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Abstract:The Bible has a fascinating history. Over time, the Bible has been the epicenter of a very 

close collaboration and the source of many conflicts. Many of our ideas about the translations of the 

Bible are confused and ill-defined because we often lack a balanced understanding of the present and 

the past of interfaith cooperation related to biblical studies. Constantly oscillating between the two 

extreme poles of communion and division, biblical interfaith cooperation has known three main 

stages: peaceful unity, major differentiation, and difficult reconciliation. 
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Cooperarea interconfesională nu este neapărat un succes sau un compromis: nimeni 

nu învinge şi nimeni nu pierde. Cooperarea interconfesională nu reprezintă un regres, ci un 

evident progres. Graţie acestei cooperări, creştinii care lucrează împreună îşi pot prezenta 

într-un mod mult mai coerent poziţiile lor tradiţionale. Traducătorii de diferite confesiuni care 

cooperează în activitatea de redare cât mai fidelă a textelor demonstrează că pot merge 

împreună spre o înţelegere avansată a elementelor comune ale credinţei. În acelaşi timp, 

cooperarea interconfesională nu poate fi privită nici ca o modă sau ca rezultat al unui demers 

diplomatic ecleziastic. 

United Bible Societies s-a format, oficial, în anul 1946, în cadrul unei întâlniri în 

Haywards Heath, Anglia. Reprezentanţi din şase ţări fuseseră de acord în 1939 să formeze un 

Consiliu al Societăţilor Biblice, însă au intervenit şase ani de război. La întâlnirea din 1946, 

reprezentanţi din 13 societăţi biblice naţionale au convenit asupra nevoii de a oferi textul 

Bibliei unei Europe devastate de război. Aspecte premergătoare înfiinţării UBS pot fi 

identificate încă de la primele întâlniri ale American Bible Society, ale British and Foreign 

Bible Society şi National Bible Society of Scotland în 1932. Acestea au pus bazele viitoarelor 

întâlniri din 1939 şi 1946. Mişcarea actuală îşi are originile în formarea British and Foreign 

Bible Society în 1804 şi American Bible Society în 1816. Aceste două societăţi au desfăşurat 

cea mai mare activitate a United Bible Societies în secolul XX şi joacă încă un rol vital în 

dezvoltarea sa actuală. Imperiul Britanic se afla în culmea ascensiunii sale în secolul al XIX-

lea, însuşi numele British and Foreign Bible Society arătând că teritoriul său nu se limita la 

patria mamă. Odată cu organizarea Amerian Bible Societies în câteva state şi societăţi locale, 

United Bible Societies se va răspândi rapid. Se adăugau noi teritorii, iar populaţia creştea 

foarte mult. Un simplu tur în cadrul noilor frontiere arăta că doar foarte puţini oameni aveau 

Biblii, deşi Biblia era principala moşternire culturală a tinerei naţiuni. 

De la scrierea şi păstrarea primelor manuscrise biblice în vechime, de la înlocuirea 

sulurilor cu codexurile în primul secol creştin, la folosirea unei Biblii de către Gutenberg 

pentru a-şi prezenta noua tehnologie, aspectul material al textelor scripturistice a fost profund 
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înrădăcinat în ambientul cultural al vremurilor respective.
1
 Secolul al XIX-lea a reprezentat o 

perioadă încărcată de ideologii concurente, dar şi de războaie şi de răsturnări politice 

spectaculoase. Publicarea Bibliei a fost dintotdeauna strâns legată de transformările culturii 

cuvântului scris. Nenumărate evenimente şi confruntări de idei, polemici, istorisiri îşi vor găsi 

loc în paginile ziarelor şi ale cărţilor, astfel încât, într-o asemenea dezvoltare fără precedent a 

tiparului, implicarea Societăţilor Biblice în promovarea transformării tehnologice este trecută 

cu vederea foare uşor. O preocupare constantă a părinţilor fondatori ai British and Foreign 

Bible Society a fost aceea de a produce Biblii la un preţ pe care oricine şi l-ar fi putea 

permite, ceea ce s-a şi întâmplat.
2
   

Fondatorii British and Foreign Bible Society au fost oameni foarte practici. Imediat 

după întemeierea Societăţii au lansat o campanie puternică de publicitate al cărei scop 

principal era acela de a face cunoscută Societatea în Anglia, Scoţia, Wales şi Irlanda şi de a 

recruta noi membri, motiv pentru care au trimis scrisori în străinătate îndemnând la înfiinţarea 

de Societăţi Biblice. În plus, British and Foreign Bible Society a trimis reprezentanţi în toate 

ţările de pe continent pentru a organiza întruniri şi pentru a ajuta la întemeierea noilor 

societăţi. Vestea înfiinţării British and Foreign Bible Society s-a răspândit extrem de repede 

în toată Marea Britanie, oameni de toate categoriile sociale devenind membri şi dorind să se 

implice în activitatea organizaţiei. 

Încă înainte de Conciliul Vatican II existau puternice semne de cooperare 

interconfesională. Nu avem suficient spaţiu aici pentru a le menţiona pe toate. La începutul 

secolului al XX-lea, Giovanni Luzzi intenţiona să dea viaţă unei organizaţii care se dorea o 

asociaţie creştină şi catolică în sensul cel mai larg al cuvântului. Această asociaţie fondată în 

1909 s-a numit Fides et Amor, iar printre sutele de membri fondatori catolici vom întâlni şi 

ortodocşi şi protestanţi. Se pare că Giovanni Luzzi a dorit ca protestanţii să fie o minoritate în 

această asociaţie pentru a evita amploarea controversei anti-catolice care a caracterizat 

propaganda evanghelică în Italia.
3
 Succesele iniţiale au fost mult mai mari decât se aşteptase. 

Printre susţinătorii şi admiratorii acestui proiect găsim oameni importanţi ai culturii italiene şi 

universale: Mircea Eliade, Antonio Fogazzaro, Adolf Von Harnack, Giovanni Genocchi 

(Buzzetti 2000, p.96). Trebuie să recunoaştem însă că Fides et Amor a avut propriile sale 

limite rezultate în primul rând din faptul că nu a putut produce rezultate pozitive durabile. 

Autorităţile catolice au privit cu multă suspiciune armonia uluitoare dintre membrii asociaţiei 

Fides at Amor. Cu toate acestea, putem recunoaşte în planurile iniţiale ale Fides et Amor 

trăsăturile unei veritabile cooperări biblice interconfesionale. 

În 1996 se publică şi prima ediţie TGNT. Noul Testament Grecesc este o realizare 

internaţională şi interconfesională de care United Bible Societies are foarte mare nevoie 

pentru a produce o ediţie critică a Noului Testament care să fie disponibilă pentru toate 

traducerile. În acea perioadă Carlo Martini, un cercetător care preda critică textuală 

neotestamentară la Institutul Biblic Pontifical din Roma este chemat să facă parte din micul 

grup de experţi care se ocupa de acest demers. În acest context el întăreşte atmosfera care 

rezultă din deciziile Conciliului Vatican II, încurajând climatul internaţional şi 

                                                           
1
 Între secolele al XV-lea şi al XIX-lea au existat doar foarte puţine schimbări în tehnologia de tipărire, de 

editare şi de legare a cărţilor. Gutenberg s-ar fi simţit ca acasă în tipografiile Europei industriale timpurii. 
2
 Încă din secolul al XIX-lea Scripturile puteau fi tipărite mult mai rapid decât înainte. Graţie tehnologiei rapide, 

Biblia a devenit imediat un produs fabricat în masă. 
3
 În mod concret, Fides et Amor a publicat în primul rând un volum care a conţinea Evangheliile şi Faptele 

Apostolilor. Apoi a publicat Noul Testament cu note. Încă de la început a reuşit să aducă în limbile vernaculare 

sute de texte biblice. A trezit un interes major în rândurile catolicilor şi ale capelanilor militari din Primul 

Război Mondial. 
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interconfessional în cadrul căruia apare un instrument menit să devină unul din fundamentele 

traducerilor biblice.
4
  

Anul 1968 reprezintă un moment de cotitură în domeniul cooperării interconfesionale 

legate de traducerea Bibliei întrucât atunci se va redacta celebrul document Bilateral Guiding 

Principles for Interconfessional Cooperation in Translating the Bible. În cadrul cooperării 

biblice interconfesionale, acest document este de o importanţă capitală pentru întreaga istorie 

a creştinismului. Principala sa caracteristică o reprezintă uriaşa autoritate. Documentul este 

semnat de reprezentanţii Secretariatului Catolic pentru Unitate Creştină şi ai United Bible 

Societies. În al doilea rând, o altă caracteristică esenţială o reprezintă marea sa influenţă.
5
 

După 1987, documentul va fi temelia traducerilor biblice realizate în cooperare de creştinii de 

diferite confesiuni. Menţionăm două aspecte mai importante care, până la apariţia 

documentului, jucau un rol important în evidenţierea atitudinii creştinilor de confesiuni 

diferite. Cele două aspecte se referă la cărţile deuterocanonice şi la note. Până la apariţia 

documentului era normal să auzi că este foarte uşor să înţelegi dacă o traducere a Bibliei are 

origine protestantă sau catolică. Pe scurt şi destul de superficial, se considera că trebuiau 

analizaţi doi factori: dacă o Biblie conţine cărţile deuterocanonice, atunci ea este catolică; 

dacă nu conţine cărţile deuterocanonice, avem de-a face cu un text scripturistic protestant. De 

asemenea, dacă o Biblie conţine note explicative, ea este catolică, iar dacă nu conţinea acele 

note, textul era protestant (Buzzetti 2000, p. 97). Odată cu apariţia documentului Guiding 

Principles for Interconfessional Cooperation in Translating the Bible avem de-a face cu o 

renunţare totală la cele două considerente menţionate mai sus şi cu apariţia a foarte multe 

traduceri, în întreaga lume, într-un evident context de cooperare interconfesională.
6
 Începând 

cu anul 1989, odată cu implicarea directă a Secretarului de Stat Bertalot’s son Valdo, 

Societatea Biblică Italiană şi-a sporit foarte mult activitatea şi colaborarea ecumenică 

ocupându-se cu difuzarea Bibliei în cele mai sărace ţări ale lumii. În domeniul tipăriturilor, 

numeroase manuale şi dicţionare ale limbilor biblice originale vor dobândi o importanţă 

deosebită.
7
  

American Bible Society şi Societăţile Biblice din Europa s-au unit în anul 1946 dând 

naştere United Bible Societies, structură organizaţională care le va permite să lucreze 

împreună. Drept consecinţă, munca de traducere a Bibliei a căpătat o puternică dimensiune 

internaţională, iar editarea şi traducerea Bibliilor pe scară largă au devenit posibile graţie unui 

buget comun (World Service Budget). Mai mult, odată cu colapsul imperiului britanic şi cu 

disoluţia coloniilor portugheze şi olandeze de după al Doilea Război Mondial, se formează 

state independente în Asia şi în Africa în care îşi vor face apariţia Societăţi Biblice. Odată cu 

căderea Uniunii Sovietice, 50 de ani mai târziu, ultimul mare imperiu European îşi cunoaşte 

sfârşitul. Uniunea Sovietică era împărţită într-un număr mare de ţări care vor deveni 

independente de Moscova atunci când va cădea comunismul. În toate aceste ţări se vor 

înfiinţa Societăţi Biblice, iar în Rusia practic va reînvia Societatea Biblică Rusă.  Drept 

rezultat al tuturor acestor transformări, numărul Societăţilor Biblice va ajunge la 130. 

                                                           
4
 Încă de la a doua ediţie a Noului Tesament Grecesc din 1968 numele lui Martini este menţionat în mod 

explicit. În întreaga lume catolică, acel exemplu are o importanţă decisivă. 
5
 Din 1968 în 1987 (când apare a nouă ediţie uşor revizuită), acest document reprezintă baza a aproximativ două 

sute de traduceri interconfesionale apărute în întreaga lume. 
6
 Putem aminti aici textul Italian “Parola del Signore. Traduzione interconfessionale in lingua corrente - TILC”, 

editat de LDC-UBS. Prima ediţie a Noului Testament apare în 1976, iar întreaga Biblie în 1985. Vor urma foarte 

multe retipăriri în diferite formate şi în milioane de copii.
6
 Deşi nu a fost folosită în textele oficiale liturgice, 

ediţia TILC s-a bucurat de un real succes. Odată cu formarea regiunii europene a United Bible Societies în anul 

1968, aripa italiană, încă dependentă de Londra până la acea dată, a intrat în asociaţie cu drepturi depline. 
7
 Ediţia Diodati revizuită, încă preferată de protestantismul italian, va depăşi 600 000 de copii în perioada 1980-

2000. O semnificaţie aparte va avea prima traducere literară şi ecumenică a Evangheliei după Luca, rezultat al 

colaborării dintre catolici, evanghelici şi ortodocşi. 
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Mişcarea biblică se va transforma dintr-o mişcare europeană într-una mondială, prezentă în 

toate ţările lumii şi care va avea o puternică dimensiune interconfesională. 

Progrese semnificative vor deveni posibile prin Consiliul Vatican II care a pus bazele 

unor reforme decisive de lungă durată. Decizia Conciliului de a ţine slujbele în limbile 

vernaculare, împreună cu hotărârea de a fundamenta toate traducerile biblice pe textele 

greceşti şi ebraice, şi nu pe Vulgata, a condus la o cerere considerabilă de noi traduceri 

biblice, deschizând calea cooperării între Societăţile Biblice. Acordul de la Roma, din 1968, 

dintre UBS şi Secretariatul pentru Unitatea Creştină referitor la cooperarea interconfesională 

în traducerea Bibliei, demonstrează cât de mult şi-a revizuit Biserica Romano-Catolică 

părerea despre Societăţile Biblice, adoptând poziţia protestantă de folosire a textelor greceşti 

şi ebraice pentru traducerea Bibliei.
8
 Mai mult, Societăţile Biblice au deschis calea publicării 

de Biblii cu note explicative schimbând prevederea controversată “fără notă sau comentariu” 

cu “fără notă doctrinală sau comentariu doctrinal”. Acest aspect era deosebit de important în 

special pentru catolici şi ortodocşi. Nu în ultimul rând, comitetele interconfesionale de 

specialişti în Proiectele Noul Testament Grec şi Vechiul Testament Ebraic au stabilit un text 

de bază al Vechiului şi al Noului Testament, astfel încât astăzi, acelaşi text este folosit în 

întreaga lume pentru traducerea Bibliei. Chiar şi în comunism a existat o cooperare strânsă 

între Societăţile Biblice şi bisericile ortodoxe din Europa Răsăriteană.
9
 În acelaşi timp, 

Societăţile Biblice din Orientul Mijlociu şi din Grecia lucrau în strânsă cooperare cu 

Bisericile Ortodoxe în procesul de traducere a Bibliei sau în publicarea unor ediţii comune ale 

Bibliei. Odată cu căderea comunismului, Biserica Ortodoxă Rusă şi-a redobândit libertatea. 

În anul 1991, Patriarhul Alexei al II-lea a semnat un Acord de Cooperare care reglementa 

colaborarea dintre Biserica Ortodoxă Rusă şi UBS. În anul 1996 Patriarhul Ecumenic 

Bartolomeu a numit o comisie de cercetători a căror sarcină principală era aceea de a găsi 

soluţii la controversa privitoare la un text comun de bază pentru activitatea de traducere a 

Bibliei.
10

  

Societăţile Biblice au fost parte a unei culturi a entuziasmului religios în secolul 

al XIX-lea, o cultură care presupunea atât mersul la biserică din credinţă, proteste 

dezinvolte de credinţă, dar şi un cult al respectabilităţii bazat pe valorile spirituale 

comune ale societăţilor apusene industrializate. Acea cultură nu depindea doar de 

comerţul de cărţi pentru a-şi face cunoscut mesajul, presiunea mesajului fiind cea care 

va conduce la schimbarea comerţului însuşi. (Howsam 2000, p. 26). 

Activitatea asociaţiei United Bible Societies de traducere, de publicare şi de 

distribuire a Scripturii are o istorie lungă. Traducerea Scripturilor începe odată cu redarea în 

limba greacă a Bibliei Ebraice pentru evreii vorbitori de greacă din Egipt. A continuat cu 

traducerea în latină a Noului Testament grecesc şi a Vechiului Testament ebraic la care a 

lucrat Fericitul Ieronim. Procesul de traducere a Bibliei este unul din obiectivele principale 

ale United Bible Societies. În zilele noastre, cel puţin o parte a Bibliei a fost tradusă în mai 

mult de 2233 din cele aproximativ 6000 de limbi, iar UBS este implicată în prezent în peste 

700 de noi proiecte de traducere în întreaga lume. 

UBS este pe deplin conştientă că simpla tipărire de Biblii este doar o mică parte a 

provocării de transmitere a textului biblic. Principala preocupare este legată de primirea 

                                                           
8
 Potrivit acestui acord, un principiu era acela de plasare a textelor deuterocanonice între Vechiul şi Noul 

Testament. Trebuie menţionat că Societăţile Biblice Europene au renunţat la rezistenţa lor faţă de scrierile 

deuterocanonice. 
9
 Această cooperare a fost întărită de faptul că United Bible Societies oferea acestor ţări hârtie şi materiale 

pentru legătorii. 
10

 Întrebarea principală se referea la textul care trebuia considerat cel de bază pentru traducerile în limbile 

naţionale: trebuia ales textul grec sau cel ebraic? Să nu uităm că toate bisericile – Catolică, Ortodoxă şi 

Protestantă – au recunoscut nevoia urgentă de evanghelizare a Europei şi s-au referit la acest lucru în luările lor 

de poziţie oficiale.  



15 

 

concretă de către oameni a mesajului biblic, ţinând cont de faptul că există bariere care 

depăşesc mult simpla publicare de Biblii. 40% din populaţia lumii nu ştie să citească. În faţa 

acestui procent, Bibliile tipărite sunt neputincioase.
11

 O altă preocupare este legată de modul 

de raportare la oamenii din lumea dezvoltată care, chiar dacă ştiu să citească, aleg să nu facă 

acest lucru, primindu-şi informaţia necesară fie prin intermediul televizorului, fie al altor 

mijloace audio sau video. Mecanismul de transmitere a textului biblic va implica din ce în ce 

mai mult internetul, de la e-commerce la Scripturile online. 

De-a lungul secolelor, „publicarea” Bibliei consta în copierea atentă pe pergament sau 

papirus a paginilor Scripturii. Bibliile erau adevărate comori deţinute de leaderii religioşi sau 

politici. Odată cu descoperirea tiparului are loc o adevărată revoluţie ale cărei ecouri se fac 

auzite până în prezent. Scripturile au fost totodată publicate în formate diverse, incluzând 

Biblii integrale, Testamente separate, Evanghelii, Fapte ale Apostolilor, Psalmi, Biblii vesele 

sau Braille.
12

  

British and Foreign Bible Society a fost fondată în Anglia într-un mediu evanghelic şi 

cu scopuri ecumenice, plecând de la premisa că Biblia şi răspândirea ei sunt o moştenire 

comună a tuturor creştinilor. British and Foreign Bible Society a fost activă în multe ţări 

europene, africane şi asiatice prin intermediul agenţiilor sale. În mod similar, alte societăţi 

biblice au apărut în întreaga lume, cum ar fi, de exemplu, Societăţile Biblice Americane sau 

cele Olandeze. După Congresul de Viena şi după Restauraţie, Societăţile Biblice, condamnate 

de foarte multe ori în documentele oficiale ale Bisericii Catolice, au devenit strâns legate de 

Bisericile Evanghelice până la Conciliul Vatican II (1965), după care s-a realizat treptat o 

cooperare din ce în ce mai strânsă între Societăţile Biblice şi Biserica Romano-Catolică. 

British and Foreign Bible Society a apărut la Londra, în 1804, într-o perioadă de conflicte 

politice şi miliare cu imperiul lui Napoleon şi s-a răspândit imediat în întreaga Europă.
13

 Prin 

urmare, Bibliile au început să intre în mod secret în Italia din Londra şi din teritoriile 

britanice din Malta şi din Gibraltar, dar şi din Basel (Elveţia), până când vor fi publicate la 

Torino în 1820. Cert este că de la o activitate clandestină la o structură oficială, de la ediţii de 

contrabandă la cele legale vândute în magazine, de la conflicte interconfesionale la întruniri 

ecumenice, British and Foreign Bible Society are acum o istorie de 200 de ani. 
14

 Intenţia 

British and Foreign Bible Society era aceea de a oferi un text biblic fără să intre prea mult în 

interpretarea sa, lăsând cititorii să îl interpreteze individual sau potrivit indicaţiilor date de 

diferitele biserici sau facultăţi de teologie. 
15

 

Încă de la formarea sa, unul din cele mai interesante aspecte ale United Bible 

Societies a fost acela că toate societăţile biblice au fost considerate membri egali, fie că erau 

cele care sprijineau activitatea cu contribuţii financiare, fie că erau cele care se bucurau de 

                                                           
11

 Acesta este motivul principal pentru care UBS s-a implicat activ în publicarea celebrelor New Reader 

Scriptures menite să îi ajute pe cei care vor să înveţe să citească folosind textul biblic drept manual. 
12

 “Publicarea” în secolul XXI presupune totodată Biblii în format audio sau video pe support DVD, CD-ROM, 

memory stick sau orice altceva ar putea ajuta la răspândirea cuvântului lui Dumnezeu.  
13

 În 1808, British and Foreign Bible Society a publicat prima Biblie în italiană în versiunea Diodati, cea mai 

veche traducere a Bibliei în italiană care, cu mici revizuiri, este încă folosită şi astăzi. În Italia ea reprezintă o 

legătură semnificativă între Reforma din secolul al XVI-lea, evanghelismul din secolul al XIX-lea şi varianta 

pestriţă a Protestantismului din zilele noastre. Putem spune pe bună dreptate că autoritatea Bibliei Diodati nu a 

fost egalată de nicio altă traducere. În Italia, teama de Napoleon a unit diverse forţe, iar atunci când Bibliile 

Diodati au sosit cu corabia în Sicilia Bourbonilor din baza britanică din Malta, episcopul de Messina, după o 

atentă analiză, a autorizat importarea lor (1812). 
14

 În Italia, Societatea a încercat să răspândească Biblia în diferite modalităţi, în vremuri de războaie şi sub 

diferite regimuri, de la statele pre-unitare la monarhie, de la fascism la republică. 
15

 În ultimii patruzeci de ani, cooperarea dintre UBS şi Biserica Romano-Catolică a devenit din ce în ce mai 

strânsă, astfel că unul din cele mai emoţionante evenimente l-a reprezentat oferirea a 100 000 de Biblii către 

Biserica Catolică din Cuba cu ocazia vizitei papei Ioan Paul al II-lea din 1998. Astăzi, Vaticanul vede United 

Bible Societies ca pe un partener deosebit de important în răspândirea Bibliei în lume. 
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sprijin financiar. Unul din angajamentele primare ale primelor Societăţi Biblice a fost acela 

de a considera Biblia drept principalul element unificator al creştinilor.
16

 Odată cu trecerea de 

la competiţie la cooperare între Societăţile Biblice, s-a conturat şi dorinţa unei cooperări cu 

alte organisme interesate de traducerea şi transmiterea textului biblic, astfel ajungându-se la 

constituirea Forumului Agenţiilor Biblice alcătuit din peste 17 organizaţii, dintre care putem 

aminti International Bible Society, Bible League, Open Doors, Lutheran Bible Translators, 

Wycliffe Bible Translators, Vida, Life Publishers.  

Un ajutor esenţial în munca oricărui biblist îl reprezintă jurnalul UBS intitulat The 

Bible Translator care apare în două serii, “Technical Papers” şi “Practical Papers”.  Secţiunea 

“Texts and Textual Helps” oferă pe lângă instrumente biblice de bază pe traducători, ediţii 

standard ale Bibliei Ebraice şi ale Noului Testament Grec, Textual Commentary on the Greek 

New Testament a lui B.M. Metzger, precum şi diferite ediţii ale “Synopsis of the Four 

Gospels” realizate de către K. Aland. De-a lungul anilor, în cooperare cu grupuri 

interconfesionale de specialişti, UBS a investit foarte mult în cercetarea biblică. Una dintre 

cele mai valoroase cooperări în domeniul studiilor biblice neotestamentare a fost cea cu 

Münster Institut für Neutestamentliche Textforschung. Societăţile Biblice au publicat două 

ediţii ale Noului Testament Grec: Novum Testamentum Graece (Societatea Biblică Germană) 

şi The Greek New Testament publicate în urma cooperării dintre Societatea Biblică Germană 

şi UBS. Aceste două ediţii, cunoscute sub denumirea comună “Nestle-Aland” şi “UBS Greek 

New Testament” au acelaşi text şi aproape aceiaşi editori, doar că sunt destinate unor cititori 

diferiţi. “Nestle-Aland” se adresează “studentului obişnuit”, în timp ce textul UBS se 

adresează în special traducătorilor. Spre deosebire de “Nestle-Aland” care oferă informaţii 

sumare despre un mare număr de variante textuale, textul UBS îşi propune să ofere informaţii 

cât mai multe despre un număr mic de variante care pot influenţa traducerea.
17

   

În catalogul referitor la traduceri din jurnalul UBS The Bible Translator, micile 

manuale sunt urmate de liste scurte cu metodologii traductologice. Urmează o secţiune 

intitulată “Other Helps” în care se impune manualul clasic al lui E.A. Nida şi C.R. Taber, 

“The Theory and Practice of Translation”, disponibil în franceză şi în germană.
18

 Nida şi 

colegii săi au dezvoltat o teorie a traducerii numită iniţial “echivalenţa dinamică” pentru ca 

ulterior să o numească “echivalenţa funcţională”, traducerea urmărind să ofere cel mai 

apropiat echivalent natural în limba receptor. Deşi apropierea formei era ea însăşi de dorit, 

accentul principal se punea pe apropierea de sens exprimată în mod cât mai natural posibil. 

Pentru a atinge aşa numita echivalenţă funcţională, Nida propunea un sistem de traducere în 

trei etape: primul era analiza prin care structura textului în limba originală era analizat în 

termeni de relaţii gramaticale şi de sensuri ale cuvintelor şi combinaţiilor între cuvinte; a 

doua etapă era transferul prin care materialul analizat era transferat din limba originală în 

limba receptor; a treia etapă era restructurarea prin care acest material era restructurat pentru 

a face acceptabil textul final şi pentru ca acesta să sune cât mai natural în limba receptor. 

Traducătorii nu pot schimba istorisirea, însă ei trebuie să se gândească foarte bine ce vor 

                                                           
16

 Bibliile publicate de Societăţile Biblice erau lipsite de orice notă sau comentariu, iar traducerile se făceau de 

către cei mai buni cercetători, fără nicio părtinire confesională. Încă de la început, principalul angajament a fost 

acela de a focusa eforturile societăţilor biblice strict pe transmiterea textului biblic. 
17

 Societăţile Biblice publică de asemenea ediţii bilingve ale Noului Testament grec cu text latin, englez, 

francez, german sau Italian; mici dicţionare ale Noului Testament grec în engleză, franceză, spaniolă; Greek-

English Lexicon of the New Testament bazat pe Sematic Domains editat de către J.P.Louw şi E.A. Nida (1989); 

Der Text des Altem Testaments, editat de E. Würthwein, etc.  
18

 Apărut iniţial în 1969, a fost retipărit în 1974 cu un appendix suplimentar despre cum trebuie organizată 

munca de traducere. Scripturile au jucat întotdeauna un rol important în viaţa şi activitatea Bisericilor. Trebuie 

remarcat faptul că titlul cărţii lui Nida şi Taber nu a fost “The Theory and Practice of Bible Translation”, ci “The 

Theory and Practice of Translation”, ceee ce înseamnă că traducerea Bibliei trebuie să respecte cele mai înalte 

standarde profesionale specifice oricărei traduceri. 



17 

 

înţelege cititorii dintr-un pasaj şi să aibă în vedere îndepărtarea oricăror neclarităţi (Stine 

2000, p. 59). 
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