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Maria Francisca 
BĂLTĂCEANU
şi Monica 
BROŞTEANU

Maria Francisca Băltăceanu şi Mo-
nica Broşteanu coordonează traducerea 
Bibliei după textul ebraic. La editura 
Humanitas au apărut, până acum, trei 
volume: în ordine cronologică – Geneza; 
Exodul, Leviticul, Numerii; Deuterono-
mul. Seria va cuprinde traducerile celor 
treizeci şi nouă de cărţi ale Bibliei ebrai-
ce însoţite de studii introductive, note şi 
comentarii.

Cristian Pătrăşconiu: Doamnă 
Francisca Băltăceanu, de ce e nevoie 
de atât de mulți oameni şi de atât de 
multe specializări pentru a aduce în 
limba română Biblia Ebraică?

Francisca Băltăceanu (F.B.): De la 
bun început s-a gândit ca acest proiect să 
fie cu note, cu introduceri, cu explicaţii 
– astfel ca omul să înţeleagă cât mai bine 
textul. Unii specialişti sunt axaţi mai 
mult pe istorie-geografie, alţii mai mult 
pe lingvistică. Sigur că au fost mai nu-
meroase situaţiile în care o singură per-
soană a făcut totul. Însă, de la Aristotel 
încoace, cum nimeni nu le mai poate şti 
pe toate, e bine să existe un grup pentru 

un asemenea proiect. Am fost un grup 
de 12, de 13 – depinde de istoria volu-
mului – care am lucrat împreună în mod 
egal. Când doamna Lidia Bodea ne-a 
întrebat „cine, ce a făcut?” la primul vo-
lum, noi am spus că am făcut cam toţi şi 
cam de toate. Replica dânsei a fost – „a, 
voi lucraţi în sistem kibuţ”.

Cristian Pătrăşconiu: Doamna Mo-
nica Broşteanu, ce aduce în plus un 
grup interconfesional într-un aseme-
nea proiect, aşa cum e cazul cu cele 
care au lucrat pe șantierele acestui vast 
proiect?

Monica Broşteanu (M.B.): A adus, 
în primul rând, o şlefuire, o aprofun-
dare, o deprindere de a lucra în echipă, 
o tocire a orgoliilor (e cazul să spun şi 
asta). Apoi, pentru lucrarea în sine, fap-
tul că fiecare frază a fost cizelată de toa-
tă lumea. La sfârşit, şi revizia au făcut-o 
absolut toţi. Rezultă o „plasă” fină, nu-

mai potrivită ca să iasă o lucrare bună. 
Competenţele complementare sunt foar-
te importante – unul este foarte talentat 
la a fraza, altul ştie foarte multe, e o ade-
vărată enciclopedie, altul e de neînlocuit 
fiindcă nimeni dintre noi nu mai ştie si-
riacă. A rezultat, credem noi, un text fia-
bil. De asemenea, un text plăcut. Ne-am 
străduit ca stilul să fie atractiv pentru 
cititor şi, totodată, să nu se depărteze de 
text. E un pariu greu de ţinut, pentru că 
traducătorul are de optat între literalitate 
şi grija pentru publicul-ţintă. Și atunci, 
nu e uşor să obţii un echilibru: noroc cu 
notele! Când nu am putut să fim „prea 
literari”, am explicat în note care e sen-
sul. Uneori, cititorul doreşte să ştie cum 
se aşază cuvintele în acea limbă, atât de 
exotică pentru majoritatea dintre noi. La 
limba ebraică mă refer.

— Biblia după textul ebraic tradus 
de un grup interconfesional. Ce e gru-
pul acesta? Cum a fost posibil? Cum 
v-ați adunat? Cum s-au aliniat astrele 
pentru această întâlnire, miraculoasă 
în fond?

F.B.: Miraculoasă e bine spus. Chiar 
aproape de sensul propriu. La început au 
fost Ștefan Colceriu şi câţiva alţi colegi, 
specialişti, care au început la Colegiul 
Noua Europă să studieze mai întâi limba 
coptă, mai apoi, ebraica. Și s-a ivit în-
trebarea: Ce ar fi să traducem, cu oca-
zia asta, Biblia? Ne-au chemat şi pe noi, 
pentru că aveam experienţa de la tradu-
cerea Septuagintei, apărută la Polirom. 

Un lucru uimitor, vorba dlui Pleşu: sunt 
8 volume, am început să traducem şi am 
şi dus până la capăt proiectul. Unul a 
mai venit, unul a mai plecat, unul nu s-a 
potrivit, unul s-a plictisit. În final, ne-am 
stabilizat grupul. Un grup interconfesio-
nal. Ortodocşi, catolici, penticostali, 
baptişti. Aşa s-a legat. Și am lucrat foarte 
degajat împreună. Poate că unul, la un 
moment dat, vrea să atenueze unele idei 
mai moderne, poate că alţii sunt atraşi 
de idei mai noi. Nu există idee posibi-
lă despre Biblie care să nu fi fost lansată 
până acum. Aşa că trebuie să navighezi 
cu atenţie, să oferi ceva rezonabil pentru 
mai buna înţelegere a textului.

— Doamna Băltăceanu spune că 
„s-au legat” lucrurile - şi aşa este: s-au 
legat foarte bine. Doamnă Broşteanu, 
cum s-au legat ele, la propriu? Cum 
s-a lucrat? Mă gândesc că înainte de 
virusul care a provocat criza pe care o 

„locuim”, lucram diferit...
M.B.: Apropo de experienţa de la 

Septuaginta şi de ce spunea Francisca, aş 
afirma că aici am avut experienţa felului 
în care nu trebuie procedat. Concluzia 
e că trebuie să ne vedem des. La Septu-
aginta erau colaboratori din toată ţara 
şi trimiteau adesea textele pe email. Dl. 
Pleşu a avut atunci ideea de geniu ca, din 
când în când, să ne facă, la NEC, câte o 
şedinţă. E normal să lucrezi pe echipe, 
dar e important să te şi vezi. Astfel am 
ajuns ca o dată la două săptămâni să ne 
întâlnim la Colegiul Noua Europă. Nu 
veneau chiar toţi, dar eram mulţi. Acum 
comunicăm online şi e mult mai uşor. Lu-
cram – pe drive, pe cloud –, apoi, la două 
săptămâni, ne întâlneam şi reacţionam la 
ce a lucrat fiecare. Mai puneam ba note, 
ba adăugam la text ceea ce consideram 
că e necesar. Nu există ceva pe care să îl 
fi făcut unul dintre noi cap-coadă şi să îl 
poată semna. Am lucrat împreună.

— La un moment dat, în cadrul 
unui moment public legat de suita 
aceasta admirabilă de trei traduceri 
(până acum), s-a spus că „o traduce-
re se face din original” şi că formula 
aceasta e un fel de dogmă de credință 
pentru filologi. Și atunci: de ce nu 
avem, totuşi, până acum, din original, 
Biblia în versiunea ebraică?

F.B.: Mai există nişte „prealabile”. 
În ţările din Răsărit, în ortodoxie, să 
spunem, s-a preluat, în mod tradiţional, 
de la începuturile traducerii, Septuagin-
ta. Adică, traducerea grecească, începând 
cu secolele minus II, să spunem, până 
către era noastră. Traducerea în limba 
greacă făcută, în general, în Alexandria 
Egiptului, pentru cei care nu mai ştiau 
limba ebraică biblică. Istoria se schim-
base mult. La creştinare, fiindcă Pavel a 
luat-o spre vest, căci aşa i s-a arătat, s-a 
răspândit traducerea după limba greacă. 
Toată lumea ştia limba greacă veche. Mă 
rog, sau îşi închipuia că o ştie, cam cum e 
astăzi cu engleza. Aveau o idee. Asta este 
ceea ce s-a răspândit în Europa. După 
aceea, au intervenit traducerile în latină, 
timide la început şi fragmentare, până 
când Papa Damasus i-a dat dispoziţie lui 
Ieronim să verifice ce s-a făcut acolo, să 
adune, să întregească şi aşa mai departe. 
Și Ieronim a avut exclamaţia de geniu: 
Hebraica veritas! „Adevărul ebraic”. El e 
părintele traducătorilor, în general. S-a 
dus la Ierusalim, s-a împrietenit cu rabi-
nii. Ce text a avut el în faţă ca să traducă 
ceea ce astăzi se cheamă Vulgata este însă 
o altă istorie.

La un moment dat, poate în lumea 
protestantă, s-au gândit că e obligatoriu 
recursul la textul ebraic, în Europa cel 
puţin. Există, deci, o întreagă istorie a 
traducerilor. În România s-a mers pe 
Septuaginta. Dumitru Cornilescu – care 
era preot ortodox – a avut ideea: stați, 
nu se poate, trebuie să traducem din origi-
nal. El însă nu ştia ebraică. Dar a folosit 
o traducere în franceză. O traducere, 
de altfel, mai mult decât onorabilă. A 
învăţat şi el între timp ceva ebraică — 
şi a ieşit ceea ce se cheamă „traducerea 
Cornilescu”, care este folosită în mediile 
protestante şi care, la bază, chiar dacă 
intermediar (şi uneori se cunoaşte inter-
medierea), are textul ebraic. Cornilescu 
a fost dat afară. În sfârşit, a avut o istorie 
furtunoasă...

Dar textul există şi lumea protestan-
tă îl foloseşte. Ceea ce avem acum este o 
lucrare cu multe reformulări şi revizuiri 

– aşa cum ar fi făcut Cornilescu, şi păs-
trând specificul lui Cornilescu, dacă ar fi 
avut la îndemână datele pe care le avem 
noi. Emanuel Conţac este foarte impor-
tant în economia proiectului, fiind prin-
tre cei care vor face o revizuire. Ceea ce e 
o garanţie pentru un rezultat bun. În lu-
mea catolică s-a început, cu câţiva ani în 
urmă, o traducere din ebraică – ea există 
deja, e întreagă, are şi note. Problema e 
că vrea să fie foarte accesibilă – e excesiv 
de modernizată. Ea conţine neologisme 
care, după părerea noastră, nu au ce că-
uta acolo. Este utilă, onorabilă, dar noi 
am vrut să procedeăm puţin altfel. Adi-
că, să folosim un limbaj care nu e nici 
superarhaizant, dar să evite, pe cât posi-
bil, neologismele strigătoare la cer. Sigur 
că există termeni pe care nu îi poţi ocoli 
– de pildă, „conştiinţă”. Însă, cu măsură. 
Și, de asemenea, notele şi introducerile 
făcute pe larg, pentru cei care nu sunt 
familiarizaţi aproape deloc cu această 
lume. Nu lipseşte indicarea modurilor 
în care a fost abordat textul. A rezultat o 
transpunere pe care am gândit-o pentru 
CMB – Cititorul Mediu Binevoitor.

— Și, puțin în detaliu: pentru cine 
este această secțiune din Biblie tradu-
să, iată, din ebraică? Precum şi anteri-
oarele două, desigur...

M.B.: Pentru cititorul care are o cul-
tură destul de bună, pentru cel interesat 
de lucrurile acestea şi ar vrea să ştie mai 
mult. Și, mai ales, să capete gust – am 
vrut să trezim gustul cititorului pentru 
Biblie, să vadă că este şi un lucru frumos. 
Pentru că, vorba unui coleg de-al nostru, 
majoritatea mai mult pupă Biblia decât 
o citesc. Sau o iau şi o pun într-un raft, 
cu gândul că o vor citi la pensie.

— Ce este în plus, pentru un 
creştin, în aceste trei volume? Ele sunt 
referințe la ceea ce, pentru creştini, se 
cheamă Vechiul Testament... Un Vechi 
Testament pe care, ca regulă, până 
acum, creştinii de la noi îl ştiu după 
versiunea grecească.

F.B.: Am menţionat explicit şi 
diferenţele mai importante faţă de Sep-
tuaginta. Am spus – în Septuaginta e aşa, 
în Vulgata e aşa, în traducerea siriacă e 
aşa. Aşa încât oamenii să vadă varian-
tele, pentru că, uneori, se întâmplă ca 
varianta care pare mai nouă să fie, de 
fapt, mai veche. De asemenea, am pus 
în aceste cărţi — între noi e cineva care 
a făcut studii în Anglia despre iudaism 
— şi explicaţii din iudaism. Rabinii au 
interpretat cutare lucru aşa; în Talmud se 
spune aşa. Nu am pus foarte multe note 
de acest fel, dar, ori de câte ori am putut 
pune câte ceva interesant sau amuzant, 
am pus, special pentru creştini, ca să se 
obişnuiască cu ideea că evreii sunt, citez 
acum o expresie care a ajuns consacra-
tă, „fraţii noştri mai mari”: să îşi ştie ră-
dăcinile – iar în felul acesta, poate mai 
desfiinţăm puţin antisemitismul, care 
este o contradicţie în termeni.

— La urma urmei, şi Iisus era...
F.B.: Da, era evreu.
M.B.: Ba chiar şi maică-sa!
— Doamnă Monica Broşteanu, 

un proiect neutru confesional, aşadar. 
Ce înseamnă aceasta?

M.B.: Neutru confesional! Este un 
domeniu în care creştinii se pot aduna 
şi pot studia împreună. Și Papa Bene-
dict spunea: ce bine ar fi să ne adunăm, 
şi noi, şi evreii, să studiem împreună şi 
să vedem ce vrea Dumnezeu de la noi. 
Revenind la specificul acestui proiect: 

Textul ca o fântână
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Textul ca o fântână

nu are ce să caute aici confesionalismul. 
Sunt, într-adevăr, diferenţe între noi de 
formare, de studii — şi aici a trebuit, 
într-adevăr, să găsim un echilibru. Mai 
punem nişte bemoli, când cineva expri-
mă ceva peremptoriu. Nu există adevă-
rul absolut, căci nimeni nu îl deţine, şi 
atunci adoptăm această cale: unii spun 
aşa, s-a spus şi aşa, alţii sunt de părere 
că... Și dăm exemple, aşa încât cititorul 
să-şi poată face o idee, să vadă că lucru-
rile se discută, că sunt deschise. Și nu ne 
certăm pornind de la Biblie. Ar fi cul-
mea!

— Cum s-au pus aceşti bemoli? 
Dacă ne puteți da un exemplu?

M.B.: Colegul nostru, Emanuel 
Conţac, când s-a lansat cartea, a făcut o 
remarcă: a ajuns să se convingă că e mai 
bine să foloseşti termenul de împăcare, 
„jertfă de împăcare”, decât ispăşire. E 
o diferenţă esenţială. În spiritul Bibli-
ei, efortul legăturii dintre Dumnezeu şi 
om este, în principal, al lui Dumnezeu. 
Iniţiativa e a lui Dumnezeu. Dacă spui 
„ispăşire” pare că eu mă străduiesc „să 
îi rup gura” lui Dumnezeu cu totul, cu 
jertfe, pentru ca el să îmi dea, pe urmă, 
iertare. Or, jertfa de împăcare este toc-
mai un semn de îndurare din partea lui 
Dumnezeu, care i-a dat omului posibi-
litatea, după ce a greşit faţă de el, după 
ce s-a îndepărtat, să aducă jertfe, spre a 
se apropia. Nu ca să îl împace – nu e ca 
zeii mitologici, cărora le place fumul de 
carne arsă şi aşa mai departe. Ci pentru 
ca omul să facă un gest în care să arate 
că se deschide milostivirii şi iertării lui 
Dumnezeu.

Apoi, mai sunt oameni care spun: 
Cartea lui Iosua nu s-a întâmplat; e doar 
o epopee războinică, ficţiune pură. Alţii 
spun – nu, totul s-a întâmplat în reali-
tate. Între astea două, trebuie să găseşti 
calea de mijloc.

— Ce reprezintă valoarea semiti-
că, valorea ebraică a textului biblic? 
De fapt: cum putem argumenta că tre-
buie să prețuim în cel mai înalt grad 
valoarea ebraică a textului biblic?

F.B.: Limba ebraică e diferită, ca 
structură, de greacă. E şi din altă familie 
de limbi. În greacă, totul se declină, se 
conjugă, nu poţi să scapi. Dacă e un tre-
cut, e un trecut şi nu poţi să spui altceva. 
Ebraica e mult mai largă. Acolo primează 
valoarea de aspect la verbe, nu valoarea 
temporală. Un verb poate să fie indicativ 
sau conjunctiv, poate să fie indicativ cu 
valoare de viitor sau conjunctiv – una e 
să spui „vei face aşa” şi alta „să faci aşa”. 
Ceea ce oferă mai multă libertate în tra-
ducere. Mai e şi topica, pe care greaca 
încearcă să o imite, şi care e foarte im-
portantă pentru a pune ceva în evidenţă. 
Româna e avantajată faţă de alte limbi 
moderne, pentru că în franceză, germa-
nă, engleză, ordinea cuvintelor e mai 
fixă. În română, această ordine e destul 
de laxă, poţi să pui predicatul după su-
biect sau poţi să-l pui chiar la început. 
Am încercat, pe cât se poate, să sune în 
româneşte ca textul biblic — care sună 
extraordinar.

De asemenea, am insistat să păstrăm 
şi metaforele, pentru că textul grec, gre-
cul fiind mai conceptual, mai filozofic, a 
„omorât” o parte din ele. Evreul spune 
„Dumnezeu e stânca mea de apărare”: se 
poate înţelege în multe feluri. Iar grecul 
spune: este ocrotitorul meu sau ajutorul 
meu. E cu totul altfel: conceptualizează 
multe metafore care sunt puternic vizu-
ale.

— O asemenea traducere modifică 
radical ceea ce ştim noi despre Biblie?

M.B.: Nu modifică radical. 
Nuanţează. Ea ne apropie de text, ne face 
să simţim mai mult farmecul Bibliei. De-
pinde şi cât ştim din Biblie. Și în ediţiile 
sinodale pe care le scoate biserica orto-
doxă destul de des – care este în principal 
după Septuaginta – s-a simţit nevoia să 
se adopte, totuşi, soluţii mixte în multe 
locuri. Acolo unde erau locuri disparate, 
de pildă. Uneori, nici bunii traducători 

septuaginţi nu au înţeles. Dar ei neavând 
note, nu semnalează chestiunea aceasta. 
Prin comparaţie cu Biblia de la 1914, a 
ieşit, evident, un text mai bun. Depinde, 
desigur, şi cu ce Biblie s-a obişnuit omul. 
Protestanţii sunt obişnuiţi cu Corniles-
cu. Sperăm că munca noastră de tradu-
cere va fi considerată ca fiind ceva nou 
şi proaspăt.

— Noutatea vechiului, cum s-ar 
zice. Există, oare, un răspuns tranşant 
la următoarea provocare: cum ar tre-
bui să fie tradusă Biblia?

F.B.: Cât mai bine. Noi am încercat 
să spunem: „Uite-aşa ar trebui tradusă”. 
Cât mai aproape de text, păstrând, pe cât 
se poate, frumuseţea acestuia, evitând lu-
crurile de neînţeles (dar dând explicaţii 
în note), încercând să faci textul inteli-
gibil, rămânând în acelaşi timp în atmo-
sfera ei. Dar nu putem pretinde că „aşa 
trebuie”. Noi ne-am gândit că aşa ar fi 
trebuit, că aşa ar fi bine să fie tradusă Bi-
blia din ebraică.

— Se mai poate astăzi, ştiind atâ-
tea şi atâtea lucruri despre Biblie şi 
despre istoria traducerilor, se mai poa-
te, aşadar, traduce de unul singur, de 
către un singur om această carte?

M.B.: Orice se poate, dar e periculos. 
Unul singur nu are cum să acopere toa-
te aspectele, toate zonele de competenţă 
necesare. Dacă vrea să-şi asume anumite 
lucruri, dacă vrea neapărat să sune altfel 
decât au sunat celelalte traduceri — da, 
o poate face, dar e riscant.

— Care au fost cele mai mari 
provocări în interiorul acestui pro-
iect? Provocări, inclusiv în sensul de 
dificultăți...

F.B.: Uneori, nu numai în traducere, 
ci şi în introduceri — cum să faci, cum 
să explici, cum să nu spui prea mult şi 
astfel să plictiseşti, cum să spui destul de 
inteligibil pentru orice om, orice cititor 
binevoitor şi, în acelaşi timp, să fie şi des-
tul de ştiinţific. Adică, să găseşti o măsu-
ră, o dreaptă măsură, şi în introduceri, şi 
în note e deja o provocare. Aceste cărţi 
nu sunt pentru uzul cititorilor grăbiţi. 

Biblia nu e o carte de pilde, de poveşti. 
E o carte cumplit de lucidă, pentru că 
Dumnezeu le ştia pe toate şi ştie ce e în 
adâncul omului.

M.B.: Am avut întotdeauna în ve-
dere şi sensibilităţile celorlalţi şi asta ne-a 
folosit. Și în traducere, fiecare aude altfel 
Biblia; ortodocşii într-un fel, catolicii în-
tr-un fel, protestanţii în alt fel. Fiecare, 
cu educaţia lui, cu tipul aparte de slujbe 
pe care le frecventează. Or, aici trebuia 
să vină ceva proaspăt şi să cădem la pace 

în privinţa tuturor termenilor. Mai ales 
e vorba de termenii aceştia încărcați; de 
obicei, din vocabularul slav. De fapt, nu 
au fost provocări foarte mari, pentru că 
am simţit mereu că ne putem baza unii 
pe alţii.

— Dar numele lui Dumnezeu? 
Care a fost povestea traducerii pentru 
care ați optat?

M.B.: Am mers pe tradiţia din limba 
română. Toată lumea traduce cu „Dom-
nul”. Nu am optat nici pentru „Iehova”, 
nici pentru „Yahve”, nici pentru Tetra-
gramă. Și din respect pentru evrei — ei 
sunt foarte deranjaţi când aud că se încu-
metă cineva să pronunţe acest nume. Ei, 
oricum, spun „Adonai” — când citesc 
tetragrama. Iar aceasta înseamnă „Dom-
nul”. Dacă alegeam „Adonai” suna mai 
exotic, dar există obişnuinţa ca oamenii 
să spună „Domnul”. I-am urmat, aşadar, 
pe greci — şi am explicat pe larg de ce 
am făcut această alegere.

— Dumneavoastră, Doamnă 
Francisca Băltăceanu, ați spus la un 
moment dat: „cazi în acest text ca în-
tr-o fântână”. E o expresie rară şi atât 
de frumoasă. Ce ar însemna aceasta, 
de fapt?

F.B.: E ceva ce am trăit. Am avut în 
copilărie câteva mari întâlniri cu Biblia. 
Una, când venise o femeie să zugrăvească 
— ştiam doar că e „pocăită”. Țin minte 
locul din casă unde eram, acum 60 de ani 
şi mai bine. „Pot să spun ceva frumos?”, 
îmi zice. Da, spun. „Zi după mine: Așa 
a iubit Dumnezeu lumea încât pe fiul său 
născut l-a dat, pentru ca oricine crede în el 
să nu piară, ci să aibă viață veșnică”. M-a 
năucit. Mergeam la biserică, auzeam, dar 
a fost altceva când faci contactul direct. 
Altădată, am luat ceea ce se chema Noul 
Testament de la Săbăoani — nu prea îl 
ştie nimeni. Este un Nou Testament tra-
dus din Vulgata de franciscani într-o 
limbă românească foarte bună. Eram 
copil, în clasa a şasea poate. Am deschis 
cartea şi am căzut pe Epistolele lui Pavel. 
Nu ştiu ce înţelegeam eu atunci de acolo, 
dar ştiu că nu am putut să las cartea din 

mână. Trebuia să merg la şcoală – nu am 
mai mers. Chiar că am avut senzaţia că 
am căzut în text ca într-o fântână. Aşa te 
îndrăgosteşti de un text.

— Ce poate să facă şi ce trebuie 
să aibă cu sine un cititor care vine la 
întâlnirea cu acest text – vechi, viu, 
proaspăt?

M.B.: Îl poate aborda în două fe-
luri. Fie îl ia şi îl citeşte cap-coadă fără 
note. Intenţionat, notele sunt la sfârşit. 
S-ar putea crede că dintr-o lene a teh-

noredactării. Dar nu, ele sunt plasate 
acolo intenţionat, pentru a facilita acest 
prim tip de lectură despre care vorbesc. 
Sau, cum zicea doamna Ioana Pârvules-
cu: întîi citeşte introducerile şi notele 
şi pe urmă intră în text. Ca să intri în 
atmosferă. Poţi să faci ori una, ori alta. 
Important e să nu te descurajezi. Pe de 
altă parte, nu e o idee bună să iei Bi-
blia şi să o citeşti cap-coadă fără nici o 
pregătire. Pentru că poţi să clachezi la 
un moment dat. Însă e important să ai 
răbdare, pentru că urmează lucruri atât 
de frumoase...

F.B.: Sunt posibile două greşeli. 
Una, să zici – nu o să înţeleg nimic. Și 
altă greşeală – să vrei să înţelegi totul de-
odată. Lasă-te în voia textului, că până 
mori, tot mai ai de înţeles la el...

— Traducerile acestor cărți s-au 
făcut „în grup”. De ce este bună nu 
traducerea, ci lectura Bibliei în grup?

M.B.: Am făcut experienţa asta 
de multe ori. Este foarte, foarte bună, 
pentru că fiecare înţelege altfel, fiecare 
poate să aibă o observaţie originală. Am 
petrecut un an la Bagdad, unde era un 
astfel de grup care citea Evanghelia după 
Luca. Nu prea erau pricepuţi, nu erau 
specialişti. Erau vreo cincisprezece şi fi-
ecare spunea ce a înţeles din fragmentul 
care se citea în ziua aceea. Se spuneau 
multe banalităţi, uneori şi „prostii”. Dar 
la urmă era un biblist bun care, cu foarte 
multă delicateţe şi tact, corecta greşelile 
spuse şi sublinia intuiţiile bune pe care le 
observase. Deci e important şi cine con-
duce un astfel de grup. E o experienţă 
extraordinară, pe care, acum, o facem 
acum în România.

F.B.: Practica se cheamă, din Evul 
Mediu pornind, lectio divino. Ceea ce 
nu înseamnă „lecţia divină”, cum se zice 
uneori, ci înseamnă „citirea cu Dum-
nezeu împreună”. Citirea încercând să 
înţelegi în adâncime...

Interviu realizat de
Cristian PĂTRĂȘCONIU
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