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Limbajul religios
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Introducere
Deşi

ignorat în studiile de stilistică din perioada comunistă, nu se poate tăgădui existenta
importanta limbajului religios românesc, ale cărui trăsături au fost înfăţişate mai întâi
de preotul Ioan Bălan (1914). Limbajul religios nu este doar un limbaj de specialitate
sau profesional, având ca ţintă comunicarea în cadrul unei activităţi profesionale determinate - în cazul de faţă, activitatea religioasă; el depăşeşte grupul restrâns al preoţi
lor şi al teologilor „datorită implicaţiilor sociale foarte largi pe care le presupune religia
în mod general" (Iacob, 2000).
În forma sa actuală, limbajul religios este „rezultatul unei evoluţii complexe, strâns
legate de istoria societăţii româneşti şi a instituţiilor ei" (Bărbuleanu, 2013). Dacă în
epoca veche limbajul religios coincidea cu aspectul cultivat al limbii, textele religioase
actuale sunt o mărturie a vechii limbi literare, trecute prin anumite transformări. Ele
fac parte, aşadar, din moştenirea culturală a poporului român şi îi înfăţişează identitatea
spirituală la nivel lingvistic. Prin urmare, limbajul religios aparţine patrimoniului lingvistic şi cultural al poporului nostru. Această dimensiune este dublată de dimensiunea
imaginarului lingvistic prin relaţia pe care vorbitorul şi-o construieşte cu limbajul religios, din dorinţa sa de înnoire şi adaptare, aflate totuşi sub influenta unor elemente de
continuitate.
Mai mult, prins în orizontul limbii istorice, limbajul religios a dobândit autonomie,
reprezentând „o variantă funcţională paralelă şi echivalentă cu ceea ce am putea numi
limbajul laic" (Chivu, 1997). El cunoaşte o pluralitate a formelor de manifestare în
funcţie de finalitate şi de situaţia comunicaţională, având astfel calitatea unui diasistem
(Chirilă, 2005). Variantele limbajului religios pot fi descrise ca nişte sublimbaje, prin
care se instituie, la o primă vedere, graniţe între textele religioase primare (textele sacre)
şi cele secundare (predica, rugăciunea, scrierile teologice). Privind însă lucrurile în
detaliu, se disting o serie de sublimbaje (Chivu, 1997 ; Zafiu, 2001 ; Obrocea, 2009;
Bărbuleanu, 2013):
şi

1. sublimbajul biblic - un sublimbaj conservator, cu rol dominant în organizarea limbajului religios la nivel general. Biblia sau Sfânta Scriptură, textul fundamental al
creştinismului, a fost tipărită integral în limba română pentru prima dată în anul
1688 ; acesta nu a fost doar un moment simbolic al conştientizării rolului Bisericii
în unificarea neamului prin cultivarea şi unificarea limbii, ci a reprezentat şi o bază
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1914;
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Biblia, Bucmq1!, Bcl!IIJl'a Imtlw!ullll Blbll.c
fi ;J~ Nf•bme Orlodoxl, l008

2. s11bllmbajul teologic - pm:lml dogmele l"Jl,tioaae, eq,Uchdu-se aafet ~
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3. eii'blimlajul liturgic - de ~ p1op1 Îll•.zi.e ( ~ ng&:ÎIIIIÎÎ. 11i lll11jbolor : Acatistier ,
Ceaslov) Iii 1ellllle (nimb la mod1ll l n - se o&lal C11lbll. dim), lllllO!e iaae tllD4
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Doaolli:i - Liturghierul (1679}, k.atim,1 NlrciJ/oard d e ~ (1673), Molitvenic

lk-'lf/llla (1681), Parimiile preste an (1683), Anlim lviR:arul - Ceaslovul slavo-român

Acatistul Maicii Domnului (1703), Moli/feltriad (1706}, OCfDiJrld (1712), Liturghierul

(1713);
4. a11bllmbajul administrativ bisericesc - lino do a,pectol" adrnfm.... t1ve p.juridloe alo
ms1lqlel (c11111e de drq,t bisericesc, pmile, CID06IW:). Ptlmrt ICtledle ttllgfouc
mai vechi se lllllllirl Pravila Iul Coreii (1560-1S62);
S. aublimbajul omiletic - prezent în predici, ace11la explici tnvlţlmra cre§tinl
tmr-o formlmai bbcrlp Jill'; acM:1Pl,illl.p::n11„pubJîcul bq dcdtcclclalte ruhlimbtjo. Celo mai vi,c:hi c1ilepri de p1edi,;i din limba romW dateul din &OCOieie
XVI-XVll: Coreii - Ccaw (1S67, 1S81), Varlaam - Qwmul (1643), Alltim
IvlreaJml. - Didahii, Fetru Malot - Di4allll, o4d ~ ptlllrU ~
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clulwoa Cllqll'imlril) ;

LIMBAJUL RELIGIOS

111
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# ~ (1733);
7. lnlblim.1ajul 11111liC4l bîlericac - lmelo ~ ale mnîi biseriQClf1i, ~
111 apecial prin P'' .. 111» -mel tcrmillologll tehnice llpC(:lficc. Primele cil1I de muzkl
b ~ 111 tbst lipirile 1D rornAol ~ Macarie lenlmollahul 1D. amil 1823 (Teoreticonul, Anastasimatariul, Irmologhionul), dar cel mai 1':"Jllllit protopN!t fi lco-
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8. lnlblimlajlll publicistic - apare h. p.ezeut tu mijloa~ de informae 'iii mul (Telelf(I/IJ n,m4,i, Lumina, ¼.rtitol'ld Ortodallld, Rlm/lta onodor/1, Artos , Radio ltma/·
terea, Radio Lumina, T4!levi:uulea Tri11ÎT4'1);
9. l!llblimhajlll beletristic - Cbttt:rn!a Cbnl4rilor, Evangheliile , Psalmii, vic~c sfinlilm:.
Primul Im rd411oa Mfflh- MJDOV'l', P1oldrea H ~ . dattad, dupl cele mal.
noi ~ în domeniu {Ma!q, 2000), de la sllrplul ~!ului al XV-ea uu ~
putw lleCO!ulu:I al XVI-iea. Dintre alte tex!e .-e,;h1 aparţinAnd ac:eatui Sllb!lmbaj,
amintim Tetraevanghelul (1561), Psaltirea (l.S70)- ~ . hllllm ~ (1680),
ViaJa fi pdrecm!o. ivin/ilor (16112-1686) - Do!IO!li:i, Ewmghdla /ll'f!e,o-m1'11ld
(1693), Psaltirea (1694) - Allllm. Iweuul.

Sc:riaul. Rlf8I011 se dls1il!ge ca „o componend defillllorle a culturii M010nep" (Chivu,
2012). T«!Olo religioue a lplrut la DOi. n 1l?lllaie " inflne:otoî 8lltilJo (prin ~ J o
C'll!tuml-n:llgiaue apu.sc:IIC - hmllis:mul, catotlclmml, pttitestenll1111ul - can: 1111 CY1lt
lllltla!iva de a 111u111p9ne WSl1e stillle 111. lim.bil„ yNf 1'111•1"), clar li 4m>rltl -,)1 de
a m:a clc:rici pregltiţi ti de a tlllocw o lirnhl 'l!dnţi:lca•I de popor cu lirnl.. n>ibid dt
acesta. Se tace dladl!.clle Inii" !OU:Je ca-ke, de lecturi blsericeald (Psaltirea ,
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Evanghelia , Octoihul), şi textele „populare" sau apocrife (Apocalipsul apostolului Pavel
Apocalipsul Maicii Domnului , Cugetări în ora morţii), acestea din urmă datorându-se
unor reprezentanţi ai clerului care le-au tradus şi le-au difuzat în scop moralizator (Ghetie
şi Mareş, 1985; Bărbuleanu, 2013).
Cel dintâi veac al scrierilor religioase româneşti este unul al traducerilor literale,
purtătoare de urme ale graiurilor vorbite şi reflectând concepţia potrivit căreia traducerea literală era obligatorie, pentru a păstra caracterul sacru al textului-sursă. Modelele
limbii literare vechi au fost limbile de cultură ale spaţiului est-european : greaca, slavona
şi, parţial, latina, care au îndeplinit „funcţia culturală a unor limbi suprapuse " (Munteanu,
2008). Astfel, secolul al XVII-lea se caracterizează prin impunerea limbii române ca
limbă de cult şi, implicit, ca limbă de cultură şi reprezintă secolul marilor traduceri
religioase, fiind perioada decisivă pentru constituirea vechii tradiţii literare româneşti,
în care se reduce numărul slavonismelor specifice secolului anterior. Următoarea etapă
identificată în evoluţia scrisului religios românesc a marcat unificarea limbii române
literare în cartea destinată slujbei şi definitivarea procesului de oficializare a limbii
române ca limbă de cult, ieşind astfel de sub autoritatea limbilor de cultură oficiale
(Ghetie, 2000).
Încă din secolul al XVIII-lea, imaginea lingvistică a lumii se caracteriza printr-o
distanţare a domeniului religios de cel laic, astfel că, un secol mai târziu, modernizarea
şi laicizarea au devenit dominante în cultura românească, în timp ce textul religios şi-a
continuat destinul ca un exemplu de continuitate şi stabilitate. Reprezentanţii Şcolii
Ardelene au contribuit la modernizarea şi unificarea limbii literare (Munteanu, 2008 ;
Chivu, 2012; Bărbuleanu, 2013). După 1830, limba textelor bisericeşti a devenit un
„model lingvistic, urmat în procesul de stabilire a normelor limbii literare moderne, şi
model stilistic, imitat în încercarea de a sugera, cu mijloacele artei scriitoriceşti, trecutul, tradiţia" (Chivu, 1997).

Caracteristicile limbajului religios actual
Reprezentarea lingvistică a universului religios poate fi urmărită pe mai multe planuri :
provenienţa termenilor de specialitate, caracteristicile limbajului religios în general şi
ale sublimbajelor acestuia în particular.
Istoria culturală a limbii române înregistrează direcţii diferite ale terminologiei religioase, ca urmare a evoluţiei societăţii româneşti în domeniul activităţii spirituale. Aceste
,,straturi terminologice" (Onu, 2000) reflectă dinamica limbii.

Terminologia de origine latină
Din prezenta sa în limba română se desluşeşte „dovada cea mai elocventă a continuită
dacoromane în Dacia", precum şi a faptului că „poporul român este la
origine creştin" (Onu, 2000). Termenii păstraţi din latină numesc noţiuni-cheie privitoare
la viata religioasă (divinitatea, lăcaşul de cult, rituri şi sărbători creştine): a ajuna,
altar , biserică, a blestema , a boteza, cârnelegi , câşlegi, cer a comânda a crede
ţii populaţiei
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cruce a cumineca a cununa domn drac , duminică, Dumnezeu, Florii a ierta
ÎnălJare, a (se) închina, înger lege mormânt , nuntă, Paşti, păcat, păgân, păresimi,
părinte, preot a priveghea , a răposa, a (se) ruga, rugăciune, sărbătoare, sânt , Scriptură,
a toca . O mare parte dintre aceştia provin în limba latină dunăreană din greacă (biserică,
a blestema , a boteza, creştin, înger preot), în vreme ce alţii nu au avut iniţial un sens
religios (drac , Dumnezeu, Florii lege , păcat, păgân, Rusalii , Scriptură) (Chivu, 2012).
Pentru unele dintre conceptele numite prin aceste cuvinte, limba română veche
a cuprins şi alţi termeni, majoritatea elemente de superstrat, dezvoltându-se astfel
sinonimia. Unii au astăzi statutul de arhaisme/regionalisme: altar/jertfelnic, oltar
a comânda/a pomeni ; ÎnălJare/Ispas; mesere(a)relmilă, milostenie milosârdie
minune/ciudă, ciudesă ; preot/popă (în limba actuală, primul termen are aspect cult, în
timp ce al doilea este termen popular. Multe cuvinte provenite de la baza derivativă
preot erau atestate deja în secolul al XVI-lea: preoteasă, preoJesc, a preoJi, preoJie,
altele fiind semnalate un secol sau două mai târziu: preoJime, preoJit, preoJeşte); sânt/
sfânt (sânt a supravieţuit în mai multe structuri populare, desemnând sărbători religioase
creştine: Sânmedru Sântilie , Sântă Măria); Vergură/Precistă/Fecioară (Onu, 2000;
Teleoacă, 2005).
creştin,

Terminologia slavo-bizantină
Din fondul terminologic preluat din limba slavilor sud- şi nord-dunăreni proaspăt creş
fac parte termeni referitori la sistemul de organizare a Bisericii, la cărţile de cult,
calendar, sărbători sau ierarhia bisericească: cazanie, ceaslov duh duhovnic , dveră,
jertfă, mitră, molitvă, mucenic , odajdie, pomană, popă, pravilă, prohod schit , sfeştanie , slavă, a spovedi , slujbă, stare/, strană, taină, tipic , troiJă, utrenie vecernie , vlădică.
Prin intermediul slavonei bisericeşti se presupune că au pătruns în română o serie de
termeni de origine grecească: acatist , antifon, catapeteasmă, călugăr, chilie chivot
diacon episcop evanghelie har , icoană, idol liturghie , mănăstire, minei mir osana
parastas potir schit sihastru , tropar. Prezenţa acestei terminologii în limba română
este un argument pentru faptul că organizarea sistematică a Bisericii Ortodoxe Române
a început în secolul al X-lea, când a fost adoptată liturghia bizantino-slavă. Rămâne însă
o umbră de incertitudine referitoare la destinul numelor date unor noţiuni mai importante,
care ar fi putut fi moştenite din latină sau receptate prin intermediul misionarilor :
apostol , călugăr, episcop iad idol liturghie , mănăstire, mitropolit rai , pilduitoare
pentru această afirmaţie fiind existenţa unor dublete ca preot/popă, sântlsfânt (Onu,
2000).
tinaţi

Terminologia grecească
După

secolul al XVI-lea se simte o puternică influenţă neogreacă în terminologia religioasă, contactele dintre Biserica Ortodoxă Română şi cea grecească luând amploare
începând cu secolul al XVII-lea, un număr mare de ierarhi greci stabilindu-se în Ţările
Române. Caracteristici acestui strat sunt termeni precum: a afurisi, anatemă, arhiereu
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arhimandrit , cădelniţă, chinovie ctitor , ecleziarh, egumen epitrop eretic exarh ,faclă,
har , a hărăzi, mitoc paraclis pascalie , pizmă, talant (Onu, 2000).
Anumite caracteristici se regăsesc în limbajul religios la nivel general, acesta deosebindu-se de limbajul comun prin caracterul arhaic şi monumental (ca o modalitate de
respectare a tradiţiei şi a autenticităţii, precum şi de transmitere intactă a mesajului
religios), prin necesitatea de a păstra distanţa faţă de vorbirea curentă (Zafiu, 2001 ;
Bărbuleanu, 2013). În ciuda unor modificări pe care limbajul religios le-a cunoscut în
timp, există statornic în scrierile religioase o serie de trăsături ortografice, morfologice
şi lexicale prin care acestea se diferenţiază de scrierile laice. Vocabularul este însă
partea cea mai dinamică a limbii, servind la descoperirea imaginarului colectiv : preferinţa pentru arhaisme lexicale şi semantice, pentru anumite modele derivative şi de
compunere, pentru calcuri şi forme arhaice, pentru termeni tehnici, reflectând nivelul
de ancorare a acestora în sistemul limbii.
Acest imaginar religios se reflectă şi la nivelul sistemului lingvistic, acesta fiind
depozitarul unor trăsături specifice derivate din câteva particularităţi diferenţiatoare în
funcţie de tipul de text căruia îi aparţin. Astfel, textele biblice şi liturgice sunt cele mai
solemne şi mai conservatoare ; cele dogmatice şi catihetice sunt riguroase, presărate
uneori cu arhaisme şi conţinând termeni monosemantici ; textele omiletice şi publicistice
se prezintă într-o formă mai accesibilă, liberă şi înnoitoare, personalizând mesajul
transmis în încercarea de adaptare la destinatar şi de apropiere de acesta (,,Fraţi creştini,
Hristos a înviat! " - P, p. 15); textele aparţinând stilului beletristic sunt conservatoare
şi subiective ; cele juridice, administrative, dogmatice, muzicale şi liturgice sunt, totodată, tehnice sau ştiinţifice, fiind strict specializate, obiective şi impersonale (Bărbuleanu,
2013). Am selectat pentru analiză câteva scrieri reprezentative actuale aparţinând tuturor
sublimbajelor religioase, pentru a identifica „înfăţişările" unui imaginar lingvistic în
mare parte pietrificat şi pentru a înţelege modul în care a ajuns să fie conceptualizată
,,lumea" ilustrată prin limbaj.

Arhaisme semantice
Sensurile arhaice ale unor cuvinte uzuale sunt prezente în special în textele biblice, de
cult, catihetice şi beletristice. În funcţie de origine, aceste cuvinte se pot clasifica astfel
(Teleoacă, 2008) :
1. termeni moşteniţi din latină: a călca „a învinge" (,,desăvârşit a călcat pe
potrivnicii săi" - VS, p. 17; ,,Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte
călcând" - L, p. 132), drept ,,cuvios" (,, dreptul Ioachim era fiul lui" - VS,
p. 59; ,,eliberând de acolo pe drepţii din Vechiul Testament" - ÎNV, p. 67), înger
,,slujitor" (,,aveau ca împărat al lor pe îngerul adâncului" - Ap 9, 11), lege ,,credinţă"
(,,au respins Legea Noului Testament" - P, p. 272; ,,temelia vieţii primelor [...]
comunităţi ale Legii celei Noi" - DC, p. 452), a se pierde ,,a persista în păcate
mari" (,,primeşte-mă [...] ca pe fiul cel pierdut " - CR, p. 167; ,,cei pe care-i ştie
că se vor pierde " - ÎNV, p. 275), sămânţă „seminţie, neam" (,,Să nu lăsaţi să se
stingă sămânţa neamului lui" - Nm 4, 11; ,,Se va naşte după trup din sămânţa lui
David" - ÎNV, p. 48) ;
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.•tabl:ic a unei dirinitlp pllglne" (,,pc idoli i-m

sftdmatca p:ialllr - vs, p. 92; .tlmAJnd idolii tJ tncbfn4octo-ae lor" - P. p. 182),
apăti. .a respecta." (.wzpiu. ponm.cile" - ÎNV, p. 118; .wzpiu.Îllln:llp. =di:ntl
onoclad" - oc, p. 280), a llv4rtl ,.a atlc:ia" (..s4vbJqu suma Ll:luigllio ll J 11+:te,
biaericqti• - SOF, p. 39; .puteau sJiv.tr,i. toate actele lllujiriî q,iaeoptile• - DC,
p. 314), a se smeri .a so uita mierii, 111p114" (.Ei nu s-au smerit • Ir 44, 10:
.ml- am smerit pil:lt.o&ul 1rap• -

vs, p. 88);

BISERICII
; 1:
NO'fE ŞI
1:0~1m1,rA1111

3. ti:tmenl focmaii pe teren ..,.,.ancec · aa,ptrbr'1tt .poc1o.ti• (.A.:ope:rind apoi
Slinlul Pblir cu acoinrltmllntld 111:u.• - L, p. 120), arlitan! manifCBbm:: a divinidţil" ( 0 Tom '1mt6rl/e lui liflU ~I lllviat" - P, p. 14; .l!pi&nia ea:u 'l\,o&uia,
Anltrlml Pornrn•Jnl" - ÎNV, p. 197), îndurat .llldudtor" (. înduratul Pvrnnertnd1116fle [...] ~ oarnemllor• - VS, p. 123: .Doamno Îndurate 1I
0
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Milostive" - L, p. 340), înfricoşat „înfricoşător" (,,numele lui era înfricoşat vrăj
maşilor" - VS, p. 122; ,,Duminica aceasta se numeşte a înfricoşatei judecăţi" - P,
p. 270), lămurit „purificat" (,,Cuvintele Domnului, [...] argint lămurit în foc" - Ps
11, 6; ,,lămurit fiind ca aurul în ulcea" - VS, p. 124), lumesc ,,laic" (,,S-a întunecat mintea mea cu cele lumeşti" - L, p. 266; ,,domeniul autorităţii lumeşti" - DC,
p. 80), luminător „corp luminos" (,,Să fie luminători pe tăria cerului" - Fc 1, 14),
slujire „oficierea unei slujbe religioase" (,,să o târnosească [...] pentru slujirea Sfintei
Liturghii" - ÎNV, p. 149; ,,chiriarhul îi va desemna acestuia o biserică de slujire" SOF, p. 101), vrăjmaş „diavol" (,,se frâng săgeţile aprinse ale vrăjmaşului" - ÎNV,
p. 129; ,, Vrăjmaşul vrea să te scoată din mănăstire" - FO, 120/2019).
Se înregistrează uneori şi modificări de sens: slăbănog apare în textele bisericeşti
cu sensul de „bolnav, infirm" (,,a tămăduit Ioan pe un slăbănog, care zăcea de doisprezece ani" - VS, p. 183), în timp ce în limba populară cuvântul are sensul „slab";
cinstit , care avea şi sensul „pur", semnifică „onest, virtuos" (,,cu rugăciunile cinstitului
măritului proroc" - L, p. 283; ,,a întrebat pe un cinstit bătrân" - VS, p. 8).

Arhaisme lexicale
În această categorie intră atât cuvinte moştenite din latină şi împrumuturi din slavonă
sau din neogreacă, numite şi „termeni primari", cât şi derivate şi compuse, ,, termeni
secundari" (Chivu, 1997; Teleoacă, 2008; Bărbuleanu, 2013). Acestea sunt prezente
cu precădere în textul biblic şi în textele de cult şi beletristice. Iată o serie de exemple :
capişte „templu dedicat zeităţilor antice" (,,în cetate [...] era capiştea lui Baal" - 4 Rg
10, 26; ,,a junghiat pe fiul împărătesc în capiştea urâţilor săi zei" - VS, p. 29), dajdie
„bir" (,,să dăm dajdie Cezarului sau nu?" - Lc 20, 22; ,,trimis am fost la Răsărit ca
să adun dajdia împărătească" - VS, p. 29), fur „hoţ" (,,se va prinde furul" - /ş 22, 2),
a (se) nădăjdui „a (se) încrede" (,,Spre Tine, Doamne, am nădăjduit" - Ps 70, 1;
„Mintea însă o avea îndreptată spre cer, [...] nădăjduind ajutor" - VS, p. 26), nădejde
„încredere" (,,şi-ar putea pierde nădejdea mântuirii" - DC, p. 420; ,,şi-a exprimat
nădejdea ca satul românesc să reînvie" - NO, 7 ianuarie 2019), a (se) osândi „a (se)
condamna" (,,încercând să-şi diminueze păcatele la mărturisire, de fapt se osândeşte" - P,
p. 24; ,,Omul blând [...] nu osândeşte pe semenii săi" - ÎNV, p. 262), osârdie ,,stăruinţă" (,,cu osârdie [...] se ostenesc" - L, p. 55), predanie ,,tradiţie" (,,Sfânta Predanie
este învăţătura dată de Dumnezeu prin viu grai Bisericii" - ÎNV, p. 272), a purcede ,,a
se trage din" (,,spun că Sfântul Duh purcede şi de la Fiul" - ÎNV, p. 275; ,,Domnul
de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede " - L, p. 273), a zămisli „a procrea" (,,Multe
mame zămislesc fii" - VS, p. 160; ,,Întru fărădelegi m-am zămislit" - CR, p. 13).

Derivarea cu prefixe şi cu sufixe
Una dintre particularităţile limbajului religios în comparaţie cu limbajul comun este
unor derivate, respectiv frecvenţa lor.
Prefixul ne- . Acest element derivaţional de origine slavă ( < sl. ne- ) a fost productiv
în scrierile vechi şi are o productivitate ridicată şi în limbajul religios actual. Există
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numeroase exemple în toate sublimbajele (neasemănat, negrăit, nemăsurat, nemurire
nenăscut, neputinţă, nerăutate, nescris , nevăzut, a se netulbura) : ,,neasemănat mai
mare lucru [...] este ca cineva să uite cu desăvârşire cele ce le-a suferit" (P, p. 160);
„iubirea Ta de oameni cea de negrăit nemăsurată" (L, p. 233); ,,izvorul vieţii şi al
nemuririi " (CR, p. 160); ,, Tatăl este nenăscut" (ÎNV, p. 56); ,,În caz de neputinţă sau
rea-voinţă a parohului, adunarea parohială este convocată" (SOF, p. 43); ,,în simplitatea şi în nerăutatea inimii" (VS, p. 8); ,,cele scrise şi cele nescrise " (DC, p. 137);
„acceptăm purtarea celuilalt netulburându-ne " (FO, 120/2019); ,,înconjurat, în chip
nevăzut, de cetele îngereşti" (L, p. 234).
Prefixul pre-. În vechile scrieri bisericeşti au existat numeroase derivate cu acest
prefix, multe dintre ele pierzându-se în timp. Productivitatea sa ridicată se datorează
etimologiei multiple ( < lat. per prae- ; v. sl. pre-) şi numărului mare de valori lexicale
(Teleoacă, 2008 ; Bărbuleanu, 2013). Una dintre utilizările lui pre- vizează intensificarea unei însuşiri (superlativul absolut) sau a acţiunii verbelor: preabogat ,,foarte
bogat", preadulce ,,foarte dulce", preaînalt ,,foarte înalt" (,,din cămările preabogate ale
Părinţilor" - FO, 119/2018; ,, preadulcea Sa gură" - VS, p. 6; ,,se sui pe o scară
preaînaltă" - VS, p. 198), a preaînălţa „a ridica cu mult peste" (,,Dumnezeu Tatăl L-a
preaînălţat" - P, p. 47).
Prefixul mai este întrebuinţat pentru a exprima atributele conferite preoţilor sau
călugărilor (preacucernic preacuvios , preafericit, preasfinţit): ,,Preafericitul Părintele
nostru" (L, p. 273); ,, Titulatura sa este: [...] Preafericitul Patriarh al Bisericii Ortodoxe
Române" (DC, p. 327); ,,Preafericitul Părinte (N), Arhiepiscopul Bucureştilor" (SOF,
p. 27); ,,trimişi la sfântul de preasfinţitul patriarh" (VS, p. 177); ,,preasfinţitul nostru
patriarh îi va pune sub afurisire" (DC, p. 369). Un alt sens al sufixului este de anterioritate: preînchipuit ,,anticipat, prefigurat" (,,Maica Domnului de demult a fost preînchipuită prin sfântul cort" - VS, p. 62).
Prefixul răs- (în forma răz- înaintea vocalelor şi a consoanelor sonore). Având la
origine v. sl. ras - şi influenţat de limbile slave din jur, prefixul cunoaşte sensurile
,,intensificare", ,,distribuire, separare, extindere": răscumpărare, a (se) răsfrânge, a
răsplăti, răsplătire, răsputere, a răzbate, a se răzgândi. Iată şi câteva contexte: ,,Jertfa
răscumpărării e pentru toţi, vii şi morţi" (ÎNV, p. 105); ,,li se dădea o cinste care se
răsfrângea asupra lor" (DC, p. 359); ,,să nu-mi răsplăteşti mie după faptele mele"
(CR, p. 171); ,,Acestea sunt începuturile răsplătirilor tale" (VS, p. 192); ,,să ne stră
duim din răsputeri să cultivăm darurile primite" (P, p. 148); ,,răzbateţi prin hăţişurile
şi capcanele unei lumi" (FO, 119/2018); ,,Ce-i cu voi? V -aţi răzgândit?" (P, p. 98).
Prefixul arhi-. De origine grecească, arhi- derivă din radicalul verbului apxro „a fi
cel dintâi, a merge în frunte". El a pătruns în limbă atât direct din greacă (arhierie ), cât
şi prin intermediul slavonei (arhidiacon arhiepiscop), iar derivatele obţinute sunt, în
puţine cazuri, adjective şi, cel mai adesea, substantive care desemnează o funcţie bisericească (arhidiacon arhiepiscopie arhieresc arhiereu arhierie arhimandrit arhipăstor, arhipăstoresc) : ,,Sfântului întâi mucenic arhidiacon Ştefan" (L, p. 64) ; ,, Titulatura
mitropoliţilor, arhiepiscopilor şi episcopilor este cea a mitropoliei sau a eparhiei în care
păstoresc" (SOF, p. 17); ,,face o plecăciune înaintea tronului arhieresc " (L, p. 31);
„se află scaunul arhieresc al chiriarhului" (ÎNV, p. 146); ,,ţapul [...] era adus viu în
faţa arhiereului " (P, p. 239); ,,un arhipăstor care a ştiut să administreze eparhia
cu multă iscusinţă" (NO, 3 februarie 2011); ,,au fost în vremea acestui arhiereu "
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(VS, p. 144); ,, arhiereul-vicar este membru de drept al Adunării eparhiale" (SOF, p. 63);
,,Părintele Teofan aniversează astăzi 26 ani de arhierie " (NO, 15 septembrie 2017) ;
,, Arhimandrit , care însemnează căpetenie a unei aşezări monastice" (DC, p. 518);
,,dându-i arhipăstorească sfătuire şi binecuvântare" (VS, p. 141).
Prefixul în- (îm-) formează termeni care prezintă o transformare, având uneori şi rol
de intensificare: a (se) îmbiserici, îmbunătăţit, a împodobi , împovărat, îndreptăţit,
îndumnezeire, înfiinţare, înfometare, a se învinovăţi, a se învrednici. Exemplele sunt
numeroase: ,,biserica mănăstirească în care se îmbisericesc " (ÎNV, p. 146); ,,desăvârşirea
vieţii celei îmbunătăţite" (VS, p. 8); ,,cele care împodobesc edificiul măreţ al Bisericii"
(DC, p. 533); ,,chemi la Tine pe cei osteniţi şi împovăraţi" (CR, p. 162); ,,Patriarhul
era îndreptăţit [...] să instituie pe egumen" (DC, p. 327); ,,îndumnezeirea [...] poate
schimba ceva în lumea noastră" (FO, 118/2018); ,,înfiinţarea, desfiinţarea, modificarea
teritorială şi schimbarea titulaturii mitropoliilor" (SOF, p. 17); ,,se referă la înfometare"
(FO, 120/2019); ,,omul cuminte se învinovăţeşte pe sine" (P, p. 247); ,,să ne învrednicim noi a asculta Sfânta Evanghelie" (L, p. 305). Unele derivate prezintă forme
paralele, fără prefix : a plini/a împlini plinire/împlinire , a călca/a încălca : ,,să se
plinească cuvântul cel zis de Apostol" (P, p. 94); ,,ai făgăduit să le împlineşti cererile"
(L, p. 246); ,, plinirea poruncilor Tale" (CR, p. 164); ,,nu aştepţi împlinirea cuvintelor
mele" (VS, p. 160); ,,păcătoşi care încalcă voia lui Dumnezeu" (P, p. 192); ,,Adam
însă a călcat porunca" (P, p. 171).
Sufixele -anie -enie exprimă în general rezultatul acţiunii verbului de la care derivă,
fiind preluate prin împrumuturi din slavonă : afurisenie, împărtăşanie, metanie milostenie , păcătoşenie, pisanie predanie , sfeştanie, sfinţenie, smerenie spovedanie , strădanie vedenie. „Au scris-o [...] poruncind, cu pedeapsa afuriseniei, ca să nu rămână
nimeni neîmpărtăşit" (NO, 23 ianuarie 2014); ,,să oprească de la Sfânta Împărtăşanie
pe diaconiţe" (DC, p. 504); ,,Auzind cuvintele bătrânului, fratele i-a făcut metanie "
(P, p. 305); ,,fapte de milostenie , posturi, înfrânări" (ÎNV, p. 174); ,,simţirea tragică
a propriei păcătoşenii" (FO, 56/2013) ; ,,o pisanie păstrată pe latura exterioară a zidului" (NO, 18 iulie 2016); ,,e obicei şi predanie veche ca episcopul din Aelia să fie
cinstit" (DC, p. 80); ,,a oficiat în această dimineaţă o sfeştanie la Şcoala Gimnazială"
(NO, 15 iunie 2017) ; ,,Pleacă-te şi acum spre smerenia mea" (CR, p. 163) ; ,,În aceea
de adevăr şi în aceea religioasă numită sfinţenie" (DC, p. 19); ,,Altă ispită la spovedanie este argumentarea păcatelor" (P, p. 247); ,,unindu-ne [...] într-o strădanie adesea
până la sânge" (FO, 119/2018); ,,sculându-se din somn, se mira de acea vedenie " (VS,
p. 98).
Sufixul -eşte. Unul dintre cele mai vechi şi mai productive sufixe adverbiale din
limba română, -eşte a fost atestat încă din secolul al XVI-lea. Amintim câteva exemple:
creştineşte, duhovniceşte, muceniceşte, sufleteşte, trupeşte: ,,cei răposaţi au trăit creşfineşte" (ÎNV, p. 188); ,,toate poftele călcând, să vieţuim duhovniceşte" (L, p. 350);
„i-a spus să lase astfel de lucruri în seama celor morţi duhovniceşte" (P, p. 126); ,,s-a
sfârşit muceniceşte" (VS, p. 102); ,,Iisuse Hristoase, miluieşte pe toţi cei ce suferă
trupeşte şi sufleteşte" (FO, 120/2019).
Sufixul -tor formează substantive sau adjective de la verbe (făcător, izvorâtor, învăţător, legiuitor , luminător, Mântuitor , necuvântător, ocrotitor ostenitor , păzitor, povăţuitor, pricinuitor , purtător, slujitor): ,,să cinstim pe făptură mai mult ca pe Făcătorul"
(VS, p. 107); ,,Purtătorul de biruinţă, Dimitrie, izvorâtorul de mir" (L, p. 60); ,, Tu
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îmi eşti [...] învăJător de lucruri bune şi povăJuitorul mântuirii mele!" (VS, p. 8);
„Legiuitorul bisericesc protejează relaţiile sociale bisericeşti" (DC, p. 43); ,,Să fie
luminători pe tăria cerului" (Fc 1, 14); ,, Mântuitorul îi mustra pe farisei" (P, p. 139);
„precum ai binevoit a te culca [...] în ieslea necuvântătoarelor" (CR, p. 163); ,,Sfântul
al cărui nume îl purtăm trebuie să fie [...] un ocrotitor sau păzitor" (ÎNV, p. 187);
,,Noi, ostenitorii scrisului, ne-am sârguit să vă dăruim [...] rânduri scrise cu sudoare"
(FO, 119/2018); ,,să-şi fie singuri pricinuitori de moarte" (VS, p. 9); ,,Bunurile comune
afectate întreţinerii bisericilor şi slujitorilor bisericeşti" (SOF, p. 99).
Sufixul -ură formează substantive de la participii, denumind rezultatul acţiunii verbului sau mijlocul prin care se îndeplineşte acţiunea (Teleoacă, 2008). De pildă,făptură,
învăJătură, scriptură, în contexte precum: ,,să cinstim pe făptură mai mult ca pe
Făcătorul" (VS, p. 107); ,,Făcătorul a toatăfăptura văzută şi nevăzută" (CR, p. 160);
,,învăJăturile cuprinse în Sfânta Scriptură" (P, p. 149); ,,are conducere sinodală ierarhică, potrivit învăJăturii şi canoanelor" (SOF, p. 13).
Sufixele -iune -ciune în închinăciune, înşelăciune, întinăciune, înJelepciune, stricăciune: ,,Fac o închinăciune înaintea Sfintei Mese" (L, p. 109); ,,Cunoscând Simeon
diavoleasca înşelăciune, se căia" (VS, p. 10); ,,curăţeşte de toată întinăciunea, Bunule,
sufletele noastre" (L, p. 132); ,,strălucirea şi înJelepciunea Tatălui" (ÎNV, p. 15);
„singur eşti curat şi fără stricăciune" (CR, p. 165); ,,stricăciunea provocată de păcat
n-a putut fi vindecată" (DC, p. 32).

Compunerea
Compuse cu adverbul împreună, substituite astăzi în limbajul laic prin compuse cu
prefixoidul co(n)- (Chivu, 1997; Teleoacă, 2008; Bărbuleanu, 2013): împreună-glăsuit
(,,un sfat împreună-glăsuit cu boierii" - NO, 25 noiembrie 2013; ,,rugăciuni obşteşti şi
împreună-glăsuite" - L, p. 160), împreună-liturghisitor (,,se vor ruga preoţi şi diaconi,
împreună-liturghisitori" - NO, 7 februarie 2013), împreună-lucrare „colaborare" (,,lucrând
sub pază şi împreună-lucrarea Sfântului Duh" - ÎNV, p. 27), împreună-lucrător „colaborator" (,,o luptă care [...] îl are [...] ca temei şi împreună-lucrător pe Hristos" - FO,
95/2017; ,,tovarăşă de viaţă şi împreună-lucrătoare cu bărbatul în toate" - ÎNV, p. 249),
împreună-petrecere (,,petrecerea-împreună întru slava Sa cea sfântă" - VS, p. 116),
împreună-slujitor (,,De vor fi mai multi preoţi împreună-slujitori" - L, p. 163), împreună-veşnic (,,Cel împreună-veşnic, Iisuse Hristoase" - CR, p. 118), împreună-vorbitor
,,convorbitor" (,,Pe tine păzitor câştigându-te, [...] împreună- vorbitor , sfinte îngere" - L,
p. 307), împreună-trăire (,,o împreună-trăire a celor ce vieţuiesc în Domnul" - DC,
p. 185), împreună-vieJuitor (,,buna mea împreună-vieJuitoare în mâinile nelegiuitului
bărbat a căzut" - VS, p. 126).
Compuse formate după modelul (semiadverbul mai +) adverbul înainte + adjectiv
(Bărbuleanu, 2013): înainte-închipuitor (,,în pântecele chitului înainte-închipuitor al
Învierii" - VS, p. 155), mai-înainte-sfinJit (,,Liturghia Darurilor mai-înainte-sfinJite" ÎNV, p. 155).
Alte adjective (Bărbuleanu, 2013): de-o-fiinJă (,,Cel de-o-fiinJă cu Tatăl" - CR, p. 8;
„Slavă Sfintei Celei de-o-fiinJă [...] Treimi" - L, p. 79), întâi-stătător (,,exercitarea
atribuţiilor sale executive de [...] întâi-stătător al Bisericii Ortodoxe Române" - SOF,
p. 32).
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Calcuri lingvistice
O categorie importantă a calcurilor lingvistice o constituie cele realizate după cuvintele
slavone care conţin elementul blago-, înlocuit în limba română cu adverbul bine (în cazul
verbelor sau al adjectivelor participiale) şi adjectivul bună (în cazul substantivelor, într-o
formă arhaică) (Chivu, 1997; Teleoacă, 2008). Astfel, în limbajul religios circulă cuvinte
precum a binecuvânta (după sl. blagosloviti ; ,,Noi binecuvântăm apa Botezului" - ÎNV,
p. 262; ,,Dumnezeu 1-a binecuvântat cu bogăţie şi cu rod îmbelşugat" - P, p. 196), cu
forma participială binecuvântat , -ă (,,le-a dat Dumnezeu acest binecuvântat rod" - VS,
p. 8) şi substantivul binecuvântare (după sl. blagoslovenije; ,,filiale ale asociaţiilor şi
fundaţiilor bisericeşti constituite [...] cu binecuvântarea chiriarhului" - SOF, p. 51;
,,Monahii care nu au binecuvântarea mamei nu-şi găsesc odihna" - FO, 120/2019).
Formele a blagoslovi şi blagoslovenie se întâlnesc, mai rar, şi în actualitate ca „excepţii
arhaizante, în special în vorbirea monahilor" (Munteanu, 2008): ,,îşi cere iertare, pe
rând, de la obşte, rostind cuvintele : «Blagosloviţi şi iertaţi ! »" - NO, 4 martie 2014 ;
,,să nu faci nimic fără blagoslovenie " - NO, 11 octombrie 2015.
Dăm şi alte exemple: binecredincios ,,evlavios" (avea iniţial forma buncredincios
„Am văzut [...] la poporul binecredincios o durere în suflete" - FO, 119/2018; ,,porunca
mamei lor cinstitoarea de Dumnezeu, binecredincioasă" - DC, p. 129), a bineplăcea
(,,Ale tuturor sfinţilor care din veac au bineplăcut Ţie" - CR, p. 165; ,,cei ce au bineplăcut Domnului prin râvna casei Lui" - DC, p. 118), bunăvoire (după lat. benevolentia ; ,,pe pământ pace, între oameni bunăvoire" - L, p. 79), binefacere (după v. sl.
blagotvorjenje, lat. beneficentia; a avut iniţial forma bună/acere; ,,să primească binefaceri de la Dumnezeu" - ÎNV, p. 39; ,,îşi aduce aminte câte binefaceri a luat de la
Dumnezeul lui" - FO, 118/2018), binefăcător (după v. sl. blagonoseţ; ,,niciunul dintre
[...] binefăcători nu are vreun drept de proprietate" - SOF, p. 55), a binevesti (după
sl. blagoveštiti ; ,,vă binevestesc vouă bucurie mare" - Lc 2, 9), binevestitor (,, binevestitorul Sfântului Apostol" - L, p. 255), Bunavestire (după sl. Blagoveştenie), a binevoi
(,,Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii" - L, p. 108; ,, a binevoit Dumnezeu să mântuiască
pe cei ce cred" - P, p. 199).
Calcuri care conţin prepoziţia/ără (de) şi care redau cuvinte slave al căror element
iniţial este bez. Cel mai întrebuinţat cuvânt din această serie este fărădelege (după
v. sl. bezakonije): ,,fusese [...] zdrobit pentrufărădelegile noastre" - P, p. 298; ,,Nu
m-ai dat pe mine să pier cu fărădelegile mele" - CR, p. 161. Cuvântul a format şi
derivate: a fărălegi(ui), fărălegiuitor. În limba veche, bezaconie păstra semnificatul
slavon „fărădelege", cum însă calcul fărădelege s-a încetăţenit repede şi cum pentru
exprimarea unei noţiuni circulau două cuvinte, s-a petrecut o mutaţie de sens : bezaconie , modificat formal în bazaconie, a ajuns să semnifice „ciudăţenie" (Stanciu Istrate,
2006; Munteanu, 2008). Un alt calc este fără-de-moarte „nemuritor" (după v. sl.
bezsmertanu; ,,Sfinte fără-de-moarte, miluieşte-ne pe noi!" - CR, p. 6; ,,vei jertfi
idolilor celor fără-de-moarte" - VS, p. 196).
Calcuri formate după modelul prepoziţia a + articol nehotărât (tot) + adjectiv.
Acestea denumesc atribute ale divinităţii, majoritatea fiind uzitate încă din secolul
al XVII-iea, când era mult mai frecventă însă secvenţa întru-tot , care a cedat apoi locul
structurii atot . În aceasta din urmă, accentul cade pe posesie (marcată prin prepoziţia
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a) şi pe sensul superlativ (prin pronumele nehotărât). Prepoziţiile a şi întru reprezintă
elemente de compunere suplimentare faţă de structurile calchiate, prezenta lor având o
explicaţie internă, prin influenta unor construcţii româneşti de tipul stăpân/apărător a
toată lumea. Locuţiunea adverbială întru tot întru toate „complet, în toate privinţele"
a influenţat înlocuirea temporară a lui a cu întru , astfel că structurile care îl conţineau
pe întru-tot puteau fi simţite ca exprimând mai accentuat sensul de superlativ al atributelor divinităţii (Teleoacă, 2008; Stanciu Istrate, 2006, 2011; Bărbuleanu, 2013).
Exemple de adjective: atotmilostiv (după sl. v rsemilosr i1d i1; ,,Să ne învrednicească
Atotmilostivul Dumnezeu" - P, p. 225), atotţiitor (după sl. v rsedruf.itelz; ,,Dumnezeule,
Atotţiitorule, Cel ce singur eşti Sfânt" - L, p. 193; ,,Doamne, Atotţiitorule, Dumnezeul
puterilor" - CR, p. 17), atotputernic (după sl. v zsemogueij şi întărit de modelul lat.
omnipotens ; ,,chemăm numele Lui atotputernic " - FO, 118/2018 ; ,,Împărate, Dumnezeule
atotputernice " - CR, p. 12), atotstăpânitor (după sl. vrsevlastitelu ; ,,Doamne,
Atotstăpânitorule, Dumnezeul părinţilor noştri" - L, p. 172), atotştiutor (după lat.
omnisciens ; ,,Sfântul Duh este [...] atotştiutor" - ÎNV, p. 71), atotvăzător (,,dinaintea
ochiului Lui cel atotvăzător" - VS, p. 82), atotsfânt (după sl. vrsesvent i1; ,,ţi-l împlineşte
voia Sa cea atotsfântă" - ÎNV, p. 202), atotbun (după sl. vrseblagi1; ,,Dumnezeu, fiind
atotbun , îl va ierta" - ÎNV, p. 225), atotînţelept (după sl. vrsemodrin u; ,,Este o cultivare
a relaţiei omului cu Dumnezeu cel Atotînţelept" - NO, 1 ianuarie 2012).
Amintim şi categoria calcurilor care au la bază prefixul prea- , în epitetele atribuite
Maicii Domnului, lui Dumnezeu sau sfinţilor: preacurat (după v. sl. preeista; ,,rugă
ciunile Preacuratei Sale Maici" - L, p. 113; ,,Hristos nu s-a arătat întâi Maicii Sale
Preacurate " - P, p. 256), preacinstit (,,cinstirea adusă ei o numim preacinstire , iar pe
ea, Preacinstită" - ÎNV, p. 60), preasfânt (,,Pe Preasfânta, curata, preabinecuvântata
[...] să o cinstim" - L, p. 340; ,,arătarea şi făgăduinţa Preasfintei Născătoare de
Dumnezeu" - VS, p. 181), preaînalt (,,puterea Celui preaînalt să te umbrească" - L, p. 277 ;
,,a umbrit-o [...] puterea preaînaltului Dumnezeu" - ÎNV, p. 59), preacuvios (după v.
sl. prrepodobrnu; ,,ne rugăm pentru Preacuviosul părintele nostru stareţ" - L, p. 21).
Tot calcuri sunt şi cuvintele a preamări (,,am lăudat şi am preamărit pe Dumnezeu" VS, p. 177; ,,prin toată fiinţa lor îl preamăresc pe Acesta" - P, p. 273), a preaslăvi
(după v. sl. pr eslaviti ; ,, vedea învierea [...] prin care Dumnezeu Tatăl îl va preaslăvi" - P, p. 47), preaslăvire (,,după preaslăvirea sa, a arătat că este nedrept soborul" - VS,
p. 181).
Tot din rândul calcurilor fac parte termenii înainte-mergător „precursor" (după sl.
preaditeea; ,,s-a zămislit sfântul Ioan, Înainte-mergătorul" - VS, p. 160; ,,rugăciunile
cinstitului şi slăvitului Proroc, Înainte-mergătorul" - L, p. 60), unul-născut (după v. sl.
edinorodnui ; ,, Unul-născut, născut înainte de toţi vecii" - ÎNV, p. 57; ,,ai trimis mântuire neamului omenesc pe Unul-născut Fiul Tău" - L, p. 154), ardere-de-tot (după gr.
6Â.oKCXU'tcoµa; ,,vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile-de-tot " - L, p. 108; CR,
p. 14), Gură de Aur (după gr. Xpucr6cnoµrn;; ,,Capul Sfântului Ioan Gură de Aur se
găseşte la mănăstirea Vatopedu" - P, p. 4; ,,Rugăciunea a doua [ a Sfântului Ioan Gură
de Aur] " - CR, p. 163) (Stanciu Istrate, 2006).
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apcclaliftllot :
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·---··-·1. 1leilto d"P]"'Î"O : opoftUic, dlulor4, eshatologic, har, llari.mtlS, parusie (.ae epui.znzl lrep1lt, tD. adlnc;imea mo:itii llj>(lftrlju" - TDO, p. 28; .Prin -.ta El
manifml o cJltMz4" - TDO, p. 181 ; ,.Deaehicllna a~gu:4 a Preopei p a
Euhuistioi." - TDO, p. 117; .pulerilo llllllo!wui li harul dirotrtezeiellll din el fii
pn:l1IJIIC&ll lu.cnn:a" - TDO, p. 236; .o luiriPll4 care biruiqte na111ra• - TDO,
p. 120; .dol parusia 111i Brilmtla.unc•eui1'wttdelafina.!mnii• - TDO, p. 250);
2. 1l:ltle lillqice (cu n:fcrire la rilllal, obicc:te fi 1lcqu1 de cult): ag,u!J, antimis , condac, doxologie, ecftmis, icos, ~ orar, 4ed«Jln/J, stihar (,..tlm8iazl cutia cu
SflmDl A8Jf4" - L, p. 342; .apn: rld:rit .,._,...,. ~ Antimis • - L, p. 341;
.Dupl aceea ae clteae: Condacul, Icosul, Sedealna IIIINtorli" - L, p. 00; .cu
dlll1rl. firide !kete, ai. doxologii firi de 11!.ce!are" - L. p. 344; .fnr;hele rusfciu.·
mea, rolllnd ev. gw t a r e ~ • - L, p. 340; ,.Blnec:uvAn!eazl, plrin!e, stiharul
dlmpmml cu orarul $1 mlJMcaJ,Jk" - L, p. 114);
:3. tme: mmkale: axion• dtttlullm/J, Chinonic, glas , gorgon, Heruvic• iporoi , ipsili ,
ison, petasti polieleu, Slava Dogmaticii (,.se mai ~ tnueb'allllal li la unele
axioane polielee• - GMBP, p. S4; )ntooare a IMIDlnelnr vocalo almple, firi chen411114 li ipsili• - GMBP, p. 6; 0 tbnnula cIICleulei flmle do la Slava Dogmaticii , glas
V• - OMBP. p. 39; .c4m gorgonul elllo a,w;at po iporoi, face ca prinl111. C()bo?tlor
din q,oroi al ae <:hle tnu-o billaio cu Jl(lla pi.wedo11dr - OMBP, p. 1S; .o rnif",'lnl
fol1U:: 1111'1, ~ m a i ala tn Heruvice p Chinonice• -OMBP, p. 47; • ison mc,.
Illl 'llld, IIÎl3 "11 ~oboul" - GMBP, p. 3; • petasti ~ o t11:apll" - GMBP, p. 3);
4. 11:m; jm.idicc: canon întregitor, cod canonic, .IIOnnlf ~ Mrml. ~ •
sinod endemic (.pc liDgl C1D01111cle urc fnnn..., codul canonic d Bilcricii, l'n.cl
li o aJll .,..ml <le - • rab rnnnolo do canoane întregitoare • - DC, p. 86;
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• Normele permisive alllotizi:azl ai ae !id •mmrire IV'ţb•ni Normde dlspoztttve
~cit.dll::peul de •cfrl iiiiii8, tl\mod wi1. CODdomt." - DC, p. 46; .Sol, Dllrnclc d.c
sinoade endemice sei$1şp <><'III CflÎO~IÎIIOICle,;an,imlialaubtoeaziomle" -DC,
p. 402);
,. tale admllllsttad:Ye: arhiepiscopie, ow«:efal, eparhie, episcopie, mlln4rdn, mitropolie, parohie, patriarhie (.Blaerica Ortod01I 'Rmntnl "'!lt: out«;tfallJ şi unllarl ID
Olpllizuu tl 1n luc:nirea. aa" - SOF, p. 1,; .lblrladi.la lt1Hrt8M cuprinde eparhii
[arhiepiscopii ti episcopii] pupili: Îl! mitropolii• - SOF, p. lS; .c<!Ulimip CUIOIIÎc
tn parohii ti m41wliri din eparhiile Patriarhiei Române" - SOF, p. 13).

h lillgl aQOU1ll u,r mii-ol~ epel'ificl, iii. llllliorile migioa-. call li 1111. limbaj
tehllle mai gono:a1, det«mlDat tolllOJm•J • limbaj adminl81n!iv seDmll (.UntrNUe
01'IOdoJ.e romb care plttteazl lqjlm:ti a_pirimalc• - SOF. p. 17; . ~ modificarea tulto:riall fi acbimhatea. titulaturii milxct>ollilor" - SOF. p. 17; .fimqloneazl
1n amfonni:tatc cu statutele proprii" - SOF, p. 17), limbaj jwidic gcm:nl (.Probli:mrt.
•l-tlltltllfi jlui4i.c, a dn:pllllui, a 1t0rmd jrui,li.tt uu. legii de drept" - OC, p. 28;
.mo411ri b lldlizipo sub dive:ne titluri, de posesiune ea de proprietate" - DC, p. 36;

.tn

eazul. aproblrii. fllm6illllrii unor 'bunuri~ llllilllilo bi8orioofti ortodGJ.o au
4n:pl de p/W1/fJIJlM" - SOP, p. 101; • dreptul de concesiune m poau: fi lUdut de
dlu1ar" - SOF. p. i05), Umlaj mmlcal 3e:111:1al (,.Ucw1 plll)(,ldlC [Adagio, Largo] "
GMBP, p. 47; 0 1W. de acop ai t-'mcsscf cc:IIIIOful ~ I , adlcl al cblitil pe
note [solftiglmi"
] - OMBP, p. S3).

Gramatica
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.inftuellla lor SII ~ la SIIDC1ul !li. IIIDc" - GMBP, p. 48; .acwtl valabilitate se
mm/IM tnal -1 în mul repcdril imediate a ao;eluJail aunet" - GMBP, p. ({I), omileliu
(.faplclc bune alvtqitc de Ac:cm. din iuhin: p compasiune" - P, p. n; . ~!Cil'
spre Dommi1 el nu m, d.e ll.e1lr1l d11!111l, 4:i dqÎllilÎ!li 0 - P, p. 38), b publil:im:l ( 0 1indllld retrospectiv, daci m.e:igJ. 4olll-u.1 zile lmr-un pelerinaj, [...] simii clz'borl" - FO,
120J2019; ,. au derulat un amplu p:rogram. de tkmm>logt;pn• - FO, 120/2019), juridice
(.1111 cn. cu pllliDtll sl 1111 apatii. dil/t.fJffl/e tmie cn:tdtti" - DC, p. 33; .dlo. el dulv!
toall: c:elclsdb: principii cananice de orpnizare" - DC, p. 194), dogmatice (.pe baza
~ aulu:iqi l'.>wmli:zm." - TDO, p. 43) Wl adminmntiYc (.pc,lrivil [...] altor
di8p(,zifii alo autori@ biaeri<:e'1i competente• - SOP, p. 13; ,.llllbilefte maţii b
cl!dog li cooperare" - SOF, p. 13).
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Alte trasăturl
Ortograflerea
Spre dcoecb:in: de tcmlc lak:.e, c:uvinlclc CIUC lrimi1 la dlrinlbltc IIDlt l!ICrulC Îl! tom:
~ tedelor -n;Ji,pouc l:ll iuip•II ~ ca ..a c:xtindcrii princ:ipmhii
aimbolil:" (Chivll, 1997): 8UlHrtallliYo (,.'ll!.111.", .Pilll", .Plltor". ,.Pltiub,", .Duh",
.Domn", ,.Trllp": ,.mlmiriseac pe Dullm.ezeu !li. SfAIMa Treime, 'null, Fiul p Duhul
Sfbl" - SOF, p. 13; .~lwlea Duhului lui T>omne11:111• - VS, p. 8; • Domnul
Hri!1ol a lllllrit pc cracc" - P, p. 141 ; • Trupul lllln!c al Domnului" - DC, p. 8), promllllC
Cel Ce lll4 Uimie ,1 boleZ cu ap1, mi,....,.--.rti·
Acela
(.
zie" - In 1, 3:, ; ..swn COIIVÎDII El
exia11" - PO, 11812018; ,.vrbd III-L piiwetli •~ hmll, fil frici" - CR. p. 159)
şl •11.ve {. Atotputernic li w mare vAnule" - Is 40, 26; .Se tmplnlşefle [...] ev
Cinstitul Trup li stn,e• - L, p. 220: • Îndurate li Milostive " - L, p. ~ ; .al Cirul

,u

SjlJN Trup fi Sillgc fl wr primi" - ÎNV, p. 176).
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Morfologia
Substantivele comune care se referă la divinitate sunt articulate hotărât, manifestându-se
ca nişte nume proprii: ,,Astfel este cu oricine e născut din Duhul " (In 3, 8); ,,Eşti Tu
Prorocul ? " (In 1, 21); ,,Petrecând întru mine împreună cu Tatăl" (CR, p. 162). Se
remarcă vocativul arhaic al substantivului domn , cu forma sa nearticulată, atunci când
referentul este Dumnezeu: ,, Doamne , pe cei din pustie [...] pomeneşte-i" (L, p. 298);
,, Doamne , Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru" (CR, p. 160). Totodată, sunt preferate
forma etimologică de feminin pustie , în locul substantivului pustiu (,,a postit patruzeci
de zile şi patruzeci de nopţi în pustie " - ÎNV, p. 198; ,,i se dădea drumul în pustie " - P,
p. 239), încadrarea substantivului veac la genul masculin (în vecii vecilor : ,,Eşti preaslăvit în vecii vecilor " - CR, p. 163; ,,acum şi pururea şi în vecii vecilor " - L, p. 341)
sau anumite forme de plural: imne (,, imnele de la Vecernia şi Utrenia sărbătorii ne
vestesc adevărata tradiţie" - NO, 15 august 2014), mormânturi (,,celor din mormânturi
viaţă dăruindu-le" - L, p. 200), prinoase (,,sunt aduse daruri sau prinoase în cinstea
pomenirii sfântului" - L, p. 228), vremi (,,Împăratul veacurilor, Cel ce a pus
vremile " - VS, p. 5), greşale (ilustrare a unei vechi norme fonetice de tip muntenesc:
„îmi cunosc greşalele, îi spun preotului câte ţin eu minte" - NO, 4 februarie 2014; ,,Şi
ne iartă nouă greşealele noastre" - Mt 6, 12) (Chivu, 1997; Bărbuleanu, 2013).
În ceea ce priveşte adjectivul, există câteva modalităţi lexicale aparte de exprimare
a superlativului absolut: prin antepunerea adverbului mult (,,fără răutate fiind, îndelung-răbdător şi mult milostiv " - CR, p. 160 ; ,,Nu este vorba de harul divin deplin, ci
mult slăbit" - P, p. 162), prin postpunerea adverbuluifoarte (,,erau bune foarte" - Fc 1,
31) sau cu ajutorul prefixului prea- (,,mulţime multă de păsări preafrumoase" - VS, p. 177 ;
„o personificare nemuritoare a preasfintei Evanghelii" - ÎNV, p. 252). Adjectivul e
uneori precedat de articolul demonstrativ: ,,a răsărit în el dorinţa cea râvnitoare" - P,
p. 106; ,,Am văzut Lumina cea adevărată" - L, p. 319) (Chivu, 1997; Bărbuleanu,
2013).
Pronumele de întărire, frecvent în stadii anterioare de limbă şi dispărut din româna
literară, continuă să fie prezent: ,,Mântuitorul Însuşi a postit patruzeci de zile" (ÎNV,
p. 198); ,,Însuţi Împărate, Cel ce eşti fără-de-moarte" (CR, p. 160). Se remarcă preferinţa pentru pronumele personal dânsul (,,au zis către dânsul "
Is 37, 3; ,,s-a suit
Iosua [...] şi împreună cu dânsul tot poporul" - P, p. 97) şi pentru pronumele relativ
compus ceea ce (,,se va împlini ceea ce a zis" - Iona 14, 8; ,, Ceea ce eşti creştinilor
ocrotitoare" - L, p. 382) (Chivu, 1997; Bărbuleanu, 2013).
Verbele a veni şi a crede sunt folosite în formele iotacizate în anumite rugăciuni :
(va să) vie , crez, iar conjunctivul cu valoare imperativă apare adesea fără particula să:
„Vie împărăţia Ta" - Mt 6, 10 (Chivu, 1997). Totodată, pasivul reflexiv este utilizat
frecvent: ,,uneltele acelea se vor sfărâma" (VS, p. 72); ,,se vor face pomeniri după
îndrumările Sfântului Sinod" (L, 17) (Bărbuleanu, 2013).
Adverbul au apare adesea la începutul unor propoziţii interogative, putând fi însoţit
de doară : ,,Au doară eu sunt câine?" (J Rg 17, 43) ; ,,au doară nu-mi va fi acest pat
groapă?" (CR, p. 38) (Chivu, 1997).
Prepoziţiile arhaice întru şi dintru sunt uzitate fără eliziunea vocalei finale şi, adesea,
în locul actualelor în din (Bărbuleanu, 2013): ,,hirotonia întru diacon şi preot" (SOF,
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p. 79); ,,trupul înviat va fi întru slavă" (ÎNV, p. 112); ,, Dintru adâncuri am strigat
către Tine" (Ps 129, 1); ,,Biserica [...] a existat dintru început în Stat" (DC, p. 41).
Apar şi formele etimologice înlăuntru, dinlăuntru, adesea în alternantă cu formele curente
în limba literară înăuntru, dinăuntru (Chivu, 1997 ; Teleoacă, 2008) : ,,ducându-mă pe
mine înlăuntru, mi-a arătat o cămară" (VS, p. 88); ,,ajunseră la cele dinlăuntrul lui"
(VS, p. 119); ,,duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele" (Ps 50, 11). Prepoziţia
către este întrebuinţată după verbe dicendi : ,,Slujitorul regesc a zis către El" (P, p. 216);
,,Apoi ziseră călăreţii către Teodora" (ÎNV, p. 86).

Topica
Formele verbale compuse au adesea auxiliarul postpus (,,Greşit-am la cer şi înaintea
Ta" - CR, p. 160; ,,Răspuns-a cel ce se arătase" - VS, p. 180), iar între verbul de
conjugat şi auxiliar se poate intercala o formă pronominală atonă (,,închina-mă-voi în
biserica Ta" - L, p. 114; ,,Veseli-ne-vom şi ne vom bucura" - Cânt 1, 3). Schimbarea
topicii permite punerea în prim-plan a verbului şi crearea simetriei (Chivu, 1997).

Alte confesiuni
Până

acum am analizat trăsăturile limbajului religios specific Bisericii Ortodoxe, majoritare din România. Iniţial, scrierile religioase ortodoxe şi catolice nu cunoşteau atâtea
diferenţe formale, ,,datorită unei istorii culturale cu multe puncte comune"; discrepanţele au început să fie marcante odată cu Şcoala Ardeleană - ,,sub presiunea unor evenimente politice şi culturale", în special după 1856, când, la Blaj, s-a reluat activitatea
tipografică - şi s-au accentuat în timp (Bărbuleanu, 2013).
Reţinem, în primul rând, lipsa consensului în ceea ce priveşte ortografierea numelui
l(i)sus Hristos/Christos. Astfel, Biserica Ortodoxă a optat pentru Iisus Hristos , urmând
principiul tradiţiei; probabil, în secolele IX-X, forma *Gesu Cristu a fost înlocuită, sub
influenţa limbii slavone, cu sintagma Iisus Hristos , preluată după forma grecească 'IIJaou<;
Xptcrr, forma cu doi i fiind mai nouă. La catolici şi la neoprotestanţi însă, termenul a
suferit o mutaţie ca urmare a lipsei de motivare fonematică a celor doi i şi prin realizarea
unei analogii cu termeni din aceeaşi paradigmă (creştin, creştinism) (Munteanu, 2008).
În ceea ce priveşte vocabularul, se evidenţiază un orizont eterogen. Tendinţa textelor
nonortodoxe a fost de modernizare a limbii în spirit latino-romanic, termenii de origine
slavă sau grecească fiind înlocuiţi cu termeni de origine latină sau formaţi în română de
la rădăcini latineşti. Textul biblic şi limbajul rugăciunii, prin însăşi natura lor, sunt mai
conservatoare, deci deosebirile nu sunt atât de numeroase. Se poate vorbi de o sinonimie,
marcată de apartenenţa la o confesiune : duh/spirit , spovedanie/confesiune, Liturghie/
misa, rob/serv a milui/a se îndura veac/secol , răstimp/interval, spor/beneficiu, obârşie/origine, vădit/evident, silinJă/efort, lucrare/acJiune, silă/constrângere, numire/denumire , felurime/diversitate, legământ/testament, zămislire/concep/ie, evlavie/pietate/
devoJiune, împăcare/reconciliere, neprihănită/imaculată, pocăinJă/penitenJă (Zafiu,
2001; Teleoacă, 2008; Bărbuleanu, 2013).
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Nu la fel stau lucrurile cu textele de exegeză creştină, în care se regăseşte un nou
tip de limbaj: textul ortodox are o „preferinţă marcată" pentru termenii mai vechi, multi
moşteniţi din latină (cădere, chemare , credinţă, descoperire ), ,,mai plastici, mai sugestivi", pentru particularităţile lingvistice arhaice pe care le menţine, în timp ce catehismul
catolic „manifestă o deosebită dezinvoltură în vehicularea conceptelor religioase/nonreligioase într-o haină nouă şi foarte nouă". Astfel, în textul catolic apar termeni precum
intimitate lector pluralitate , prefaţă, presbiter reconciliere responsoriu sacerdotal
universal venial vital , vocaţie, dar şi termeni culţi şi sintagme din latina ecleziastică,
precum officium, attritio animi cruciatus ordinatio . Textele specifice Bisericii apusene
sunt aşadar mult mai apropiate de limbajul laic (Teleoacă, 2008).
Apar, totodată, şi calcuri după modele latineşti: căinţa inimii (după lat. compunctio
cordis), mâhnirea sufletului (după lat. animi cruciatus), 'Zămislirea Neprihănită (după
lat. Immaculata conceptio) (Teleoacă, 2008).

Concluzii
Patrimoniul lingvistic decantat de limbajul bisericesc este marcat de un conglomerat de
trăsături care fac din acesta „o adevărată relicvă vie", purtând pecetea formei avute de
vechea limbă literară până la începutul secolului al XIX-lea. ,,Particularităţile de tip
arhaic" încarnează o conştiinţă lingvistică marcată de dorinţa de „a respecta, potrivit
tradiţiei, litera şi spiritul textului sacru" (Chivu, 1997).
Textele religioase au conservat fapte de limbă, amprente ale istoriei societăţii şi ale
moştenirii socioculturale, ca urmare a contactului cu diverse limbi şi culturi şi ca dovadă
a prestigiului tradiţiei: etimologia specifică (frecventa elementelor slave îi conferă
limbii române specificitate între limbile romanice), împrumuturi şi calcuri lexicale,
păstrarea arhaismelor, frecventa deosebită a unor unităţi lexicale, forme sau construcţii
specifice în comparaţie cu limbajul laic. Alături de numeroasele elemente comune există
însă o serie de varietăţi interne (funcţionale şi confesionale) depozitare ale unei experienţe acumulate a colectivităţii : fiecare tip de text are particularităţile sale lingvistice şi
o dinamică proprie, păstrându-şi individualitatea.
Astfel, pe lângă aspectele de continuitate care ţin de caracterul conservator al limbajului religios există şi elemente înnoitoare şi de adaptare la actualitate, ca un dat
necesar, ca urmare a tendinţei de „a echilibra tradiţia cu modernitatea" (Bărbuleanu,
2013). Această tendinţă de sincronizare a scrisului religios şi a celui laic se observă în
înlocuirea unor forme sau termeni vechi cu altele actuale, în pătrunderea neologismelor,
a unor elemente aparţinând cotidianului (tematice şi formale), în caracterul său tot mai
accesibil comparativ cu trecutul, în raportarea la discursul omiletic sau publicistic ca la
nişte mijloace de comunicare, precum şi în adaptarea lor la un public tot mai diferit. În
ciuda acestei evoluţii însă, va exista mereu o distanţă între limbajul religios şi cel laic ;
acestea nu vor putea ajunge niciodată la acelaşi nivel, diferenţele dintre ele depăşind
sfera terminologică.
Mai mult, în tradiţia lingvistică a limbajului religios, faptele de limbă au devenit
element de patrimoniu, existând o conştiinţă a propriei individualităţi.

