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Lămuriri preliminare

Publicarea scrisorilor și documentelor din arhiva SBB care prezintă activitatea de 
traducător a lui Dumitru Cornilescu se suprapune cu a nouăzecea aniversare a 
Bibliei sale, în versiune revizuită, publicată în 1924. Așadar, cu greu se putea găsi 
un prilej mai nimerit pentru a publica documentele care prezintă în detaliu felul 
în care a fost revizuită, tipărită și difuzată această influentă versiune românească.

Fără să‑și fi propus expres acest lucru, pastorul Iosif Țon mi‑a stârnit cu‑
riozitatea față de documentele din arhiva SBB atunci când a menționat, în sep‑
tembrie 2008, într‑o conferință despre Biblia folosită de evanghelicii români, că a 
consultat cândva corespondența din arhiva SBB și că a găsit acolo „o istorie care 
devenea tot mai fascinantă“. Tot cu acel prilej teologul român își exprima speranța 
că „într‑o zi cineva va ajunge să publice acele dosare“.1 La data respectivă nu aș fi 
putut bănui că acel „cineva“ voi fi chiar eu, însă datorită unui concurs de împre‑
jurări care m‑au surprins atât prin caracterul neașteptat, cât și prin rapiditatea cu 
care s‑au desfășurat, am reușit să ajung la Cambridge și am avut răgazul necesar 
pentru a scana și traduce scrisorile privitoare la Cornilescu.

 Documentele publicate în volumul de față provin în principal din patru do‑
sare aflate în arhiva SBB. Trei dintre ele pot fi considerate deosebit de importante, 
fiindcă au aparținut Departamentului Editorial (Records of the Editorial/Trans‑
lations Department), notat cu E3 în înregistrările arhivei SBB de la Cambridge. 
Pentru cercetătorii care vor simți nevoia să aprofundeze acest subiect, prezint mai 
jos o scurtă descriere a dosarelor pe care le‑am consultat:

Dosarul BSA/E3/3/499/1 conține scrisori cuprinse în intervalul 31 dec. 1909 
– 13 nov. 1923 (Doc. nr. 129 din acest volum). Fiindcă mai bine de două treimi din 
scrisorile cuprinse în acest dosar fac referire la Cornilescu și la versiunea sa, ele au 
1 Afirmație făcută în timpul unui colocviu organizat la Biserica Betania din Oradea, 5‒6 sep‑

tembrie 2008.
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Tabel cronologic

10 aprilie 1891
Se naște Dumitru Cornilescu, în comuna Slașoma, județul Mehedinți.

9 mai 1895
Ralu Callimachi se căsătorește cu Alexandru Cantacuzino‑Pașcanu.

1898
Prințesa Ralu Callimachi publică un NT în limba română, la editura F. Göbl 
din București.

1900
J. H. Adeney se stabilește la București ca reprezentant al Societății Londoneze 
pentru Promovarea Creștinismului între Evrei.

1904
Cornilescu devine elev la Seminarul Central din București. Între colegii săi se 
numără Ion Dobre (Nichifor Crainic).

12 ianuarie 1905
Se naște Jeanne Ducommun, viitoarea soție a lui Cornilescu.

1911 
SBB îl contactează pe arhimandritul Iuliu Scriban în vederea pregătirii de 
către acesta a unei versiuni revizuite a NT.

1915
Cornilescu și monahia Olga Gologan tipăresc un calendar cu fragmente pen‑
tru timpul devoțional: Îndrăsniţi! Cetiri biblice și meditaţiuni pentru fiecare zi 
a anului, după F. Thomas. Iese de sub tipar lucrarea lui N. Milaș, Drept biseri‑
cesc oriental, tradusă de D. Cornilescu și Vasile Radu.
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1916
Cornilescu absolvă Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Ralu 
Callimachi obține intrarea lui Cornilescu în monahism, în eparhia Hușilor, 
condusă de episcopul Nicodim Munteanu, și îl aduce pe Cornilescu la 
Botoșani pentru a face o traducere a Bibliei pe înțelesul tuturor.

1917–1918 
În urma interacțiunii strânse cu textul Scripturii, Cornilescu trăiește 
experiența unei convertiri tipic evanghelice și descoperă că are nevoie de un 

„mântuitor personal“.

7 martie 1919
J. H. Adeney comunică SBB vestea că Dumitru Cornilescu și Ralu Callimachi 
pregătesc pentru publicare o nouă versiune a Bibliei.

mai 1919 
Cornilescu vine în București pentru a face aranjamentele necesare tipăririi NT.

1920
Se tipăresc la București Noul Testament și Psaltirea Împăratului David, în tra‑
ducerea Dumitru Cornilescu, sub egida Societății Evanghelice Române.

21 iulie 1920
Într‑un articol din Luptătorul, Gala Galaction salută apariția NT Cornilescu: 

„O recomand cu deosebită insistenţă tuturor celor ce iubesc Biblia.“ Autorul 
arată că între sursele versiunii lui Cornilescu se află traducerea Louis Segond.

1921
Se tipărește la București ediția princeps a Bibliei Cornilescu, sub egida 
Societății Evanghelice Române.

18 ianuarie 1921
Într‑o discuţie cu R. Kilgour, editorul SBB, arhimandritul Scriban caracteriza 
traducerea lui Cornilescu drept „colocvială“.

iunie 1922
Consistoriul Superior Bisericesc din București primește un denunţ anonim 
privind activităţile clericilor de la Biserica Sf. Ștefan (Cuibul‑cu‑Barză), Tu‑
dor Popescu și Dumitru Cornilescu, acuzaţi că au trecut la protestantism.

5 decembrie 1923
Cornilescu s‑a întâlnit cu J. H. Ritson și cu R. Kilgour la Bible House și a ex‑
plicat în fața Comitetului SBB metoda de lucru folosită în traducerea Bibliei.

27 decembrie 1923
Cornilescu îi scrie lui Robert Kilgour: „Nu pot spune că traducerea mea este 
una ideală. Dar acum este cea mai bună.“
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29 februarie 1924
În urma unei discuții detaliate cu D. Cornilescu, R. Kilgour ajunge la conclu‑
zia că nu există nicio obiecție editorială față de publicarea versiunii Corniles‑
cu de către SBB.

5 martie 1924
În urma promisiunii lui Cornilescu de a‑și revizui propria versiune în acord 
cu Regulile pentru traducători ale SBB, comitetul editorial recomandă publi‑
carea ei sub sigla SBB.

2 aprilie 1924
Preotul Tudor Popescu, paroh la Biserica Sf. Ștefan (Cuibul‑cu‑Barză) este 
caterisit.

24 iunie 1924
Sinodul BOR le interzice preoților să se folosească în predicile și studiile lor 
de textul traducerii Cornilescu.

24 iulie 1924
A. L. Haig anunță că Biblia Cornilescu (ediție revizuită) cu referințe este la 
legătorie și că traducătorul va primi un exemplar de îndată ce primele exem‑
plare vor fi gata.

septembrie 1924
SBB finalizează legarea Bibliei Cornilescu, ediție revizuită.

3 septembrie 1924
Comitetul SBB hotărăște să‑i acorde lui Cornilescu un onorariu de 150 de lire 
pentru serviciile aduse SBB.

26 martie 1926
Se naște Alexandru Cornilescu, fiul lui Dumitru Cornilescu și al lui Jeanne 
Ducommun.

1927
Se tipărește NT în traducerea Gala Galaction, la Tipografia Cărților Bisericești.

24 ianuarie 1928
J. W. Wiles îl informează pe R. Kilgour că difuzarea Bibliei și a NT a cres‑
cut exponențial, de la 5000 de exemplare pe an în 1920, la 85.000, 95.000 și 
100.000 de exemplare pe an.

31 iulie 1929
Cornilescu se oferă să revizuiască pro bono textul Bibliei „de familie“ a SBB 
(Biblia Cicero, 1911) printr‑o confruntare atentă cu originalul. Această nouă 
versiune a fost tipărită în 1931, fiind considerată adesea în mod eronat o tra‑
ducere de la zero. 
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4 septembrie 1929
Comitetul SBB acceptă oferta lui Cornilescu de a corecta textul Bibliei 1911. 
Tirajul aprobat: 5000 de exemplare.

toamna 1929
Marele Crah bursier aduce ruina financiară a prințesei Callimachi.

septembrie 1930
Cornilescu se îmbolnăvește grav la brațul drept și se internează într‑un sa‑
natoriu.

13 mai 1931
SBB decide să‑i acorde lui Cornilescu un onorariu de 200 de lire sterline pen‑
tru munca de revizuire a Bibliei 1911.

decembrie 1931
Iese de sub tipar versiunea revizuită a Bibliei 1911. Pe pagina de gardă a se 
menționează: „Biblia română. Traducere nouă după textul original“.

22 martie 1933
Ministrul de interne, George G. Mironescu, emite un decret prin care inter‑
zice accesul colportorilor SBB la sate.

24 aprilie 1933
Constantin Dron, vorbind în numele Patriarhului Miron Cristea, solicită SBB 
4000 de lire (2.000.000 lei) ca ajutor pentru tipărirea Bibliei sinodale.

11 mai 1933
În urma unei audiențe la ministrul de externe, N. Titulescu, J. W. Wiles obține 
anularea decretului dat la 22 martie 1933.

1936
Prima Biblie ortodoxă în limba română care folosește textul ebraic pentru VT. 
Traducători: Nicodim Munteanu, Vasile Radu, Gala Galaction.

1971
Cornilescu devine honorary governor al Societății Biblice Britanice.

27 august 1975
Moare Dumitru Cornilescu. Este îngropat în Montreux, Elveția.

28 februarie 1983
Moare Alexandru Corna (n. Cornilescu), fiul lui D. Cornilescu din prima 
căsătorie.

28 februarie 2007
Moare Anna Cornilescu, a doua soție a lui Dumitru Cornilescu.
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Dumitru Cornilescu şi Bibliile 
care îi poartă numele

Preliminarii

La aproape nouă decenii de la publicarea ei, „Biblia Cornilescu“ rămâne în conti‑
nuare versiunea favorită a evanghelicilor români, însă informaţiile solide cu pri‑
vire la contextul în care a apărut această versiune, cu privire la traducător ori la 
prințesa Ralu Callimachi, sunt puține. Prea puțin cunoscute sunt, în egală măsură, 
receptarea primei versiuni (1921) în mediile ortodoxe, respectiv neoprotestante, 
și istoria revizuirilor ulterioare (1924, 1931). Încercările de a identifica, pe de o 
parte, edițiile biblice folosite de Cornilescu și, pe de altă parte, instrumentele din 
atelierul traducătorului sunt extrem de puține.1 Din nefericire, atunci când exis‑
tă, unele informaţii despre traducător și opera lui sunt inexacte și contradictorii.2 

1 Un pas important în această direcție a fost făcut de Dragoș Ștefănică, în teza sa de licență: 
„Epistola Ap. Pavel către galateni în versiunile Cornilescu 1921, respectiv 1924: un studiu 
filologic comparativ“, susținută la Institutul Teologic Penticostal în iunie 2010. Pentru un alt 
demers care analizează o importantă sursă a primei Biblii Cornilescu, vezi E. Conțac, „Influ‑
enţa versiunii Segond asupra versiunii Cornilescu 1921“, în Receptarea Sfintei Scripturi între 
filologie, hermeneutică și traductologie, Lucrările simpozionului naţional „Explorări în tradiţia 
biblică românească și europeană“, Iași, 28‒29 octombrie 2010, Eugen Munteanu et al. (editori), 
EUAIC, Iași, 2011, p. 122‒145.

2 Gustavo‑Adolfo Loría‑Rivel, Pentateuhul. Probleme de traducere a textului biblic, Editura Uni‑
versităţii „Alexandru Ioan Cuza“, Iași, 2004, p. 72, decalează cronologia cu un an, scriind că 
Noul Testament a ieșit de sub tipar în 1921, iar întreaga Biblie a fost tipărită în 1922. Alexa 
Popovici, „Traduceri moderne ale Bibliei în limba română“, în M. C. Tenney, Studiu al Noului 
Testament, s.e., s.l., 1986, p. 396, mută traducerea și mai târziu: „Traducerea a fost terminată, și 
în 1923 ea a văzut lumina tiparului, fiind suportată de Societatea Biblică Britanică.“ Aceeași 
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Când nu capătă accente exclusiv encomiastice care deformează perspectiva,3 dis‑
cursul despre Cornilescu și traducerea lui poartă amprenta unei înverșunări dog‑
matice care îi refuză a priori traducătorului orice merit.4 Avem așadar de‑a face 
cu două discursuri, paralele și autiste: unul ditirambic și unul detractor. Ambele 
sunt vehemente, dar prea puţin sau deloc argumentate știinţific. În studiul de față 
pornim de la premisa că orice afirmație făcută despre traducător și lucrarea lui 
trebuie să fie bazată pe surse și că rolul cercetătorului este să‑l informeze în mod 
neutru pe cititor, punându‑i la îndemână informațiile relevante și propunându‑i o 
grilă de interpretare a lor. Pe parcurs, vom căuta să corectăm informaţiile eronate 
vehiculate cu privire la tălmăcitor și realizările lui, așezând activitatea desfășurată 
de Cornilescu în contextul mai larg al activității SBB pe tărâm românesc.

Elev la Seminarul Central

Formarea intelectuală a lui Cornilescu a început odată cu admiterea sa, în 
1904, la Seminarul Central. La începutul secolului, concurența redutabilă pentru 
un loc la acest așezământ educațional de elită era motiv de îngrijorare pentru 
orice candidat lipsit de conexiuni, protecții sau proptele. În august 1904, pe cele 
42 de locuri scoase la concurs pentru „clasa I“ candidau 350 de băieți cu vârste 
cuprinse între 13 și 15 ani. Între puținii care au avut uriașa satisfacție de a‑și vedea 
numele pe lista celor admiși se mai numărau Ion Dobre, care pe atunci nu purta 

informaţie se regăsește și la Eugen Munteanu, „Sfânta Scriptură în limba română“, în Pat Ale‑
xander (ed.), Enciclopedia Bibliei, LOGOS, 1996, p. 80. Alexandru Măianu, Viaţa și lucrarea 
lui Dumitru Cornilescu, Editura Stephanus, București, 1995, p. 41, indus probabil în eroare 
de informaţia trecută pe pagina de titlu a traducerii, scrie că NT a fost publicat în 1921, deși 
el fusese tipărit din 1920. Informaţia se regăsește și la Iosif Ţon, Credinţa adevărată, Editura 
Cartea Creștină, Oradea, 2007, p. 102. Informaţii eronate despre Cornilescu și traducerea lui 
include și Viorel Raţiu în Introducerea la insolita sa traducere a Noului Testament, s.e., Arad, 
2007, p. IX. Traducătorul cunoaște numai două versiuni Cornilescu ale Bibliei (1921, 1931) și 
susţine, în mod greșit, că cea din 1921 este folosită curent în mediul evanghelic. Petre Semen, 
Introducere în teologia biblică a Vechiului Testament, Trinitas, Iași, 2008, p. 96, face referire la 
Biblia din 1921 ca la una cu textul revizuit, deși versiunea din 1921 este editio princeps, iar 
revizuirea ei a fost publicată abia în 1924.

3 O cunoscută biografie a lui Dumitru Cornilescu îl numește pe acesta în subtitlu „Traducătorul 
Bibliei în limba română modernă“, pierzând din vedere faptul că traduceri ale Bibliei în limba 
română modernă au existat cu cel puţin o jumătate de secol înainte de tipărirea primei ediţii a 
NT Cornilescu (1920).

4 Bartolomeu Anania, Introducere în citirea Sfintei Scripturi, Editura Renașterea, Cluj‑Napoca, 
2001, p. 29: „Versiunea lui Cornilescu e o traducere neștiinţifică. (...) În ce mă privește, eu nu 
am introdus‑o în atelierul meu biblic nici măcar ca pe o simplă piesă a sistemului comparativ; 
prefer să nu‑mi bat capul și cu ea.“ Vezi și P. I. David, „«Biblia» Britanică (a lui D. Cornilescu), 
o traducere favorabilă prozelitismului sectant“, Glasul Bisericii, anul 46, nr. 5, sept.–oct. 1987, 
p. 23–40. Comentarii negative pe marginea unor versete din Cornilescu se găsesc și la pr. Ioan 
Mircea, DNT, EIBMBOR, București, 1995.
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îmi ziceam eu, iată un lucru pe care nici eu nu‑l fac. Asta trebuie să fie pricina 
pentru care viața zăbovește să vină.“ Am început să citesc Biblia în fiecare zi dar 

– după câteva zile – Biblia nu‑mi mai plăcea. Aveam înaintea mea o traducere 
așa de proastă că n‑o puteam înțelege. Mă miram cum de putea cineva să laude 
Biblia așa de mult, când eu nu găseam nimic demn de laudă în ea. Dar când am 
început s‑o citesc într‑o altă limbă, am înțeles‑o și mi‑a plăcut.27

Dornic să facă posibilă înfiriparea unei vieți noi în mijlocul poporului său, 
Cornilescu s‑a gândit să înceapă chiar el o versiune nouă a Bibliei în limba româ‑
nă, dar proiectul n‑a trecut dincolo de traducerea Evangheliei după Matei, rămasă 
la vremea respectivă în manuscris.28

În 1915 traducea împreună cu maica Olga Gologan un calendar în format 
mic, cu meditaţii zilnice, fragmente din scrierile pastorului elveţian Frank Tho‑
mas.29 Calendarul a fost trimis prinţesei Ralu Callimachi, aflată pe atunci la Ge‑
neva, care, plăcut surprinsă de această noutate, i‑a scris traducătorului. Schimbul 
epistolar dintre cei doi a fost urmat de o întâlnire care s‑a dovedit decisivă. Visul 
tânărului teolog s‑a întâlnit cu intenţia prinţesei de a finanţa traducerea și răspân‑
direa Bibliei într‑o versiune accesibilă omului de rând. În perioada 1916–1921, 
prințesa Callimachi i‑a oferit lui Cornilescu încurajarea și sprijinul necesare pro‑
cesului de traducere. Fără inițiativa prințesei de a finanța o versiune nouă, fără 
găzduirea pe care i‑a oferit‑o lui Cornilescu la Stâncești și fără acoperirea parțială 
a cheltuielilor de tipar, apariția ediției princeps a Bibliei Cornilescu (1921) cu greu 
ar fi fost posibilă. În anii următori, până la Marele Crah bursier care a ruinat‑o pe 
prințesă (toamna 1929), Cornilescu, deși aflat în străinătate, a continuat să aibă 
parte de sprijinul ei.

Un personaj providențial: prințesa Ralu Callimachi

Deși a jucat un rol crucial în apariția primei versiuni Cornilescu, prințesa 
Callimachi a rămas un personaj cvasinecunoscut în istoria mișcării evanghelice 
românești. Informațiile pe baza cărora putem schița parcursul vieții și profilul 
moral al prințesei Ralu provin din câteva surse: o scrisoare a lui Radu Rosetti către 
Ion Bianu, un scurt document inedit scris de Alexandru Callimachi, fratele ei mai 
mare,30 memoriile cumnatei sale, Anne‑Marie Callimachi, însemnările actriței 

27 D. Cornilescu, Cum m‑am întors la Dumnezeu, p. 6.
28 Ibid., p. 7.
29 Îndrăsniţi! Cetiri biblice și meditaţiuni pentru fiecare zi a anului, după F. Thomas, de Dim. I. 

Cornilescu și Monahia Olga Gologan, București, Societatea religioasă și culturală Acoperă‑
mântul Maicii Domnului, Tip. Gutenberg, Joseph Göbl S‑sori, 1915, 184 pag., 1 leu.

30 „Memorialul moldovanului câmpulungean Alexandru Calmășul, poreclit Callimachi (1866–
1918)“, document inedit, aflat în posesia dlui Dimitrie Callimachi, fiul Didei Solomon și al lui 
Scarlat Callimachi.
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Dida Solomon, scrisorile aflate în arhiva SBB și o scrisoare a prințesei, păstrată de 
dl Dimitrie Callimachi.

Ralu s‑a născut în 22 septembrie 1867, pe Coasta de Azur, la Nisa, oraș în 
care Zenaida și Teodor obișnuiau să‑și petreacă iernile, într‑o societate cosmo‑
polită, marcată de strălucirea recepțiilor date de Ludwig, fostul rege al Bavariei, 
la care participau alte personaje de viță nobilă, între care și Barbu Știrbei, care 
domnise în două rânduri în Țara Românească. Conform obiceiurilor vremii, Ralu 
a fost botezată în Biserica ortodoxă, având‑o ca nașă pe Pulcheria Keșco (născută 
Sturdza), mama viitoarei regine a Serbiei (Natalia Obrenovici).

Copilăria a petrecut‑o în nordul României, la conacul din Stâncești, localitate 
aflată la câțiva kilometri de Botoșani. Vitregiile istoriei recente n‑au mai lăsat în 
picioare, din vechiul domeniu Callimachi, decât capela familiei și fragmente din 
două coloane decorative. Conacul, zidit în 1837 de vornicul Alecu Callimachi, a 
devenit spital militar în timpul celui de‑al Doilea Război Mondial, fiind ulterior 
ocupat de trupe germane și românești.31 Bombardată de trupele rusești și căzută 
victimă jafurilor la care s‑au dedat nu doar soldații Armatei Roșii, ci și localnicii, 
somptuoasa reședință boierească a rămas totuși descrisă în câteva amintiri ale 
membrilor familiei, putând fi admirată în câteva fotografii de epocă de care se 
folosesc în prezent istoricii pentru a o descrie: 

Castelul [...] zidit la Stâncești era de proporții impozante, construit într‑un 
splendid stil gotic, corpul central având ca elemente decorative, la nivelul etaju‑
lui 1, frumoase ancadramente la ferestre, precum și două statui adosate fațadei, 
care încadrau cele trei ferestre ale salonului de la etaj, deasupra căruia era sculp‑
tată o rozasă. În partea superioară a corpului central se afla un fronton sculptat 
în piatră și, pe toată lungimea fațadei, o cornișă artistic dantelată.“32

Alexandru Callimachi, fratele mai mare al lui Ralu, își amintește că „terasa și 
fereștile clădirii dădeau spre pădurea de la Stâncești, codrul lui Eminescu, a cărui 
locuință țărănească de la Ipotești era vecină cu a noastră“.33

O altă descriere, care ne ajută să reconstituim atmosfera în care trebuie să fi 
lucrat Cornilescu în anii 1916–1920, provine de la Anne‑Marie, cumnata lui Ralu:

Stâncești, casa soțului meu, nu era nici la fel de mare, nici la fel de pretențioasă 
precum Mănești, dar un farmec de modă veche cuprindea zidurile ei vechi, ca‑
merele frumos împărțite, sobre și simple, înzestrate cu confort, îndeosebi în 
stil Biedermeier. Parcul însă era mai impresionat decât al nostru. Bogată și lu‑
xuriantă, vegetația părea mai fericită în acest climat umed, cu humusul gros al 
solului. [...] Cu siguranță, copacii erau mai bine dezvoltați, mai maiestuoși decât 
în alte părți ale țării, iar soțul meu m‑a condus prin pădurea seculară de stejari 

31 V. D. Dimitriu, Povești ale domnilor din București, București, Editura Vremea, 2005, p. 126.
32 N. D. Ion, Castele, palate și conace din România, Institutul Cultural Român, București, 2002, p. 185.
33 „Memorialul moldovanului câmpulungean“, p. 11.
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Surorile Callimachi (Ralu, Zenaida și Smaranda) și fratele lor Jean

Conacul familiei Callimachi de la Stâncești (Botoșani), unde a tradus Cornilescu Biblia. 
Pe trepte și pe terasă se află Teodor și Zenaida Callimachi (părinţii), cele trei fiice (Ralu, 
Zenaida, Smaranda) și cei doi fii (Alexandru și Ioan).
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Biblia Cornilescu 1924

În cursul anului 1923, în afară de semnalele pozitive venite din vânzările Bi‑
bliei Cornilescu, nimic nu anunţa că această versiune va fi adoptată și publicată 
de SBB în tiraje de masă ori că se va impune detașat în preferinţele comunităţii 
evanghelice din România. În 5 decembrie 1923, Cornilescu se întâlnea cu Robert 
Kilgour, unul dintre editorii SBB, care îi ceruse detalii despre metodologia sa de 
lucru ca traducător al Scripturii. Versiunea din 1921, în forma ei inițială, nu în‑
trunea condiţiile pentru a fi adoptată ca text al SBB.111 Obiecția cea mai serioasă cu 
privire la ediția princeps a Bibliei Cornilescu rămâne abuzul de parafraze, după 
cum lesne poate constata chiar și un nespecialist care parcurge, la întâmplare, câ‑
teva pagini la rând. Pentru a ilustra această trăsătură, propunem cititorului urmă‑
torul pasaj (Gal. 2:15‒21):

15 Noi sîntem Iudei din naștere, iar nu păcătoși dintre Neamuri. 16 Totuș, fiindcă 
știm că omul nu este pus într'o stare după voia lui Dumnezeu, prin faptele ceru‑
te de Lege, ci prin credința în Iisus Hristos, am crezut și noi în Hristos Iisus, ca 
să fim puși într'o stare după voia lui Dumnezeu, prin credința în Hristos, iar nu 
prin faptele cerute de Lege; pentrucă nimeni nu va fi pus într'o stare a omului 
după voia lui Dumnezeu prin faptele cerute de Lege. 17 Dar dacă, în timp ce că‑
utăm să fim puși, în Hristos, într'o stare după voia lui Dumnezeu, și noi înșine 
am fi găsiți ca păcătoși, ar însemna aceasta oare că Hristos ne îmbărbătează să 
păcătuim? Nicidecum! 18 Căci, dacă ridic iarăși în picioare lucrurile Legii, pe 
cari le‑am stricat, arăt prin faptul acesta că n'am avut dreptate cînd le‑am stricat. 
19 Cît despre mine, eu, prin Lege, am murit față de Lege, ca să trăiesc pentru 
Dumnezeu. 20 Am fost răstignit împreună cu Hristos, și trăiesc... dar nu mai 
trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și cît despre viața, pe care o trăesc acum 
în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m'a iubit și S'a dat pe 
Sine însuș pentru mine. 21 Nu vreau să fac zădarnic harul lui Dumnezeu; căci 
dacă starea omului după voia lui Dumnezeu se capătă prin Lege, însemnează că 
degeaba a murit Hristos.

După discuţia dintre Cornilescu și Kilgour, lucrurile erau încă în suspensie. 
Societatea înclina mai degrabă către ideea revizuirii unui text consacrat. Pentru 
Cornilescu, ultimele zile ale lui 1923 au fost marcate de frământări puternice. În 
27 decembrie i‑a scris lui Kilgour o pledoarie în favoarea propriei versiuni, dar nu 
s‑a putut hotărî să o trimită decât în 31 decembrie, împreună cu o altă scrisoare. 
Factorul care l‑a determinat în final să o trimită a fost vestea despre intențiile SBB 
111 Politica editorială a SBB cerea ca versiunile publicate de Societate să fie cât mai literale, fără 

note și fără intertitluri. Se dorea astfel evitarea publicării, în paginile Bibliei, a oricărui material 
interpretativ, care ar fi putut da naștere acuzaţiei de partizanat confesional.
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de a iniția revizuirea și publicarea unei Biblii mai vechi. În acest context, Corni‑
lescu îi scria lui R. Kilgour: „Vă trimit acum scrisoarea pe care am scris‑o cu ceva 
timp înainte, după ce am reflectat îndelung cu privire la Biblia în limba română. 
[...] Vă rog să nu uitați că această decizie va fi de o mare importanță pentru viito‑
rul limbajului biblic al acestei țări, de aceea nu trebuie să ne grăbim cu decizia.“112

În scrisoarea anexată (datată 27 decembrie 1923), Cornilescu scrie că, după 
numeroase consideraţii asupra revizuirii, nu crede că ea ar fi necesară. Unul din‑
tre argumente este următorul:

Avem o traducere nouă (traducerea mea). Nu pot spune că traducerea mea este 
una ideală. Dar acum este cea mai bună. Este firesc ca nu toată lumea să fie 
mulțumită de ea. O traducere nouă nu poate fi acceptată imediat. Dar observ că 
tot mai mulți oameni se obișnuiesc cu ea. Nu este ca atunci când a fost publicată 
prima oară. Ultima ediție este una îmbunătățită, adică am luat în considerare 
toate sugestiile îndreptățite ale criticilor [...]. Și sunt gata să fac același lucru cu 
orice sugestie corectă, pe viitor. Așadar, nu ar fi mai bine să lucrăm la această 
traducere, a mea, până ajungem la cea ideală? [subl. D.C.]

Traducătorul se mai întreabă retoric: „Dacă Societatea publică din nou tradu‑
cerea veche într‑o ediţie revizuită, care va fi utilitatea ei?“, apoi îi reamintește lui 
Kilgour că nu este benefic pentru Societate să promoveze mai multe versiuni, ci 
una singură (fiindcă aceasta este politica adoptată în alte ţări). În final, Cornilescu 
declară că este dispus să ajute Societatea în munca de revizuire, dar nu crede că 
ea merită făcută.

În 15 ianuarie 1924, Cornilescu se întâlnea din nou cu R. Kilgour. Între altele, 
îi reamintea că în ediţia aflată sub tipar la Leipzig fuseseră incluse observaţiile 
făcute de critici. O problemă majoră asupra căreia i se atrăsese atenţia era tradu‑
cerea termenului dikaiosynē, pe care Cornilescu refuzase să‑l echivaleze cu „drep‑
tate“, preferând în schimb „neprihănire“. În urma discuţiei, R. Kilgour i‑a scris 
lui Wiles, reprezentantul de la Belgrad al SBB, cerându‑i părerea despre utilitatea 
unei revizuiri a Bibliei de la Iași (1874) sau a Bibliei tipărite în 1911 (care folosise, 
pentru NT, traducerea Nitzulescu).

Drept răspuns, Wiles scrie că Biblia Nitzulescu (i.e. Bibl.1911) este consi‑
derată rigidă și lipsită de vitalitate și că Biblia de la Iași este folosită cu precădere 
de baptiștii din Transilvania (foarte numeroși în Arad) și de anumite cercuri din 
Basarabia.113 Dintr‑o altă scrisoare a lui Wiles aflăm că Biblia de la Iași este păstrată 
de posesori ca un „talisman“, pe când Biblia Cornilescu i‑a captivat pe oameni, și 
acesta este motivul pentru care mulţi o denigrează.114 

Reprezentantul de la Belgrad nu se referă doar la opiniile exprimate de anu‑
miţi clerici ortodocși, ci și la atitudinea unor reprezentanţi ai cultelor neoprotes‑

112 D. Cornilescu către R. Kilgour, Gislingham, 31 dec. 1923 (Doc. nr. 143).
113 J. W. Wiles către R. Kilgour, Belgrad, 22 ian. 1924 (Doc. nr. 148).
114 J. W. Wiles către R. Kilgour, Belgrad, 5 feb. 1924 (Doc. nr. 162).
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tante. Dacă este să‑i dăm crezare lui Wiles, Petre P. Paulini, conducătorul Cultului 
Adventist de Ziua a Șaptea, îl considera pe Cornilescu „un dușman periculos, din 
cauza scrierilor sale împotriva adventismului și a traducerii sale exacte a Bibliei. 
Motiv pentru care ar străbate mări și ţări pentru a o discredita, dacă ar putea.“115

De altfel, Cornilescu însuși primea din ţară informaţii conform cărora baptiștii 
și adventiștii ar fi preferat o revizuire a unei traduceri vechi în locul traducerii sale:

Din câte înțeleg de la București, problema viitoarei ediții a NT a fost ridicată 
deoarece „baptiștii și adventiștii“ ar dori să o aibă cu orice preț. Adunările lor au 
fost și sunt bazate și fondate pe această versiune (cea veche, de la Iași, și Nitzu‑
lescu). De aceea sunt obișnuiți cu ea și nu pot înțelege nevoia uneia noi. Ar vrea 
să aibă uniformitate în adunările lor, de aceea caută să cumpere foarte mult 
vechea versiune, arătând astfel că aceasta se vinde mai bine decât oricare alta.116

La sfârșitul lui februarie 1924, Wiles îi recomanda categoric lui Kilgour să 
facă tot posibilul și să‑i pună lui Cornilescu la dispoziţie mijloacele pentru a‑și 
îmbunătăţi versiunea, deoarece „nu există alt curs pentru Societate; acesta este 
omul pe care Dumnezeu, în providenţa Lui, l‑a dăruit Societăţii“.117 În urma aces‑
tei recomandări călduroase, Kilgour l‑a invitat din nou pe Cornilescu la Londra. 
În 29 februarie 1924 s‑a stabilit că noua ediţie a Bibliei sale (în curs de tipărire în 
Germania) nu va mai conţine note explicative, deoarece acestea contravin politicii 
editoriale a SBB. I se cerea totodată să renunţe, pe cât posibil, la intertitluri.118

De departe însă cea mai dureroasă schimbare propusă era revizuirea sintag‑
melor „stare după voia lui Dumnezeu“ (pentru dikaiosynē) și „om într‑o stare 
după voia lui Dumnezeu“ (pentru dikaios). După întâlnire, Cornilescu avea să‑i 
scrie lui Kilgour:

Cu privire la schimbarea termenilor „righteousness“ și „justification“ trebuie 
să vă spun confidențial că am plâns ca un copil în tren și târziu în noapte. Mi‑a 
părut într‑adevăr foarte rău. Toată inima mea era acolo, fiindcă m‑am gândit 
numai la înțelesul adevărat al textului și mi‑am dorit mult ca poporul meu să‑l 
afle. Este aspectul central al Bibliei. Dar nu sunt omul care să meargă împotriva 
bunului simț. Așadar, după multă luptă, am decis să introduc schimbarea. [...]. 
Am pus cuvântul despre care am vorbit cu dl Adeney, nu cel mai rău.119 Cred că 

115 J. W. Wiles către R. Kilgour, Belgrad, 6 feb. 1924 (Doc. nr. 163). Wiles face referire la încercarea 
lui Petre Paulini de a discuta cu R. Kilgour, la începutul lui ianuarie 1924. Într‑o scrisoare 
datată 16 ianuarie 1924, Kilgour îl informa pe Wiles: „Într‑una din zile, săptămâna trecută, un 
anume Petre Paulini de pe Labirint, nr. 116, București, a venit să mă vadă cu privire la versiu‑
nea Cornilescu, dar din păcate eram plecat. A promis că va veni din nou, dar nu a mai trecut 
pe aici. Știți ceva despre acest domn?“

116 D. Cornilescu către R. Kilgour, Londra, 22 feb. 1924 (Doc. nr. 170).
117 J. W. Wiles către R. Kilgour, Belgrad, 27 feb. 1924, (Doc. nr. 175).
118 Motiv pentru care, în versiunea 1924, care s‑a impus în lumea evanghelică, intertitlurile nu se 

mai regăsesc în ultima parte a Bibliei (Efeseni‒Apocalipsa).
119 Probabil cuvântul „rău“ este dreptate, iar soluția de compromis este neprihănire, termenul care 
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Biblice Britanice

cu privire la traducerea Bibliei  
în limba română

Notă explicativă:
Pentru clarificarea, corectarea sau completarea informațiile din scrisori, în această 
secțiune au fost introduse note de subsol, însă numai acolo unde sunt imperios nece‑
sare. Notele de subsol conținând adnotările făcute de autori sau de destinatari au fost 
semnalate ca atare. În anumite cazuri, au fost introduse în text explicații, corecturi sau 
completări, marcate cu paranteze drepte [ ], menite să ușureze lectura.
  În dosarele din arhivă se află și scrisori care nu conțin adresa și formula inițială 
de adresare sau semnătura și formula finală de salut, deoarece expeditorii au discutat în 
corpul scrisorii probleme privind mai multe versiuni biblice, iar serviciul de secretari‑
at al Societății Biblice Britanice a decupat scrisorile în funcție de conținut, distribuind 
secțiunile rezultate în dosarele corespunzătoare: scrisorile despre Biblia românească au 
fost introduse în dosarul „România“, cele despre Biblia bulgară, în dosarul „Bulgaria“ 
ș.a.m.d. Pentru a da materialului o notă unitară, pe alocuri partea de final a scrisorilor 
decupate a fost completată, iar textul lipsă a fost puse între [...].
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10. R. Kilgour către I. Scriban, Londra, 21 octombrie 1919

21 octombrie 1919
Arhimandritul Scriban

Stimate Domn,

Deși nu am mai corespondat niciodată cu dvs., vă știu bine după nume și am 
primit adesea rapoarte cu privire la munca pe care ați întreprins‑o pentru revizu‑
irea NT în românește. Bunul nostru prieten, dl M. A. Morrison, de la Berlin, mi‑a 
relatat cândva despre înțelegerea pe care a avut‑o cu dvs. și de atunci dl Hartkopf 
a făcut deseori referire la ea.

Înțeleg că prin 1912 revizuiserăți textul până la Sf. Ioan și că sperați să 
terminați NT prin 1914. De atunci, desigur, n‑a mai existat posibilitatea de a duce 
mai departe această activitate. Acum, că războiul s‑a încheiat, voi fi foarte bucuros 
să aflu cât de departe ați ajuns cu munca de revizuire.

Vă trimit această scrisoare prin rev. J. H. Adeney, care este foarte interesat de 
activitatea din România. Dl Adeney mi‑a relatat și despre alți români care sunt 
interesați de chestiunea îmbunătățirii versiunii Scripturi în limba română. Fără 
îndoială, va discuta și cu dvs. această problemă.

Vă asigur de interesul nostru,

Cu urări sincere,
K.
Coord. edit.

11. R. Kilgour către N. Munteanu, Londra, 21 octombrie 1919

21 oct. 1919
Rev. episcop Nicodim

Stimate Domn,

Numele dvs. ne este binecunoscut. Am fost foarte bucuroși să auzim că în 
1914 ați întreprins o revizuire a VT în românește. Desigur, războiul a interferat cu 
această muncă, dar acum, că din fericire s‑a încheiat, am fi bucuroși dacă ne‑ați 
spune cât de mult ați avansat și în ce stadiu se află munca.

Vă trimit această scrisoare prin rev. J. H. Adeney, care este foarte interesat de 
activitatea din România. Dl Adeney mi‑a relatat și despre alți români care sunt 
interesați de chestiunea îmbunătățirii versiunii Scripturi în limba română. Fără 
îndoială, va discuta și cu dvs. această problemă.

Vă asigur de interesul nostru,

Cu urări sincere,
K.
Coord. edit.
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12. I. Scriban către R. Kilgour, București, 21 noiembrie 1919

21 noiembrie 1919
strada Cernica 3, București, România

Stimate domn,

Scrisoarea dvs. din 21 octombrie, primită prin dl Adeney, mi‑a făcut o mare 
plăcere datorită cuvintelor bune pe care mi le adresați și posibilității pe care mi‑o 
acordați de a relua lucrul la NT. Discutasem această chestiune cu agentul dvs. de 
la București, dar nu mi‑a putut spune nimic precis. Mi‑a spus că aștepta pe cineva 
din Anglia să vină aici,15 pentru a lămuri această chestiune. Între timp, a venit 
scrisoarea dvs., care rezolvă toate incertitudinile.

În timpul războiului, desigur, lucrarea mea a stagnat. Nu din pricina faptului 
că nu am putut să lucrez, ci fiindcă am avut alte activități de îndeplinit, care au 
fost mai urgente. Acum am ajuns până la Epistolele Sf. Pavel (2 Corinteni). Aș 
putea încheia lucrul la începutul anului următor (ianuarie‑februarie). Doresc să 
o termin cât mai repede posibil, fiindcă resimțim puternic nevoia de Scriptură 
și mai ales de Noi Testamente. Recent din Anglia și America au sosit comitete 
pentru propagarea Scripturii (YWCA) și avem nevoie de ediții în limba română. 
În lipsa unor ediții bune, le folosim pe cele franțuzești. Înainte de război, foile 
cu textul revizuit de mine mi‑au fost trimise de la Berlin, unde a început să fie 
tipărit. Ce urmează să se întâmple acum? Unde va fi tipărit? Și de unde voi lua 
foile cu text?

La fel, înainte de război obișnuiam să primesc revista The Bible in the World16 
și rapoartele anuale despre activitatea Societății Biblice. În prezent, nu le mai pri‑
mesc. Nu ar putea fi trimise din nou? Mă folosesc de ele în scopul propagării Bibliei.

Scrisoarea dvs. pentru rev. părinte episcop Nicodim de Huși (acum arhiepi‑
scop de Chișinău, Basarabia) mi‑a fost încredințată mie, ca să i‑o trimit lui. Sfinția 
sa este acum în București, în contextul deschiderii parlamentului, din care face 
parte ca membru al Senatului. Noaptea trecută i‑am citit scrisoarea de la dvs. și 
m‑a rugat să răspund în numele lui.

Sfinția sa a tradus întreaga Biblie, atât VT, cât și NT, după ediția Sf. Sinod al 
Bisericii Ruse. Dar, după unirea Basarabiei cu România, fiind însărcinat de guvern 
să conducă eparhia Basarabiei, și‑a mutat reședința la Chișinău, capitala Basarabi‑
ei, unde locuiește în prezent. Pe drum, deoarece toate lucrurile erau transportate 
în căruțe, o parte din materiale, între care, din nefericire, și Biblia, s‑au împrăștiat. 
O socotea pierdută, dar a găsit‑o. Era amestecată cu alte lucruri, motiv pentru care 
foile erau în neorânduială. Totuși, este aproape gata. În ce privește foile pierdute, 
Sfinția Sa m‑a rugat să le completez eu. Astfel că Sfinția Sa va revizui tot materialul 
și apoi mi‑l va încredința mie. Puteți conta pe faptul că lucrarea este aproape gata. 
Este o chestiune de doar câteva luni.
15 Probabil Adeney avea în vedere o posibilă vizită a lui J.H. Ritson.
16 Buletinul lunar al SBB.
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Vă transmitem sincere felicitări pentru 
urcarea într‑o nouă treaptă bisericească și vă 
asigurăm că însoțim cu rugăciunile noastre ac‑
tivitatea importantă și responsabilă pe care o 
desfășurați.

Al dvs.,
K.
Coord. edit.

17. R. Kilgour către I. Scriban, Londra, 
19 decembrie 1919

19 decembrie 1919
Arhimandritul Scriban

Str. Cernica nr. 3
București, România

Cucernicia voastră,

M‑am bucurat nespus să primesc scrisoarea dvs. din 21 noiembrie. Ne bu‑
cură vestea că ați putut continua buna dvs. activitate și că acum ați ajuns la 2 Co‑
rinteni. Suntem încântați să aflăm că ați putea duce la bun sfârșit NT în februarie 
anul viitor. De îndată ce este gata, voi fi nerăbdător să primesc manuscrisul.

Am cerut departamentului care se ocupă de The Bible in the World să vă trimită 
un exemplar în fiecare lună și, de asemenea, rapoartele anuale. Sper că le‑ați primit.

Vă mulțumesc pentru mesajul venit din partea arhiepiscopului Nicodim. Vă 
rog să fiți amabil și să‑i transmiteți scrisoarea alăturată.

Asigurându‑vă de bucuria pe care o am de a fi luat din nou legătura cu dvs., 
rămân al dvs.,

K.
Coord. edit.

18. R. Kilgour către J. H. Adeney, Londra, 22 decembrie 1919

22 decembrie 1919
Rev. J. H. Adeney

Str. Popa Soare nr. 31
București

Stimate Dle Adeney,

Multe mulțumiri pentru scrisoarea din 22 noiembrie și pentru răspunsurile 
venite de la arhimandritul Scriban și arhiepiscopul Nicodim. Alături de scrisoarea 

Nicodim Munteanu (1864–1948),  
patriarh al României (1939–1948)
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mulțumită de ea. O traducere nouă nu poate fi acceptată imediat. Dar observ că 
tot mai mulți oameni se obișnuiesc cu ea. Nu este ca atunci când a fost publica‑
tă prima oară. Ultima ediție este una îmbunătățită, adică am luat în considerare 
toate sugestiile îndreptățite ale criticilor (v‑am explicat care a fost critica). Și sunt 
gata să fac același lucru cu orice sugestie corectă, pe viitor. Așadar, nu ar fi mai 
bine să lucrăm la această traducere, a mea, până ajungem la cea ideală?

2. Dacă Societatea publică din nou traducerea veche într‑o ediție revizuită, 
care va fi utilitatea ei? Altfel spus, care este motivul? Fie noua traducere este una 
slabă și nu trebuie să o publicați; fie vechea traducere este mai bună și atunci nu 
trebuie să o publicați pe cea nouă; sau... nu știu de ce. Fiindcă există câteva per‑
soane (puține) care își doresc versiunea veche deoarece sunt obișnuite cu ea? Este 
acesta un argument suficient? De ce aceștia (minoritatea) nu s‑ar putea obișnui cu 
noua traducere? Și există câteva exemple de acest fel.

Trebuie să vă spun că pentru poporul nostru nu este bine să avem multe 
traduceri. Este mai bine să avem una. Vă rog să nu faceți ca în Franța: acolo sunt 
atât de multe traduceri, încât, dacă citezi un verset, nu știi dacă este sau nu din 
Biblie. România nu va citi Biblia într‑o măsură mai mare, încât să puteți spune: 

„Sunt obișnuiți cu vechea versiune, trebuie să o retipărim.“ Oamenii încep să se 
obișnuiască acum. De ce să nu se obișnuiască cu o traducere în limba lor vor‑
bită? De ce să se obișnuiască cu vechea versiune, care folosește un limbaj lipsit 
de naturalețe? Sper că înțelegeți ce vreau să spun. Și apoi, noile cheltuieli pentru 
satisfacerea câtorva persoane, care nu sunt cele indicate să decidă și să judece!... 
Se vorbește de o versiune „conservatoare“; dar ce înseamnă asta? În română nu 
avem o versiune standard. Sunt gata să fac o revizuire pentru Societate, dacă asta 
decideți, dar nu cred că merită. Ar însemna alți bani cheltuiți în zadar. Dar sunt 
gata să ascult ce aveți de spus dvs. despre acest subiect. Mă pregăteam să fac revi‑
zuirea, dar când am văzut că aveți același punct de vedere ca și mine, m‑am gândit 
că ar fi mai bine să menționez singurul punct de vedere rezonabil.

Al dvs., cu urări sincere,
D. Cornilescu

P.S. Vă rog să‑mi scuzați numeroasele greșeli de engleză.

143. D. Cornilescu către R. Kilgour, Gislingham, 31 decembrie 1923 

Gislingham, Eye, Suffolk
The Oaks

31 decembrie 1923
Stimate Dr. Kilgour,

Vă mulțumesc pentru invitația de a veni să vă văd. Deocamdată sunt aici. 
Sper să vin la Londra în jur de 15 ianuarie și aș putea trece atunci pe la dvs. Dar 
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dacă doriți să vin imediat, vă rog să‑mi spuneți. Stabiliți, vă rog, o zi și voi veni de 
îndată bucuros.

Vă trimit acum scrisoarea pe care am scris‑o cu ceva timp înainte, după ce 
am reflectat îndelung cu privire la Biblia în limba română. Cred că vă va da de 
gândit cu privire la subiect. Vă rog să nu uitați că această decizie va fi de o mare 
importanță pentru viitorul limbajului biblic al acestei țări, de aceea nu trebuie să 
ne grăbim cu decizia. V‑aș ajuta bucuros în această privință, pentru a vedea cum 
stau lucrurile cu adevărat. Sunt bucuros să fac ceea ce credeți că este mai bine de 
făcut, deoarece îmi place să ajut lucrarea Societății. Doar că trebuie să reflectăm 
mult, foarte mult, la întreaga problemă.

Cu cele mai bune urări pentru un An Nou fericit,

Al dvs.,
D. Cornilescu

144. Convorbire cu D. Cornilescu, Londra,  
15 ianuarie 192441

Cornilescu spune că Sinodul tipărește în prezent o ediție de buzunar a Bibliei.
I‑am citit scrisorile dlui Wiles din 18 și 21 decembrie. Dl Cornilescu se în‑

treabă dacă există într‑adevăr așa o mare lipsă de Noi Testamente cu textul ediției 
de la Iași, cum sugerează dl Wiles. Arată că în ultimele câteva luni se găseau nu‑
meroase astfel de NT, unele dintre ele aduse de la Berlin. A existat un stoc bun și 
în perioada când se vindea ediția lui. Nu este corect să se afirme că ediția lui a avut 
succes fiindcă nu exista alta disponibilă.

Cu privire la versiunea Nitzulescu, propusă pentru corectare, deși se îndoiește 
de necesitatea ei, ar fi foarte dispus să se angajeze la pregătirea ei, dacă Societatea 
Biblică i‑ar cere acest lucru. Ar modifica ortografia și ar corecta locurile în care 
există greșeli în text, de ex., unde „sâmbătă“ este folosit în loc de „sabat“ și unde 
s‑au folosit cuvinte franțuzești. Coord. edit. a spus că, desigur, va primi un mic 
onorariu pentru această muncă.

Deși ar fi pregătit să facă aceasta în mod cât se poate de cordial, subliniază 
că în ediția versiunii sale aflată sub tipar la Leipzig au fost introduse corecturi ca 
urmare a criticilor primite. Singura parafrază la care au fost obiecții a fost cu‑
vântul pe care l‑a folosit pentru „righteousness“ [gr. dikaiosyne]. Nu există un 
singur cuvânt pentru „righteousness“. Cuvântul românesc trimite mai degrabă 
la „justice“ [justiție, dreptate]. Este foarte greu de găsit un cuvânt simplu pentru 

„justificare“. Totuși, [Cornilescu] este foarte dornic ca în limba română să fie o 
singură versiune. Înțelege că Societatea a susținut mereu acest principiu. Acum că 
41 Există două versiuni ale procesului verbal făcut de R. Kilgour în urma discuției cu D. Cornilescu. 

Versiunea manuscrisă conține următoarea însemnare: „Vezi Procesele verbale ale SCE, 3 ianu‑
arie 1923, p. 46“. În volumul de față am inclus versiunea dactilografiată, care este mai detaliată.
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gândim la culegerea textului revizuit cu aceleași caractere folosite pentru această 
ediție și dacă da, cum ar trebui să procedăm? Fără îndoială, dacă am avea o carte 
bună bine tipărită, care să conțină un text de care nimănui să nu‑i fie rușine, am 
putea să reproducem fotografic ediții în format mai mic. Asta ne‑ar scuti să mai 
parcurgem textul pentru corectură sau de posibilitatea apariției unor erori noi. 
Presupun că în România ar fi acceptabilă o revizuire făcută de dl Cornilescu po‑
trivit celor sugerate.

Înțeleg că actuala poziție este aceasta. Deja ați făcut o comandă la Ionescu, 
tipograful din București, să tipărească o nouă ediție pornind de la plăcile actuale. 
Hârtia ar trebui să fie cumpărată din străinătate, prin urmare tipograful nu ar pu‑
tea începe decât probabil peste trei sau patru luni. Dl Cornilescu crede că în acest 
timp am putea face alte aranjamente pentru culegerea acestui text revizuit. Susține 
cu tărie că noua ediție ar trebui tipărită cu aceleași caractere ca cea actuală, care a 
fost în mod evident tipărită cu monotype la Budapesta. Îmi place cum arată pagina 
actuală. Există doar un singur aspect care ar putea fi îmbunătățit, iar dl Corniles‑
cu este întru totul de acord cu mine. Pentru o asemenea Biblie cu text mare nu este 
nevoie de cele câteva trimiteri de la subsol. Ar putea fi omise complet, cu folos.

Dl Cornilescu îmi dă permisiunea să spun că, dacă prietenii de pe teren do‑
resc ca această nouă ediție să fie pregătită și trimisă la tipar acum, va fi dispus să 
se ocupe de această sarcină imediat și să citească foile, returnându‑le prompt. De 
fapt, crede că, dacă tipografii s‑ar grăbi, ar putea rezolva întreaga chestiune în șase 
luni. Deja a introdus în text toate modificările și ar dactilografia tot textul din nou 
pentru tipografie.

I‑am explicat dlui Cornilescu faptul că acum sunteți în concediu și că s‑ar pu‑
tea să apară o mică întârziere în obținerea noilor estimări și a noilor aranjamente 
tipografice, chiar dacă în cele din urmă se decide introducerea schimbărilor pe 
care le sugerează. Vă scriu deocamdată ca să ridic problema în mod definitiv și voi 
fi bucuros dacă, după ce veți chibzui asupra situației, îmi veți da de știre.

Cu urări alese, al dvs.,

K.

P.S. L‑am întrebat pe dl Cornilescu dacă o retipărire a textului din versiunea sa, 
ultima revizuire, ar răspunde necesităților și mi‑a spus imediat că nu. Mi‑a 
reamintit că în NT al acelei ediții introdusese practic toate modificările re‑
cente, dar VT, după cum ne‑a explicat cu alt prilej, fusese cules pentru tipar 
înainte ca el să fi realizat multe dintre chestiunile asupra cărora i‑am atras 
atenția. Desigur, așa stau lucrurile. După cum știți, dl Cornilescu este un om 
care lucrează foarte conștiincios. Sunt tot mai convins de asta cu fiecare întâl‑
nire pe care o am cu el. Este modest și foarte recunoscător pentru tot ajutorul 
pe care am putut să i‑l dau.
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523. J. W. Wiles către E. Smith, București, 20 mai 1933

București, 20 mai 1933
Bdul Take Ionescu nr. 36

Stimate Dle Smith,

În continuarea scrisorii de ieri, intitulate „traducere onestă“, aș vrea să ra‑
portez un incident pe care ministrul britanic de la București m‑a îndemnat să‑l 
menționez dlui Titulescu, ministrul de externe, spunându‑mi totodată că am pro‑
cedat înțelept omițându‑l din prezentarea mea [scrisă], despre care a afirmat că 
este un document foarte politicos. Iată incidentul: în dimineața zilei de 24 aprilie 
am primit de la părintele Dron (care, dacă limbajul înseamnă ceva, vorbea în nu‑
mele Patriarhului Miron Cristea) propunerea uluitoare ca Societatea să contribuie 
cu suma de 2.000.000 lei sau patru mii de lire, pentru o ediție sinodală a Bibliei și 
a Noului Testament. Dacă am accepta, am obține permisiunea de a vinde până la 
epuizare stocul nostru de Biblii. După epuizarea stocului propriu, ni s‑ar permite 
să vindem doar versiunea Sinodului. Ca element în baza căruia să avansăm cele 
patru mii de lire, ni s‑a înmânat un fragment din traducerea Genezei, care este 
mai slabă decât versiunea noastră. Aș putea spune că, inițial, Sinodul propusese 
să preia manuscrisul pe care l‑am luat noi de la dl Cornilescu (călugărit cândva în 
Moldova), dar nu a avut pricepere organizatorică în această chestiune și Corniles‑
cu a mers mai departe pe cont propriu cu lucrarea lui.

Pentru lucrarea părintelui Cornilescu s‑au făcut multe rugăciuni, după cum 
știu eu însumi în lumina celor 25 de ani de comunicare strânsă cu România, și 
putem spune că apariția traducerii sale a stârnit un interes pentru Scripturi cum 
nu a mai existat înainte. La început, criticii ortodocși au descris limba traducerii 
ca fiind „ruptă din inima noastră“ și „nespus de limpede“, publicând fragmente 
din versiunea veche și rigidă alături de formulările clare și ușoare ale lui Corni‑
lescu. De asemenea, le‑au spus propriilor preoți că, dacă nu doresc să fie întrecuți 
în cunoașterea biblică de propriii laici, trebuie să se dedice ei înșiși fără întârzi‑
ere unui studiu mai intens și metodic al Bibliei. Apropo, li s‑a mai spus de către 
unii scriitori că, în calitate de membri ai clerului, ar putea preveni răspândirea 
adventismului de ziua a șaptea și a martorilor lui Iehova în România, printr‑o 
cunoaștere adevărată a Scripturilor, atât în detaliu, cât și în ansamblu. Dar mai 
târziu s‑a iscat o invidie înverșunată, iar viața lui Cornilescu a devenit imposi‑
bilă în România. Poliția a fost instigată să descindă în biroul lui, iar Cornilescu 
a trebuit să părăsească țara, dar nu înainte de a fi tradus Călătoria pelerinului în 
românește, tipărită acum într‑o ediție mai bună și mai ieftină și urmând a fi pu‑
blicată pentru nevăzători. Aș mai adăuga ceva: amabila persoană care ne‑a cerut 
să contribuim cu 4.000 de lire sterline ne‑a spus că vor smulge din rădăcini Biblia 
Cornilescu din România. Aceștia sunt oamenii – aș putea da mai multe nume, dar 
mă abțin – care au intervenit pe lângă ministerul cultelor să ceară ministerului de 
interne să oprească activitatea noastră. Nu voi zăbovi asupra nerușinării de a cere 
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patru mii de lire pentru un text pe care nici măcar nu l‑am văzut și a cărui finali‑
zare conștiincioasă este, ca să mă exprim cât mai delicat, întrucâtva problematică.

Cu urări sincere, al dvs.,
J. W. Wiles

P.S. Nu am relatat aceste lucruri la departamentul lui Wilkinson. Dacă sunteți de 
părere că anumite informații ar trebui să meargă la Comitetul General, îmi 
puteți comunica în următoarea scrisoare?

524. J. W. Wiles către E. Smith, Belgrad, 22 mai 1933

Stimate Dle Smith,

Cu urmare a scrisorilor mele din 19 și 20 mai, văzând că în România se mai 
țes încă atât de multe intrigi, lipsite de scrupule, din pricina scopurilor și a rațiunii 
de a fi a Societății Biblice, mă întreb dacă nu ar trebui să cereți și părerea dlui D. 
Cornilescu, aflat acum, cred, în Elveția de limbă germană, lângă Zürich, dacă nu 
greșesc. Dl  Cornilescu pare să aibă un dușman înveterat într‑un anume cleric 
pe nume Păcescu, membru al comitetului sinodal și fost director al tipografiei 
sinodale, un domn care arată prin întreaga sa atitudine că îi place să aibă fonduri 
pe care să le manipuleze – cum dovedește propunerea pe care a girat‑o, dacă nu 
cumva a și inițiat‑o, anume ca Societatea să plătească imediat o sumă de circa 
4.000 de lire sterline pentru a subvenționa Biblia sinodală, textul acesteia urmând 
să fie primit în mod servil de către comitetul nostru, de la Sinod. Ca recunoaștere 
a acestei docilități, Sinodul va îndemna guvernul să permită Societății să‑și con‑
tinue activitatea ca până acum, câtă vreme ediția sinodală este în pregătire. Dar, 
de îndată ce Biblia lor sinodală va fi gata, toate Scripturile românești ale Societății 
care se vor găsi în depozitul nostru trebuie să fie transformate în maculatură. 
Aceasta este recunoștința lor, ca reprezentanți oficiali ai Stăpânului nostru, pentru 
lucrarea desfășurată de Societate de‑a lungul anilor.

Ce ar avea de spus dl Cornilescu la aceasta? Ar fi interesant să avem comen‑
tariile lui în arhivele Societății.

Cu urări alese, al dvs.,
J. W. Wiles

525. E. H. Broadbent către E. Smith, Gislingham, 24 mai 1933

 24 mai 1933
Gislingham, Eye, Suffolk

Stimate Dle Smith,

Dl Wiles îmi scrie de la Belgrad că ar vrea ca dvs. să luați legătura cu dl Cor‑
nilescu, în chestiunea dificultății create de autoritățile române cu privire la con‑
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În scrisoarea dvs. din 12 aprilie spuneți că toate Scripturile românești trecute 
în lista de prețuri sunt în versiunea Cornilescu, dar dacă NT cu Psalmi 1921, 32o, 
pe care l‑am achiziționat recent de la dvs., este același cu NT cu Psalmi, 32o, din 
lista dvs. de prețuri, atunci se pare că nu este versiunea Cornilescu. Este Biblia 
Cornilescu 16o sau este același ca NT cu Psalmi 32o? Am aprecia mult dacă ne‑ați 
lămuri cu privire la versiunile publicate în aceste ediții românești.

Am vrea să știm dacă putem obține un exemplar al Bibliei sau al unei părți 
din Biblie, versiunea Cornilescu, și de unde anume.

Cu urări sincere, al dvs.,
G. Darlington,
Trezorier

533. R. Callimachi către J. W. Wiles, București, 14 mai 1935

Strada Nistru nr. 16
București, 2
14 mai 1935

Stimate Dle Wiles,

Când ne‑am întâlnit ultima dată în București, mi‑ați cerut să reflectez pe 
îndelete și să vă spun părerea mea cu privire la activitatea Societății Biblice din 
România, mai ales în lumina recentului atac asupra Societății într‑un cotidian. 
Conversația noastră a fost întreruptă și am promis că vă voi scrie. Ei bine, pot 
spune cu recunoștință că versiunea pe care o difuzează acum Societatea a fost 
foarte binecuvântată de Dumnezeu. Stilul este foarte clar și limbajul ales este ușor 
de înțeles de către toți oamenii, fiind întrebuințate cuvintele pe care le cunosc 
atât oamenii de la țară, cât și cei de la oraș. Oamenii simpli și cei învățați se pot 
apropia de această Biblie și pot înțelege mesajul ei spiritual fără dificultate. Mii de 
oameni simpli au venit la Domnul Isus Hristos și s‑au convertit cu ajutorul acestei 
versiuni; adesea, doar prin simpla citire a Cuvântului lui Dumnezeu, fără ajutorul 
omului. Domnul a fost cel care a pregătit instrumentul pentru această lucrare 
măreață și El este cel care ne‑a binecuvântat într‑un mod atât de minunat. Cu 
toate dificultățile și în ciuda opoziției față de difuzarea ei, Domnul Și‑a pus pece‑
tea pe ea și a binecuvântat‑o, dăruind o recoltă abundentă. Lui și numai Lui să‑I 
fie adusă toată lauda pentru tot ceea ce a făcut și continuă să facă pentru oamenii 
noștri care au fost dispuși să se jertfească.

Dumnezeu să‑i binecuvânteze pe toți acei prieteni dragi și pe cei care, prin 
intermediul Societății, au ajutat la răspândirea Cuvântului Viu al lui Dumnezeu 
la atât de multe suflete flămânde și apăsate de nevoi. Credincioșia, rugăciunile, 
dragostea și darurile lor vor aduce într‑o zi o mare răsplată din partea dragului 
nostru Domn și Stăpân și va umple inimile lor cu o bucurie nemărginită.
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Să mai adaug că dl D. Cornilescu, dl T. Popescu și dl Gh. Cornilescu, trei lu‑
crători capabili, creștini foarte serioși, vor fi mereu la dispoziția Societății pentru 
a da o mână de ajutor oricând și oriunde va avea Societatea Biblică nevoie.

Multe mulțumiri se cuvin dvs., stimate dle Wiles, fiindcă ați fost un prieten 
atât de credincios în toți acești ani îndelungați, nu doar pentru toate țările balca‑
nice, ci îndeosebi pentru țara noastră.

De împotrivire vom avea mereu parte din partea Marelui Vrăjmaș, care nu 
acceptă ca sufletele să fie smulse de sub puterea lui, însă mai mare este Cel care 
este cu noi decât cei care sunt împotriva noastră. În puterea și tăria Lui să mergem 
mai departe și să nu ne fie teamă, ci să fim credincioși până la moarte.

A dvs. în Domnul și Stăpânul nostru iubit,
R. Callimachi

534. J. W. Wiles către E. Smith, Belgrad, 18 mai 1935
Societatea Biblică Britanică

Knez Mihailova nr. 47
Belgrad

18 mai 1935
Stimate Dle Smith,
Duminica trecută, dimineața, am avut o discuție cu M.S. Regele Carol al Ro‑

mâniei. În timpul conversației, Maiestatea Sa a binevoit să întrebe dacă versiunile 
SBB „nu sunt tendențioase“. Regele folosise acest termen tocmai fiindcă îl întâlni‑
se într‑un atac josnic împotriva Bibliei române a Societății, atac publicat într‑unul 
din ziare. În mod curios, s‑a întâmplat să cumpăr exact acel număr din ziarul 
Universul, în timp ce așteptam pe peronul unei gări, și am fost surprins să văd, 
dar de fapt nu am fost surprins să văd, în lumina celor 27 de ani de experiență în 
România, că la rubrica de știri bisericești cititorii ziarului Universul erau avertizați 
să nu cumpere Bibliile românești ale SBB! Avertismentul era dublat de acuze cum 
că respectivele Biblii ar fi fost în mod tendențios protestante. Din când în când, 
preoților li se dau astfel de avertismente în presa cotidiană. A fost prin urmare 
foarte amabil din partea Maiestății Sale să facă această observație.

Ținând cont de notele, însemnările, părerile și opiniile adunate din toată Ro‑
mânia de‑a lungul multor ani, sunt convins că, după cum Dumnezeu a fost alături 
de Wyclif, Miles Coverdale și Tyndale în Anglia, inspirându‑l pe Martin Luther 
în Germania, tot astfel l‑a inspirat pe D. Cornilescu, Martin Luther al României. 
Dar ce au făcut cu el? L‑au insultat zilnic, l‑au calomniat într‑un mod cât se poate 
de crud, au complotat împotriva lui și, în cele din urmă, l‑au alungat din țară. 
Precum Luther, a abandonat monahismul și s‑a căsătorit, iar acum trăiește o viață 
retrasă în Elveția. Apoi s‑a ridicat Popescu, asemenea unui Spurgeon român în in‑
teriorul Bisericii Ortodoxe Române. A ținut predici arzătoare unor mari mulțimi 
și și‑a publicat predicile, în maniera lui Spurgeon. Dar asta a fost prea mult. Și el a 
fost dat afară. Un om cu o mare tărie interioară, un om curajos, un lider activ mai 
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Scurt istoric al Societății 
Biblice Britanice1

Societatea Biblică Britanică, fondată oficial în 7 martie 1804, își are rădăcinile în 
fervoarea religioasă care a cuprins Marea Britanie în partea a doua a secolului al 
XVIII‑lea. În aceeași perioadă, în 1792, predicatorul baptist William Carrey, pan‑
tofar de meserie, le punea în vedere contemporanilor săi că au obligația de a duce 
Evanghelia până la marginile pământului, inclusiv în ținuturile cufundate „în cea 
mai deplorabilă stare de întuneric păgân“, și se îmbarca pe o corabie care urma 
să‑l ducă în India. Câțiva ani mai târziu, William Wilberforce (1759–1833), eroul 
masivei campanii care a dus la abolirea comerțului cu sclavi în Imperiul Brita‑
nic (1807), publica o broșură2 care s‑a dovedit extrem de eficientă în răspândirea 
creștinismului evanghelic în rândul elitelor sociale britanice. De altfel, Wilberfor‑
ce, cooptat ca susținător al viitoarei SBB încă din primele luni ale lui 1803, avea să 
rămână în structurile de conducere ale organizației vreme de aproape trei decenii, 
până în anul morții sale.

Deși la începutul secolului al XIX‑lea pe scena religioasă britanică activau de 
multă vreme organizații precum Society for Promoting Christian Knowledge (în‑
temeiată în 1698), Society for Promoting the Gospel in Foreign Parts (1701) sau 
Religious Tract Society (1799), ridicarea nivelului de alfabetizare în rândul mase‑
lor, interesul crescând pentru Scriptură și conștientizarea nevoii de a face Biblia 
accesibilă în alte limbi au creat premisele apariției unei societăți având ca misiune 

1 Pentru realizarea acestei secțiuni am folosit ca surse de informare capitolul introductiv din 
Stephen K. Batalden, Kathleen Cann, John Dean (editori), Sowing the Word: The Cultural 
Impact of the British and Foreign Bible Society, 1804–2004, Sheffield, Sheffield Phoenix, 2004, 
p. 1–13, buletinele lunare (The Bible in the World) și rapoartele anuale ale SBB.

2 Practical View of the Prevailing Religious System of Professed Christians (1797).




