dilemele fidelității

18

Noiembrie 2012

„Dilemele fidelităţii”
probleme spinoase de traducere a Bibliei (9)
Serialul privitor la controversele generate de traducerea Noului Testament
se încheie cu acest episod privitor la analiza unei expresii greceşti (chilia ete)
din Apocalipsa 20. Pentru o prezentare cuprinzătoare a dezbaterii, cititorii
pot consulta cu folos lucrarea „Dilemele fidelităţii”. Condiţionări culturale şi
teologice în traducerea Bibliei, Cluj-Napoca, Editura Logos, 2011, p. 281 - 287.
Cum traducem corect expresia
chilia ete din Apocalipsa 20:
„O mie de ani” sau „mii de ani”?

N

oul Testament ortodox din
1979 şi Biblia sinodală din
1982 (retipărită până în
prezent de Editura Institutului Biblic
şi de Misiune ale BOR) conţin o
soluţie de traducere fără precedent în
tradiţia biblică românească: expresia
chilia ete („o mie de ani”), care apare
de 6 ori în Apoc. 20 (v. 2, 3, 4, 5, 6,
7), a fost tradusă nu prin „o mie de
ani” (cum ar fi fost de aşteptat), ci
prin „mii de ani”. Care este motivul
care stă la baza acestei originale şi
importante modificări? Sub motiv că
traducerea „o mie de ani” favorizează
învăţătura milenaristă, care nu este
agreată în teologia răsăriteană, textul
biblic din NT 1979 şi din următoarele
Biblii sinodale a fost modificat în
consecinţă.
Justificarea opţiunii de traducere
„mii de ani” este dată de preotul Ioan
Mircea (revizor al NT 1979, preluat
în Biblia 1982) în al său Dicţionar
al Noului Testament, în articolul
„Împărăţia de mii de ani”. Iată ce scrie
autorul: „Ca să se traducă «o mie de
ani» ar fi trebuit să fie sau subiectul la
singular (to chilia etos) sau (en chilia
etos)”. Nu ştim ce surse are la bază
Ioan Mircea când face aceste afirmaţii,
însă ştim cu certitudine un lucru:
expresiile citate de el (to chilia etos
sau hen chilia etos) nu există în limba
greacă.

A

utorul dicţionarului a aruncat
la coş gramatica adevărată a
limbii greceşti doar fiindcă
doreşte cu tot dinadinsul să apere
o anumită poziţie teologică (în
speţă, amilenismul). Profesorul grec

Chrys Caragounis, unul dintre cei
mai reputaţi cercetători europeni ai
evoluţiei complexe a limbii greceşti,
îmi scria pe data de 29 ianuarie 2009:
„Expresia to chilia etos (propusă de
Ioan Mircea, n.n.) este imposibilă
în greceşte. Se poate spune însă to
etos chilia, dacă vrem să spunem
anul 1000. Pentru a spune mii
de ani în greacă, trebuie folosită
secvenţa nearticulată chiliades
eton (Nominativ) sau chiliadas eton
(Acuzativ).” De altfel, la istoricul
Iosif Flaviu (Antichităţi iudaice,
12.208), contemporan cu apostolii,
întâlnim expresia grecească ta chilia
talanta („o mie de talanţi”) care nu
poate în niciun caz fi tradusă cu
„mii de talanţi”, fiindcă în context se
precizează (12.203) că este vorba de
numărul 1000.

P

rin inovaţia adusă (secvenţa
chilia ete este tradusă prin „mii
de ani”), versiunile ortodoxe
ale Bibliei din ultimele trei decenii
(NT 1979 – Bibl. 2008) sunt unice în
contextul mai larg al tradiţiei biblice
europene. Consultarea de către noi a
peste cincizeci de versiuni (în limbile
engleză, franceză, germană sau
italiană), cu ajutorul programului
BibleWorks 8.0, ne face să credem
că „miile de ani“ pe care le găsim
în Bibliile ortodoxe româneşti
reprezintă o creaţie filologică pur
românească, fără echivalent în alte
tradiţii biblice europene.
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