
URME DE LIMB! EBRAIC! BIBLIC!
ÎN SLAVA VECHE ]I ÎN SLAVONA ROMÂNEASC!

 Cosmin Vil^u
Târgu-Jiu

Ebraismele din slava veche ci din slavona româneascd sunt acele elemente care
provin din limba ebraicd biblicd ci s-au impus prin intermediul limbii grececti în
structura limbii slave vechi ci a slavonei românecti. Limba ebraicd biblicd era una din
limbile de cult ale Bisericii Crectine în primul mileniu de dupd Hristos aldturi de
greacd, latind ci slavd ci nu putea sd nu lase urme în limba slavd veche, ctiindu-se
faptul cd aceastd limba a devenit limbd liturgicd în secolul IX iar cei ce au lucrat la
alcdtuirea alfabetului slav, sfineii Chiril ci Metodiu, cunocteau bine limba ebraicd
biblicd.

Problema urmelor limbii ebraice biblice asupra slavei vechi ci a slavonei
românecti a fost foarte puein tratatd în studiile slavictilor români. Amintim cd sunt
lucrdri de lexicologie a slavei vechi ci a slavonei în care, deci se meneioneazd
elemente latine, grececti, poloneze, maghiare etc., nu se pomenesc elementele ebraice
(A. Zacordonee*, Lucia Djamo–Diaconied†). Câteva elemente ebraice biblice pdtrunse
în limba slavd veche prin intermediul limbii grececti apar în capitolul Lexicul (semnat
de Mihai Mitu) în manualul de Slav\ veche ]i slavon\ româneasc\ (Bucurecti, 1975). 

În studiul de faed vom prezenta urme ale limbii ebraice biblice în alfabetul slav
ci asupra substantivelor ci adjectivelor din limba slavd veche ci slavona româneascd,
expresii calchiate în frazd dupd formele ebraice biblice ci reflectarea ebraismelor în
limba romând.

I. Urme ale limbii ebraice biblice în alfabetul slav.

Acad. Gheorghe Mihdild aratd originea literei ± din limba ebraicd
samariteand‡. Într-adevdr, în alfabetul ebraic aceastd literd corespunde literei X (sin –

[*] A. Zacordonee, Curs de limba slav\ veche, Bucurecti 1963, p. 303-320.
[†] Lucia Djamo-Diaconied, Limba documentelor slavo-române emise în ^ara

Româneasc\ în secolul XIV-XV, Bucurecti 1971, p. 325-376.
[‡] Gheorghe Mihdild, Introducere în Slava seche ]i slavona româneasc\,

Bucurecti 1975, p.26.
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cin) ce se traducea prin „dinte” ci corespundea ca cifrd cu 300*. Pe de altd parte „unii
slavicti atrag ateneia asupra faptului cd în cazul unor litere avem de a face cu o
influened a semnelor simbolic crectine: † ! " (cf. !  " #)†.

Primul semn † reprezentat în alfabetul glagolitic prin !, corespunzdtor literei a
în latind, reprezintd crucea crectind. Dar, la origine, este din limba ebraicd biblicd din
scrierea veche din secolul IX, î.Hr. Era o consoand dentald surdd iar dupd pronuneie
putea fi spirantd sau aspiratd, se traducea prin ”cruce, semn”, se translitera T, Th ci
corespundea ca cifrd cu 400‡. Era acezatd la sfârcitul alfabetului ebraic în sens
simbolic, simbolizând vremea în care va lua sfârcit legea Vechiului Testament ci
începutul legii Noului Testament, superioard celei vechi. Poate de aceea sfineii Chiril
ci Metodiu au acezat aceastd literd la începutul alfabetului glagolitic.

Al doilea semn, !, întâlnit ci în alfabetul grecesc !, era asemdndtor literei
(daleth) din scrierea veche a secolului IX î.Hr. Era o consoand dentald sonord iar dupd
pronuneie putea fi explozivd ci spirantd, se translitera D respectiv DH ci corespundea
ca cifrd cu 4.§ Atât în alfabetul chirilic cât ci în cel grecesc corespunde cu aceeaci cifrd
asemeni celei din vechiul alfabet ebraic: litera D în alfabetul chirilic.

Al treilea semn - O - se întâlnecte ci în vechea scriere ebraicd ci corespunde
literei O (omicron) din grececte ci O (on) din alfabetul chirilic. Este litera veche
ebraicd O (ain), o consoand guturald sonord ce se traducea prin „ochi” ci corespundea
ca cifrd cu 70, la fel cum corespundea lui O în grececte ci O în chirilicd.

În ceea ce privecte aceste doud semne, ! ci O, cea mai acceptabild ipotezd ar fi
aceea cd au fost luate din alfabetul grecesc, mai ales cd au aceeaci valoare a cifrelor,
iar în alfabetul grecesc sd fi pdtruns din alfabetul ebraic.

Un alt semn este litera # (teth), o consoand dentald explozivd ce corespundea
ca cifrd cu 9 ci se traducea prin ”carpe”. În alfabetul grecesc, chirilic ci glagolitic
întâlnim aceastd literd: †. Ea are aceeaci denumire ca aceea din alfabetul ebraic. A
fost luatd din alfabetul grecesc, iar aici ar fi ajuns din limba ebraicd biblicd veche, mai
ales cd au aceeaci denumire ci aceeaci valoare a a cifrei. Privitd mai cu ateneie, aceastd
literd este de fapt litera  (tau) într-un cerc.

[*] Emilian Cornieescu, Dumitru Abrudan, Limba ebraic\ biblic\, Bucurecti 1996,
p. 17.

[†] Gheorghe Mihdild, op.cit., p. 26.
[‡] Emilian Cornieescu, Dumitru Abrudan, op.cit., p.17.
[§] Ibidem, p. 15.
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II. Substantivele din limba ebraic^.
a. Substantive comune.

- EVRHISK{,ÉVREISK – evreu, evreesc; EVRHISK| - în
evreecte; este termenul ebraic care denumecte poporul evreu. „În legdturd cu originea
termenului semit de evreu existd mai multe ipoteze, cea mai acceptabild fiind aceea cd
numele în cauzd derivd de la radicalul VR rbc ,,care indicd sub forma verbald trecerea
dintr-o parte în alta. Acest cuvânt este potrivit pentru Avraam „evreul” deoarece el a
trecut Eufratul ca sd poatd veni în eara Canaanului. De aceea, termenul ebraic de „ha
ivry” în Septauginta apare sub forma „cel de dincolo”(gr. $ %&'()*$) având în
vedere cd Avraam este cel ce trecuse fluviul Eufrat”*.

- SÔBOTA– sâmb\t\, îci are originea în ebraicul tbX (cabath) care a ajuns în
limba greceascd +),,)*%-, iar de aici în limba slavd. S. D. Nikiforov aratd cd
originea acestui cuvânt este greceascd „paleoslavul SÔBOTA, cu vocald nazald,
corespunde, nu cuvântului literar +),,)*%-, ci cuvântului grec popular
+)µ,)*%-”†.

- AVVA– ce-ci are originea în ebraicul ba (av), ce înseamnd ”pdrinte, tatd”.

Acest termen este folosit rar în slava veche ci în redaceiile slavonei, folosindu-se mai
mult termenul de OT}C{, corespunzdtor lat. atta, gr. fggf. Mardarie Cozanul îl
prezintd în lexiconul sdu ci îl traduce prin pdrinte‡.

- PASXA, ce îci are originea în ebraicul xsP (pesa), denumind termenul
Pa]te. La evrei denumea sdrbdtoarea iecirii lor din robia egipteand, consideratd ca o
zi a ispdcirii de suferined. Crectinii au împrumutat aceastd denumire pentru a numi
sdrbdtoarea izbdvirii pdcatelor prin jertfa lui Hristos; acest termen a pdtruns prin
intermediul limbii grececti în limba slavd bisericeascd.

- WSNA (.+)-)) – mântuire; se înfdeica ca o inovaeie repetatd în sprijin cu
îneelesul „ajutd-ne”§.

- XEONA – ghen\, locul iadului.

- AMIN{ ()µ$-) – amin; era o formuld liturgicd cu sensul „aca sd fie” ci
încheia, de obicei, un verset sau o rugdciune**.

- MAN{NA -man\

[*] Emilian Cornieescu, Dumitru Abrudan, op.cit., p. 10.
[†] S. D. Nichiforov, Limba paleoslav\ (trad. din limba rusd de I. D. Negrescu,

Bucurecti, 1956), p.14.
[‡] Mardarie Cozianul, Lexicon slavo-românesc ]i tâlcuirea numelor din 1649,

publicat de Grigorie Creeu, Bucurecti 1900, p.100.
[§] Haralambie Mihdilescu, Influen_a greceasc\ asupra limbii române pân\ în sec.

al XVI-lea, Editura Academiei R.S.R., Bucurecti 1966, p. 90.
[**]  Ibidem, p. 90
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- MAMONA - mamon\

- SOTONA – satan\.

b. Substantivele proprii.

b.1. Antroponimmele ebraice sunt prezente în chip impresionant în slava veche
ci slavona româneascd: ABEL} – m. Abel, AVESELÜM{ - m. Abesalom,
AVIATAR{ - m. Abiatar, AVINADAV{ AMINADAV{ – m.
Aminadav,AVRAAM{ - m. Avraam, ADAM{ - m. Adam, AMAN{ - m.
Amon, APET{ - m. Iafet, VARABA – m. Baraba, DAV|D{ - m. David,
DANIIL{ - m. Daniel, ZOROVAVEL{ - m. Zorobabel, ILIÁ m. Ilie,
IOATAM{ - m. Ioatam, IOSAFAT{ - m. Iosafat, IOZIÁ m. Jozia,
IONA – m. Iona, IOSIF{ m. Iosif, ISAIÁ – m. Isaia, ISAK{ - m.
Isac, IÚDA - m. Iuda, IÁKPV{ - Iacov, IEREMÁ – m. Ieremia,
KAIAFA – m. Caiafa, LEVHNI - m. Levi, MANASII – m. Manase,
MESIA – m. Mesia, NATANAIL} – m. Natanail, SIMON{ - m. Simon,
IUDA – m. Iuda, EZEKIÁ – m. Iezechiel, ÉLISEHI - m. Elisei,
ÉMANUIL{  - m. Emanuil, ÉVA – f. Eva.

Mardarie Cozianul ne prezintd tâlcuirea câtorva elemente de antroponimie
ebraicd care corespund perfect sensului din vechea limbd ebraicd:
- WV}– vrdtos iubitoriu de Dumnezeu.
- WSIF}– înmuleire, adaoeere.
- DAN_IL– judeeul lui Dumnezeu. 
- VEN_AMIN}– fiul zilei, sau al bundtdeii, sau al dreptdeii (al dreptei sau al

mânii drepte), sau al amdrdciunii, sau al mdgariului.
- SOFRON_E– cel întreg de îneelepciune.
- ADAM}– om sau pdmântesc.
- AMWN}– nisip.
- AMWS}– lung rdbddtoriu, vddzdtoriu, credincios, vrdtos.
- EYEK_L}– ajutorul lui Dumnezeu.
- EMANUIL– cu noi este Dumnezeu.
- EVA– viaed*. 
Pentru exprimarea denumirii lui Dumnezeu, pe lângd termenul obicnuit de

BOG{, în slava veche ci slavona româneascd au pdtruns urmdtoarele denumiri din
limba ebraicd:

- ADWNAI tradus de Mardarie Cozianul cu denumirea de Domnul†. Dar

[*]  Mardarie Cozianul, op.cit.
[†]  Ibidem, p.100.
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acest  cuvânt este întâlnit în limba ebraicd biblicd ynda Adonai - Domnul*.
- IL} prezentat de Timotei Cipariu în Vocabular biblic sârbescu-

românescu, tradus în românecte prin Dumnezeu†. Originea sa este în limba ebraicd
biblicd de la termenul la El myxla Elohim care înseamnd ”Dumnezeu Cel Tare”‡.

Cuvântul Aliluia, tradus prin „Slavd lui Dumnezeu” în cultul ortodox, este de
origine ebraicd, mai ales cd în limba slavd ”a lduda” se traduce prin XVALITI.
Mardarie Cozianul traduce astfel cuvântul Aliluia: „Laudd Lui Dumnedzeu”, sau
„Bine Dumndzeu, ldudaei ci cântaei pe viul Dumnedzeu; cd ovreiecte al mearge ivise,
il Dumnedzdu; uia ldudaei, cântaei; Gherman Patriarhul dzice ci întralt chip în tâlcul
Sfintei Liturghii: al pdrinte (otee), il fiul (sân) uia – Duhul Sfânt (Duh Sventâi)”§.
Vedem aici cum Mardarie Cozianul face diferened clard între elementele ebraice ci
cele slavone.

De aceeaci pdrere este ci Haralambie Mihdilescu care afirma: „aleluia, aliluia,
`aabacdef`, `aabacdf`, înseamnd în ebraicd << sldviei pe Dumnezeu>>, ci apdrea ca
un refren de laudd în cântdri, mai ales în psalmi”**.

Alt lucru interesant este denumirea cuvântului Adam de origine ebraicd mda
(Adam) – om, de lut, tradus de Mardarie Cozianul drept om sau p\mântesc.

- A: anatoli, v[sto(V): Rdsdritul
-D: d-s`s, zapad]: Apusul 
- A: artos, shver]: Miazdnoapte
- M: mes-mvr`a, poludne: Amiazdzi††.

b.2. Toponimele ebraice sunt ci ele prezente în slava veche ci în slavona
româneascd: VITANIÁ - Betania. VITLEEM{ - Betleem. IÉRDAN{ -
Iordan. IÉRIXON{ - Ierihon. IÉRUSALIM{ - Ierusalim.
HENISARETSKO - Ghenizaret, NAIN{ - Nain ci SION - Sion.

III. Adjectivele sunt ci ele prezente în slava veche ci în slavona româneascd.
Întâlnim adjective posesive formate prin derivarea substantivelor proprii: 

- cu sufixul in[ - galilhánin[- galilean;
- cu sufixul isk[ - iér[dan]isk[- iordanian;

[*]  Emilian Cornieescu, Dumitru Abrudan, op.cit., p. 270.
[†]  Cf. Grigore Creeu – Mardarie Cozianul …, p.25.
[‡]  Emilian Cornieescu, Dumitru Abrudan, op.cit., p.271.
[§]  Mardarie Cozianul, op.cit., p. 102.
[**]  Haralambie Mihdilescu, op. cit., p. 90.
[††]  Ibidem, p. 100.
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 iérusalimisk[- ierusalimitean;

- cu sufixul ov[ - adamov[ - al lui Adam; 

     davidov[- al lui David

- cu sufixul ] – se formeazd aici derivate de la nume de persoand, iar atunci
când a urmat dupd labialele v,l,m,n, determind aparieia lui „l” epentetic; atunci
când a urmat dupd consoane guturale, apare procesul platalizdrii:

avraml] – al lui Avraam

iákovl] – al lui Iacov

IV. Calcuri   frazeologice  dup^  formele  ebraice    biblice                             

Acest fenomen al calcurilor frazeologice a mers din ebraica biblicd ci în
traducerile în greacd (Septuaginta) ci latind (Vulgata) ci, în continuare, în traducerea
slavd ci în limbile moderne. Traducerea unui text sacru era întotdeauna un proces
dificil ci nu se putea face oricum ci de aceea s-a meneinut ci procesul calcului
frazeologic.

1.Superlativul unei cantitdei se exprima prin forma ”nume + acelaci nume la
genitiv” dupd tipul hTYR ha hIRIYM, care înseamnd „Cântarea Cântdrilor”.
Aceastd formd coincide cu forma „Sfânt între sfinei”, gr. )/0%- *.- )/0.-, lat.
sanctum sanctorum, slavonescul SVHTAÉ SVHTYKU.

2. Denumirea „berbecul de sfineire” care este datd jertfei rituale specifice
cultului mozaic sau „berbecele de sdvârcire” provine din expresia „berbecele
umplerilor” (ebr. AIYL MIBI YM), de aici în limba greacd a dat *'1'0.%+0+, în
slavond S{VER±ENÉ, iar în limba romând, în traducerea bibliilor, este folosit
termenul s^vâraire. 

3. Ebr. BASAR, care este frecvent folosit în ebraica biblicd, are, pe lângd
sensul de „carne”, pe cel de „organ” ci pe acela de „creaturd”. Sensul folosit în Biblie
este de ”comunitate de sânge ci carne a bdrbatului ci a femeii uniei prin cdsdtorie”.
Astfel avem expresia „ale trupului sdu” = %02'0) +)(2%+ %3*%3 (Septuaginta) =
proximus (Vulgata) = slavonescul BLIJNU.

4. Formula ebraicd hABATH SABATH care se traduce prin „a eine sâmbdta, a
eine odihna(ziua)” corespunde expresiei +),,)*) +),,)*.- (Septuaginta)
corespunzdtoare expresiei slavone SUBOTA SUBOTU. 

5. Formula ebraicd DARAh = a cduta, este întâlnitd în Biblie în forma „cercând
îl cautd” care corespunde expresiei grececti 4$*.- '5'4$+' ci slavonescului
VUZYSKÎ.
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V. Reflectarea acestor termeni în limba român^.

Intrând în vocabularul Bisericii Ortodoxe Române, acecti termeni au pdtruns ci
în limba romând, unii au venit prin mijlocirea slavonei, aleii, care intraserd deja în
limba noastrd, au suferit influenea slavonei. Dintre acecti termeni meneiondm: evreu,

av\, Pa]te, Osana, ghen\, amin, man\, mamon\, canon, satan\. Observdm numdrul
lor redus. Tot redus la numdr este ci onomastica ebraicd biblicd: Adam, Avram, David,

Iacov, Iosif, Isac, Ieremia, Simon, Eva, Emanuel.

*
*        *

Aceastd limbd ebraicd biblicd este prima limbd în care s-au scris cdreile Sfintei
Scripturi acadar, prima manifestare în scris a cuvântului dumnezeesc. Când s-au
redactat primele cdrei ale Noului Testament, deci scrise în limba elind, totuci
elementele ebraice erau aca de puternic intrate în vorbirea contemporanilor acelor
evenimente încât, în redactarea scrierilor Noului Testament, ebraismele au fost scrise
dupd denumirea ebraicd în limba greacd a Noului Testament. La fel s-a procedat ci
atunci când s-au tradus cdreile Sfintei Scripturi din limba greacd în limba slavd; Sfineii
Chiril ci Metodiu au pdstrat aceste denumiri la care se adaugd unele substantive
comune, adjective, termeni de antroponimie ci toponimie ebraicd. În alfabetul slav se
observd unele litere ce corespund unor litere din limba ebraicd biblicd. O parte din
acecti termeni ebraici au pdtruns ci în limba romând. Cercetdri ulterioare vor putea
aduce în lumind noi aspecte ale raporturilor între limba ebraicd biblicd ci limba slavd
bisericeascd.
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