v. IV : „1. belohnen, 2.
vergelten” : „1. récompenser, 2. rémunérer” : (2x)
va răsplăti verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 21, 19; 21, 31;
răspúnde : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „antworten,
erwidern” : „répondre” : (41x)
a răspunde verb infinitiv prezent [1] 27, 5;
au răspuns verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 32, 15; 32, 16;
răspunde verb imp. 2 sg. [1] 33, 32; 40, 2;
răspunde verb indicativ prezent 3 sg. [1] 20, 3;
răspundeţi verb indicativ prezent 2 pl. [1] 13, 7;
răspunse verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 1, 9; 39, 31;
răspunzind verb gerunziu [1] 21, 1;
răspunzînd verb gerunziu [1] 1, 7; 2, 4; 4, 1; 6, 1; 8, 1; 9, 1;
11, 1; 15, 1; 16, 1; 18, 1; 19, 1; 20, 1; 22, 1; 23, 1; 25, 1;
26, 1; 32, 6; 32, 12; 32, 17; 34, 1; 35, 1; 39, 33; 40, 1; 42, 1;
răspunzîndu verb gerunziu [1] 12, 1;
să răspunză verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 32, 3;
să răspunzi verb conjunctiv prezent 2 sg. [1] 20, 2; 38, 3;
va răspunde verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 39, 32;
vei răspunde verb viitor 1 indicativ 2 sg. [1] 16, 3;
voiu răspunde verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 32, 17;
răspúns : (1551-1553 ES) : s. n. : „Antwort” : „réponse” :
(13x)
răspunsu subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 32, 5;
răspunsul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 6, 26; 11, 2;
răspuns subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 13, 22*; 16,
8*; 32, 5*; 33, 5*; 35, 4*; 39, 34*;
răspunsu subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 31, 14*;
32, 4*;
răspunsul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 15, 2*; 34,
36*;
răsuflá : (c. 1640 URECHE2 188) : v. I : „atmen” : „respirer” : (1x)
să răsuflu verb conjunctiv prezent 1 sg. [1] 9, 18;
răsunáre : (1665-1672 Ms. 4389, 267/1) : s. f. : „Widerhall” :
„retentissement” : (1x)
răsunare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 4, 13;
răsunătór : (1649 MARD.) : adj./s. : „Lärm” : „bruit” : (1x)
răsunătoriu subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 30, 4;
rătăcí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „1. verirren, 2.
umherirren” : „1. perdre, égarer 2. errer” : (4x)
au rătăcit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 12, 24;
rătăcească verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 12, 25;
rătăcind verb gerunziu [1] 12, 23;
rătăcindu-se verb gerunziu [1] 38, 41;
rătăcít : (1551-1553 ES) : adj. : „umherirrend” : „errant” :
(2x)
cel rătăcit subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 5, 2;
rătăcită adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [1] 2,
9;
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rău : (1490 DRHA/în antr. Dumitru Rău) : adj./s. : „1.
schlecht, böse, schlimm, 2. Böse” : „1./2. mauvais, mal” :
(20x)
ale celor răi subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 37, 16;
cei răi subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 34, 17;
cêle rêle subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 2, 10;
celor răi subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 35, 12;
răii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 9, 23;
rău adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [1] 12,
6;
rău adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart. [1] 1, 1;
1, 8; 4, 12;
răul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 2, 3; 5, 19;
rea adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [1] 2, 7;
rêle adj. calificativ gradul pozitiv neutru pl. nom./ac. neart. [1] 6, 3;
6, 25;
rêle subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [1] 1, 5; 13, 4; 13,
26; 16, 2; 28, 28;
rêlele subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 2, 11;
răutáte : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Schlechtigkeit, Bosheit”
: „méchanceté” : (10x)
răutate subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 2, 3; 8, 20; 17,
5; 36, 5;
răutatea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 4, 6; 20, 12; 22,
5;
răutăţi subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 5, 5; 5, 21; 30,
26;
răzbói : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Krieg, Schlacht” :
„guerre” : (8x)
războiu subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 5, 15; 5, 20;
22, 10; 33, 18; 40, 27;
războiul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 39, 25;
războiului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [1] 38, 23;
războiu subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 11, 19*;
răzór : (1537 DERS/în top. Răzoare) : s. n. : „Furche” :
„sillon” : (3x)
răzoare subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [1] 39, 10;
răzor subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 15, 27;
rozoarele subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 31, 38;
răzuí : (1665-1672 MS. 4389, 770/2) : v. IV : „abkratzen” :
„gratter” : (1x)
răzindu-mă verb gerunziu [1] 7, 5;
revărsá : (1581-1582 PO) : v. I. : „zusammenfliessen” :
„ruisseler” : (1x)
iaste răvărsat verb indicativ prezent 3 sg. [1] 38, 38;
revărsáre : (1683-1686 MS. 45, 441/2) : s. f. : „Verbreitung,
Überflutung” : „diffusion, débordement, ruisselement” :
(1x)
răvărsării subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 37, 18;
rezemá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „(sich) stützen, sich
berufen auf, festigen” :
„(s`)appuyer, se baser, (se)
consolider” : (2x)
va răzima verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 8, 15;
vă răzimaţi verb indicativ prezent 2 pl. [1] 17, 10;
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ridicá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „1. heben, 2. tragen” : „1.
lever, soulever, 2. porter” : (7x)
am rădicat verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 31, 21;
au rîdicat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 15, 25;
rădicaţi verb imp. 2 pl. [1] 21, 3;
s-au rîdicat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 30, 12;
să rădice verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 6, 2;
să să rădice verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 17, 8;
să rîdícă verb indicativ prezent 3 pl. [1] 27, 7;
ridicát : (1551-1553 ES) : adj. : „gehoben” : „levé” : (1x)
rădicată adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [1]
41, 18;
risipí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „zerstreuen, verstreuen”
: „disperser” : (6x)
răsipească-se verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 5, 5;
răsipi verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 16, 12;
răsipi-se-vor verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 18, 16;
răsipi-va verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 37, 11;
să răsîpêşte verb indicativ prezent 3 sg. [1] 38, 24;
va rîsipi verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 39, 15;
rî́de : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „lachen” : „rire” : (3x)
au rîs verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 22, 19;
rîzi verb imp. 2 sg. [1] 19, 7;
voiu rîde verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 29, 24;
rînduí : (c. 1564 CORESI, CAZ. 178) : v. IV : „(an-)ordnen,
einsetzen” : „ordonner” : (9x)
ai rînduit verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 30, 22;
am rînduit verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 38, 12;
au rînduit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 38, 30;
rînduiêşte verb indicativ prezent 3 sg. [1] 35, 10;
rîndui-vor verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 36, 13;
s-au rînduit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 15, 23;
sînt rînduite verb indicativ prezent 3 pl. [1] 37, 12;
va rîndui verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 36, 15;
vei rîndui verb viitor 1 indicativ 2 sg. [1] 14, 13;
rînduiálă : (1642 CAZ. GOV. 372) : s. f. : „1. Ordnung, 2. Sitte,
Brauch, 3. Anordnung” : „1. ordre, 2. coutume, 3. directive”
: (7x)
rînduiala subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 15, 8; 36, 28;
38, 12;
rînduială subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 16, 3; 24, 5;
28, 3; 37, 5;
rîs : (1559-1560 BRATU) : s. n. : „1. Lachen, 2. Missachtung” :
„1. rire, 2. mépris” : (2x)
rîs subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 8, 21; 17, 6;
rîu : (1377 DRAGANU/în top. Ryusoor) : s. n. : „Fluss, Strom” :
„fleuve, torrent” : (5x)
rîu subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 22, 16;
rîul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 14, 11;
rîurile subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 24, 8;
rîurilor subst. comun neutru pl. gen./dat. art. [1] 28, 10; 28, 11;
rîurá : (1665-1672 MS. 4389, 699/1) : v. I : „fließen, tropfen,
zerreißen” : „ruisseler, crever” : (1x)
au rîurat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 26, 8;
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rîvníre : (c. 1573-1578 PS. SCH.) : s. f. : „Eifer” : „zèle, envie” :
(1x)
rîvnirea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 5, 2;
roádă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Frucht” : „fruit” : (1x)
roada subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 22, 21;
rob : (1559-1560 BRATU) : s. m. : „Sklave” : „esclave” : (8x)
rob subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 40, 23;
robul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 2, 3; 42, 7; 42, 8;
42, 8;
robului subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [1] 1, 8; 42, 8;
un rob subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 41, 24;
robí : (1563 CORESI, PRAXIU 183) : v. IV : „zum Sklaven
werden” : „s`asservir” : (3x)
au robit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 1, 17;
robesc verb indicativ prezent 3 pl. [1] 1, 15;
robiră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 1, 15;
robít : (1616 DIRB XVII 3, 28) : adj. : „unterjocht” : „asservi”
: (2x)
robiţi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [1] 12,
17; 12, 19;
rogóz : (1488 SUCIU/ în top. Rogos) : s. n. : „Riedgras” :
„marais” : (1x)
rogoz subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 40, 16;
rost : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „1. Mund, Sprachorgan, 2.
Sprache” : „1. bouche, 2. langue” : (12x)
al rostului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [1] 8, 2;
rostul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 9, 20; 16, 5; 19,
16; 20, 12; 29, 13; 31, 27; 32, 5; 36, 16; 37, 2;
rostului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [1] 13, 6; 15, 5;
róuă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Tau” : „rosée” : (3x)
roao subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 24, 20; 29, 19; 38,
28;
rúdă : (1551-1553 ES) : s. f. : „Geschlecht, Familie” : „race,
famille, génération” : (3x)
ruda subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 8, 8; 8, 8;
rudă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 42, 16;
rudénie : (1551-1553 ES) : s. f. : „Geschlecht, Familie” :
„race, famille” : (1x)
rudenia subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 32, 2;
rug : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. m. : „Unkraut” : „ronce” : (1x)
rug subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 31, 40;
rugá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „1. bitten, 2. beten” : „1.
supplier, 2. prier” : (13x)
a să ruga verb infinitiv prezent [1] 34, 20;
mă rog verb indicativ prezent 1 sg. [1] 17, 1; 17, 2;
mă voiu ruga verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 5, 8; 9, 15;
rugam verb indicativ imperfect 1 sg. [1] 19, 17;
rugîndu-se verb gerunziu [1] 33, 26; 42, 10;
rugîndu-te verb gerunziu [1] 8, 5; 22, 27;
să mă rog verb conjunctiv prezent 1 sg. [1] 30, 24;
să ruga verb indicativ imperfect 3 sg. [1] 19, 16;
se va ruga verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 42, 8;
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rúgă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Gebet” : „prière” : (8x)
ruga subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 8, 6; 11, 17; 16, 17;
16, 20; 27, 9;
rugă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 36, 19; 40, 22;
rugile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 22, 27;

safír : (1581-1582 PO) : s. n. : „Saphir” : „saphir” : (2x)
samfír subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 28, 16;
samfírului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [1] 28, 6;

rugăciúne : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Bittgebet” : „prière”
: (1x)
rugăciune subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 40, 22;

samfír Æ safir

rugătór : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj./s. : „Kläger” :
„accusateur” : (1x)
rugătoriu subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 7, 19;
rúmpe Æ rupe
rúmpere Æ rupere
rúpe : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „1. reißen, 2.
durchbrechen” : „1. arracher, 2. briser, creuser” : (6x)
au rupt verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 28, 10;
rumpînd verb gerunziu [1] 2, 12;
rumpse verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 19, 10;
rupse verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 1, 20;
să rupseră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 17, 11;
va rumpe verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 6, 5;
rúpere : (c. 1573-1578 PS. SCH.) : s. f. : „Brechen” :
„creusement” : (1x)
rumperea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 28, 4;
ruşiná : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „beschämen” : „faire
honte” : (3x)
mă voiu ruşina verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 32, 21;
neruşinîndu-vă verb gerunziu [1] 19, 3;
s-au ruşinat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 34, 19;
ruşíne : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Schande, Scham” :
„honte, pudeur” : (3x)
ruşine subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 6, 20; 8, 22;
ruşinii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 20, 3;

S
s- Æfi
sa Æsău
sábie : (1462-1463 DERS) : s. f. : „Schwert” : „épée” : (4x)
sabie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 1, 17;
sabii subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 3, 14;
sabiia subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 39, 23;
sabie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 1, 15*;
sac : (1482-1492 DERS) : s. m. : „Sack” : „sac” : (1x)
sac subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 16, 15;
safhéu/safhitéu : (1683-1686 MS. 45 423, 426) : s. m. :
„Schuchiter” : „schuach” : (5x)
al safhéilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 2, 11;
safhéilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 42, 17;
safhitéul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 18, 1;
safhítul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 25, 1; 42, 9;

sámă Æ seamă

sárcină : (1551-1553 ES) : s. f. : „Last, Bürde” : „charge,
fardeau” : (1x)
sarcină subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 7, 19;
sáre : (1551-1553 ES) : s. f. : „Salz” : „sel” : (1x)
sare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 6, 6;
sau : (înc. sec. XVI PS. H.) : conj. : „oder” : „ou” : (64x)
sau conjuncţie coord. [1] 3, 15; 3, 16; 3, 16; 4, 7; 5, 1; 5, 26;
6, 5; 6, 6; 6, 11; 6, 15; 6, 16; 6, 23; 7, 2; 7, 2; 7, 18; 8,
3; 9, 12; 11, 9; 11, 9; 13, 25; 13, 28; 14, 2; 15, 9; 15,
12; 15, 14; 16, 3; 19, 24; 21, 18; 22, 3; 22, 4; 22, 17;
24, 24; 25, 4; 27, 9; 27, 10; 30, 24; 31, 9; 31, 9; 31, 13;
31, 13; 31, 19; 31, 24; 31, 25; 31, 25; 31, 26; 31, 38;
31, 39; 31, 39; 32, 19; 33, 15; 34, 12; 35, 3; 35, 7; 36,
23; 37, 20; 38, 5; 38, 24; 38, 33; 38, 36; 39, 9; 39, 10;
39, 26; 40, 24; 41, 3;
savoneán : (1688 BIBLIA) : s. m. : „Sabäer” : „Sabéen” : (1x)
savonênilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 6, 19;
săgeátă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Pfeil” : „flèche” : (6x)
săgeata subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 34, 6;
săgeată subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 20, 25;
săgeţi subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 6, 4; 39, 21;
săgeţile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 16, 9; 30, 14;
sălbátic : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj. : „wild, roh” : „sauvage”
: (5x)
sălbatec adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [1]
6, 5; 39, 5;
cêle sălbatece adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. art.
[1] 5, 22; 5, 23;
sălbatece adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [1]
30, 7;
săltá : (1551-1553 ES) : v. I : „1. springen, 2. sich werfen” :
„1. sauter, 2. se ruer” : (2x)
săltînd verb gerunziu [1] 41, 17;
vă săltaţi verb indicativ prezent 2 pl. [1] 6, 27;
sămî́nţă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „1. Samen, Saat, 2.
Geschlecht, Stamm” : „1. semence, graine, 2. souche,
descendance” : (2x)
sămînţa subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 21, 8; 39, 12;
săpá : (1404-1406 DERS/ în top. Săpatul) : v. I : „graben” :
„creuser, bêcher” : (3x)
ar săpa verb cond.-opt. prezent 3 sg. [1] 19, 24;
săpat-au verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 24, 16;
săpînd verb gerunziu [1] 39, 21;
sărác : (1525 DERS/ în top. Valea Siracilor) : adj./s. : „1. arm,
2. elend” : „1. pauvre, 2. malheureux” : (10x)
celui sărac subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [1] 31, 17;
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sărac subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 6, 27; 29, 12;
34, 28;
săracii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 22, 8;
săracilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 34, 28; 36, 6;
săracului subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [1] 24, 3; 24, 19;
31, 21;

săvîrşít : (1570 CORESI, LIT.) : s. n. : „Ende” : „fin” : (6x)
săvîrşit subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 6, 9; 14, 20;
20, 28; 23, 3; 23, 7;
săvîrşitul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 28, 3;

sărăcíe : (1560-1561 CORESI, TE.2) : s. f. : „Armut,
Dürftigkeit” : „pauvreté” : (3x)
sărăcie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 30, 27; 36, 8;
36, 21;

scáun : (1495-1508 DERS/ în top. Scăunean) : s. n. : „1. Stuhl,
Sitz, 2. Thron, 3. Gericht” : „1. chaise, siège, 2. trône, 3.
tribunal” : (3x)
scaun subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 36, 7;
scaune subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [1] 12, 18;
scaunului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [1] 26, 9;

sărătúră : (1673 DOS. PS. V. 801) : s. f. : „Salzland” : „ terre
salée” : (1x)
sărătura subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 39, 6;

scăldá : (1563 CORESI, PRAXIU 42) : v. I : „baden” : „se
baigner” : (1x)
mă voiu scălda verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 9, 30;

sărí : (1551-1553 ES) : v. IV : „hüpfen, springen” : „sauter”. :
(3x)
au sărit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 16, 10;
săriiam verb indicativ imperfect 1 sg. [1] 6, 10;
voiu sări verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 16, 4;

scăpá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „1. entkommen, 2. fallen
lassen, 3. retten” : „1. fuir, 2. laisser tomber, 3. sauver” : (7x)
am scăpat verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 1, 17;
să scape verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 20, 24;
scăpaiu verb indicativ perfect simplu 1 sg. [1] 1, 19;
scăpắ verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 21, 10;
scăpînd verb gerunziu [1] 1, 15; 1, 16;
va scăpa verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 15, 30;

sărmán : (1581-1582 PO) : adj./s. : „ arm” : „pauvre” : (3x)
cel suruman subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 24, 9;
surumani subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 22, 9;
surumanului subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [1] 29, 12;
sărutá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „küssen” : „embrasser,
baiser” : (1x)
am sărutat verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 31, 27;
săturá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „ sättigen, satt werden” :
„rassasier, étre rassasié” : (4x)
să ne săturăm verb conjunctiv prezent 1 pl. [1] 31, 31;
să sature verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 38, 27;
vă săturaţi verb indicativ prezent 2 pl. [1] 19, 22;
vei sătura verb viitor 1 indicativ 2 sg. [1] 38, 39;
său, sa : (înc. sec. XVI PS. H.) : pron. pos./adj. pos. : „sein” :
„son” : (7x)
a sa adj. pron. pos. 3 fem. sg. nom./ac. sg. [1] 2, 11;
sa adj. pron. pos. 3 fem. sg. nom./ac. sg. [1] 38, 12; 42, 17;
său adj. pron. pos. 3 masc. sg. nom./ac. sg. [1] 42, 15; 42, 17;
său adj. pron. pos. 3 neutru sg. nom./ac. sg. [1] 2, 4;
sa adj. pron. pos. 3 fem. sg. gen./dat. sg. [1] 3, 16*;
săvîrşí : (1551-1553 ES) : v. IV : „1. vollenden, 2. verbrauchen,
3. verscheiden” : „1. accomplir, 2. consommer, 3. mourir” :
(9x)
ai săvîrşit verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 15, 4;
ne-am săvîrşit verb indicativ perfect compus 1 pl. [1] 33, 6;
s-au săvîrşit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 19, 26; 19,
27;
să vrea săvîrşi verb condiţional-optativ perfect 3 pl. [1] 1, 5;
săvîrşesc verb indicativ prezent 3 pl. [1] 35, 13;
săvîrşind verb gerunziu [1] 14, 14;
săvîrşiră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 21, 13;
se va săvîrşi verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 14, 8;
săvîrşíre : (a. 1580 HC2 II 350) : s. f. : „1. Ende, 2. Grenze” :
„1. accomplissement, fin, 2. entrelacement, limite” : (2x)
săvîrşirea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 26, 10; 30, 2;

scăpărá : (c. 1650 ANON. CAR.2) : v. I : „Funken sprühen” :
„éclater” : (1x)
scapără verb indicativ prezent 3 pl. [1] 41, 11;
schimbá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „wechseln” :
„changer” : (3x)
să schímbă verb indicativ prezent 3 sg. [1] 37, 5;
schimbînd verb gerunziu [1] 12, 20;
voiu schimba verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 27, 5;
schimbáre : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Wechsel” :
„change” : (3x)
schimbarea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 28, 15; 28,
17;
schimbările subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 38, 33;
scoáte : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „1. herausnehmen,
-ziehen, 2. hervorbringen” : „1. sortir, tirer, 2. faire sortir” :
(12x)
ai scos verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 10, 18; 15, 13;
am scos verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 29, 17;
să scoaţă verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 23, 7;
scoase verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 12, 22; 16, 20;
scoşi vor fi verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 5, 5;
scoate verb imp. 2 sg. [1] 22, 22;
scoate verb indicativ prezent 3 sg. [1] 10, 7;
va scoate verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 5, 19;
vei scoate verb viitor 1 indicativ 2 sg. [1] 36, 21;
vor scoate verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 8, 10;
scríe : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „schreiben” : „écrire” :
(3x)
ai scris verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 13, 26;
iaste scris verb indicativ prezent 3 sg. [1] 42, 17;
să să scrie verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 19, 23;
scriitór : (înc. sec. XVI PS. H.) :
„écrivain” : (1x)

s. m. :

„Schreiber” :
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scriitoriu subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 37, 20;
scrisoáre : (1576 DIR) : s. f. : „geschriebener Text” : „texte
écrit” : (1x)
scrisoarea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 31, 36;
scrîşní : (1560-1561 CORESI, TE.2) : v. IV : „knirschen” :
„grincer” : (1x)
scîrşni verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 16, 9;
scuipít Æ scuipat
scuipát : (1560-1561 CORESI, TE.2) : s. n. : „Speichel, Spucke”
: „crachat” : (2x)
scuipitul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 7, 18; 30, 10;
sculá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „aufstehen, sich erheben” :
„(se) lever” : (13x)
ai sculat verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 4, 4;
mă voiu scula verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 7, 4; 19, 18;
să să scoale verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 20, 27;
să sculă verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 16, 8;
să va scula verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 19, 25;
sculaiu-mă verb indicativ perfect simplu 1 sg. [1] 4, 16;
sculatu-s-au verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 30, 5;
sculîndu verb gerunziu [1] 5, 11;
sculîndu-se verb gerunziu [1] 1, 5; 1, 20; 24, 22;
se va scula verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 14, 12;
scump : (1446 DERS/ în top. Mihăilă Scumpul) : adj. : „edel” :
„précieux” : (1x)
scumpă adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [1]
31, 24;
scumpí : (1563 CORESI, PRAXIU 180) : v. IV : „sparen,
zurückhalten, behalten” : „restreindre, contenir, retenir” :
(3x)
mă voiu scumpi verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 6, 10;
scumpindu-şi verb gerunziu [1] 42, 3;
scumpiră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 30, 10;
scurmá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „aufscharren” : „gratter,
creuser” : (1x)
scurmîndu verb gerunziu [1] 3, 21;
scuturá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „schütteln, zittern” :
„secouer, trembler” : (2x)
s-au scuturat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 37, 1;
să scuture verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 38, 13;
scuturáre : (1642 CAZ. GOV. 304) : s. f. : „Erschütterung” :
„secousse” : (1x)
scuturare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 28, 26;
seámă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Beobachtung” :
„observation, constatation” : (1x)
samă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 15, 11*; 22, 4*;
seáră : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Abend” : „soir” : (5x)
sara subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 7, 4;
sară subst. comun fem. sg. nom./ac. neart [1] 4, 20; 7, 4;
sară subst. comun fem. sg. nom./ac. neart [1] 9, 9*; 38, 32*;
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sec : (1421 DERS/ în top. Seacani) : adj. : „trocken” : „aride” :
(1x)
seci adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [1] 7, 3;
secá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „austrocknen” : „sécher” :
(1x)
seacă verb indicativ prezent 3 sg. [1] 6, 15;
secerá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „schneiden” :
„moissonner” : (5x)
au săcerat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 5, 5;
au secerat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 24, 6;
săcerîndu-se verb gerunziu [1] 5, 26;
se va secera verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 8, 12;
vor secera verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 4, 8;
secerătúră : (1551-1553 ES) : s. f.. : „Obst” : „fruit” : (1x)
săcerătură subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 14, 9;
seceríş : (1560-1561 CORESI, TE.2) : s. n. : „ Getreideernte” :
„récolte moissonnage” : (2x)
secerişul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 18, 17; 29,
19;
semăná : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „1. aussäen, 2.
verstreuen” : „1. semer, 2. dispenser” : (2x)
samănă verb indicativ prezent 3 pl. [1] 4, 8;
să să samene verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 31, 8;
seméţ : (1654 NEAGOE 128) : adj./s. : „hochmütig, kühn” :
„orgueilleux, arrogant” : (1x)
semeţul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 40, 6;
semeţí : (1633 DRHB XXIV 30) : v. IV. : „anfeuern” :
„allumer, encourager” : (3x)
să semeţêşte verb indicativ prezent 3 sg. [1] 39, 23;
să semeţiia verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 3, 14;
semeţitu-s-au verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 22, 29;
semeţíe : (1581 CORESI, EV. 66) : s. f. : „Hochmut, Stolz” :
„arrogance, fierté” : (2x)
semeţie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 22, 12;
semeţiia subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 4, 10;
seminţíe : (1563 CORESI, PRAXIU 25) : s. f. : „Geschlecht,
Stamm” : „souche, descendance” : (1x)
semenţiia subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 5, 25;
semn : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Zeichen” : „signe” :
(3x)
sêmnele subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 21, 29;
semn subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 39, 24*; 39,
25*;
setós : (1551-1553 ES) : adj. : „durstig” : „assoiffé” : (1x)
cei setoşi subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 22, 7;
seu : (1581-1582 PO) : s. n. : „Talg” : „suif” : (2x)
seu subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 21, 24;
seul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 15, 27;
sfat : (1491-1492 DERS) : s. n. : „Rat(schlag)” : „conseil” :
(9x)
sfat subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 12, 13;
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sfatul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 5, 13; 10, 3; 22,
18; 29, 21; 38, 2; 42, 3;
sfaturile subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 5, 12;
svatul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 18, 7;

sfărîmá : (1577 CORESI, PS.) : v. I : „1. zerbrechen,
zermalmen, 2. zerstören” : „1. (se) casser, briser 2. (se)
détruire” : (2x)
au sfărîmat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 20, 19;
va sfărîma verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 9, 17;
sfărîmáre : (1642 CAZ. GOV. 469) : s. f. : „Brocken” :
„débris” : (1x)
sfărîmările subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 9, 17;
sfătuí : (1551-1553 ES) : v. IV : „ (be)raten” : „conseiller” :
(1x)
te-ai sfătuit verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 26, 3;
sféşnic : (1551-1553 ES) : s. n. : „Armleuchter” : „chandelier”
: (1x)
sfêşnicul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 18, 6;
sfétnic : (1563-1583 COD. VOR.2) : s. m. : „Hofrat” :
„conseiller” : (3x)
sfêtnic subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 15, 8;
sfêtnici subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 12, 17;
sfêtnicii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 3, 14;
sfînt : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj./ s. : „heilig” : „saint, sacré” :
(3x)
cei sfinţi subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 5, 1;
sfinte adj. calificativ gradul pozitiv neutru pl. nom./ac. neart. [1] 6,
10;
sfinţilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 15, 15;
sílnic : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj. : „1. gewaltig, mächtig, 2.
gewaltsam, 3. hinterlistig” : „1. fort, imposant, 2. forcé, 3.
(homme) rusé” : (11x)
silnecul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 13, 15;
silnecului subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [1] 5, 15; 15, 20;
silnic adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [1] 36,
22;
silnicii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 12, 19;
silnicilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 15, 5; 27, 13;
silnicului subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [1] 29, 12;
sîlnec subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 9, 22;
sîlnică adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [1] 34,
6;
sîlnicilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 6, 23;
simbríe : (1563 CORESI, PRAXIU 291) : s. f. : „ Lohn, Sold” :
„salaire, récompense” : (1x)
simbrie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 24, 6;
simţí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „fühlen” : „sentir” : (2x)
aş simţi verb cond.-opt. prezent 1 sg. [1] 23, 5;
va simţi verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 40, 18;
síne : (1551-1553 ES) : pron. refl. : „sich” : „soi” : (8x)
sine pron. refl. 3 ac. acc. [1] 15, 23; 24, 16; 25, 4; 32, 2; 36,
25; 39, 16;
-şi pron. refl. 3 sg. dat. neacc. [1] 20, 14; 20, 23;

síngur : (1228 DLRV) : adj./adv. : „allein, einzig, nur” :
„seul(ement)” : (8x)
singur adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [1] 2,
9;
sîngur adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [1] 1,
15; 1, 16; 1, 17; 1, 19;
sîngur adv. de mod poz. [1] 9, 8; 31, 17; 31, 39;
sirián, -ă : (1560-1561 CORESI, TE.2) : adj. :„ syrisch” :
„syrien” : (1x)
cea siriinească adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. art.
[1] 42, 17;
sirín : (1665-1672 MS. 4389, 23/2) : s. m. : „Schakal” : „chacal”
: (1x)
sirínilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 30, 29;
sîn : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Busen, Brust, Schoß” :
„sein, poitrine” : (3x)
sîn subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 19, 27;
sînul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 23, 12; 31, 35;
sî́nge : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Blut” : „sang” : (3x)
sînge subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 39, 30;
sîngele subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 6, 4; 16, 18;
sîrguí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „1. eilen, sich beeilen, 2.
streben” : „1. (se) dépêcher, (se) hâter, 2. se donner de la
peine” : (5x)
ai sîrguit verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 4, 5;
am sîrguit verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 23, 14;
ar fi sîrguit verb cond.-opt. perfect 3 sg. [1] 31, 5;
au sîrguit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 22, 10; 23, 16;
slab : (c. 1573-1578 PS. SCH.) : adj./s. : „dünn, schwach” :
„maigre” : (2x)
cel slab subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 36, 15;
slabe adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [1] 4, 3;
slávă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Herrlichkeit” : „gloire” :
(2x)
slava subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 29, 20; 37, 22;
slăbí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „1. schwächen, 2.
schwach werden” : „1. affaiblir, 2. s`affaiblir” : (1x)
slăbiră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 28, 4;
slăbiciúne : (1563-1583 COD. VOR.2) : s. f. : „Krankheit” :
„maladie” : (1x)
slăbiciune subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 37, 7;
slăvít : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj./s. : „gepriesen, gerühmt” :
„loué, glorifié” : (3x)
slăvite subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 5, 9; 9, 10; 34,
24;
slóbod : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj. : „frei” : „libre, en liberté”
: (1x)
slobod adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [1]
39, 5;
slobozí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „freigeben, entlassen,
loslassen” : „mettre en liberté, (re)lâcher” : (4x)
a slobozi verb infinitiv prezent [1] 19, 25;
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slobózi verb indicativ prezent 2 sg. [1] 7, 18;
slobozi-voiu verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 10, 1;
va slobozi verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 12, 16;

„1. calcul, compt, dénombrement, 2. jugement,
raisonnement, 3. réflexion, 4. surveillance” : (6x)
socoteala subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 7, 18; 34, 9;
socoteală subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 14, 3; 24, 12;
29, 4; 31, 14;

slúgă : (1476 LDSR 279) : s. f. : „Knecht, Magd” : „serviteur,
servante” : (7x)
o slugă subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 7, 2;
sluga subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 19, 16;
slugă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 3, 19;
slugi subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 1, 15; 1, 17;
slugii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 31, 13;
slugile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 4, 18;
slují : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „(be)dienen” : „servir” :
(3x)
să slujască verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 39, 9;
să slujim verb conjunctiv prezent 1 pl. [1] 21, 15;
vor sluji verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 36, 11;
slújnică : (1482 DERS) : s. f. : „Magd” : „servante” : (4x)
a slujnicii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 31, 13;
slujnică subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 2, 9;
slujnicile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 19, 15; 31, 31;
smerí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „1. erniedrigen, 2.
demütig werden” : „1. (s')abaisser, 2. (s')humilier” : (9x)
ai smerit verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 22, 29;
au smerit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 24, 9;
au smerit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 22, 12;
să să smerească verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 31, 10;
să smeriia verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 6, 16;
să vor smeri verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 5, 4; 34, 25;
smerêşte verb imp. 2 sg. [1] 40, 6;
vei smeri verb viitor 1 indicativ 2 sg. [1] 22, 23;
smerít : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj./s. : „demütig” : „umile” :
(3x)
cei smeriţi subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 5, 11; 12,
21; 29, 25;
smídă : (1630 DOC. CLM 3) : s. f. : „Hagel” : „grêle” : (1x)
smidii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 38, 22;
smirít : (1665-1672 MS. 4389, 538/2) : s. n. : „Schmirgel” :
„émeri” : (1x)
smiritului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [1] 41, 7;
smî́rdă : (1683-1686 MS. 45,
: s. f. : „Schmutz, Dreck,
Unreinheit, Makel” : „saleté, impureté, tache” : (3x)
smîrdă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 9, 31; 11, 15;
14, 4;
427/2)

socotí : (1481 DERS) : v. IV : „1. (be)achten, 2. betreuen, 3.
veranschlagen, (be)rechnen, 4. bedenken, erwägen, 5.
meinen” : „1. observer, 2. soigner, 3. calculer, compter, 4.
juger, réfléchir, 5. estimer, opiner” : (27x)
ai socotit verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 35, 2;
am socotit verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 30, 1;
au socotit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 30, 20;
iaste socotind verb indicativ prezent 3 sg. [1] 35, 15;
mă socotescu verb indicativ prezent 1 sg. [1] 42, 6;
să socotească verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 2, 11;
să socotească verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 34, 14;
se va socoti verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 31, 28; 34, 37;
socotêşte verb copulativ indicativ prezent 3 sg. [1] 33, 10; 41, 19;
41, 20; 41, 23;
socotêşte verb imp. 2 sg. [1] 35, 5;
socotêşte verb indicativ prezent 3 sg. [1] 28, 3; 38, 2; 42, 3;
socoteşti verb copulativ indicativ prezent 2 sg. [1] 30, 19; 40, 3;
socoteşti verb indicativ prezent 2 sg. [1] 34, 12;
socoti verb copulativ indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 19, 11; 41,
24;
socoti-va verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 39, 8;
s-au socotit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 41, 21;
va socoti verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 20, 9; 25, 3;
voiu socoti verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 23, 15;
socotínţă : (1570 CORESI, LIT.) : s. f. : „1. Zählung, 2.
Gedanke” : „1. dénombrement, compte, calcul, 2. opinion” :
(3x)
socotinţa subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 6, 14; 10, 12;
34, 9;
socotitór : (1563-1583 COD. VOR.2) : s.m. : „bedächtig” :
„surveillant, réfléchi” : (1x)
Socotitoriu subst. propriu masc. sg. nom./ac. neart. [1] 20, 29;
somn : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Schlaf” : „sommeil” :
(1x)
somnul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 14, 12;
sóră : (1487 DERS/ în antr. Soră) : s. f. : „Schwester” : „sœur”
: (3x)
sor subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 17, 14;
sororile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 42, 11;
surori subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 1, 4;

smúlge : (1559-1560 BRATU) : v. III : „ausreißen” : „arracher”
: (1x)
zmulse verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 16, 12;

sosí : (1431 DERS) : v. IV : „ankommen” : „arriver” : (3x)
ai sosit verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 13, 27;
au sosit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 30, 26;
au sosit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 15, 8;

soáre : (1549 DERS/ în top. Soreşti) : s. m. : „Sonne” : „soleil”
: (5x)
soare subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 8, 16;
soarele subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 2, 9; 31, 26;
soarelui subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [1] 1, 3; 9, 7;

spárge : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „zerbrechen, auslösen”
: „casser, susciter” : (2x)
ai spart verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 15, 13;
spărgeam verb indicativ imperfect 1 sg. [1] 31, 37;

socoteálă : (1642 CAZ. GOV. 251) : s. f. : „1. Rechnung,
Zählung, 2. Gericht, Urteil, 3. Bedenken, 4. Überwachung” :

spart : (1594 DERS/ în top. Sparţii) : adj. : „zerbrochen” :
„cassé” : (1x)
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spart adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [1] 32,
19;

spăimîntá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „erschrecken” :
„effrayer, épouvanter” : (3x)
s-au spămîntat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 32, 15;
spămentează verb indicativ prezent 3 sg. [1] 37, 11;
spămîntatu-s-au verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 38, 17;
speriá : (1551-1553 ES) : v. I : „erschrecken” : „s'effrayer” :
(1x)
te vei spăriia verb viitor 1 indicativ 2 sg. [1] 13, 25;
spic : (1551-1553 ES) : s. n. : „Ähre” : „épi” : (1x)
un spic subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 24, 24;

va sta verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 8, 15; 14, 2; 28, 15;
au stătut verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 15, 25*; 41, 2*;
stai verb indicativ prezent 2 sg. [1] 13, 25*;
stă verb indicativ prezent 3 sg. [1] 23, 13*;
va sta verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 41. 3*;
voiu sta verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 9, 32*;
stáre : (c. 1573-1578 PS. SCH.) : s. f. : „Stellung, Lage” : „état”
: (1x)
starea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 22, 20;
stăpîní : (1595-1596 DIR) : v. IV : „(be)herrschen” :
„dominer, maîtriser” : (2x)
au stăpînit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 36, 24;
au stăpînit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 42, 17;

spináre : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Rücken” : „dos” : (1x)
spinarea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 40, 13;

stărnutáre Æ strănutare

spînzurá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „ (auf-, herab-,
ab)hängen” : „ (sus-, dé)pendre” : (1x)
spînzurînd verb gerunziu [1] 26, 7;

stătătór : (1581 PRL) : adj. : „gerüstet, bereit” : „qui se tient,
prêt à” : (1x)
stătătoriu adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart.
[1] 15, 24*;

sporí : (1564 CORESI, CAZ.) : v. IV : „prosperieren” :
„prospérer” : (1x)
sporesc verb indicativ prezent 3 pl. [1] 21, 9;
spre : (1519 DERS) : prep. : „für, zu, nach, auf” : „pour, vers,
sur” : (15x)
spre prep. [1] 2, 12; 4, 18; 9, 3; 15, 23; 16, 11; 23, 14; 23,
14; 23, 16; 30, 12; 30, 31; 30, 31; 31, 1; 36, 11; 36, 11;
39, 17;
sprijiní : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „verstreuen” :
„répandre” : (1x)
va sprijeni verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 40, 19;
spulberá : (1673 DOS. PS. V. 490 ap. DLR) : v. I : „verwehen” :
„éparpiller” : (1x)
spulberînd verb gerunziu [1] 2, 12;
spúne : (1521 NEACŞU) : v. III : „sagen” : „dire” : (11x)
ai spus verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 26, 4;
să spuiu verb conjunctiv prezent 1 sg. [1] 1, 15; 1, 16;
spune verb imp. 2 sg. [1] 38, 4; 38, 18;
spuneţi verb imp. 2 pl. [1] 6, 24;
va spune verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 12, 8; 21, 31; 23, 5;
voiu spune verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 15, 17;
voru spune verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 12, 7;
sta : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „sich befinden, sitzen,
stehen” : „se trouver, rester, demeurer” : (26x)
am stătut verb copulativ indicativ perfect compus 1 sg. [1] 29, 25;
am stătut verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 30, 28;
a sta verb infinitiv prezent [1] 2, 1;
au stătut verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 29, 8; 32, 16;
să stea verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 1, 6;
să stea verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 2, 1; 6, 2;
stau verb indicativ prezent 1 sg. [1] 31, 6;
stă verb indicativ prezent 3 sg. [1] 37, 20; 41, 14; 41, 16;
stăi verb imp. 2 sg. [1] 33, 5; 37, 14;
stătu verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 39, 26;
stătut-au verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 30, 20;
stînd verb gerunziu [1] 37, 20;

stea : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Stern” : „étoile” : (5x)
stêle subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 20, 25;
stêlele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 3, 8; 25, 5; 38, 7;
stêlelor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [1] 9, 7;
stéclă Æ sticlă
sterp : (1548 DERS) : adj./s. : „unfruchtbar” : „stérile,
infécond” : (1x)
cei stêrpe subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 24, 21;
stíclă : (1551-1553 ES) : s. f. : „Glas” : „verre” : (1x)
stecla subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 28, 17;
stínge : (1551-1553 ES) : v. III : „auslöschen, vernichten” :
„éteindre, anéantir” : (9x)
au stins verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 34, 26;
s-au stins verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 2, 9; 4, 10;
să stinse verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 16, 15;
să va stinge verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 18, 5; 18, 6;
să vor stinge verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 4, 9;
se va stinge verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 21, 17;
stinge verb imp. 2 sg. [1] 40, 7;
stins : (1560-1561 CORESI, TE.2) : adj. : „ausgelöscht,
erloschen” : „éteint” : (1x)
stinsă adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [1] 30, 8;
stîlp : (1480 DERS/ în top. Stîlpul Scurtului) : s. m. : „Säule,
Pfeiler, Pfosten, Spalte, Pol” : „pilier, colonne, pôle” : (3x)
stîlpii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 9, 6; 26, 11; 38, 6;
stîlpáre : (1620 MOXA) : s. f. : „grüner Zweig” : „branche
verte” : (1x)
stîlpări subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 40, 17;
stîng : (1551-1553 ES) : s. f. : „link” : „gauche” : (1x)
stînga subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 23, 9;
stîrv : (1581 CORESI, EV. 287) : s. n. : „Leichnam, Aas” :
„charogne, cadavre” : (2x)
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stîrv subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 16, 14; 16, 14;
stîrví : (1649 MARD.) : v. IV : „kränken, demütigen” :
„mortifier” : (1x)
va stîrvi verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 15, 23;
stocí : (c. 1683-1686 MS. 45, 425/1) : v. IV : „entleeren” :
„aspirer” : (1x)
stocêşte verb indicativ prezent 3 sg. [1] 6, 4;
stog : (1545 DERS/ în top. Prislopul Stogului) :
„Garbenhaufen” : „meule” : (1x)
un stog subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 5, 26;

s. n. :

strájă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Wache” : „garde” : (1x)
strajă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 7, 12;
strájnic : (1570 CORESI, LIT.) : s. m. : „Wächter” : „gardien” :
(1x)
un strajnic subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 16, 13;
străín : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. m. : „fremd, Fremder” :
„étranger” : (3x)
cei striini subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 19, 13;
striin subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 31, 32;
striinii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 17, 2;
străjuí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „Wache halten,
beaufsichtigen” : „garder, surveiller” : (1x)
străjuiesc verb indicativ prezent 3 pl. [1] 39, 29;

strigarea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 34, 28; 34, 28;
strigării subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 16, 18;
striináre Æ înstrăinare
strîmb : (1428 DRHA/ în top. Strîmbii) : adj./s. : „krumm,
unehrlich, ungerecht” : „déformé, mensonger, injuste” : (9x)
celor strîmbi subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 5, 22;
celui strîmbu subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [1] 31, 3;
strîmb adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [1] 6,
29; 9, 20; 16, 17;
strîmbă adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [1]
20, 15;
strîmbe adj. calificativ gradul pozitiv neutru pl. nom./ac. neart. [1]
36, 4;
strîmbi adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [1]
13, 4;
strîmbu adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart. [1]
4, 18;
strîmbătáte : (1480 BGL) : s. f. : „Unrecht, Unbill” : „tort,
injustice” : (15x)
strîmbătate subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 6, 29; 8, 3;
10, 3; 24, 10; 24, 11; 33, 17; 34, 6; 34, 32; 36, 4; 36,
10; 36, 23; 36, 33;
strîmbătatea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 11, 14;
strîmbătăţi subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 15, 16; 36,
17;

strălucí : (1559-1560 BRATU) : v. IV : „erstrahlen” :
„rayonner” : (1x)
va străluci verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 11, 15;

strîmt : (1486 DERS/ în top. Strimtul) : adj. : „eng” : „serré” :
(1x)
strimtă adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [1]
18, 11;

strănutáre : (1608-1613 VARLAAM, L. 211) : s. f. : „Niesen” :
„éternuement” : (1x)
stărnutarea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 41, 10;

strîmtoáre : (1428 DRHA / în top. Strîmtură) : s. f. : „Enge,
Gedrängtheit” : „embarras” : (1x)
strimturi subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 24, 11;

strecurá : (1560-1561 CORESI, TE.2) : v. I : „(durch-, ab-,
aus)seihen” : „s’écouler” : (1x)
să strecoară verb indicativ prezent 3 sg. [1] 28, 1;

stropşí : (c. 1640 URECHE2 61) : v. IV : „trüben” : „troubler,
brusquer” : (1x)
stropşască verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 9, 34;

stricá : (1551-1553 ES) : v. I : „zerschlagen, zerbrechen” :
„briser, casser” : (4x)
se va strica verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 15, 32;
stricắ verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 28, 9;
stricîndu-se verb gerunziu [1] 31, 26;
va strica verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 37, 12;

strunciná Æ zdruncina

strigá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „rufen, schreien” : „crier,
appeler” : (13x)
a striga verb infinitiv prezent [1] 34, 20;
am strigat verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 19, 16; 30, 20;
striga-voiu verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 19, 7;
strígă verb indicativ prezent 3 pl. [1] 38, 41;
strigînd verb gerunziu [1] 2, 12; 30, 28;
va striga verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 6, 5; 37, 4;
vor striga verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 30, 7; 35, 9; 35, 12;
36, 13;
strigáre : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „1. Hochruf, 2.
Nachricht” : „1. clameur, rumeur, 2. savoir” : (4x)
strigare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 39, 25;

struţ : (1588 DIR) : s. m. : „Strauss” : „autruche” : (1x)
struţilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 30, 29;
sub : (1463 DERS) : prep. : „unter” : „sous, au-dessous de” :
(18x)
supt prep. [1] 12, 5; 20, 12; 30, 7; 37, 8; 40, 16; 41, 22;
supt prep. [1] 1, 7*; 2, 2*; 5, 10*; 9, 13*; 18, 4*; 18, 20*;
28, 24*; 34, 13*; 38, 18*; 38, 33*; 41, 3*; 42, 15*;
sudálmă : (1551-1553 ES) : s. f. : „Fluch, Schmähwort,
Affront” : „juron, injure, offense” : (4x)
sudalma subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 15, 27; 35, 12;
sudalmă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 15, 26;
sudalmii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 37, 4;
suferí : (1559-1560 BRATU) : v. IV. : „ertragen, aushalten,
leiden” : „endurer, supporter, souffrir” : (6x)
să suferim verb conjunctiv prezent 1 pl. [1] 2, 10;
sufere verb indicativ prezent 3 sg. [1] 19, 25;
va suferi verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 4, 2; 15, 35;

266

IOV
voiu suferi verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 6, 26; 31, 23;

suflá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „blasen” : „souffler” : (1x)
au suflat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 4, 21;
sufláre : (1559-1560 BRATU) : s. f. : „Atem, Seele” : „souffle” :
(5x)
suflarea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 26, 4; 27, 3; 32,
8; 33, 4; 37, 10;
súflet : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „1. Seele, Wesen, 2.
Atem” : „1. âme, être, 2. souffle” : (32x)
suflet subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 21, 8;
sufletele subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 1, 5; 38, 39;
sufletelor subst. comun neutru pl. gen./dat. art. [1] 3, 20;
sufletul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 2, 4; 2, 6; 6, 7;
6, 11; 7, 15; 9, 21; 10, 1; 12, 10; 13, 14; 14, 22; 16, 3;
19, 2; 24, 12; 27, 2; 27, 4; 30, 16; 31, 39; 33, 18; 33,
20; 33, 22; 33, 28; 33, 30; 36, 14; 41, 13;
sufletului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [1] 7, 11; 10, 1;
21, 25; 24, 7;
súge : (1551-1553 ES) : v. III : „(aus-, ein)saugen” : „téter,
absorber” : (2x)
am supt verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 3, 12;
să sugă verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 20, 16;

suspín : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Seufzer” : „soupir” :
(2x)
suspin subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 3, 24;
suspinul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 23, 2;
suspiná : (1551-1553 ES) : v. I :„ (auf)seufzen” : „soupirer” :
(7x)
au suspinat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 18, 21;
au suspinat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 24, 12; 31,
38;
suspinat-am verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 30, 25;
suspinînd verb gerunziu [1] 10, 1; 30, 28;
voiu suspina verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 9, 27;
svat Æ sfat

Ş
şápte : (înc. sec. XVI PS. H.) : num. card. : „sieben” : „sept” :
(1x)
şapte num. card. masc. nom./ac. [1] 42, 8;
şáptelea, şáptea : (1551-1553 ES) : num. ord. : „siebte” :
„septième” : (1x)
a şaptea num. ord. fem. sg. nom./ac. art. [1] 5, 19;

suí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „hinaufgehen,
hinaufsteigen” : „monter” : (5x)
mă suiiu verb indicativ perfect simplu 1 sg. [1] 17, 6;
s-au suit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 30, 21;
să suie verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 36, 20;
să vor sui verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 20, 6;
se va sui verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 7, 9;

şárpe : (1501 DERS/ în antr. Şarpe) : s. m. : „Schlange” :
„serpent” : (2x)
şarpele subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 26, 13;
şarpelui subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [1] 20, 16;

súliţă : (1570 CORESI, LIT.) : s. f. : „Speer, Lanze” : „lance” :
(1x)
suliţă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 41, 18;

şchiop : (1551-1553 ES) : adj./s. : „lahm” : „boiteux” : (1x)
şchiopilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 29, 15;

supt Æsub
supúne : (1559-1560 BRATU) : v. III : „(sich) unterwerfen” :
„(se) soumettre” : (1x)
ar fi supus verb cond.-opt. perfect 3 sg. [1] 16, 3;
surpá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „verderben, zugrunde
richten, umstürzen, vernichten” : „écrouler, faire tomber,
détruire” : (8x)
au surpat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 12, 19; 24, 22;
să va surpa verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 12, 14;
surpa-se-vor verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 18, 4;
surpă verb indicativ prezent 3 sg. [1] 9, 5; 30, 23;
va surpa verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 11, 10;
veţi surpa verb viitor 1 indicativ 2 pl. [1] 19, 2;
surpáre :
(1665-1672 MS. 4389, 138/2) :
s. f. :
„Zusammensturz, Vernichtung” :
„écroulement,
effondrement” : (3x)
surparea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 8, 19; 27, 7;
surparea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 21, 17*;
sus : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv. : „oben, oberhalb, hinauf,
herauf” : „haut, sur, au-dessus de, en haut” : (3x)
sus adv. de loc [1] 3, 4; 31, 2; 35, 5;

şáse : (1551-1553 ES) : num. card. : „sechs” : „six” : (1x)
şase num. card. fem. nom./ac. [1] 5, 19;

şedeá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. II : „1. sitzen, sich setzen, 2.
bleiben, wohnen” : „1. être assis, s`asseoir, 2. rester, vivre” :
(6x)
au şăzut verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 2, 13;
şăd verb indicativ prezent 3 pl. [1] 38, 40;
şădea verb indicativ imperfect 3 sg. [1] 2, 8;
şădeţi verb imp. 2 pl. [1] 6, 29;
şăzi verb indicativ prezent 2 sg. [1] 2, 9;
şăzînd verb gerunziu [1] 39, 28;
şezătór : (1682 DOSOFTEI, VS) : adj./s. : „sitzend, ansässig” :
„qui est assis, qui demeure” : (1x)
cei şăzători subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 19, 12;
şi : (1521 NEACŞU) : conj./adv. : 1. „und, 2. sowohl ... als-auch,
3. auch” : „1. et, 2. et ... et, 3. aussi” : (1270x)
şi adv. [1] 1, 10; 1, 10; 1, 21; 1,21; 2,13; 3,19; 4, 6; 4, 6;
4, 13; 4, 13; 4, 19; 6, 18; 6, 21; 11, 2; 12, 6; 13, 8; 13,
10; 13, 15; 14, 3; 14, 5; 14, 6; 15, 4; 15, 9; 16, 6; 20, 2;
21, 6; 21, 17; 23, 13; 23, 13; 27, 14; 30, 5; 30,5; 30,5;
31, 9; 31, 9; 31, 10; 31, 14; 31, 15; 31, 17; 31, 39; 32,
1; 32, 17; 32, 22; 34, 15; 35, 6; 35, 14; 38, 20; 39, 9;
42, 4; 42, 10; 42, 17;
şi conjuncţie coord. [1] 1, 1; 1, 2; 1, 2; 1, 3; 1, 3; 1, 3; 1, 3;
1, 3; 1, 4; 1, 4; 1, 4; 1, 5; 1, 5; 1, 5; 1, 5; 1, 6; 1, 6; 1,
6; 1, 7; 1, 7; 1, 7; 1, 8; 1, 9; 1, 10; 1, 10; 1, 11; 1, 12;

INDICE DE CUVINTE ŞI FORME
1, 13; 1, 13; 1, 14; 1, 14; 1, 14; 1, 15; 1, 15; 1, 15; 1,
16; 1, 16; 1, 16; 1, 16; 1, 17; 1, 17; 1, 17; 1, 17; 1, 17;
1, 17; 1, 18; 1, 18; 1, 19; 1, 19; 1, 19; 1, 19; 1, 19; 1,
20; 1, 20; 1, 20; 1, 20; 1, 22; 2, 1; 2, 1; 2, 1; 2, 2; 2, 2;
2, 3; 2, 3; 2, 4; 2, 4; 2, 5; 2, 6; 2, 7; 2, 7; 2, 8; 2, 8; 2,
9; 2, 9; 2, 9; 2, 9; 2, 9; 2, 9; 2, 9; 2, 9; 2, 9; 2, 10; 2,
11; 2, 11; 2, 11; 2, 11; 2, 12; 2, 12; 2, 12; 2, 12; 2, 13;
2, 13; 3, 1; 3, 3; 3, 4; 3, 5; 3, 6; 3, 7; 3, 9; 3, 9; 3, 9;
3, 11; 3, 11; 3, 12; 3, 12; 3, 13; 3, 18; 3, 19; 3, 20; 3,
21; 3, 22; 3, 24; 3, 25; 4, 1; 4, 2; 4, 3; 4, 4; 4, 4; 4, 5;
4, 5; 4, 5; 4, 8; 4, 9; 4, 10; 4, 10; 4, 11; 4, 14; 4, 14; 4,
15; 4, 15; 4, 15; 4, 16; 4, 16; 4, 16; 4, 19; 4, 20; 4, 21;
5, 1; 5, 4; 5, 4; 5, 5; 5, 7; 5, 8; 5, 9; 5, 9; 5, 11; 5, 12;
5, 13; 5, 15; 5, 15; 5, 16; 5, 16; 5, 17; 5, 17; 5, 18; 5,
18; 5, 20; 5, 21; 5, 22; 5, 22; 5, 23; 5, 24; 5, 25; 5, 25;
5, 26; 5, 27; 5, 27; 6, 1; 6, 2; 6, 3; 6, 8; 6, 8; 6, 10; 6,
14; 6, 18; 6, 18; 6, 20; 6, 20; 6, 24; 6, 27; 6, 28; 6, 29;
6, 29; 7, 1; 7, 2; 7, 3; 7, 3; 7, 4; 7, 4; 7, 5; 7, 5; 7, 6;
7, 6; 7, 7; 7, 8; 7, 13; 7, 14; 7, 15; 7, 18; 7, 19; 7, 20;
7, 20; 7, 20; 8, 1; 8, 6; 8, 6; 8, 7; 8, 8; 8, 9; 8, 10; 8,
10; 8, 12; 8, 14; 8, 15; 8, 16; 8, 17; 8, 19; 8, 20; 8, 21;
8, 22; 9, 1; 9, 4; 9, 5; 9, 6; 9, 7; 9, 7; 9, 8; 9, 9; 9, 9;
9, 9; 9, 10; 9, 10; 9, 11; 9, 16; 9, 16; 9, 17; 9, 20; 9, 22;
9, 25; 9, 26; 9, 29; 9, 30; 9, 31; 9, 33; 9, 33; 9, 34; 9,
35; 10, 2; 10, 2; 10, 3; 10, 6; 10, 8; 10, 9; 10, 10; 10,
11; 10, 11; 10, 11; 10, 12; 10, 12; 10, 12; 10, 13; 10,
14; 10, 15; 10, 17; 10, 17; 10, 18; 10, 18; 10, 19; 10,
22; 11, 1; 11, 2; 11, 4; 11, 5; 11, 6; 11, 8; 11, 8; 11, 10;
11, 11; 11, 12; 11, 12; 11, 13; 11, 14; 11, 15; 11, 15;
11, 16; 11, 16; 11, 17; 11, 17; 11, 18; 11, 18; 11, 18;
11, 19; 11, 19; 11, 20; 11, 20; 12, 1; 12, 3; 12, 3; 12, 4;
12, 5; 12, 7; 12, 8; 12, 10; 12, 13; 12, 13; 12, 17; 12,
17; 12, 17; 12, 18; 12, 19; 12, 20; 12, 21; 12, 22; 12,
23; 12, 23; 12, 24; 12, 25; 12, 25; 13, 1; 13, 2; 13, 2;
13, 2; 13, 3; 13, 4; 13, 5; 13, 6; 13, 6; 13, 7; 13, 11; 13,
12; 13, 13; 13, 14; 13, 15; 13, 16; 13, 19; 13, 20; 13,
21; 13, 22; 13, 22; 13, 22; 13, 23; 13, 24; 13, 26; 13,
27; 13, 27; 14, 1; 14, 2; 14, 2; 14, 3; 14, 5; 14, 6; 14, 7;
14, 8; 14, 9; 14, 10; 14, 11; 14, 12; 14, 12; 14, 13; 14,
13; 14, 15; 14, 15; 14, 16; 14, 16; 14, 17; 14, 17; 14,
18; 14, 18; 14, 19; 14, 19; 14, 20; 14, 20; 14, 21; 14,
21; 14, 22; 15, 1; 15, 2; 15, 3; 15, 4; 15, 6; 15, 6; 15, 8;
15, 10; 15, 10; 15, 13; 15, 15; 15, 16; 15, 16; 15, 17;
15, 18; 15, 19; 15, 20; 15, 21; 15, 23; 15, 23; 15, 23;
15, 24; 15, 24; 15, 25; 15, 26; 15, 27; 15, 27; 15, 28;
15, 28; 15, 30; 15, 32; 15, 33; 15, 33; 15, 34; 15, 35;
15, 35; 15, 35; 16, 1; 16, 3; 16, 3; 16, 4; 16, 4; 16, 5;
16, 5; 16, 7; 16, 8; 16, 10; 16, 11; 16, 15; 16, 16; 16,
17; 16, 17; 16, 18; 16, 19; 16, 19; 16, 20; 16, 20; 16,
21; 16, 21; 16, 22; 16, 22; 17, 1; 17, 1; 17, 2; 17, 2; 17,
6; 17, 6; 17, 8; 17, 9; 17, 9; 17, 10; 17, 11; 17, 13; 17,
14; 17, 14; 18, 1; 18, 2; 18, 5; 18, 5; 18, 6; 18, 7; 18, 9;
18, 10; 18, 10; 18, 11; 18, 12; 18, 13; 18, 14; 18, 15;
18, 17; 18, 18; 18, 19; 18, 22; 19, 1; 19, 2; 19, 4; 19, 4;
19, 4; 19, 5; 19, 6; 19, 7; 19, 8; 19, 9; 19, 9; 19, 10; 19,
10; 19, 11; 19, 11; 19, 12; 19, 14; 19, 15; 19, 15; 19,
16; 19, 16; 19, 17; 19, 17; 19, 20; 19, 22; 19, 22; 19,
22; 19, 23; 19, 24; 19, 27; 19, 27; 19, 28; 19, 29; 19,
29; 20, 1; 20, 2; 20, 3; 20, 5; 20, 5; 20, 5; 20, 6; 20, 7;
20, 8; 20, 9; 20, 9; 20, 10; 20, 11; 20, 13; 20, 13; 20,
13; 20, 14; 20, 16; 20, 16; 20, 17; 20, 18; 20, 19; 20,
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19; 20, 22; 20, 22; 20, 24; 20, 25; 20, 25; 20, 26; 20,
26; 20, 27; 20, 27; 20, 29; 21, 1; 21, 3; 21, 3; 21, 6; 21,
7; 21, 7; 21, 8; 21, 9; 21, 9; 21, 10; 21, 10; 21, 11; 21,
11; 21, 12; 21, 12; 21, 13; 21, 13; 21, 14; 21, 15; 21,
16; 21, 17; 21, 17; 21, 18; 21, 19; 21, 20; 21, 21; 21,
22; 21, 22; 21, 23; 21, 23; 21, 24; 21, 24; 21, 25; 21,
26; 21, 26; 21, 28; 21, 29; 21, 31; 21, 32; 21, 33; 21,
33; 21, 34; 22, 1; 22, 2; 22, 4; 22, 5; 22, 6; 22, 6; 22, 8;
22, 8; 22, 9; 22, 9; 22, 10; 22, 11; 22, 12; 22, 13; 22,
14; 22, 14; 22, 18; 22, 18; 22, 19; 22, 20; 22, 21; 22,
21; 22, 22; 22, 22; 22, 23; 22, 23; 22, 24; 22, 25; 22,
27; 22, 27; 22, 28; 22, 28; 22, 29; 22, 29; 22, 30; 23, 1;
23, 2; 23, 2; 23, 3; 23, 4; 23, 4; 23, 5; 23, 5; 23, 6; 23,
6; 23, 7; 23, 7; 23, 8; 23, 9; 23, 9; 23, 11; 23, 11; 23,
12; 23, 12; 23, 14; 23, 15; 23, 16; 23, 16; 23, 17; 24, 1;
24, 3; 24, 4; 24, 5; 24, 6; 24, 6; 24, 7; 24, 7; 24, 9; 24,
10; 24, 10; 24, 11; 24, 12; 24, 12; 24, 12; 24, 13; 24,
13; 24, 14; 24, 14; 24, 15; 24, 15; 24, 18; 24, 19; 24,
20; 24, 20; 24, 20; 24, 21; 24, 21; 24, 22; 24, 25; 25, 1;
25, 3; 25, 5; 25, 6; 25, 6; 26, 1; 26, 2; 26, 4; 26, 5; 26,
6; 26, 8; 26, 11; 26, 11; 26, 12; 26, 13; 26, 13; 26, 14;
26, 14; 27, 1; 27, 2; 27, 3; 27, 6; 27, 7; 27, 8; 27, 13;
27, 15; 27, 16; 27, 17; 27, 18; 27, 18; 27, 19; 27, 19;
27, 20; 27, 21; 27, 21; 27, 21; 27, 22; 27, 22; 27, 23;
28, 1; 28, 2; 28, 3; 28, 3; 28, 6; 28, 7; 28, 8; 28, 9; 28,
10; 28, 10; 28, 11; 28, 11; 28, 12; 28, 12; 28, 14; 28,
15; 28, 16; 28, 16; 28, 17; 28, 17; 28, 18; 28, 18; 28,
20; 28, 20; 28, 21; 28, 22; 28, 22; 28, 23; 28, 26; 28,
27; 28, 28; 29, 1; 29, 5; 29, 6; 29, 7; 29, 9; 29, 10; 29,
10; 29, 11; 29, 11; 29, 12; 29, 13; 29, 14; 29, 14; 29,
15; 29, 16; 29, 17; 29, 18; 29, 19; 29, 20; 29, 21; 29,
22; 29, 24; 29, 25; 29, 25; 30, 2; 30, 3; 30, 3; 30, 4; 30,
7; 30, 8; 30, 8; 30, 9; 30, 10; 30, 10; 30, 11; 30, 12; 30,
14; 30, 15; 30, 16; 30, 16; 30, 17; 30, 17; 30, 19; 30,
19; 30, 20; 30, 20; 30, 20; 30, 21; 30, 22; 30, 22; 30,
24; 30, 25; 30, 26; 30, 27; 30, 28; 30, 29; 30, 29; 30,
30; 30, 30; 30, 31; 30, 31; 31, 1; 31, 2; 31, 2; 31, 3; 31,
4; 31, 5; 31, 7; 31, 7; 31, 8; 31, 8; 31, 12; 31, 15; 31,
16; 31, 16; 31, 17; 31, 17; 31, 18; 31, 19; 31, 20; 31,
20; 31, 22; 31, 23; 31, 26; 31, 27; 31, 27; 31, 27; 31,
28; 31, 29; 31, 29; 31, 30; 31, 31; 31, 32; 31, 32; 31,
33; 31, 35; 31, 36; 31, 36; 31, 37; 31, 37; 31, 40; 31,
40; 32, 1; 32, 2; 32, 2; 32, 3; 32, 3; 32, 4; 32, 5; 32, 5;
32, 5; 32, 6; 32, 7; 32, 7; 32, 8; 32, 10; 32, 12; 32, 12;
32, 14; 32, 16; 32, 17; 32, 19; 32, 21; 33, 1; 33, 1; 33,
2; 33, 3; 33, 4; 33, 5; 33, 9; 33, 10; 33, 10; 33, 11; 33,
11; 33, 12; 33, 13; 33, 17; 33, 18; 33, 18; 33, 19; 33,
19; 33, 20; 33, 20; 33, 21; 33, 22; 33, 22; 33, 23; 33,
23; 33, 24; 33, 24; 33, 25; 33, 25; 33, 26; 33, 26; 33,
26; 33, 27; 33, 27; 33, 28; 33, 31; 33, 31; 33, 33; 34, 1;
34, 3; 34, 6; 34, 9; 34, 10; 34, 11; 34, 13; 34, 13; 34,
14; 34, 17; 34, 20; 34, 20; 34, 21; 34, 24; 34, 25; 34,
25; 34, 26; 34, 26; 34, 27; 34, 28; 34, 29; 34, 29; 34,
29; 34, 29; 34, 29; 34, 29; 34, 33; 34, 33; 34, 34; 34,
35; 34, 35; 34, 37; 35, 1; 35, 4; 35, 4; 35, 5; 35, 5; 35,
8; 35, 10; 35, 11; 35, 13; 35, 14; 35, 16; 36, 1; 36, 3;
36, 4; 36, 5; 36, 6; 36, 7; 36, 7; 36, 8; 36, 9; 36, 9; 36,
10; 36, 11; 36, 11; 36, 13; 36, 13; 36, 15; 36, 15; 36,
16; 36, 16; 36, 17; 36, 17; 36, 19; 36, 23; 36, 26; 36,
26; 36, 27; 36, 27; 36, 28; 36, 28; 36, 29; 36, 30; 36,
33; 36, 33; 37, 1; 37, 1; 37, 2; 37, 3; 37, 4; 37, 5; 37, 6;
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37, 8; 37, 8; 37, 9; 37, 10; 37, 10; 37, 11; 37, 12; 37,
16; 37, 16; 37, 17; 37, 17; 37, 19; 37, 21; 37, 23; 37,
23; 37, 24; 38, 1; 38, 1; 38, 2; 38, 3; 38, 3; 38, 4; 38, 6;
38, 8; 38, 9; 38, 9; 38, 10; 38, 10; 38, 11; 38, 11; 38,
12; 38, 14; 38, 15; 38, 15; 38, 16; 38, 17; 38, 17; 38,
18; 38, 19; 38, 19; 38, 21; 38, 22; 38, 22; 38, 23; 38,
23; 38, 24; 38, 25; 38, 25; 38, 27; 38, 27; 38, 28; 38,
29; 38, 29; 38, 31; 38, 31; 38, 32; 38, 33; 38, 34; 38,
34; 38, 35; 38, 35; 38, 35; 38, 36; 38, 37; 38, 37; 38,
38; 38, 38; 38, 39; 38, 39; 38, 41; 39, 1; 39, 2; 39, 2;
39, 3; 39, 3; 39, 4; 39, 5; 39, 5; 39, 6; 39, 6; 39, 7; 39,
8; 39, 10; 39, 11; 39, 11; 39, 12; 39, 12; 39, 13; 39, 14;
39, 15; 39, 15; 39, 17; 39, 18; 39, 18; 39, 19; 39, 20;
39, 20; 39, 21; 39, 22; 39, 23; 39, 24; 39, 25; 39, 25;
39, 25; 39, 27; 39, 28; 39, 28; 39, 30; 39, 30; 39, 31;
39, 31; 39, 33; 39, 34; 39, 34; 40, 1; 40, 2; 40, 2; 40, 3;
40, 5; 40, 5; 40, 5; 40, 5; 40, 6; 40, 6; 40, 7; 40, 7; 40,
8; 40, 8; 40, 9; 40, 11; 40, 12; 40, 13; 40, 15; 40, 16;
40, 16; 40, 17; 40, 17; 40, 20; 40, 20; 40, 21; 40, 22;
40, 23; 40, 23; 40, 24; 40, 25; 40, 25; 40, 26; 40, 26;
40, 27; 40, 27; 41, 3; 41, 4; 41, 5; 41, 7; 41, 8; 41, 9;
41, 10; 41, 11; 41, 12; 41, 13; 41, 14; 41, 15; 41, 16;
41, 17; 41, 18; 41, 19; 41, 20; 41, 21; 41, 22; 41, 23;
41, 24; 41, 26; 42, 1; 42, 2; 42, 3; 42, 3; 42, 3; 42, 3;
42, 4; 42, 4; 42, 4; 42, 6; 42, 6; 42, 6; 42, 7; 42, 7; 42,
8; 42, 8; 42, 8; 42, 8; 42, 8; 42, 8; 42, 9; 42, 9; 42, 9;
42, 9; 42, 9; 42, 10; 42, 10; 42, 10; 42, 10; 42, 11; 42,
11; 42, 11; 42, 11; 42, 11; 42, 11; 42, 11; 42, 12; 42,
12; 42, 12; 42, 12; 42, 13; 42, 13; 42, 14; 42, 14; 42,
14; 42, 15; 42, 15; 42, 16; 42, 16; 42, 16; 42, 17; 42,
17; 42, 17; 42, 17; 42, 17; 42, 17; 42, 17; 42, 17; 42,
17; 42, 17; 42, 17; 42, 17;
şi conjuncţie coord. [1] 14, 9*; 31, 15*; 33, 6*; 34, 36*; 37,
21*;

şoim : (1467 DERS/ în antr. Şoimul) : s. m. : „Falke” :
„faucon” : (1x)
şoimul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 39, 26;
ştersătúră : (1688 BIBLIA) : s. f. : „(Aus-, Durch-,
Weg)Streichung” : „effaçure” : (1x)
o ştersură subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 41, 23;
şti : (1521 NEACŞU) : v. IV : „wissen” : „savoir, connaître” :
(66x)
a şti verb infinitiv prezent [1] 21, 14;
am ştiut verb indicativ perfect compus 1 pl. [1] 37, 5;
am ştiut verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 9, 11; 23, 17; 42,
3; 42, 3;
am ştiutu verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 29, 16;
ar şti verb cond.-opt. prezent 3 sg. [1] 6, 2; 23, 3;
au fost ştiind verb indicativ imperfect perifrastic 3 pl. [1] 24, 13;
au ştiut verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 9, 25; 12, 24; 20,
7; 24, 11;
să ştie verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 36, 12;
să ştii verb conjunctiv prezent 2 sg. [1] 36, 5;
ştie verb indicativ prezent 3 sg. [1] 7, 19; 11, 11; 14, 21; 26,
14; 28, 23; 34, 19; 37, 16; 38, 12;
ştii verb indicativ prezent 2 sg. [1] 10, 7; 11, 8; 15, 9; 38, 4;
38, 5; 38, 20; 38, 21; 38, 33;
ştiia verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 19, 15; 19, 19; 42, 11;
ştiind verb gerunziu [1] 28, 25; 34, 2;

ştim verb indicativ prezent 1 pl. [1] 8, 9; 15, 9; 37, 15;
ştiţi verb indicativ prezent 2 pl. [1] 13, 2; 27, 12;
ştiu verb indicativ prezent 1 sg. [1] 9, 2; 9, 21; 9, 28; 9, 35; 10,
13; 13, 2; 13, 18; 19, 25; 19, 26; 21, 27; 23, 2; 23, 8;
23, 10; 27, 6; 30, 23; 32, 10; 32, 22; 42, 2;
ştiu verb indicativ prezent 3 pl. [1] 9, 5; 18, 22; 32, 7; 32, 9;
37, 5;
ştíu verb indicativ prezent 3 pl. [1] 36, 28;
ştiínţă : (1563 CORESI, PRAXIU 41) : s. f. : „Kenntnis” :
„connaissance” : (12x)
ştiinţa subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 12, 17; 22, 2; 26,
12; 28, 28; 36, 3; 38, 36;
ştiinţă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 12, 12; 21, 22;
32, 6; 34, 35; 39, 26;
ştiinţii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 28, 12;
ştíre : (1551-1553 ES) : s. f. : „Nachricht, Kenntnis” :
„nouvelle, information, connaissance” : (1x)
ştire subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 14, 21;
ştiutór : (c. 1573-1578 PS. SCH.) : adj./s. : „Kenner-” :
„connaisseur” : (1x)
ştiutoriul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 16, 19;
şuierá : (1673 DOS. PS. V. 226) : v. I : „pfeifen, zischen” : „
siffler” : (1x)
va şuiera verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 27, 23;

T
táre : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj./adv./s. : „stark, groß, sehr” :
„fort, grand, très” : (16x)
cel tare adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. art. [1]
26, 2;
cel tare subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 22, 13; 33, 29;
34, 31; 36, 22; 36, 26; 37, 5;
celui tare subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [1] 37, 10;
tare adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [1] 30,
21;
tare adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [1] 9, 4;
36, 5;
tare adv. de mod poz. [1] 4, 14; 17, 7; 24, 12; 30, 30;
tari adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [1] 37, 18;
tártar : (c. 1550 HC2 333) : s. n. : „Tartarus, Tiefe, Abgrund” :
„Tartre, abîme” : (2x)
tartar subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 40, 15;
tártarul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 41, 24;
tátă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. m. : „Vater” : „père” : (5x)
tatăl subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 38, 27;
tată subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 15, 10*; 17, 14;
42, 15*; 42, 17*;
tăceá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. II : „schweigen” : „garder le
silence” : (9x)
am tăcut verb indicativ perfect compus 1 pl. [1] 18, 3;
am tăcut verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 32, 6;
au tăcut verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 29, 21;
au tăcut verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 39, 17;
să tacă verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 37, 20;
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tăcu verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 31, 40;
va tăcea verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 30, 27;
voiu tăcea verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 16, 6; 41, 4;
tăgăduí : (1559-1560 BRATU) : v. IV : „(ab-, ver)leugnen,
verneinen” : „contester, nier”. : (2x)
tăgădui verb imp. 2 sg. [1] 5, 17;
voiu tăgădui verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 10, 3;
tăiá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „1. (ab)schneiden, (ab)hauen,
2. niedermetzeln” : „1. couper, 2. massacrer” : (3x)
au tăiat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 42, 17;
se va tăia verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 14, 7;
tăie verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 19, 10;
tăiére : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „1. Schneiden, 2.
Totschlag” : „1. action de couper, 2. massacre, meurtre” :
(1x)
tăiêrea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 15, 32;
tăríe : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Stärke” : „force” : (10x)
tărie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 9, 19; 40, 5;
tăriia subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 4, 10; 12, 17; 16,
15; 19, 6; 21, 23; 26, 14; 30, 2; 40, 11;
tău, ta : (înc. sec. XVI PS. H.) : pron. pos/ adj. pos. : „dein” :
„ton” : (78x)
a ta adj. pron. pos. 2 fem. sg. nom./ac. sg. [1] 39, 26;
ai tăi adj. pron. pos. 2 masc. sg. nom./ac. pl. [1] 42, 7;
ale tale adj. pron. pos. 2 neutru sg. nom./ac. pl. [1] 8, 7; 8, 7;
ta adj. pron. pos. 2 fem. sg. nom./ac. sg. [1] 1, 11; 1, 11; 1, 12;
2, 5; 2, 9; 4, 6; 4, 6; 5, 23; 5, 25; 10, 5; 10, 12; 11, 13;
11, 14; 11, 17; 13, 20; 13, 21; 14, 3; 15, 6; 15, 6; 15,
12; 18, 3; 22, 3; 22, 5; 22, 21; 22, 22; 22, 23; 35, 7; 35,
8; 35, 8; 36, 16; 36, 28; 37, 5; 38, 12; 39, 9; 39, 27; 40,
9;
tale adj. pron. pos. 2 fem. sg. gen./dat. pl. [1] 10, 3; 14, 15;
tale adj. pron. pos. 2 fem. sg. gen./dat. sg. [1] 4, 6;
tale adj. pron. pos. 2 fem. sg. nom./ac. pl. [1] 1, 18; 4, 12; 10, 7;
10, 8; 11, 14; 15, 6; 21, 14; 22, 28; 22, 30; 39, 11;
tale adj. pron. pos. 2 neutru sg. gen./dat. pl. [1] 4, 2; 33, 8;
tale adj. pron. pos. 2 neutru sg. nom./ac. pl. [1] 38, 11;
tăi adj. pron. pos. 2 masc. sg. gen./dat. pl. [1] 38, 21;
tăi adj. pron. pos. 2 masc. sg. nom./ac. pl. [1] 1, 18; 1, 19; 5, 25;
7, 8; 8, 4; 10, 5; 15, 12; 22, 6; 35, 4;
tău adj. pron. pos. 2 masc. sg. nom./ac. sg. [1] 1, 18; 11, 15;
tău adj. pron. pos. 2 neutru sg. gen./dat. sg. [1] 5, 24; 8, 2; 15, 5;
tău adj. pron. pos. 2 neutru sg. nom./ac. sg. [1] 1, 8; 33, 11; 37,
17; 38, 3; 40, 2; 40, 4;
tău adj. pron. pos. 2 masc. sg. nom./ac. sg. [1] 15, 10*;
temătór : (c. 1560 HC2 80) : adj. : „ängstlich” : „peureux” :
(2x)
temătoriu adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart.
[1] 1, 8; 2, 3;
téme : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „Angst haben, sich
fürchten” : „craindre” : (19x)
m-am temut verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 3, 25;
mă voiu tême verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 9, 35;
mă vream tême verb cond.-opt. perfect 1 sg. [1] 31, 36;
mă temeam verb indicativ imperfect 1 sg. [1] 31, 35;
netemîndu-se verb gerunziu [1] 3, 19;
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să tem verb indicativ prezent 3 pl. [1] 38, 40;
să tême verb indicativ prezent 3 sg. [1] 1, 9;
se vor tême verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 37, 24; 37, 24;
têmeţi-vă verb imp. 2 pl. [1] 6, 21; 19, 29;
temîndu-mă verb gerunziu [1] 32, 6;
temîndu-se verb gerunziu [1] 7, 2;
tému-se verb indicativ prezent 3 pl. [1] 26, 13;
te temi verb indicativ prezent 2 sg. [1] 41, 2;
te vei tême verb viitor 1 indicativ 2 sg. [1] 5, 21; 5, 22; 11, 15;
11, 16;
teméi : (1551-1553 ES) : s. n. : „Gründung, Grund” :
„fondement, base” : (3x)
temêie subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [1] 18, 4;
temeiul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 38, 4;
temeiurile subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 22, 16;
temelíe : (1520 DERS) : s. f. : „Fundament” : „fondation,
fondement” : (1x)
temelie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 9, 6;
themán : (1683-1686 MS. 45, 423/1) : s. m. : „Themaniter” :
„de Théma” : (2x)
al themanilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 2, 11;
themanilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 42, 17;
themaneán : (1688 BIBLIA) : s. m. : „Themaniter” : „de
Théma” : (1x)
themanênilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 6, 19;
themaniteán : (1665-1672 MS. 4389, 525/1) : s. m. :
„Themaniter” : „de Théma” : (5x)
themaniteanul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 4, 1; 15,
1; 22, 1; 42, 7; 42, 9;
ticní : (c. 1650 ANON. CAR.2) : v. IV : „behagen” : „jouir de” :
(1x)
au ticnit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 3, 26;
tínă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Ton” : „boue, fange” : (3x)
tină subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 33, 6; 38, 14; 41, 22;
tineréţe : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Jugend” : „jeunesse” :
(4x)
ale tinerêţelor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [1] 13, 26;
tinerêţe subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 36, 14;
tinerêţele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 20, 11; 31, 18;
tirán : (1599 DERS) : s. m. : „Tyrann” : „tyran” : (1x)
tiran subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 2, 11;
tîlcuí : (c. 1564 CORESI, CAZ.) : v. IV : „erklären, übersetzen” :
„expliquer, traduire” : (3x)
au tîlcuit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 28, 27;
să tîlcuiêşte verb indicativ prezent 3 sg. [1] 42, 17;
vor tîlcui verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 12, 8;
tîlhár : (1482-1487 DERS) : s. m. : „Räuber” : „brigard” : (2x)
tîlhari subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 25, 3; 29, 25;
tîmpiná → întîmpina
tî́năr : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj./s. : „jung, junger Mann” :
„jeune” : (4x)
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cei mai tineri subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 24, 5;
mai tînăr adj. calificativ gradul comparativ masc. sg. nom./ac. neart.
[1] 32, 6;
tinerii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 29, 8;
tînăr adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart. [1] 14,
9;

tócmai : (1551-1553 ES) : adv : „genau, exakt, präzis(e)” :
„juste, justement, precisément” : (10x)
tocma adv. [1] 13, 28; 15, 16; 27, 16;
întocma adv. [1] 5, 14*; 13, 12*; 24, 20*; 29, 14*; 30, 19*;
40, 10*; 41, 4*;
tocmíre : (1559-1560 BRATU) : s. f. : „Bildung, Krachen” :
„préparation, fracas” : (1x)
tocmirea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 36, 29;
toiág : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Stab” : „bâton” : (1x)
toiagul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 9, 34;
tólbă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Tasche, Sack” :
„carquois, sacoche” : (1x)
tulba subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 30, 11;
topáz : (1673 DOS. PS. V. 897) : s. n. : „Topas” : „topaze” :
(1x)
topazion subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 28, 19;
topí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „verzehren, schmelzen” :
„dissoudre, fondre” : (6x)
am topit verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 31, 16;
m-am topit verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 42, 6;
s-au topit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 17, 5;
se vor topi verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 11, 20;
topesc verb indicativ prezent 1 sg. [1] 7, 5;
topindu-se verb gerunziu [1] 6, 17;
tot, toátă : (1521 NEACŞU) : adj./pron./s. : „ganz, alles” :
„tout, entier” : (97x)
ale tuturor pron. nehot. masc. pl. dat./gen. [1] 8, 13;
toată adj. pron. nehot. fem. sg. nom./ac. [1] 4, 7; 5, 25; 8, 12;
15, 20; 20, 22; 25, 2; 26, 3; 33, 20; 39, 8;
toate adj. pron. nehot. fem. pl. nom./ac. [1] 1, 4; 1, 6; 13, 27;
31, 4; 31, 12; 33, 11; 39, 20;
toate adj. pron. nehot. neutru pl. nom./ac. [1] 1, 22; 2, 10; 2, 11;
9, 28; 12, 9; 27, 17; 28, 25; 31, 38; 33, 29; 34, 13; 36,
28; 37, 5; 37, 12; 42, 7;
toate pron. nehot. neutru pl. nom./ac. [1] 1, 11; 1, 12; 2, 4; 8,
3; 10, 13; 11, 10; 13, 9; 17, 16; 19, 27; 42, 2; 42, 11;
42, 11;
tot adj. pron. nehot. masc. sg. nom./ac. [1] 12, 10; 21, 33; 24,
20; 28, 21; 28, 24; 30, 23; 30, 25; 31, 32; 34, 15; 36,
25; 37, 7; 37, 7; 40, 6; 41, 3; 41, 26;
tot adj. pron. nehot. neutru sg. gen./dat. [1] 37, 3;
tot adj. pron. nehot. neutru sg. nom./ac. [1] 1, 1; 1, 8; 2, 3; 8,
20; 20, 26; 28, 3; 28, 10; 30, 5; 33, 13; 34, 15; 41, 22;
tot pron. nehot. masc. sg. nom./ac. [1] 40, 26;
tot pron. nehot. neutru sg. nom./ac. [1] 21, 23;
toţi adj. pron. nehot. masc. pl. nom./ac. [1] 29, 8; 38, 7; 42, 11;
toţi pron. nehot. masc. pl. nom./ac. [1] 2, 11; 3, 18; 6, 18; 13,
4; 16, 2; 16, 10; 17, 7; 17, 10; 21, 26; 27, 12; 34, 23;
36, 19; 37, 21; 42, 11;
tuturor adj. pron. nehot. masc. pl. gen./dat. [1] 12, 10; 41, 26;

tuturór pron. nehot. masc. pl. gen./dat. [1] 1, 10;
tot adv. [1] 21, 17*;
tot pron. nehot. masc. sg. nom./ac. [1] 2, 2*; 34, 8*; 42, 16*;
totul subst.comun neutru sg. nom./ac. [1] 24, 4*;
totodátă : (1683-1686 MS. 45, 431/2) : adv. : „gleichzeitig” :
„en même temps” : (4x)
totodată adv. de timp [1] 19, 12; 24, 17; 38, 33; 40, 8;
totţiitór :
(1688 BIBLIA) :
adj./s. :
„allmächtig” :
„tout-puissant” : (1x)
Totţiitoriul subst. propriu masc. sg. nom./ac. art. [1] 37, 23;
tráge : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „1. ziehen, wegnehmen,
2. gelten, werten” : „1. tirer, enlever, 2. valoir” : (6x)
să tragă verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 20, 28;
să tragi verb conjunctiv prezent 2 sg. [1] 36, 20;
trage verb imp. 2 sg. [1] 28, 18;
trage-va verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 20, 15; 39, 10;
trăgîndu verb gerunziu [1] 30, 3;
trăí : (1559-1560 BRATU) : v. IV : „leben” : „vivre” : (10x)
au trăit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 42, 16;
trăi verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 42, 16;
trăiesc verb indicativ prezent 3 pl. [1] 21, 7; 27, 15;
trăiţi verb imp. 2 pl. [1] 19, 3;
va trăi verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 8, 17; 14, 14;
voiu trăi verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 7, 16; 29, 18;
vor trăi verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 18, 20;
trắsnet : (1559-1560 BRATU) : s. n. : „Blitz” : „foudre” : (2x)
trăsnete subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [1] 38, 35;
trăsnetului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [1] 26, 14;
treábă : (c. 1564 CORESI, CAZ. 179) : s. f. : „Beschäftigung” :
„travail, activité” : (1x)
treaba subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 31, 16;
trebuí : (1478 DERS) : v. IV : „brauchen” : „avoir besoin de,
être nécessaire” : (2x)
au trebuit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 15, 8;
trebuiêşte verb indicativ prezent 3 sg. [1] 18, 4;
tréce : (1521 NEACŞU) : v. III : „durchgehen” : „passer” :
(12x)
am trecut verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 31, 19;
au trecut verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 6, 15;
au trecut verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 20, 9; 28, 8;
trecînd verb gerunziu [1] 2, 9;
trecură verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 17, 11;
va trêce verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 9, 11; 11, 11; 11, 16;
14, 16;
voiu trêce verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 19, 8;
au trecut verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 6, 14*;
trei : (1551-1553 ES) : num. card. : „drei” : „trois” : (6x)
cei trei num. card. masc. nom./ac. [1] 2, 11; 32, 1;
celor trei num. card. masc. gen./dat. [1] 32, 3; 32, 5;
cîte trei num. colectiv masc. nom./ac. [1] 35, 4;
trei num. card. fem. nom./ac. [1] 33, 29;
treieríş : (1581 CORESI, EV. 459) :
„égrenage” : (1x)

s. n. :

„Dreschen” :
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trierişul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 39, 12;
tréilea, tréia : (1551-1553 ES) : num.ord. :
„trois(ième)” : (1x)
a treia num. ord. fem. sg. nom./ac. art. [1] 42, 14;

„dritte(r)” :

trémur : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Beben” :
„tremblement, frayeur” : (1x)
tremur subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 4, 14;
tréstie : (1439 SUCIU II) : s. f. : „Rohr, Schilf” : „roseau” :
(3x)
trestie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 40, 16;
trestiia subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 8, 11; 41, 21;
trieríş → treieriş
trimíte : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „schicken” : „envoyer”
: (13x)
ai trimis verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 14, 20; 22, 9;
au trimis verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 30, 11;
au trimis verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 8, 4;
tremite verb indicativ prezent 3 sg. [1] 5, 10;
trimite verb imp. 2 sg. [1] 1, 11; 40, 6;
trimitea verb indicativ imperfect 3 sg. [1] 1, 5;
trimite-va verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 20, 23;
trimiţînd verb gerunziu [1] 2, 5; 12, 19;
vei trimite verb viitor 1 indicativ 2 sg. [1] 38, 35; 39, 3;
trî́mbiţă : (1551-1553 ES) : s. f. : „Trompete” : „trompette” :
(2x)
trîmbiţa subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 39, 25; 39, 25;
trúdă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Mühsal” : „peine” : (3x)
truda subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 11, 16;
trudă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 5, 6;
trude subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 2, 9;
trudít : (1551-1553 ES) : adj./s. : „erschöpft, ermüdet,
abgehetzt” : „fatigué, exténué” : (3x)
cei trudiţi subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 3, 17;
prea trudit adj. calificativ gradul superlativ masc. sg. nom./ac.
neart. [1] 16, 7;
trudit adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart. [1]
19, 2;
trúfă : (1559-1560 BRATU) : s. f. : „Hochmut, Vermessenheit” :
„insolence” : (1x)
trufa subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 13, 12;
trup : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Körper” : „corps” : (15x)
trup subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 36, 28; 37, 5;
trupul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 2, 5; 3, 17; 6, 4;
7, 5; 13, 12; 14, 22; 19, 22; 33, 17; 33, 24; 34, 15; 40, 27;
trupului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [1] 16, 18; 41, 15;
tu : (1521 NEACŞU) : pron. pers. : „du” : „tu, toi” : (154x)
îţi pron. pers. 2 sg. dat. neacc. [1] 8, 6; 11, 19; 35, 4;
te pron. pers. 2 sg. ac. neacc. [1] 2, 5; 5, 1; 5, 19; 5, 20; 5, 20;
5, 21; 14, 16; 22, 25; 33, 7; 33, 33; 36, 2; 36, 18; 38, 3;
38, 34; 40, 2; 42, 3; 42, 4; 42, 5;
-te pron. pers. 2 sg. ac. neacc. [1] 15, 6; 22, 4; 38, 17;
te- pron. pers. 2 sg. ac. neacc. [1] 4, 12; 22, 10; 22, 11; 36, 16;
42, 5;

-te- pron. pers. 2 sg. ac. neacc. [1] 22, 10;
tine pron. pers. 2 sg. ac. acc. [1] 4, 5; 4, 5; 5, 19; 7, 19; 8, 10;
10, 13; 11, 3; 11, 5; 11, 5; 11, 6; 11, 14; 13, 24; 15, 8;
15, 8; 16, 3; 22, 4; 22, 23; 22, 27; 22, 29; 26, 4; 30, 20;
33, 5; 33, 7; 34, 33; 35, 5; 36, 16; 38, 11; 40, 2; 40, 10;
40, 23; 42, 3; 42, 3; 42, 4; 42, 5;
tu pron. pers. 2 sg. nom. acc. [1] 1, 10; 2, 2; 2, 3; 2, 9; 4, 3; 4,
5; 5, 27; 8, 5; 11, 13; 15, 4; 15, 9; 18, 4; 20, 2; 22, 3;
22, 27; 33, 6; 33, 32; 33, 33; 34, 17; 34, 32; 34, 33; 34,
33; 35, 2; 38, 3; 38, 14; 39, 19; 40, 2; 42, 4; 42, 7;
ţi pron. pers. 2 sg. dat. neacc. [1] 4, 2; 14, 13; 37, 5;
-ţi pron. pers. 2 sg. dat. neacc. [1] 1, 15; 1, 16; 1, 17; 1. 19; 8,
6; 10, 3; 11, 19; 12, 7; 12, 8; 12, 8; 18, 4; 22, 5; 39, 9;
39, 12;
ţi- pron. pers. 2 sg. dat. neacc. [1] 10, 13;
-ţi- pron. pers. 2 sg. dat. neacc. [1] 38, 17;
ţie pron. pers. 2 sg. dat. acc. [1] 2, 6; 4, 2; 5, 23; 5, 23; 5, 24;
5, 27; 7, 19; 8, 6; 8, 6; 8, 10; 11, 6; 11, 6; 11, 17; 11,
18; 11, 18; 12, 7; 12, 8; 12, 8; 13, 22; 14, 15; 15, 17;
15, 17; 18, 4; 22, 5; 22, 11; 22, 25; 22, 27; 22, 28; 33,
32; 35, 4; 35, 8; 36, 28; 38, 17; 38, 23; 38, 35; 39, 9;
39, 10; 39, 12; 39, 12; 40, 3; 40, 22; 42, 2;
túlbă Æ tolbă
tulburá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I. : „aufwühlen” :
„troubler” : (6x)
a turbura verb infinitiv prezent [1] 34, 10;
au turburat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 19, 6;
mă turbur verb indicativ prezent 1 sg. [1] 21, 6;
să turbure verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 37, 6;
va turbura verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 8, 3; 34, 12;
tulburáre : (1560-1561 CORESI, TE.2) : s. f. : „Trüben,
Trübung, Störung” : „trouble, perturbation” : (1x)
turburările subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 24, 17;
tulpínă : (1581-1582 PO) : s. f. : „Stamm, Schößling, Halm” :
„tronc; rejeton, tige” : (2x)
tulpina subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 14, 7; 15, 32;
tuná : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „donnern, schallen” :
„tonner” : (3x)
tuna-va verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 37, 4; 37, 5;
tuni verb indicativ prezent 2 sg. [1] 40, 4;
túnde : (1559-1560 BRATU) : v. III : „schneiden, stutzen” :
„(se) couper les cheveux” : (1x)
au tuns verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 1, 20;
túndere : (1632 EUSTR. PRAV. 225, ap. TIKTIN) : s. f. : „Wolle,
Schnitt” : „toison” : (1x)
tunderea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 31, 20;
turburáre Æ tulburare
túrmă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Herde” : „troupeau” :
(1x)
turma subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 24, 2;
turná : (1577 CORESI, PS.) : v. I : „(ein-, be-)gießen” : „verser”
: (2x)
toarnă verb indicativ prezent 3 sg. [1] 41, 15;
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turnînd verb gerunziu [1] 12, 21;

Ţ

ţipá : (1608-1613 VARLAAM, L. 65) : v. I : „schreien” : „crier”
: (1x)
vor ţipa verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 35, 9;

ţáglă : (1688 BIBLIA) : s. f. : „Pfeilspitze” : „pointe de la
flèche” : (1x)
ţaglele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 16, 10*;

ţî́ţă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Mutterbrust” : „mamelle,
sein” : (2x)
ţîţă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 24, 9;
ţîţele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 3, 12;

ţap : (1577 CORESI, PS.) : s. m. : „Ziegenbock” : „bouc” :
(1x)
ţap subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 39, 1*;

U

ţáră : (1515 DERS/ în top. Ţara lui Oană) : s. f. : „Land” :
„pays” : (5x)
a ţărîi subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 32, 2;
ţara subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 1, 1; 42, 17;
ţară subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 2, 11;
ţări subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 42, 17;
ţárină : (1400 DERS) : s. f. : „Land, Feld, Ebene” : „terre” :
(5x)
ţarenii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 5, 23; 5, 25;
ţarină subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 24, 5; 24, 6; 40,
17;
ţărî́nă : (c. 1550 HC2 336) : s. f. : „Erde, Staub” : „terre,
poussière” : (4x)
ţărînă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 1, 20; 17, 16;
20, 11; 39, 14;
ţărm : (1551-1553 ES) : s.n. : ”Ufer” : „rivage, rive” : (1x)
ţărmurile subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 28, 10;
ţepúşă : (1481 DERS/ în top. Ţepeluşa) : s. f. : „Pfahlspitze,
Dorn” : „piquet, pointe” : (1x)
ţăpuşi subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 41, 22;
ţesătúră : (1649 MARD.) : s. f. : „Gewebe” : „tissu, toile” :
(1x)
ţeseturii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 38, 36;
ţiitoáre : (1649 MARD.) : s. f. : „Nebenfrau, Konkubine” :
„concubine” : (1x)
ţiitorilor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [1] 19, 17;
ţiitór : (înc. sec. XVI PS. H) : adj./s. : „dauerhaft, Halter” :
„teneur” : (1x)
Ţiitoriul subst. propriu masc. sg. nom./ac. art. [1] 9, 9*;
ţíne : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III/II : „halten” : „tenir” :
(15x)
au ţinut verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 31, 23;
m-am ţinut verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 23, 9;
să ţie verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 17, 9; 18, 15;
să ţin verb indicativ prezent 3 pl. [1] 19, 20;
să ţine verb indicativ prezent 3 sg. [1] 2, 3;
se va ţinea verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 28, 16; 28, 19;
ţiind verb gerunziu [1] 38, 2;
ţin verb indicativ prezent 3 pl. [1] 30, 16;
ţine verb indicativ prezent 3 sg. [1] 26, 9;
ţinu verb indicativ prezent 3 pl. [1] 2, 9;
va ţinea verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 15, 24;
vor ţinea verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 21, 17; 27, 17;

ucíde : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „töten, umbringen” :
„tuer” : (4x)
au ucis verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 1, 15;
s-au ucis verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 30, 30;
ucide verb indicativ prezent 3 sg. [1] 5, 2;
ucigă verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 20, 16;
uitá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „1. vergessen, 2. betrachten”
: „1. oublier, 2. regarder” : (8x)
au uitat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 19, 15;
au uitat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 39, 15;
uită verb indicativ prezent 3 pl. [1] 8, 13;
uitắ verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 28, 21;
uítă verb indicativ prezent 3 sg. [1] 34, 21;
uitară verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 28, 4;
vei uita verb viitor 1 indicativ 2 sg. [1] 11, 16;
voiu uita verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 9, 27;
uitáre : (1559-1560 BRATU) : s. f. : „Vergessen” : „oubli” : (1x)
uitare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 7, 20;
ulmá : (1683-1686 MS. 45, 442/2) : v. I : „wittern, riechen” :
„flairer” : (1x)
úlmă verb indicativ prezent 3 sg. [1] 39, 25;
úliţă : (1475 DERS/ în top. Uliţa) : s. f. : „Gasse” : „rue(lle)” :
(1x)
uliţă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 29, 7;
úmăr : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Schulter, Achsel” :
„épaule” : (4x)
umărul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 31, 22;
umărului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [1] 15, 26;
umere subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [1] 31, 36;
umerile subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 31, 20;
umblá : ( înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „(umher)gehen, laufen,
wandern” : „aller, marcher, parcourir” : (7x)
au îmblat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 24, 13;
îmblat-ai verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 38, 16;
îmblînd verb gerunziu [1] 2, 2;
să umble verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 20, 25;
umblă verb indicativ prezent 3 sg. [1] 9, 8; 40, 26;
umblînd verb gerunziu [1] 1, 7;
úmbră : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Schatten” : „ombre” :
(10x)
o umbră subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 14, 2;
umbra subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 12, 22; 28, 3;
umbră subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 3, 5; 7, 2; 8, 9;
15, 29; 16, 16; 24, 17;

INDICE DE CUVINTE ŞI FORME
umbrei subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 24, 17;
umbrí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „beschatten” :
„ombrager” : (2x)
să umbresc verb indicativ prezent 3 pl. [1] 40, 17;
umbrí verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 36, 28;
úmed : (1683 DOS. PAR. III 86r) : adj. : „feucht, naß, saftvoll” :
„humide, plein de sève” : (1x)
umăd adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [1] 8,
16;
umezeálă : (1660 STAICU) : s. f. : „Feuchtigkeit” : „humidité,
sève, essence” : (1x)
umezala subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 26, 14;
umezí : (1683-1686 MS. 45, 434/2) : v. IV : „an-, befeuchten” :
„s’humecter, rendre humide” : (1x)
să umezescu verb indicativ prezent 3 pl. [1] 24, 8;
úmple : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III/II : „füllen, erfüllen” :
„remplir” : (10x)
au împlut verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 3, 15;
au umplut verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 15, 2; 22, 18;
împle verb imp. 2 sg. [1] 40, 8;
împlú verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 9, 18;
s-au împlut verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 20, 11;
să umple verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 20, 23;
va împlea verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 33, 24;
va umplea verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 8, 21;
voiu împlea verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 23, 4;
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unsoáre : (1581-1582 PO) : s. f. : „Salbung” : „onction” : (1x)
unsoarea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 33, 24;
unt : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Butter” : beurre” : (2x)
a untului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [1] 20, 17;
unt subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 29, 6;
uréche : (1407 DERS/ în antr. Petru Ureaclea) : s. f. : „Ohr” :
„oreille” : (15x)
urêchea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 4, 12; 12, 11;
13, 1; 29, 11; 31, 30; 34, 3;
urechii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 42, 5;
urechile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 15, 21; 33, 8;
urechi subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 32, 10*; 32, 11*;
33, 1*; 33, 31*; 34, 16*; 37, 14*;
urgíe : (1543 DERS/ în antr. Urgie) : s. f. : „1. Grimm, Zorn, 2.
Heimsuchung” : „1. fureur, rage, courroux, 2. peine” : (23x)
urgie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 3, 26; 9, 5; 10,
17; 14, 1; 16, 9; 17, 7; 19, 11; 21, 17; 40, 6;
urgiei subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 3, 17; 4, 9; 20, 23;
20, 28; 21, 30; 31, 11;
urgiia subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 5, 2; 6, 2; 9, 22;
18, 4; 32, 5; 35, 15; 37, 2; 39, 24;
urgisí : (1563 CORESI, PRAXIU 256) : v. IV : „erzürnen” :
„provoquer, mettre en colère” : (1x)
urgisescu verb indicativ prezent 3 pl. [1] 12, 6;
uriáş : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. m. : „Riese” : „géant” : (1x)
uriiaşi subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 26, 5;

un, o : (1521 NEACŞU) : num../pron. : „ein(e)” : „un(e)” :
(9x)
o num. card. fem. nom./ac. [1] 42, 12;
cîte un num. distributiv masc. nom./ac. [1] 42, 12;
una pron. nehot. fem. sg. nom./ac. [1] 2, 10;
unul pron. nehot. masc. sg. nom./ac. [1] 1, 4; 4, 11; 33, 23; 41,
8;
unele pron. nehot. neutru pl. nom./ac. [1] 33, 16;
unora pron. nehot. masc. pl. gen./dat. [1] 22, 8;

urî́ : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „hassen” : „haïr” : (3x)
au urît verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 9, 31;
urîră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 30, 10;
urîtu-au verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 19, 19;

undá : (1673 DOS. PS. V. 429) : v. I : „sieden, kochen” : „faire
bouillir, bouilloner” : (1x)
undează verb indicativ prezent 3 sg. [1] 41, 23;

úrlet : (1620 MOXA) : s. n. : „Gebrüll” : „hurlement,
mugissement” : (1x)
urletelor subst. comun neutru pl. gen./dat. art. [1] 38, 25;

únde : (înc. sec. XVI PS. H.) : adv. : „wo, wohin” : „où” :
(25x)
unde adv. pron. inter./relat. [1] 1, 7; 2, 2; 6, 17; 7, 18; 10,
21; 10, 22; 14, 12; 17, 15; 19, 29; 20, 7; 21, 28; 21, 28;
28, 1; 28, 1; 28, 12; 28, 20; 32, 12; 33, 21; 34, 15; 35,
10; 37, 12; 38, 4; 38, 24; 38, 26; 38, 26;

urmá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „(ver)folgen” : „suivre” :
(6x)
au urmat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 28, 27; 31, 7;
31, 9;
ai urmat verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 10, 6;
va urma verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 13, 9;
vei urma verb viitor 1 indicativ 2 sg. [1] 26,4;

úndiţă : (1551-1553 ES) : s. f. : „Angel” : „hameçon” : (1x)
undiţa subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 40, 20;
unghi : (1462 DERS/ în top. Unghiul) : s. n. : „1. Ecke,
Winkel” : „1. coin, angle” : (1x)
unghiuri subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [1] 1, 19;
uní : (c. 1650 ANON. CAR.2) : v. IV : „vereinigen, vereinen” :
„unir, joindre” : (1x)
veţi uni-vă verb viitor 1 indicativ 2 pl. [1] 6, 29;

urî́t : (1490 DRHA/ în antr. Urîta) : adj. : „hässlich” : „laid,
désagréable” : (1x)
urît adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [1] 15,
16;

úrmă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „1. Spur, 2. Tiefe” :
„trace, 2. profondeur” : (5x)
urmă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 9, 26;
urma subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 8, 8; 11, 7;
urmele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 38, 16;
urma subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 39, 8*;
urzícă : (1551-1553 ES) : s. f. : „Nessel” : „ortie” : (1x)
urzică subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 31, 40;
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IOV

uscá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „ (aus-, ver)trocknen,
verdorren” : „ (se) sécher, (se) dessécher” : (5x)
s-au uscat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 4, 21;
s-au uscat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 14, 11;
să vor usca verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 18, 17;
se va usca verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 8, 12;
va usca verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 12, 16;
uscát : (1439 DERS/ în antr. Uscatul) : adj. : „ge-, vertrocknet”
: „séché” : (1x)
uscate adj. calificativ gradul pozitiv neutru pl. nom./ac. neart. [1]
24, 18;
uscăciúne : (1589 CORESI, PS.) : s. f. : „Trockenheit, trockenes
Holz” : „sécheresse, bois sec” : (1x)
uscăciuni subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 30, 7;
úşă : (1563-1583 COD. VOR.2) : s. f. : „Tür” : „porte” : (4x)
uşa subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 31, 32; 31, 35;
uşăle subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 31, 9;
uşele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 5, 4;

văpáie : (1551-1553 ES) : s. f. : „Flamme” : „flamme” : (1x)
văpaia subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 18, 5;
vărsá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „aus-/ vergießen,
abschütten” : „verser, mouler, fondre” : (6x)
au vărsat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 16, 13;
să vărsa verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 29, 6; 29, 6;
se va vărsa verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 21, 24; 30, 16;
se vor vărsa verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 36, 27;
vărsáre : (1559-1560 BRATU) : s. f. : „Vergießen, Abschütten” :
„versement” : (1x)
vărsare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 36, 16;
vărsát : (c. 1564 CORESI, MOLIT. 194) : adj. : „gegossen” :
„fondu” : (1x)
vărsat adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart. [1]
40, 13;
vătămá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „verletzen” : „blesser” :
(1x)
va vătăma verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 41, 20;

uşór : (1551-1553 ES) : adj./adv. : „leicht” : „léger, facile” :
(3x)
mai uşoară adj. calificativ gradul comparativ fem. sg. nom./ac.
neart. [1] 7, 6; 9, 25;
mai uşor adv. de mod [1] 24, 18;

văzătór, -oáre : (1559-1560 BRATU) : adj. : „sehend” : „qui
voit” : (2x)
văzătoriu adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart.
[1] 34, 21; 35, 13;

uşurá : (1559-1560 BRATU) : v. I : „leichter werden” :
„devenir plus léger” : (2x)
să uşurêze verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 21, 30;
uşurează verb imp. 2 sg. [1] 9, 34;

veac : (înc. sec. XVI PS. H.) : s.m./n. : „1. Zeit, 2. Ewigkeit, 3.
Jahrhundert” : „1. temps, 2. éternité, 3. siècle” : (4x)
veac subst. comun masc./neutru sg. nom./ac. neart. [1] 7, 16; 19,
18; 19, 23;
vêci subst. comun masc pl. nom./ac. neart. [1] 1, 21*;

V

vechi : (1551-1553 ES) : adj. : „alt” : „vieux, ancien” : (1x)
vechiu adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [1]
15, 10;

vácă : (c. 1205-1235 DRAGANU/ în antr. Vaca) : s. f. : „Kuh” :
„vache” : (2x)
vaca subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 21, 10; 24, 3;

vechí Æ învechi

vai : (1504 DERS/ în top. Vai-de-ei) : interj. : „wehe!, ach!” :
„malheur!, hélas!” : (2x)
vai interjecţie [1] 10, 15; 31, 3;

vechitúră : (1642 CAZ. GOV. 345) : s. f. : „alter/ gebrauchter
Gegenstand” : „antiquaille” : (3x)
vechituri subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 36, 28; 37,
18; 37, 21;

val : (1551-1553 ES) : s. n. : „Welle, Woge” : „vague, onde,
torrent” : (3x)
un val subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 6, 15; 11, 16;
valurile subst. comun neutru pl. nom./ac. art. [1] 38, 11;

vecín : (1482 DERS) : s. m. : „Nachbar” : „voisin” : (2x)
vecinii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 19, 15;
vecinilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 26, 5;

vas : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „1. Gefäß, Geschirr, 2.
Schiff” : „1. récipient, vaisseau, 2. navire” : (1x)
vase subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [1] 28, 17;
vắduvă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „ Witwe” : „ veuve” :
(5x)
văduve subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 22, 9;
văduvei subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 24, 3; 29, 13;
31, 16;
văduvele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 27, 15;
văduví : (1581 PRL) : v. IV : „ Witwe werden” : „devenir
veuve” : (1x)
au văduvit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 24, 3;

vedeá : (1521 NEACŞU) : v. II : „sehen, wahrnehmen” : „voir,
apercevoir” : (61x)
ai văzut verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 8, 19; 38, 22; 41,
1;
am văzut verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 4, 8; 5, 3; 15,
17;
au văzut verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 3, 16;
au văzut verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 6, 15; 10, 18; 19,
27; 28, 10; 28, 13; 28, 27; 36, 25; 42, 5;
a vedea verb infinitiv prezent [1] 10, 22; 35, 13;
nevăzută e verb indicativ prezent 3 sg. [1] 37, 21;
să vază verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 3, 9; 7, 7; 20, 17;
se va vedea verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 22, 14;
va vedea verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 7, 8; 31, 4; 33, 28; 34,
29;
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vază verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 21, 20;
văz verb indicativ prezent 1 sg. [1] 6, 7;
văzînd verb gerunziu [1] 6, 21; 11, 11; 22, 19; 28, 26; 30,
25;
văzîndu verb gerunziu [1] 2, 12; 29, 8; 29, 11; 38, 17;
văzu verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 15, 23; 32, 5; 42, 16;
văzuiu verb indicativ perfect simplu 1 sg. [1] 4, 16;
văzut-au verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 13, 1; 31, 6;
văzuţi sînt verb indicativ prezent 3 pl. [1] 34, 26;
vêde verb indicativ prezent 3 sg. [1] 7, 8; 10, 4; 10, 4; 21, 16;
28, 24; 41, 26;
vedea verb indicativ imperfect 3 pl. [1] 2, 13;
vedeam verb indicativ imperfect 1 sg. [1] 31, 26;
vedeţi verb imp. 2 pl. [1] 6, 19;
vedeţi verb indicativ prezent 2 pl. [1] 6, 19;
vei vedea verb viitor 1 indicativ 2 sg. [1] 5, 1;
vezi verb imp. 2 sg. [1] 34, 17; 35, 5;
voiu vedea verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 9, 11; 17, 15; 23, 9;
34, 32;
vedénie : (1632 EUSTR. PRAV. 329, ap. TIKTIN) : s. f. : „Vision,
Erscheinung” : „vision, apparition” : (1x)
videnii subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 7, 14;
vedére : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Sehen, Gesicht” : „vue,
face” : (4x)
vedêrea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 37, 18;
vedêrea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 6, 14*; 11, 11*;
20, 9*;
vení : (1521 NEACŞU) : v. IV : „kommen” : „venir” : (61x)
ai venit verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 1, 7; 38, 22;
aş veni verb cond.-opt. prezent 1 sg. [1] 23, 3;
au venit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 2, 11; 2, 11; 16,
22; 19, 12; 42, 17;
au venit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 1, 19; 3, 26; 4, 5;
4, 15; 15, 19;
să venim verb conjunctiv prezent 1 pl. [1] 9, 32;
să vie verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 18, 9; 18, 11; 20, 23;
să vie verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 3, 4; 3, 5; 20, 28; 29, 13;
să vii verb conjunctiv prezent 2 sg. [1] 38, 11;
să viu verb conjunctiv prezent 1 sg. [1] 33, 28;
va veni verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 6, 8; 15, 21; 19, 29; 20,
22; 21, 17; 22, 4; 23, 6; 23, 17; 27, 13; 31, 12;
vei veni verb viitor 1 indicativ 2 sg. [1] 5, 26;
veni verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 1, 14; 1, 16; 1, 17; 1,
18; 2, 1;
veniia verb indicativ imperfect 3 sg. [1] 31, 32;
veniiu verb indicativ perfect simplu 1 sg. [1] 1, 15; 1, 16; 1, 17;
1, 19;
venind verb gerunziu [1] 1, 6; 1, 15; 27, 9; 40, 15;
veniră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 1, 6; 2, 1; 2, 11; 42,
11;
venit-ai verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 38, 16;
venitu-au verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 3, 25;
veniţi verb imp. 2 pl. [1] 17, 10;
vie verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 3, 7; 3, 9;
vii verb indicativ prezent 2 sg. [1] 2, 2;
vin verb indicativ prezent 3 pl. [1] 37, 9;
vine verb indicativ prezent 3 sg. [1] 3, 24;
vor veni verb viitor 1 indicativ 3 pl. [1] 25, 3;
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verdeáţă : (c. 1551-1558 PS. V.) : s. f. : „ Pflanze, Grün” :
„plante, végétation” : (2x)
o verdeaţă subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 24, 24;
verdeaţa subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 39, 8;
vericé : (1688 BIBLIA) : pron. nehot. : „was auch” : „n’importe
qui” : (1x)
verice pron. nehot. masc. sg. nom./ac. [1] 14, 17;
vésel : (1581 CORESI, EV. 45) : adj. : „heiter, fröhlich” : „gai,
joyeux” : (2x)
vêseli adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [1] 3,
22; 29, 22;
veselí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „erfreuen” : „réjouir” :
(4x)
m-am veselit verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 31, 25; 31,
29;
să veselesc verb indicativ prezent 3 pl. [1] 21, 12; 39, 13;
veselíe : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Fröhlichkeit” : „joie” :
(4x)
veselie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 3, 7; 40, 15;
veseliia subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 20, 5; 20, 5;
véste : (1507-1508 DERS) : s. f. : „Nachricht” : „nouvelle” :
(1x)
vêste subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 1, 19;
vestitór : (1559-1560 BRATU) : s. m. : „Bote” : „ messager” :
(4x)
vestitoriu subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 1, 14; 1, 16;
1, 17; 1, 18;
veşmî́nt : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Gewand, königliche
Kleidung” : „vêtement, habit royal” : (5x)
veşmîntul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 9, 31; 29,
14; 30, 13; 30, 18; 37, 17;
véşnic, -ă : (c. 1573-1578 PS. SCH.) : adj. : „ewig” : „éternel” :
(8x)
cei vêcinici subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 3, 18;
vêcinic adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [1]
33, 12; 40, 23;
vêcinic adj. calificativ gradul pozitiv neutru sg. nom./ac. neart. [1]
10, 22;
vêcinic adv. de timp [1] 34, 17;
vêcinică adj. calificativ gradul pozitiv fem. sg. nom./ac. neart. [1]
22, 15;
vêcinice adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [1]
21, 11;
vêcinicu adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [1]
19, 25;
veştejí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „ welken” : „flétrir” :
(2x)
să veştejască verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 15, 30;
să veşteji verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 24, 24;
viáţă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Leben” : „vie” : (27x)
viaţa subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 3, 20; 7, 1; 7, 1; 7,
6; 7, 7; 7, 16; 8, 9; 9, 21; 9, 25; 10, 5; 10, 22; 14, 5;
14, 6; 15, 20; 21, 13; 33, 22; 33, 28; 33, 30; 36, 14;
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viaţă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 10, 12; 11, 3; 11,
17; 12, 12; 14, 1;
vieţii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 10, 20; 14, 14; 24,
22;

vicleán : (1462-1463 DERS) : adj. : „falsch, schlau” : „perfide,
fourbe” : (2x)
cel ficlean subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 21, 30;
cel viclean adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. art. [1]
26, 13;
vicleşúg : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „1. Treulosigkeit,
Verrat, 2. List, Heimtücke” : „1. infidélité, 2. perfidie, ruse” :
(3x)
vicleşug subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 15, 35; 31,
5;
vicleşugul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 13, 16;
víe : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Weinberg” : „vigne” : (1x)
viile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 24, 6;
viérme : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. m.. : „Wurm” : „ver” : (3x)
viêrme subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 25, 6;
viermilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 2, 9; 7, 5;
viitór : (1551-1553 ES) : adj. : „künftig” : „prochain” : (1x)
viitoare adj. calificativ gradul pozitiv fem. pl. nom./ac. neart. [1] 5,
21;
vin : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Wein” : „vin” : (1x)
vin subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 1, 13;
vínă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Schuld” : „faute,
culpabilité” : (1x)
vină subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 18, 15;
vindecá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „heilen” : „guérir” :
(2x)
au vindecat verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 5, 18;
au vindecat verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 12, 21;
vindecáre : (c. 1573-1578 PS. SCH.) : s. f. : „Heilung” :
„guérison” : (1x)
vindecare subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 18, 15;
vinovát : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj. : „schuld(ig)” :
„coupable, fautif” : (1x)
vinovat adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [1]
15, 5;
vinuí Æînvinui
virtúte : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Stärke, Kraft,
Festigkeit” : „force, vigueur” : (1x)
vîrtutea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 5, 5;
vis : (1551-1553 ES) : s. n. : „Traum” : „rêve” : (3x)
un vis subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 20, 8;
vis subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 33, 14;
visuri subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [1] 7, 14;
vistieríe : (1588 BGL) : s. f. : „Schatzkammer” : „trésor” :
(2x)
visteriile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 38, 22; 38, 22;

vítă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Vieh” : „animal, bête” :
(1x)
vită subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 38, 14;
viţél : (1499 DERS/ în top. Viţelu) : s. m. : „Kalb” : „veau” :
(2x)
un viţel subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 1, 5;
viţei subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 42, 8;
viu : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj. : „lebendig” : „vivant” : (2x)
viilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 12, 10;
viu adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [1] 27, 2;
vizuínă : (1496 DERS/ în top. Viezunie) : s. f. : „Kanal,
Höhle” : „canal, tanière” : (1x)
vizuniile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 28, 10;
vîltoáre : (c. 1588 HC2 221) : s. f. : „Sturm, Hoheit” :
„tourbillon, majesté” : (1x)
vultoarea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 13, 11;
vîná : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „jagen” : „chasser” : (3x)
mă vînez verb indicativ prezent 1 sg. [1] 10, 16;
vei vîna verb viitor 1 indicativ 2 sg. [1] 38, 39;
vînêze verb conjunctiv prezent 3 pl. [1] 18, 7;
vî́nă : (1560-1561 CORESI, TE.2) : s. f. : „Sehne, Vene” :
„tendon, veine” : (3x)
vine subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 10, 11;
vinele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 30, 17; 40, 12;
vînt : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Wind” : „vent” : (7x)
a vînturilor subst. comun neutru pl. gen./dat. art. [1] 28, 25;
un vînt subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 30, 15;
vînt subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 1, 19; 13, 25; 13,
25;
vîntul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 15, 30;
vîntului subst. comun neutru sg. gen./dat. art. [1] 21, 18;
vînturá : (1559-1560 BRATU) : v. I : „worfeln, stürmen, reißen”
: „vanner, arracher” : (1x)
va vîntura verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 27, 21;
vîrf : (1517 DERS) : s. n. : „Spitze, Gipfel” : „sommet, cime” :
(1x)
vîrfuri subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [1] 37, 9;
vî́rstă : (1559-1560 BRATU) : s. f. : „Alter” : „âge” : (1x)
vîrsta subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 29, 18;
vîrtós : (1521 NEACŞU) : adj. : „fest, stark, kräftig” : „solide,
fort, vigoureux” : (1x)
vîrtos adj. calificativ gradul pozitiv masc. sg. nom./ac. neart. [1] 9,
4;
vîrtúte : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Stärke, Kraft,
Festigkeit” : „force, vigueur” : (15x)
vîrtute subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 6, 12; 6, 26; 16,
5; 23, 6; 26, 2; 30, 18; 36, 5; 39, 21;
vîrtutea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 6, 12; 12, 17;
26, 12; 31, 39; 36, 22; 39, 11; 40, 11;
voi : (înc. sec. XVI PS. H.) : pron. pers. : „ihr” : „vous” : (37x)
vă pron. pers. 2 pl. dat. neacc. [1] 32, 6;

INDICE DE CUVINTE ŞI FORME
voao pron. pers. 2 pl. dat. acc. [1] 12, 3; 13, 5; 13, 5; 13, 17;
27, 11; 32, 6; 32, 10;
voi pron. pers. 2 pl. nom./ac. acc. [1] 6, 21; 6, 22; 6, 22; 6, 26;
12, 2; 12, 2; 13, 2; 13, 2; 13, 4; 13, 8; 13, 9; 13, 10; 13,
11; 13, 11; 16, 3; 16, 4; 17, 10; 19, 29; 21, 2; 21, 27;
21, 34; 27, 5; 32, 6; 32, 10; 32, 12; 32, 12; 42, 8; 42, 8;
42, 8;
vóie : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Wille” : „volonté” : (6x)
voia subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 21, 21; 30, 14; 37,
10;
voie subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 14, 17*; 31, 33*;
36, 18*;
voievód : (1478 DERS) : s. m. : „Heerführer, Feldherr” :
„commandant” : (1x)
un voivod subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 15, 24;
vólbură : (1560-1561 CORESI, TE.2) : s. f. : „Sturmwind,
Sturm” : „tourbillon, tempête” : (2x)
volbura subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 21, 18;
volbură subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 38, 1;
voroávă : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Wort, Gespräch” :
„mot” : (1x)
voroavă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 38, 1;
vóstru, voastră : (înc. sec. XVI PS. H.) : adj. : „eu(e)r(er)” :
„votre” : (9x)
voastră adj. pron. pos. 2 fem. pl. nom./ac. sg. [1] 6, 26; 6, 28;
13, 12; 16, 4; 32, 11;
vostru adj. pron. pos. 2 masc. pl. nom./ac. sg. [1] 6, 27;
vostru adj. pron. pos. 2 neutru pl. nom./ac. sg. [1] 16, 3;
vostru adj. pron. pos. 2 neutru pl. gen./dat. sg. [1] 6, 26;
voastre adj. pron. pos. 2 neutru pl. nom./ac. pl. [1] 32, 11;
vrábie : (1483 DERS/ în top. Vrabia) : s, f.. : „Spatz” :
„moineau” : (1x)
o vrabie subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 40, 24;
vraci : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. m. : „Arzt” : „guérisseur” :
(1x)
vraci subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 13, 4;
vrăjmáş : (1421 DERS) : s. m. : „Feind” : „ennemi” : (7x)
un vrăjmaş subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 19, 11; 33,
10;
vrăjmaş subst. comun masc. sg. nom./ac. neart. [1] 6, 22;
vrăjmaşi subst. comun masc. pl. nom./ac. neart. [1] 22, 25;
vrăjmaşii subst. comun masc. pl. nom./ac. art. [1] 27, 7;
vrăjmaşilor subst. comun masc. pl. gen./dat. art. [1] 38, 23;
vrăjmaşului subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [1] 36, 16;
vrea : (1521 NEACŞU) : v. II : „wollen” : „vouloir, désirer” :
(13x)
au vrut verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 23, 13;
nevrînd verb gerunziu [1] 36, 12;
va verb indicativ prezent 3 sg. [1] 3, 8; 19, 25; 35, 13;
va vrea verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 9, 3; 13, 3; 34, 14;
vei verb indicativ prezent 2 sg. [1] 26, 2;
voiu verb indicativ prezent 1 sg. [1] 21, 14; 33, 32;
vrea verb indicativ prezent 3 sg. [1] 37, 12;
vrea-va verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 39, 9;
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vrédnic : (1551-1553 ES) : adj. : „verdient” : „mérité” : (3x)
vrêdnice subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [1] 11, 6; 33,
27;
vrêdnici adj. calificativ gradul pozitiv masc. pl. nom./ac. neart. [1]
30, 1;
vréme : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Zeit” : „temps” : (26x)
vrême subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 2, 9; 2, 9; 12, 5;
12, 12; 14, 11; 15, 33; 24, 6; 29, 18; 36, 28; 39, 18;
vrêmea subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 6, 11; 10, 20; 14,
13; 32, 7; 38, 23; 38, 32; 39, 1;
vremii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 19, 4;
vrême subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 4, 3*; 5, 26*; 5,
26*; 9, 29*; 13, 15*; 14, 5*; 22, 16*; 35, 7*;
vreodinioáră : (1581 CORESI, EV. 104) :
irgendwann” : „parfois, autrefois” : (1x)
vreodinioară adv. de timp [1] 31, 38;

adv. :

„jemals,

vreún, vreo : (1559-1560 BRATU) : adj. nehot. : „irgendein” :
„quelque, quelconque” : (3x)
vreo adj. pron. nehot. fem. sg. nom./ac. [1] 27, 10;
vreun adj. pron. nehot. masc. sg. nom./ac. [1] 5, 1;
vrun adj. pron. nehot. neutru sg. nom./ac. [1] 4, 12;
vúltur : (1487 DERS/ în top. Vultureşti) : s. m. : „Adler” :
„vautour, aigle” : (3x)
a vúlturului subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [1] 9, 26;
vúlturul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 39, 27;
vulturului subst. comun masc. sg. gen./dat. art. [1] 5, 7;
vuzeán/ vuziteán : (1683-1686 MS. 45, 438/1) : s. m. :
„Busiter” : „de Buz” : (2x)
vuzeanul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 32, 2;
vuziteanul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 32, 6;

Z
za : (1509 DERS) : s. f. : „Panzer” : „ciurasse” : (2x)
za subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 41, 18;
zalei subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 41, 5;
zadár : (1551-1553 ES) : s. n. : „umsonst, vergeblich,
erfolglos” : „en vain, vainement” : (6x)
zadar subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 2, 3*; 2, 9*; 6,
5*; 9, 17*; 20, 18*; 22, 6*;
zăcére : (1559-1560 BRATU) : s. f. : „1. Liegen, 2. Höhle” : „1.
alitement, 2. couche” : (4x)
zăcêre subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 37, 8;
zăcérii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 7, 13; 36, 28;
zăcerile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 38, 40;
zălogí : (1599 DERS) : v. IV : „verpfänden, als Pfand geben” :
„séquestrer, prendre un gage” : (2x)
voiu zăloji verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 34, 31;
zălogiiai verb indicativ imperfect 2 sg. [1] 22, 6;
zămislí : (1570 CORESI, LIT.) : v. IV : „empfangen, schwanger
werden, zeugen, werfen” : „concevoir, devenir enceinte,
enfanter” : (2x)
te-ai zămislit verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 15, 7;
va zămisli verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 39, 13;
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zăpádă : (1560-1561 CORESI, TE2) : s. f. : „Schnee” : „neige”
: (2x)
zăpadă subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 9, 30;
zăpăzii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 37, 6;
zburá : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. I : „fliegen” : „voler” : (4x)
va zbura verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 20, 8;
zburắ verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 20, 8;
zburară verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 5, 7;
zburînd verb gerunziu [1] 9, 26;
zdrobí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „zerbrechen” : „briser”
: (4x)
am zdrobit verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 29, 17;
să să zdrobească verb conjunctiv prezent 3 sg. [1] 24, 20; 31,
23;
zrobindu verb gerunziu [1] 12, 16;
zdrunciná : (c. 1573-1578 PS. SCH.) : v. I : „schütteln,
erschüttern” : „secouer, cahoter, troubler” : (2x)
va struncina verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 13, 11; 33, 7;
zgău : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Gebärmutter, Mutterleib,
Schoß” : „matrice, sein, ventre” : (3x)
zgău subst. comun neutru sg. nom./ac. neart. [1] 15, 35;
zgăul subst. comun neutru sg. nom./ac. art. [1] 3, 16; 31, 18;
zgrípsor : (1654 NEAGOE 251) : s. m. : „Adler” : „aigle” :
(1x)
gripsorul subst. comun masc. sg. nom./ac. art. [1] 39, 28;
zi : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. f. : „Tag” : „jour, temps” : (34x)
al unii zile subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 7, 1;
o zi subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 14, 5;
zi subst. comun fem. sg. nom./ac. neart. [1] 17, 12;
zile subst. comun fem. pl. nom./ac. neart. [1] 2, 13; 30, 26; 30,
27; 42, 17;
zilele subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 1, 4; 1, 5; 1, 6; 3,
6; 3, 6; 14, 14; 15, 10; 17, 11; 30, 16; 31, 12; 32, 4; 36,
11;
zilelor subst. comun fem. pl. gen./dat. art. [1] 29, 2;
zioa adv. de timp [1] 5, 14; 24, 16;
zioa subst. comun fem. sg. nom./ac. art. [1] 1, 6; 1, 13; 2, 1; 3,
1; 3, 3; 3, 5; 3, 8; 7, 4; 15, 23; 20, 28; 21, 30; 21, 30;
zíce : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. III : „sagen” : „dire” : (92x)
ai zis verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 2, 3; 33, 8; 35, 2;
am zis verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 9, 22; 32, 7; 38,
11;
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au zis verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 3, 3; 31, 31;
au zis verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 34, 5; 35, 10; 36,
23;
să ziceţi verb conjunctiv prezent 2 pl. [1] 32, 13;
să zici verb conjunctiv prezent 2 sg. [1] 34, 9;
va zice verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 9, 12;
voiu zice verb viitor 1 indicativ 1 sg. [1] 9, 27;
zi verb imp. 2 sg. [1] 2, 9;
zic verb indicativ prezent 1 sg. [1] 7, 4; 24, 25;
zic verb indicativ prezent 3 pl. [1] 22, 17;
zice verb indicativ prezent 3 sg. [1] 9, 7; 11, 4; 21, 14; 24, 25;
32, 17; 34, 18; 34, 31; 36, 1; 39, 25;
zicea verb indicativ imperfect 3 sg. [1] 1, 5; 9, 1;
zicere-aş verb cond.-opt. prezent 1 sg. [1] 23, 4;
zici verb indicativ prezent 2 sg. [1] 33, 8; 33, 12; 33, 13;
zicînd verb gerunziu [1] 1, 18; 2, 9; 3, 2; 24, 15; 33, 27; 37,
19;
zis-am verb indicativ perfect compus 1 sg. [1] 7, 13;
zise verb indicativ perfect simplu 3 sg. [1] 1, 7; 1, 7; 1, 8; 1, 9;
1, 12; 1, 14; 1, 16; 1, 17; 1, 20; 2, 2; 2, 2; 2, 3; 2, 4; 2,
6; 2, 9; 2, 10; 4, 1; 6, 1; 8, 1; 11, 1; 12, 1; 15, 1; 16, 1;
18, 1; 19, 1; 20, 1; 21, 1; 22, 1; 23, 1; 25, 1; 26, 1; 27,
1; 28, 14; 28, 14; 28, 28; 29, 1; 31, 29; 32, 6; 34, 1; 35,
1; 36, 10; 38, 1; 39, 31; 39, 33; 40, 1; 42, 1; 42, 7;
ziseră verb indicativ perfect simplu 3 pl. [1] 28, 22;
ziséşi verb indicativ perfect simplu 2 sg. [1] 22, 13;
ziş verb indicativ perfect simplu 1 sg. [1] 29, 18; 32, 10;
zid : (înc. sec. XVI PS. H.) : s. n. : „Mauer” : „mur” : (1x)
ziduri subst. comun neutru pl. nom./ac. neart. [1] 6, 10;
zidí : (înc. sec. XVI PS. H.) : v. IV : „1. bauen, erbauen, 2.
schaffen” : „1. construire, bâtir, 2. créer” : (6x)
ai zidit verb indicativ perfect compus 2 sg. [1] 10, 9; 38, 14;
au zidit verb indicativ perfect compus 3 pl. [1] 10, 8;
s-au zidit verb indicativ perfect compus 3 sg. [1] 34, 15;
sînt ziditu verb indicativ prezent 1 sg. [1] 19, 8;
va zidi verb viitor 1 indicativ 3 sg. [1] 12, 14;
zidíre : (1559-1560 BRATU) : s. f. : „1. Bauen, 2. Stiftung” : „1.
construction, 2. création” : (1x)
zidirii subst. comun fem. sg. gen./dat. art. [1] 40, 14;
zmúlge Æ smulge
zódie : (1688 BIBLIA) : s. f. : „Tierkreiszeichen” : „signe de
zodiaque” : (1x)
zodiile subst. comun fem. pl. nom./ac. art. [1] 38, 32;

BIBLIOGRAFIE GENERALĂ

A. Bibliografia indicelui de cuvinte şi forme
BIBLIA 1688 = Biblia adecă Dumnezeiasca Scriptură a Vechiului şi Noului Testament. Tipărită întîia oară la 1688 în
timpul lui Şerban Vodă Cantacuzino, Domnul Ţării Româneşti. Retipărită după 300 de ani, în facsimil şi transcriere,
cu aprobarea Sfîntului Sinod şi cu binecuvîntarea Prea fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1988.
AA = Analele Academiei Române. Academia Română, Bucureşti, Anul I (1867) ş.u.
AIIN = Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie. Cluj, Academia Română. Filiala Cluj. Institutul de
Lingvistică. Anul I (1971) ş.u.
ANON. CAR. = Anonymus Caransebesiensis... [Mihai Halici (tatăl), Dictionarium Valachico-Latinum,, vechi glosar
român-latin, c. 1650], publicat de Grigore Creţu în revista „Tinerimea română”, noua serie, publicaţiune
a Societăţii Literare cu acelaşi nume, sub direcţiunea lui Gregorie G. Tocilescu, Tipografia Corpului
Didactic, Bucureşti, vol. I (1898), fasc. III, p. 326–380.
ANON. CAR.2 = Dictionarium Valachico-Latinum. Primul dicţionar al limbii române [c. 1650]. Studiu introductiv,
ediţie, indici şi glosar de Gh. Chivu. Editura Academiei Române, Bucureşti, 2008.
APOST. IORGA = Apostolul Iorga [c. 1551-1583]. În Studii de limbă literară şi filologie. Vol. II. Editura Academiei
Române, Bucureşti, 1972.
BGL = Damian P. Bogdan, Glosarul cuvintelor româneşti din documentele slavo-române. Tipografia „Cărţilor
Bisericeşti”, Bucureşti, 1946 (Institutul de Studii şi Cercetări Balcanice. Seria filologică, nr. 1).
BOGD. C. M. = N. A. Bogdan, Din trecutul comerţului moldovenesc şi mai ales al celui ieşan. Institutul modern de
arte grafice N. V. Ştefăniu, Iaşi, 1925.
BRATU = Codicele popii Bratul (1559–1560). Grafie şi fonetică, morfologia, vocabularul, textul facsimilat, indice
de cuvinte şi forme româneşti C. Dimitriu. Casa Editoriala Demiurg, Iaşi, 2006.
BRV = Bibliografia românească veche (1508-1830). I, II, III/1-2 (Ed. I. Bianu şi N. Hodoş), Bucureşti,
1903-1912. III/3-8, IV (Ed. I. Bianu şi D. Simonescu), Bucureşti, 1936-1944.
CATEH. CALV. = Catehismul Calvinesc impus clerului şi poporului român sub domnia principilor Georgiu Rákoczy I şi II,
1656. Ediţie de George Bariţiu. Tipografia lui W. Krafft, Sibiiu, 1879.
CAZ. DEALU = Evanghelie învăţătoare [...], Monastirea Dealu, 1644.
CAZ. GOV. = Evanghelie învăţătoare (Govora, 1642). Ediţie, studiu introductiv, note şi glosar de Alin-Mihai
Gherman. Editura Academiei Române, Bucureşti, 2011.
CCR = Timotei Cipariu, Crestomatia sau Analecte literarie din cărţile mai vechi şi nouă româneşti tipărite şi manuscrise,
începînd de la secolul XVI pînă la al XIX, cu notiţia literaria, Blasiu, 1858.
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CHEIA ÎNŢ. = Cheia înţelesului, scoasă pre limba rumânească de Varlaam, mitropolitul Ungrovlahiei [...],
Bucureşti, 1678. În Ioannykij Haleatovskyj, Cheia înţelesului. Ediţie, indice de nume şi glosar de Rodica
Popescu. Prefaţă de Alexandru Mareş. Libra, Bucureşti, 2000.
COD. TOD. = Dr. Nicolae Drăganu, Două manuscripte vechi. Codicele Todorescu şi Codicele Marţian. [secolul
XVII-lea] Studiu şi transcriere de..., Ediţiunea Academiei Române, Librăriile Socec et. Comp. şi C.
Sfetea, Bucureşti; Otto Harrassowitz, Leipzig; Gerold et Comp., Wiena, 1914.
COD. VOR.2 = Codicele voroneţean [1563-1583]. Ediţie critică, studiu filologic şi studiu lingvistic de Mariana
Costinescu. Editura Minerva, Bucureşti, 1981.
CORESI, CAZ. = Coresi, Cazania [c. 1564]. În Coresi, Tâlcul evangheliilor şi Molitvenic rumânesc. Ediţie critică de
Vladimir Drîmba, cu un studiu introductiv de Ion Gheţie. Editura Academiei Române, Bucureşti, 1998.
CORESI, EV. = Coresi, Cartea ce să cheamă Evanghelie cu învăţătură [Cazania a II-a], Braşov, 1581. În Diaconul
Coresi, Carte cu învăţătură (1581). Publicată de Sextil Puşcariu şi Alexie Procopovici. Vol. I: Textul.
Atelierele Grafice Socec & Co., Societate Anonimă, Bucureşti, 1914.
CORESI, ÎC. = Întrebare creştinească, [tipărită de] diaconul Coresi şi Tudor diacul, Braşov, 1559, în Ion Gheţie,
Texte din secolul al XVI-lea....
CORESI, LIT. = Liturghierul lui Coresi [1570]. Text stabilit, studiu introductiv şi indice de Al. Mareş, Editura
Academiei Române, Bucureşti, 1969.
CORESI, MOLIT. = Coresi, Molitevnic rumânesc [c. 1564]. În Coresi, Tâlcul evangheliilor şi Molitevnic rumânesc.
Ediţie critică de Vladimir Drîmba, cu un studiu introductiv de Ion Gheţie. Editura Academiei Române,
Bucureşti, 1998, p. 189-211.
CORESI, PRAXIU = Coresi, Lucrul apostolesc sau Praxiul, Braşov, 1563. În Texte de limbă din secolul al XVI-lea,
reproduse în facsimile de I. Bianu. IV. Lucrul apostolesc – Apostolul tipărit de diaconul Coresi la Braşov, la
anul 1653. Tiparul „Cultura Naţională”, Bucureşti, 1930.
CORESI, PRAV. = Coresi, Pravila, Braşov [c. 1560-1562]. În Ion Gheţie (coord.), Texte româneşti din secolul al
XVI-lea. Editura Academiei Române, Bucureşti, 1982.
CORESI, PS. = Coresi, Psaltirea slavo-română (1577) în comparaţie cu psaltirile coresiene din 1570 şi din 1589. Text
stabilit, introducere şi indice de Stela Toma, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1976.
CORESI, TE.2 = Tetraevanghelul tipărit de Coresi. Braşov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la
Măniceşti, 1574. Ediţie alcătuită de Florica Dimitrescu. Editura Academiei Române, Bucureşti, 1963.
COSTIN, L. = Miron Costin, Letopiseţul Ţării Moldovei [a. 1675]. În Opere Ediţie critică cu un studiu introductiv,
note, comentarii, variante, indice şi glosar de P. P. Panaitescu. [Bucureşti], Editura de Stat pentru
Literatură şi Artă, 1958.
COSTIN, N. = Miron Costin, De neamul moldovenilor [c. 1675]. În Opere Ediţie critică cu un studiu introductiv,
note, comentarii, variante, indice şi glosar de P. P. Panaitescu. [Bucureşti], Editura de Stat pentru
Literatură şi Artă, 1958.
DA = (Academia Română) Dicţionarul limbii române. Sub conducerea lui Sextil Puşcariu. Tomul I. Partea I: A–
B. Librăriile Socec & Comp. şi C. Sfetea, Bucureşti, 1913; Tomul I. Partea II: C. Tipografia Ziarului
„Universul”, Bucureşti, 1940; Tomul I. Partea III. Fascicula I: D–de. Universul, Întreprindere Industrială
a Statului, Bucureşti, 1949; [Fascicula II: de–desţina; şpalt, 1948]; Tomul II. Partea I: F–I. Monitorul
Oficial şi Imprimeriile Statului. Imprimeria Naţională, Bucureşti, 1934; Tomul II. Partea II. Fascicula I:
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J–lacustru. Tipografia Ziarului „Universul” S. A., Bucureşti, 1937; Tomul II. Partea II. Fascicula II:
Ladă–lepăda. Tipografia Ziarului „Universul” S. A., Bucureşti, 1940; Tomul II. Partea II. Fascicula III:
Lepăda–lojniţă. Tipografia Ziarului „Universul” S. A., Bucureşti, 1948.
DERS = Dicţionarul elementelor româneşti din documentele slavo-române. 1374–1600. Redactor responsabil: Gh.
Bolocan. Editura Academiei, Bucureşti, 1981.
DIR = Documente şi însemnări româneşti din secolul al XVI-lea. Text stabilit şi indice de Gheorghe Chivu,
Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniţă, Alexandru Mareş şi Alexandra Roman-Moraru. Introducere de
Alexandru Mareş. Editura Academiei, Bucureşti, 1979.
DIRB = Documente privind istoria României. B. Ţara Românească. Vol. I–IV. Editura Academiei Române,
Bucureşti, 1951–1954.
DIRC = Documente privind istoria României. Veacul XI, XII şi XIII. C. Transilvania. Vol. I (1075-1250). Editura
Academiei Române, Bucureşti, 1951.
DLR = Dicţionarul limbii române. Serie nouă. Redactori responsabili: acad. Iorgu Iordan, acad. Alexandru
Graur şi acad. Ion Coteanu. Din anul 2000, redactori responsabili: acad. Marius Sala şi acad. Gheorghe
Mihăilă. Editura Academiei, Bucureşti. Tomul I. Partea a 3-a, a 4-a, a 5-a, a 6-a: Litera D, 2006–2008;
Tomul IV. Litera L: 2008; Tomul V. Litera L: 2008; Tomul VI. Litera M: 1965–1968; Tomul VII. Partea
I. Litera N: 1971; Tomul VII. Partea a 2-a. Litera O: 1969; Tomul VIII. Litera P: 1972–1984; Tomul IX.
Litera R: 1975; Tomul X. Litera S: 1986–1994; Tomul XI. Partea 1. Litera Ş: 1978; Tomul XI. Partea a
2-a şi a 3-a. Litera T: 1982–1983; Tomul XII. Partea I. Litera Ţ: 1994; Tomul XII. Partea a 2-a. Litera U:
2002; Tomul XIII. Partea I şi a 2-a şi a 3-a. Litera V şi literele W, X, Y: 1997–2005; Tomul XIV. Litera
Z: 2000.
DLRV = G. Mihăilă, Dicţionar al limbii române vechi (sfârşitul sec. X – începutul sec. XVI). Editura Enciclopedică
Română, Bucureşti, 1974.
DOR = N. A. Constantinescu, Dicţionar onomastic românesc. Editura Academiei, Bucureşti, 1963.
DOC. CLM = T. V. Stefanelli, Documente din vechiul ocol al Câmpulungului Moldovenesc, Bucure ti, 1915.
DOS. LIT.2 = Dosoftei, Dumnezăiasca Liturghie (1679). Ediţie critică de N. A. Ursu. Mitropolia Moldovei şi
Sucevei, Iaşi, 1980.
DOS. MOLIT. = Dosoftei, Molitvenic de-nţăles [...]. Trebnic. Tiparniţa Sfintei Mitropolii, Iaşi, 7189 [1681].
DOS. PAR. = Dosoftei, Parimiile preste an, Iaşi, [1683].
DOS. PS. V. = Dosoftei, Psaltirea în versuri [1673]. Ediţie critică de N. A. Ursu, Mitropolia Moldovei şi Sucevei,
Iaşi, 1974.
DOS. VS = Mitropolitul Dosoftei, Viaţa şi petrêcerea svinţilor. Iaşi, 1682.
DR = Dacoromania. Buletinul Muzeului Limbii Române, condus de Sextil Puşcariu, Cluj, Anul I (1920–1921)
ş. u.; [vol. X] Comitetul de redacţie: G. Giuglea, Şt. Paşcu, E. Petrovici, Al. Procopovici, S. Puşcariu ;
[vol. XI] Directori: Şt. Paşca şi E. Petrovici.
DRĂGANU = Nicolae Drăganu, Românii în veacurile IX – XIV, pe baza toponimiei şi a onomasticei. Imprimeria
Naţională, Bucureşti, 1933. (Academia Română. Studii şi cercetări. XXI).
DRH = M. Berza et alii, Documenta Romaniae Historica, A. Moldova. Comitet de coordonare: Ştefan Pascu,
Ştefan Ştefănescu, Alexandru Elian, Damaschin Mioc, Ioan Caproşu, Constantin Cihodaru, Aurel
Răduţiu, Leon Şimanschi. Editura Academiei, Bucureşti, 1969–1974. Volumul XIX (1626–1628) [volum
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întocmit de Haralambie Chirca]: 1969; volumul XXIII (1635–1636) [volum întocmit de Leon Şimanschi,
Nistor Ciocan, Georgeta Ignat şi Dumitru Agache]: 1969. B. Ţara Românească. Editura Academiei,
Bucureşti, 1965–1974. Volumul XXI (1626–1627) [volum întocmit de Damaschin Mioc]: 1965; volumul
XXIII (1630–1632) [volum întocmit de Damaschin Mioc]: 1969. C. Transilvania. Editura Academiei,
Bucureşti, 1977-2006. Volumul XI (1356-1360) [volum întocmit de Ştefan Pascu]: 1981. D. Relaţii între
Ţările Române. Editura Academiei, Bucureşti, 1977-. Volumul I (1222-1456) [volum întocmit de Ştefan
Pascu et alii]: 1977.
ES = Evangheliarul slavo-român de la Sibiu, 1551–1553. Studiu introductiv filologic de acad. Emil Petrovici.
Studiu introductiv istoric de L. Demény. Editura Academiei Române, Bucureşti, 1971.
EUSTR. PRAV. = Eustratie, Pravila aleasă [Manuscris din 1632; Biblioteca Academiei Române, Filiala Cluj, cota
41].
FL. DAR. = Floarea darurilor [Manuscris din 1680; Biblioteca Academiei Române, cota 1436, ap. DLR].
GHEŢIE = Ion Gheţie (coord), Texte româneşti din secolul al XVI-lea. Editura Academiei Române, Bucureşti,
1982.
GCR = M. Gaster, Chrestomaţie română. Texte tipărite şi manuscrise (sec. XVI–XIX), dialectale şi populare, cu
o introducere, gramatică şi un glosar româno-francez... Vol. I: Introducere, gramatică, texte (1550–1710).
Vol. II: Texte (1710–1830). Dialectologie, literatură populară, glosar. F. A. Brockhaus – Socec & Co., Leipzig –
Bucureşti, 1891.
G. LEX. = Mihai Alin Gherman, Primele lexicoane româneşti, [Ms. Cluj]; vezi TIKTIN.
GLOS. B = Glosele Bogdan [c. 1516-1636]. În Ion Gheţie (coord), Texte româneşti din secolul al XVI-lea:
Catehismul lui Coresi, Pravila lui Coresi, Fragmentul Todorescu, Glosele Bogdan. Ediţii critice de Emanuela Buză,
Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu. Editura Academiei Române, Bucureşti, 1982.
H2 = B. Petriceicu Hasdeu, Etymologicum Magnum Romaniae. Dicţionarul limbei istorice şi poporane a românilor.
Ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Grigore Brâncuş. Editura Minerva, Bucureşti, 1976.
HC = B. Petriceicu-Hasdeu, Cuvente den bătrâni. Typografia Societatii Academice Romane (Laboratorii
Romani), Bucureşti. Tomul I. Limba română vorbită între 1550–1600. Studiu paleografico-linguistic de...
Cu observaţiuni filologice de Hugo Schuchard, 1878. Tomul II. Cărţile poporane ale românilor în
secolul XVI, în legătură cu literatura poporană cea nescrisă, 1879. Tomul III. Istoria limbei române.
Partea I: Principie de linguistica, 1881.
HC2 = B. Petriceicu-Hasdeu, Cuvente den bătrâni. Tomul I. Limba română vorbită între 1550–1600. Studiu
paleografico-linguistic de B. Petriceicu Hasdeu [...]; Tomul II. Cărţile poporane ale românilor în secolul
XVI…; Tomul III. Istoria limbei române. Partea I. Principie de linguistică. Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi
note de G. Mihăilă. Vol. I–III. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983–1987.
HERODOT = Herodot, Istorii, 1668-1670 [copie din 1801]. Ediţie îngrijită de Liviu Onu şi Lucia Şapcaliu,
prefaţă, studiu filologic, note şi glosar de Liviu Onu, indice de Lucia Şapcaliu. Editura Minerva,
Bucureşti, 1984.
IEUD = Manuscrisul de la Ieud. [1621–1633] Text stabilit, studiu filologic, studiu de limbă şi indice de Mirela
Teodorescu şi Ion Gheţie, Editura Academiei, Bucureşti, 1977.
IORGA, S.D. I–XXXI = N. Iorga, Studii şi documente cu privire la istoria românilor. Vol. I–XXXI, Editura Minerva,
Bucureşti, 1901–1916.
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IORGA, LB. = N. Iorga, În legătură cu Biblia de la 1688 şi Biblia de la 1667 a lui Nicolae Milescu. În „Analele
Academiei Române”, Istorie, 1, II, t. XXXVIII, 1915–1916.
ÎNDR. = Îndreptarea legii (Pravila lui Matei Basarab), Tîrgovişte, 1652. În Îndreptarea legii – 1652. Ediţie de acad.
Andrei Rădulescu et al. Editura Academiei Române, Bucureşti, 1962.
ÎNV. = Învăţături preste toate zilele, Cîmpulung, 1642 (şi în GCR I).
JAHRESBER. = Gustav Weigand [Leiter des Instituts], Jahresbericht des Instituts für rumänische Sprache
(Rumänisches Seminar) zu Leipzig. Johann Ambrosius Barth, Leipzig, Vol. I (1894) ş.u.
LDSR = Lucia Djamo-Diaconiţa, Limba documentelor slavo-române din Ţara Românească din sec. XIV-XVI.
Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1974.
MARD. = Mardarie Cozianul, Lexicon slavo-românesc şi tâlcuirea numelor din 1649. Publicate cu un studiu, note şi
indicele cuvintelor româneşti de Grigorie Creţu. Cu mai multe facsimile. Ediţiunea Academiei Române,
Institutul de Arte Grafice „Carol Göbl”, Bucureşti, 1900.
MĂRG. = Ioan Zlataust, Mărgăritare, adică cuvinte de multe feliuri, Bucureşti, 1691.
MOXA = Mihail Moxa, Cronica universală [1620]. Ediţie critică, însoţită de izvoare, studiu introductiv, note şi
indici de G. Mihăilă. Editura Minerva, Bucureşti, 1989.
MS. 4389 = Biblioteca Academiei Române, Manuscrisul românesc nr. 4389 [c. 1665-1672].. Conţine traducerea
integrală a Vechiului Testament, efectuată după slavonă şi latină de un anonim muntean (probabil Daniil
Andrean Panoneanul), în a doua jumătate a secolului al XVII-lea.
MS. 45 = Biblioteca Filialei Cluj a Academiei Române, fondul Blaj, Manuscrisul românesc nr. 45 [c. 1683-1686].
Conţine traducerea integrală a Vechiului Testament, efectuată de Nicolae Milescu şi revizuită de un anonim
moldovean (probabil Dosoftei) în a doua jumătate a secolului al XVII-lea.
NEAGOE = Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie [1654]. Text ales şi stabilit de Florica Moisil şi
Dan Zamfirescu. Cu o nouă traducere a originalului slavon de G. Mihăilă. Studiu introductiv şi note de
Dan Zamfirescu şi G. Mihăilă. Editura Minerva, Bucureşti, 1970.
NEACŞU = Stela Toma, Scrisoarea lui Neacşu [1521]. În Crestomaţie de literatură română veche. Vol. I. Editura
Dacia, Cluj-Napoca, 1984, p. 32–33.
NTB = Noul Testament sau Împăcarea cu Leagea noao a lui Iisus Hristos Domnului nostru. Izvodit cu mare socotinţă den
izvod grecescu şi slavonescu pren limbă rumânească..., Bălgrad, 1648. [Ed. modernă: Editura Episcopiei
Ortodoxe Române a Alba Iuliei, 1988].
ORIG. SCR. = Ion Gheţie, Al. Mareş, Originile scrisului în limba română, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti 1985.
PO = Palia de la Orăştie, 1581–1582. Text, facsimile, indice, ediţie îngrijită de Viorica Pamfil. Editura
Academiei Române, Bucureşti, 1968.
PRAV. GOV. = Pravila dela Govora [1640]. Pravila bisericească numită Cea mică, tipărită mai întîiu la 1640, în
Mănăstirea Govora. Publicată acumu în transcripţiune cu litere latine de Academia Română. Tipografia
Academiei Române, Bucureşti, 1884.
PRAV. MOLD. = Pravila Moldovei din vremea lui Vasile Lupu, Iaşi, [1646], însoţită 1. de izvoarele sale, 2. de
varianta sa muntenească întrupată în Îndreptarea legii a lui Matei Basarab, de S. G. Longinescu, 3. de
tălmăcirea sa în franţuzeşte de A. Patrogneţ. (Vol. I din Legi vechi româneşti şi izvoarele lor). Carol Göbl,
Bucureşti, 1912.
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PRL = Pravila ritorului Lucaci, [1581]. Text stabilit, sudiu introductiv şi indice de Ion Rizescu. Editura
Academiei Române, Bucureşti, 1971.
PSALT. = Psaltirea şcheiană comparată cu celelalte psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte. [1573–1578].
Ediţiune critică de I. A. Candrea. I: Introducere. II: Textul şi glosarele. Bucureşti, Socec et Comp., 1916.
(Comisia istorică a României). [Pentru variantele paralele citate se folosesc abrevierile editorului].
PS. H. = Psaltirea Hurmuzachi [înc. sec. XVI]. Vol. I–II. Studiu filologic, studiu lingvistic şi ediţie de Ion
Gheţie şi Mirela Teodorescu, indice de cuvinte de Rovena Şenchi. Editura Academiei Române,
Bucureşti, 2005.
PS. SCH. = Psaltirea şcheiană comparată cu celelalte psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte: 1573–1578.
Ediţiune critică de I. A. Candrea. I: Introducere. II: Textul şi glosarele. Socec et Comp., Bucureşti, 1916.
(Comisia istorică a României). [Pentru variantele paralele citate se folosesc abrevierile editorului].
PS. V. = Psaltirea voroneţeană [c. 1551-1558]. În Revista pentru istorie, arheologie şi filologie, editată de Gr. G.
Tocilescu. Bucureşti, 1910-1911, XI (p. 443-467) şi XII (p. 194-209 şi p. 473-487).
Ş. TAINE = Şeapte taine a Besearicii sau Pravila pe scurt aleasă, Iaşi, 1644.
SICR. DE AUR = Ioan Zoba din Vinţ, Sicriul de aur, Sas-Sebeş 1683. Ediţie îngrijtă şi studiu introductiv de
Anton Goţia. Editura Minerva, Bucureşti, 1984. (Restitutio).
SLLF= Studii de limbă literară şi filologie. Vol. I-III. Editura Academiei Române, Bucureşti, 1969-1974.
ST. LEX. = [Grămăticul Staicu], Lexicon slavo-român. [Manuscris de pe la 1660; Biblioteca Academiei Române,
cota 312].
SUCIU = Coriolan Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, vol. I–II. Editura Academiei Române,
Bucureşti, 1967–1968.
TETRAEV. = La versione rumena del Vangelo di Matteo, tratta del Tetraevanghelion del 1574 (ms. del Museo
Britanico: Harley 6311 b), e publicata per la prima volta da M. Gaster, în „Archivio glotto-logico
italiano”, vol. XII, p. 197–254; Tetraevanghelul diaconului Coresi din 1561 [corectat de I. Bianu], prelucrat de
dr. M. Gaster. Imprimeriile Statului, Bucureşti, 1929.
TIKTIN = H. Tiktin, Rumänisch-deutsches Wörterbuch. Vol. I–III. Staatsdruckerei, Bucureşti, 1903–1911-1924;
Tiktin2 I–III. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden – Freiburg, 1986–1989; Tiktin3 I-III. Wiesbaden–
Cluj-Napoca, 2000-2005.
URECHE = Grigore Ureche, Domnii Ţerei Moldovei şi viaţa lor [Letopiseţul Ţării Moldovei, c. 1640]. În Cronicele
României sau Letopiseţele Moldaviei şi Valahiei, de Mihail Kogălniceanu. Tomul I. Bucureşti 1872.
URECHE2 = Grigore Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei [c. 1640]. Ediţie îngrijită, studiu introductiv, indice şi
glosar de P. P. Panaitescu. Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, Bucureşti, 1955.
URIC. = Theodor Codrescu, Uricariul cuprinzetoriu de hrisoave, anaforale şi alte acte din suta a XV– XIX, atingătoare
de Moldova. Vol. I–XXV. Tipografia „Buciumului Român”, Iaşi, 1852–1895; pentru vol. I, II, III, vezi şi
ediţia a 2-a, Iaşi, 1871–1893.
VARLAAM, C. = Varlaam, mitropolitul Moldovei, Cazania (1643). Ediţie de J. Byck. Editura Fundaţiilor,
Bucureşti, 1943.
VARLAAM, L. = Leastviţa sau Scara Raiului de Ioan Scărarul [c. 1608- 1613]. Ediţie jubiliară dedicată Sfântului
Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei, autorul traducerii. Ediţie, notă asupra ediţiei şi glosar de Oana
Panaite, prefaţă şi revizuirea transcrierii interpretative de Eugen Munteanu. Editura Trinitas, Iaşi, 2007.
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VARLAAM, R. = Varlaam, Opere. Răspunsul împotriva Catehismului calvinesc, [Dealu, 1645]. Ediţie de text, studiu
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