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REZUMAT
Obiectul de cercetare. Analizat din multiple perspective și de către diferite școli și /
sau grupări, discursul a rămas sub semnul ambiguității. Indiferent de orientarea aleasă în
studierea acestuia, nu s-a ajuns la o convergență conceptuală și ideatică, avantajul fiind, totuși,
acela că, prin fiecare contribuție adusă la cercetarea discursului s-au dislocat faliile existente și
s-au creat conexiuni și punți de legătură atât între cercetători și specialiști, cât și între diverse
domenii de studiu. La rândul său, discursul religios a fost într-o măsură redusă adus în discuție
și avut în vedere în realizarea unor studii științifice. „Reabilitarea” și consolidarea lui s-au
produs treptat, după discuțiile din mediul lingvistic în privința stilului religios.
Anna Duszak, în demersul de a defini un așa-numit „discurs desprins de cursul
principal” (“discourse off the main course”), evidențiază două moduri metaforice de existență
ale discursului: călătoria și jocul [Duszak, 2009, apud Renkema, 2009:37-39]. Abordând
discursul prin prisma unui joc, se poate evidenția că acesta are un caracter oarecum exclusivist,
pentru că prezintă un set de reguli care trebuie cunoscute și respectate, reguli care îi pot ține la
distanță pe necunoscători, dar și prin care pot fi „descoperite noi căi de semnificație” [Duszak,
2009, apud Renkema, 2009:39]. Considerând discursul o călătorie, i se pot actualiza
caracteristici precum dinamismul, interactivitatea, dimensiunea socială și funcția de orientare.
Itinerarul discursului-călătorie are diferite obiective și presupune „diferite repertorii semiotice”,
discursurile putând fi astfel „repartizate unor sisteme și subsisteme lingvistice” și putându-li-se
„atribui caracteristici particulare de uz” [Duszak, 2009, apud Renkema, 2009:38]. Prin „sisteme
lingvistice” Duszak înțelege o anumită limbă (engleza, poloneza ș.a.), iar în cadrul
„subsistemelor lingvistice” include registrele, genurile și stilurile.
Pornind de la aceste considerații, vom considera stilul religios1 - a cărui existență nu o
punem sub semnul îndoielii – elementul de bază în conturarea unui discurs religios. Dacă stilul
religios cunoaște o diversificare în limbaje2 (limbajul biblic, limbajul liturgic sau bisericesc,
limbajul oratoric religios, limbajul teologic, limbajul didactic religios) în raport cu modul în
care limba este utilizată în diferite contexte în domeniul religios, discursul religios, la rândul
lui, actualizează diverse avataruri (fiecare conferindu-i noi trăsături) în funcție de context și de
aspectul teleologic.
Cercetarea pe care o inițiem își propune să abordeze aspectele dialogice ale discursului
religios din Cartea Psalmilor. Deși în această sferă s-au mai realizat studii (vezi Dana-Luminița
Teleoacă, Carleen Mandolfo), prezentul demers aduce drept element de noutate și de
originalitate o multiplă perspectivă de cercetare și o abordare interdisciplinară. Orientărilor
S-a afirmat și argumentat că ar exista un ,,limbaj bisericesc” (Gheorghe Chivu), un ,,stil biblic” (Lidia Sfârlea,
Birgit Stolt, Barbara Sandig), dar și un ,,stil religios” (Marcu Mihail Deleanu, Mihaela Secrieru). Considerăm că
ultima denumire este cea mai potrivită și cuprinzătoare și ne vom ralia opiniei lui Marcu Mihail Deleanu. Astfel,
vom folosi termenul ,,stil” și nu ,,limbaj”, fiindcă acesta din urmă ,,se folosește și cu sensul de terminologie
specifică unei discipline științifice sau unei meserii”. Vom întrebuința termenul ,,religios” și nu ,,bisericesc”,
„biblic” sau ,,ecleziastic”, deoarece ,,faptele de limbă specifice sunt generate de viziunea religioasă asupra lumii”
și nu pun în lumină doar un conținut ideatic specific unui anumit domeniu, ci și ,,o mentalitate și un comportament,
lingvistic inclusiv, din care se nasc mesaje / enunțuri a căror semnificație depășește cadrul bisericii, în sensul de
ecclesia, instituție de cult” [Deleanu, 1997:38].
2
Într-un articol dedicat prezenței Bibliei de-a lungul timpului în spațiul românesc, Eugen Munteanu [2012: 33]
aduce în discuție trei varietăți, iar nu limbaje, ale stilului bisericesc românesc: varietatea biblică, varietatea
liturgică și varietatea teologică. El afirmă că ,,lipsește o abordare monografică a evoluției varietății biblice a stilului
bisericesc românesc, studiat fie în sine, fie în corelație cu celelalte două varietăți, cea liturgică și cea teologică.”
1

pragmalingvistice și semiotice le vom adăuga viziunile din spațiul german cu privire la discurs
și la analiza discursului. Totodată, corpusul de factură religioasă va fi studiat cu preponderență
dintr-o perspectivă lingvistică, dialogică și bilingvă (română și germană), care va fi complinită
de informații indispensabile din mediul teologic (aspecte ce țin de arheologia biblică, noțiuni
legate de studiul biblic al Vechiului Testament și de interpretarea psalmilor, aspecte dogmatice
și de învățătură de credință). Având în vedere faptul că textele care constituie corpusul religios
bilingv provin din medii religioase diferite (ortodox, catolic, protestant), se impune a se face
precizarea că nu vom ține cont în cadrul analizei pe corpus de diferențele de natură confesională,
abordarea fiind, după cum s-a menționat deja, cu precădere de natură lingvistică. Totodată,
realizând o analiză de tip comparativ între două limbi care nu aparțin aceleiași familii de limbi
preconizăm să întâlnim diferențe în traducere care ne-ar impune să apelăm la textele-sursă care
au stat la baza versiunilor de traducere. Menționăm că o analiză traductologică detaliată și un
studiu diacronic sau sincronic al versiunilor de traducere cu recurs la textele-sursă nu intră în
cadrul obiectivelor pe care ni le propunem.
Obiectivele cercetării. Prin prezenta cercetare științifică se urmărește atingerea, în
principal, a unor obiective generale. În acest sens, se vor avea în vedere identificarea statutului
discursului și al analizei discursului în spațiul lingvistic românesc și internațional, conturarea
cadrului teoretic al discursului religios și al dialogismului și analizarea unui corpus bilingv de
factură religioasă. La fiecare din aceste nivele de investigare vom subordona obiectivelor
generale o serie de obiective specifice. Se va acorda o atenție sporită perspectivelor propuse în
analiza discursurilor (în special celor din spațiul german, puțin sau deloc avute în vedere în
studiile realizate până acum), urmând ca discursul religios să fie caracterizat prin prisma
acestora. De asemenea, analiza comparativă pe corpusul bilingv va urmări, la diferite nivele de
analiză, mărcile prin care dialogismul este reflectat în Cartea Psalmilor, într-o anumită
categorie de psalmi («psalmii individuali de tânguire») și argumentarea faptului că aparentul
monolog psalmic este, de fapt, un dialog viu, autentic.
Metodologia cercetării. Stabilirea unei problematici și a unor ipoteze clare în inițierea
și derularea cercetării de față, precum și definirea unui set de obiective generale și specifice au
contribuit la procesul de întocmire a corpusului. Criteriile utilizate în selecție au fost relevanța
textelor pentru tematica și obiectivele propuse, caracterul sincronic al versiunilor de traducere
din cele două limbi și structura unitară a textelor.
Provocare deopotrivă teologică, lingvistică și culturală, „traducerea și tipărirea Bibliei
reprezintă rezultatul unor acumulări cantitative și al unor salturi calitative în cele mai diverse
planuri ale vieții sociale, prioritate având cultura. […] Fiecare nouă traducere a textului sacru
în limba română a însemnat înnoire și îndreptare, prin urmare, un salt în ceea ce privește
transpunerea în românește a Bibliei, dar și o nouă etapă în devenirea limbii literare.” [Iacob,
2004:5], care, grație și acestor traduceri, s-a dezvoltat treptat și s-a impus printr-o formă scrisă
standardizată [Hickey, 2014:47]. Tradusă total sau parțial, tipărită și retipărită, Biblia în limba
română are o istorie de secole. Abordând problematica traducerii Sfintei Scripturi, Gafton
[2005] evidențiază misiunea grea a traducătorilor și, în special, scrierile din cuprinsul Bibliei
care ridică probleme și dificultăți de traducere. Între acestea se numără și Cartea Psalmilor.
Comparând mai multe versiuni de traducere a psalmilor se poate observa „existența a felurite
tipuri de diferențe între texte: versete în plus sau în minus, segmentarea diferită a textului,
segmente lipsă ori în plus, felurite greșeli de înțelegere a textului la nivel de conținut, devieri
de ordin formal”, diferențe puse și pe seama „neînțelegerii poeziei ebraice (cu tot ceea ce
înseamnă aceasta: formă, conținut, realități concrete și imagini, de la secretele deșertului până
la cele ale spiritului)” [Gafton, 2005:68].
Versiunea aleasă pentru demersul nostru este Biblia sau Sfânta Scriptură, versiune
creștin-ortodoxă diortosită după Septuaginta de către Bartolomeu Valeriu Anania (ediția a doua,
publicată în anul 2009; prima ediție a fost publicată în anul 2001). Ca temei al acestei alegeri

este, pe de o parte, semnificația pe care această versiune o are pentru spațiul creștin-ortodox
român: prin hotărârea sinodală nr. 255 / 2001 a fost denumită ,,ediție jubiliară a Sfântului Sinod
al Bisericii Ortodoxe Române” [Biblia, 2009:6]. Pe de altă parte, în comparație cu alte ediții,
aceasta este îmbogățită de introduceri la fiecare carte biblică, o serie de comentarii, explicații,
clarificări, trimiteri la texte paralele, menite să faciliteze parcurgerea și înțelegerea pe cât posibil
a textului scripturistic, „totul, în ultimă instanță, menit să-i redea filologiei transparența
teologică prin care cuvintele redevin Cuvânt” [Biblia, 2009:7]. Alături de acestea, mitropolitul
Anania inserează în Biblie și note de subsol în care explică etimologia anumitor cuvinte,
opțiunea pentru utilizarea unor termeni, menționează modul în care traducătorii celorlalte
versiuni ale Bibliei au ales să transpună în limba română anumite cuvinte, oferă detalii de ordin
istoric, teologic, arheologic-biblic și citate din Sfinții Părinți aflate în strânsă legătură cu textul,
toate cu scopul de a accesibiliza înțelegerea textului sacru și pătrunderea pe cât posibil în
profunzimea ideatică a acestuia.
Deoarece demersul nostru se dorește a fi unul comparativ, pentru limba germană am
optat pentru Gute Nachricht Bibel. Altes und Neues Testament; mit den Spätschriften des Alten
Testaments (Deuterokanonische Schriften / Apokryphen), ediția a doua, apărută în anul 2008
sub patronajul Societății Biblice Germane din Stuttgart (prima ediție a fost publicată în anul
2000). Această versiune a Bibliei este rezultatul unei revizuiri a ediției Bibel in heutigem
Deutsch (1997) realizate de institute teologice evanghelice și catolice din Germania, Austria și
Elveția. Argumentele principale în alegerea versiunii menționate pentru analiza pe care o
demarăm ar fi faptul că aceasta este o ediție contemporană cu versiunea românească selectată,
în realizarea ei s-a avut în vedere – la fel ca și în versiunea românească – redarea conținutului
ideatic printr-un limbaj cât mai accesibil și actual. Totodată, optând pentru o versiune de
traducere care este folosită de alte confesiuni decât cea ortodoxă, care a avut ca principală sursă
(cel puțin pentru Vechiul Testament) textul masoretic și la realizarea căreia și-au adus
contribuțiile și câteva femei, considerăm că am putea avea o perspectivă mai extinsă asupra
textului biblic.
Având în vedere numărul relativ mare al psalmilor incluși în Cartea Psalmilor, am
considerat oportun să selectăm o singură categorie de psalmi pentru a-i supune unei analize mai
detaliate și pentru a putea astfel să atingem obiectivele propuse. Drept metode de investigare a
corpusului vom utiliza în mod complementar metoda empirico-descriptivă și metoda ipoteticodeductivă. Totodată, vom folosi observația, analiza textuală comparativă, analiza tematică și
investigarea transversală, sincronică pentru studierea corpusului selectat.
Structura tezei. Prezenta lucrare va fi structurată în patru mari capitole, care vor fi, la
rândul lor, divizate în subcapitole.
În primul capitol (De la retorică la analiza discursului) s-a realizat o prezentare
diacronică a modului în care au evoluat concepțiile despre discurs din Antichitate și până în
contemporaneitate, iar în șase subcapitole au fost evidențiate contribuțiile aduse la fondarea și
consolidarea analizei discursului.
Analizat din punct de vedere diacronic, discursul se prezintă sub diferite ipostaze
determinate de perspectivele multiple din care a fost abordat, între care există nu doar disonanțe
(cum ar fi, de pildă, concepțiile despre discurs ale lui Benveniste și Buyssens, perspectivele lui
Maingueneau, Reboul și Moeschler, pe de o parte și ideile promovate de direcția structuralistă
cu baze saussuriene, pe de altă parte, orientările diferite din spațiul german, concretizate în
analiza dialogului, pragmatica lingvistică, analiza critică a discursului, analiza conversației,
semantica discursului), ci și convergențe și elemente de continuitate (de exemplu, Fairclough
preia și dezvoltă teoria lui Halliday, modelul genovez se constituie ca un model integrativ,
metodele de analiză a discursului sunt aceleași, deși se urmăresc prin ele scopuri diferite în
funcție de perspectiva teoretică de la care se pornește: retorică, filosofică, psihologică,
lingvistică sau sociologică). În principiu, discursul a fost considerat a fi: a) activitate de limbaj

(Buyssens și Gardiner), b) un grup de texte cu intenție unanimă (Spitzmüller și Warnke), c) un
eveniment verbal și narație la persoana I (Benveniste), d) semnificant saussurian (S. Chatman),
e) ansamblu de enunțuri (Maingueneau), f) fenomen pragmatic, redus la secvența de enunțuri
constitutive (Reboul și Moeschler). În privința analizei discursului, abordările au fost
structuraliste și poststructuraliste, semantice, sintactice, schematice, pragmatice și sociopsiholingvistice.
În cel de-al doilea capitol (Discursul religios) s-a urmărit conturarea profilului
discursului religios pe baza concepțiilor lansate în trei spații lingvistice diferite (român, german
și francez).
În spațiul lingvistic românesc, pornindu-se de la concepțiile pragmalingvistice existente,
s-au trasat liniile definitorii ale discursului religios, realizându-se clasificări ale acestuia în
funcție de anumite criterii, subordonându-i-se și diferite ipostaze de manifestare. Astfel,
discursul religios este considerat un discurs specializat cu următoarele caracteristici: este
„normat și normativ sau prescriptiv și injonctiv”, în funcție de contextul și scopul în care este
utilizat poate fi hegemonic sau ideologic, aspectele dogmatice și strategiile specifice pe care le
utilizează conferindu-i monumentalitate, fidelitate față de Tradiție, cărora li se asociază, de cele
mai multe ori, caracterul conservator și aspectul arhaic. Spre deosebire de alte tipuri de
discursuri, se are în vedere faptul că în cadrul discursului religios se actualizează dimensiunea
tainei și a tăcerii și o relație deosebită stabilită între emițător și receptor – pe baza căreia „textul
religios devine discurs” –, condiții sine qua non ale înțelegerii și interpretării acestui tip de
discurs.
Perspectiva franceză asupra discursului religios evidențiază necesitatea studierii și a
schimbării paradigmei de abordare a acestui tip de discurs, subliniindu-se, totodată, și caracterul
său exclusivist și eterogen.
Pornind de la concepțiile lingviștilor germani Busse și Teubert am putut crea un profil
al discursului religios. În acest sens, acesta ar fi definit prin ansamblul tuturor textelor care au
în centru o învățătură de credință, o dogmă, care utilizează termeni din anumite câmpuri
lexicale, texte care, din punct de vedere teleologic, sunt în unitate, între care există relații
semantice și în care se pot identifica raporturi intertextuale. Analizat conform teoriei lui
Matthias Jung, reprezentant al Școlii din Düsseldorf, discursul religios poate fi reprezentat
schematic și grafic, aspect ce constituie o abordare practică și concretă a unor noțiuni teoretice.
În acest sens, discursul religios se poate defini ca discurs general, extins din punct de vedere
tematic, având discursul biblic drept discurs parțial, discurs care, la rândul lui, are două
subcategorii: discursul vechi- și noutestamentar. Dacă se are în vedere discursul religios din
Cartea Psalmilor, se conchide că el este suma a trei mari elemente: slujbele bisericii și
rugăciunea personală + discursul biblic veterotestamentar + psalmii. Aplicând și modelul
complexului de afirmații propus de lingvistul din Düsseldorf, s-a observat că textul psalmic
oferă și un model de text care nu poate fi subordonat unui singur tip de discurs, ci în care se
regăsesc fragmente din mai multe discursuri.
Capitolul al III-lea a fost cel mai extins și a cuprins atât o parte sintetică, introductivă,
în care s-a oferit o privire de ansamblu asupra Cărții Psalmilor, în general, și a psalmilor, în
particular și s-a realizat o prezentare diacronică și sincronică a concepției dialogice, cât și o
parte analitică, practică, în care s-a dezvoltat analiza comparativă pe corpusul bilingv de factură
religioasă. Pornind de la concepțiile lui Bahtin cu privire la dialogism și la existența unui
„super-destinatar”, luând drept repere delimitările terminologice propuse de modelul genovez,
orientările semiotice ale Danei-Luminița Teleoacă și analizele lui Carleen Mandolfo, am
identificat în categoria de psalmi pentru care am optat modul în care dialogismul este reliefat și
actualizat.
Privită diacronic din perspectiva vieții creștinilor și a practicării cultului, Cartea
Psalmilor a avut un statut și o importanță aparte. Perspectivele din care a fost prezentată și

interpretată au fost diferite (teologică, antropologică, literară, lingvistică, semiotică), dar, totuși,
convergente. La rândul lor, psalmii propun exegeților și cititorilor o diversitate tematică și o
unitate conceptuală. Deși originalitatea și originea i-au fost puse sub semnul întrebării, discursul
religios din psalmi oferă nu doar informații cu privire la viața poporului lui Israel, ci și o
perspectivă unică asupra relației om-divinitate, asupra statutului creatorului în univers, având
un caracter liric, plurivoc și deschis interpretărilor interdisciplinare. S-au realizat clasificări ale
psalmilor din punct de vedere formal (Crüseman), literar (Fouilloux, Langlois, Le Moigné),
contextual, tematic (Semen, Braniște, Olaru) și din punctul de vedere al cuprinsului (Onișor,
Westermann) și al uzului (Anania). Conform ultimului criteriu menționat, psalmii au fost
dispuși în grupe și subgrupe (Quell), în cadrul cărora se poate identifica și categoria «psalmilor
individuali de tânguire».
Abordat din perspectivă diacronică, dialogismul își relevă originea încă de la începutul
lumii și al creării omului, teoretizarea lui făcându-se după secolul al XVI-lea. Perspectiva
dialogică a fost utilizată în mediile teologice, filosofice, antropologice (F. H. Jacobi, Feuerbach,
Kierkegaard, W. James, H. Cohen, F. Ebner, E. Grisebach, Jaspers, M. Buber) și lingvistice
(Bahtin, Maingueneau). Conform lui Bahtin, dialogismul presupune dialogul sinelui cu altul
(alteritatea), a fi însemnând a fi în dialog cu ceilalți. În centrul dialogului Bahtin a așezat
certitudinea existenței unui „super-destinatar” care va recepta mesajul emițătorului și a
evidențiat caracterul dialogic intrinsec al oricărui cuvânt. Creșterea, dezvoltarea și înnoirea se
pot produce atunci când o idee / o temă / o structură intră în relații dialogice cu alte idei / teme
/ structuri, dialogul având un caracter deschis, contribuind la producerea intertextului și având
capacitatea de a depăși limitele spațio-temporale. Pornind de la concepțiile lui Bahtin, lingviștii
care au propus modelul genovez (sub coordonarea lui E. Roulet) au realizat o serie de delimitări
terminologice utile în analiza intervențiilor verbale, a schimburilor verbale și a vorbitorilor. Tot
pe urmele lui Bahtin, Maingueneau subliniază importanța dialogismului și a relațiilor dialogice
în discurs și necesitatea unei disocieri între dialog și dialogism.
În categoria «psalmilor individuali de tânguire» dialogismul este reflectat la nivel interși intrapsalmic. La nivel interpsalmic, caracterul dialogic este susținut de structura constitutivă.
În psalmii care respectă structura tipică, secvența introductivă prezintă adresări directe către
Dumnezeu (în cadrul cărora sunt utilizate interogații retorice), secvențe narativ-descriptive
care, împreună cu interogații și / sau exclamații retorice, se prezintă sub forma unor scurte
rugăciuni de cerere, monologuri interioare. Corpul psalmilor conține o secvență a tânguirii, în
care psalmistul își prezintă detaliat propria suferință, rugăciuni de cerere, argumente pentru
persuadarea divinității și primirea ajutorului din partea acesteia, conturarea imaginii divinității
și pedepsele pregătite păcătoșilor. În încheiere sunt cuprinse făgăduințe, monologuri interioare,
strigăte către Dumnezeu, exprimarea certitudinii că rugăciunea a fost ascultată, diferite
îndemnuri și sfaturi, pedepsele pentru păcătoși.
În psalmii care se abat de la structura constitutivă tipică și în care apar și alte structuri,
secvența introductivă prezintă ca elemente distinctive utilizarea persoanei a treia singular,
adresarea directă către Dumnezeu utilizând exclamațiile retorice, secvențe în care este descrisă
măreția lui Dumnezeu, secvențe narative în care psalmistul își exprimă încrederea în
Dumnezeu, făgăduințe făcute divinității și redarea Cuvintelor lui Dumnezeu. Cuprinsul include
abateri mai numeroase de la structura tipică, incluzând secvențe în care sunt reliefate măreția,
legea și judecata divine, în care sunt redate Cuvintele lui Dumnezeu revelate proorocilor,
comuniunea tainică dintre Dumnezeu și psalmist, încrederea acestuia în dobândirea bucuriei și
a harului, solicitarea unei pedepse și / sau binecuvântări, adresări directe către credincioși,
monologuri interioare. Secvența finală cuprinde adresări către Dumnezeu în numele poporului
și în nume propriu, făgăduințe făcute lui Dumnezeu, ilustrarea unor trăsături divine, pedepsele
pentru păcătoși, descrierea credincioșilor și o sinteză a chinurilor psalmistului.

În psalmii care sunt incluși în categoria „speciilor derivate” se menține structura
constitutivă tripartită, dar atmosfera se modifică, fiind evidente sentimente și atitudini ca
încrederea, pacea, bucuria, iubirea. Psalmistul este copleșit de ajutorul primit de la Dumnezeu
și dorește să-și petreacă viața cu și în Acesta.
La nivel intrapsalmic, dialogismul se conturează la nivel tematic printr-o serie de teme
recurente, precum zbuciumul psalmistului, prigonirea lui de către vrăjmași, nădejdea deplină în
Dumnezeu, pribegia, deșertăciunea umană, tristețea, dorința de a fi mărturisitor al lui
Dumnezeu, ajutorul, iertarea, judecata, dreptatea venite din partea divinității. La nivel
gramatical și stilistic, dialogismul intrapsalmic se concretizează în patru tipuri de dialoguri: a)
dialogul vrăjmașilor / oamenilor drepți cu psalmistul, b) dialogul psalmistului cu necredincioșii
/ credincioșii, c) dialogul psalmistului cu el însuși și cu obiectele care-i aparțin și d) dialogul
dintre psalmist și Dumnezeu.
a) În cadrul dialogului vrăjmașilor / oamenilor drepți cu psalmistul, pentru a fi redate
afirmațiile puse pe seama altor persoane, s-au utilizat ghilimelele, vorbirea directă și diferite
mărci gramaticale, tonul fiind amenințător. Spre deosebire de versiunea românească, versiunea
germană se distinge prin utilizarea propozițiilor incidente și prin preferințe diferite în privința
categoriei gramaticale a persoanei (în limba română sunt utilizate cu precădere persoana I,
singular și persoana a III-a, singular, în timp ce în limba germană se optează pentru persoana I,
plural și persoana a II-a, singular).
b) Dialogul psalmistului cu necredincioșii / credincioșii are în limba germană un caracter
mai puțin virulent, utilizându-se în redarea lui exclamații retorice mai numeroase decât în limba
română (ceea ce conferă un grad mai ridicat de expresivitate discursului). În versiunea
românească, în schimb, predomină interogațiile retorice, fapt ce denotă caracterul vehement al
exprimării. Dacă în limba română imaginea omului credincios este conturată prin lexeme la
numărul singular și este subliniată teama în fața divinității, în limba germană este scoasă în
evidență necesitatea slăvirii lui Dumnezeu, iar imaginea credinciosului este conturată prin
lexeme la numărul plural. totodată, în limba germană, spre deosebire de limba română, se
observă preferința pentru exprimări eufemistice, pentru persoana a III-a, plural atunci când se
face referire la păcătoși (în limba română se optează pentru persoana a II-a, plural) și pentru
utilizarea propozițiilor incidente și a subordonatelor relative.
c) În dialogul psalmistului cu el însuși și cu obiectele care-i aparțin este evidentă, de
asemenea, preferința pentru utilizarea formelor pronominale și a celor verbale la persoane și
numere diferite, aspect ce reliefează caracterul preponderent colectiv al discursului din
versiunea germană (deși psalmistul vorbește cu sine însuși, prin interogațiile retorice nu face
referire doar la propria lui persoană, se utilizează numărul plural) și caracterul oarecum
individualist al discursului din versiunea românească (psalmistul vorbește cu propriul suflet, se
utilizează persoana I, singular). Și în cadrul acestui tip de dialog se observă în versiunea
germană preferința pentru propozițiile incidente și pentru exclamațiile retorice.
d) În cadrul dialogului dintre psalmist și Dumnezeu sunt utilizate adresări directe și sunt
făcute invocări ale prezenței și ajutorului lui Dumnezeu. Psalmistul își exprimă rugăciuni de
cerere, Îl trage la răspundere pe Dumnezeu pe un ton vehement și menționează / solicită
pedepsele pentru păcătoși. La nivelul acestui tip de dialog sunt reperabile în discurs mărci ale
protagoniștilor dialogului (psalmistul-emițător și Dumnezeu-„super-destinatarul”). Dialogul
are un caracter ontologic, pentru a fi perceput ca dialog solicitând dimensiunea tainei, tăcerii și
a smereniei în care Dumnezeu îi răspunde făpturii Sale.
Pentru a trece peste limitele impuse oarecum de analiza pe corpus, care s-ar fi redus doar
la categoria «psalmilor individuali de tânguire» care respectă structura constitutivă tipică, am
extins analiza și pe un psalm încadrat într-o altă subcategorie. Astfel, am considerat oportun să
realizăm un excurs al lucrării – Dialogismul într-un «psalm individual de tânguire» din
categoria „specii derivate”. Psalmul 138 (139) – în care, apelând și la informații de bază din

domeniul traductologiei, am intenționat să analizăm dialogismul într-un «psalm individual de
tânguire» din categoria „specii derivate”. Pe baza acestei analize am conchis că perspectiva
dialogică se menține și într-o altă subcategorie de psalmi, fiind reflectată prin mărci proprii și
că opțiunile de traducere au o importanță decisivă în profilarea, receptarea și interpretarea
discursului religios dintr-o anumită perioadă de dezvoltare a limbii-țintă, în particular și a
societății, în general.
La nivelul dialogismului interpsalmic, psalmul analizat prezintă aceeași structură
tripartită alcătuită din secvența inițială, cuprins și secvența finală. În secvența introductivă este
realizată o adresare directă către Dumnezeu în cadrul căreia se conturează imaginea divinității
și se evidențiază pedagogia divină. În cuprinsul psalmului domină secvențele narativdescriptive, interogațiile și exclamațiile retorice prin care se exprimă încrederea deplină a
psalmistului în Dumnezeu și legătura profundă dintre aceștia, psalmul având aspectul unui imn
adresat divinității. În secvența finală, prin adresarea directă către Dumnezeu se exprimă nevoia
creaturii de a fi cercetată de către Creator.
În privința dialogismului intrapsalmic decelabil la nivel gramatical și stilistic am
identificat două tipuri de dialoguri: a) dialogul dintre psalmist și păcătoși și b) dialogul dintre
psalmist și Dumnezeu.
a) Spre deosebire de ceilalți psalmi analizați, dialogului dintre psalmist și păcătoși îi este
alocat în psalmul 138 (139) un spațiu redus și este prezent doar în versiunile românești (în care
se concretizează într-o adresare directă către ucigași), în timp ce în versiunile germane se
observă doar o adresare directă către Dumnezeu.
b) Dialogul dintre psalmist și Dumnezeu are aspectul unui amplu monolog, constituit
dintr-o secvență narativă extinsă, cu note descriptive. Psalmistul I se adresează în mod direct
lui Dumnezeu pentru a-și exprima uimirea în fața măreției divinității și recunoștința pentru
purtarea de grijă permanentă a lui Dumnezeu și pentru a solicita dreptate în privința păcătoșilor
și povățuire. Spre deosebire de ceilalți psalmi, în psalmul 138 (139) sunt mult mai numeroase
mărcile lexico-gramaticale prin care se identifică persoana psalmistului, ceea ce dovedește
reîntregirea ființei psalmistului în Dumnezeu și ființarea lui prin dialog.
În privința opțiunilor de traducere se pot identifica atât puncte de convergență între
versiunile analizate, cât și elemente divergente, care pun sub semnul întrebării anumite sensuri
sau structuri. Sintetizând aprecierile făcute, se poate conchide că versiunile contemporane 1968
și 1967 au trăsături comune și, prin comparație cu celelalte două versiuni, se individualizează
printr-un caracter arhaic al discursului, prin simplitatea și echilibrul formei (rezultate în special
datorită încercării de menținere a structurii poeziei ebraice) și, totodată, prin profunzimea
exprimării. Celelalte două versiuni contemporane (2009 și 2008) se caracterizează printr-o
tendință de modernizare a exprimării, accentul fiind pus mai mult pe concretețea și concizia
discursului și mai puțin pe nuanțări stilistice (în special în versiunea 2008).
Concluzii. Rezultatele analizei au demonstrat faptul că discursul religios din «psalmii
individuali de tânguire» are un caracter deschis, fiind spațiu al plurivocității, propunând și
instituind un dialogism bivalent și putând fi încadrat în ceea ce Bahtin numea „paradigmă de
gândire dialogică”, asociată unei strategii moderne de gândire orientate spre limbă. Discursul
religios din Cartea Psalmilor, prin orientarea sa dialogică, demonstrează faptul că, la un
micronivel, psalmii reprezintă modul de ființare al psalmistului, iar Cartea Psalmilor un capitol
biblic care asigură dinamism și este în dialog cu toate celelalte cărți ale Sfintei Scripturi, iar la
un macronivel, faptul că dialogismul este intrinsec ființei umane, care nu se poate împlini
ontologic decât menținând un dialog autentic și viu cu Dumnezeu și cu semenii.
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