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PLANTELE ÎNTÂLNITE ÎN SFÂNTA SCRIPTURĂ

(SEPTUAGINTA ŞI VULGATA)

Niţă Marian*

Rezumat: Lucrarea de faţă constituie o cercetare atentă a literaturii biblice reprezentată
de Septuaginta şi de Vulgata, în mai multe ediţii, pentru a identifica plantele despre care

vorbesc Vechiul şi Noul Testament. Pentru identificare au fost folosite atât elementele

biblice propriu-zise (descrieri directe sau indirecte ale acestor plante) cât şi alte surse de

cercetare efectuate de alţi cercetători ai Bibliei. Descrierile biblice au fost cel mai adesea

indirecte, figurative, prin comparaţii şi asocieri ale unor figuri de stil. Au fost folosite

cunoştinţele legate de condiţiile pedo-climatice actuale şi cele istorice ale regiunilor
menţionate în Biblie pentru a se putea estima speciile care puteau creşte în acele

teritorii. Au fost luate în consideraţie cercetări efectuate de specialişti în interpretarea
textelor biblice. Au fost făcute asocieri semantice şi semiotice atât între ceea ce

simboliza o plantă în context, cât şi cu numele original şi familia de cuvinte respectivă în

limba în care a fost găsită denumirea (numele plantelor sunt prezentate pe cât posibil în

greacă, ebraică, aramică şi latină). Adesea au fost căutate denumiri şi semnificaţii şi în

limbile popoarelor învecinate, înrudite cultural şi lingvistic (arabii, de exemplu). Acolo

unde plantele nu sunt întâlnite curent în flora autohtonă, fiind puţin cunoscute, au fost

făcute descrieri succinte, în măsura în care spaţiul destinat acestei lucrări a permis.
Denumirile au fost date în română şi în latină, cu încadrarea taxonomică ştiinţifică.

Cunoaşterea Bibliei în prezent şi viitor va oferi din ce în ce mai multe argumente

pentru convingeri, pentru faptele de conştiinţă, ideile din această sferă constituindu-se

într-o dimensiune constantă şi tot mai importantă a vieţii spirituale, a culturii în genere.

Astfel, Biblia care a fost un monument de viaţă de o incontestabilă autoritate

morală şi dogmatică în viaţa Bisericii creştine de-a lungul întregii istorii continuă să

deţină un loc dominant în cultura contemporană şi va continua până la sfârşitul

veacurilor. Carte de căpătâi a religiei creştine şi a oricărui om, Biblia apare în mod

predilect învestmântată într-o frumoasă limbă, prezentând Revelaţia

Dumnezeiască necesară pentru mântuirea neamului omenesc şi înaintarea lui pe

calea vieţii (loan 14, 6).

în cele ce urmează mi-am propus să realizez un tablou amplu despre plantele

întâlnite în Sfânta Scriptură. Acestea, aşa cum le-am observat, sunt:

Kamon - chimen, alac?; Vulgata = cyminum; Cuminum cyminum L; Fam.

Umbelliferae Juss; Ord. Umbelliflorae; Thticum monococcum L - Alac. Fam.

Gramineae Juss; Ord. Graminales. Planta o întâlnim în Isaia (28, 25 şi 27); Matei

(23, 23); este de talie mică, ierboasă, crescând pe lângă drumuri. Sămânţa este

foarte mică şi foarte aromată.

Ahalim - aloe; Vulgata = aloe; Aquillaria agallocha; Fam. Thymelaeceae; Ord.

Myrtales. Această plantă este întâlnită în: Numeri (24, 6); Psalmi (44,10); Cântarea

Cântărilor (14); Prow. (7, 17); loan (19, 39). în Septuaginta şi Vulgata cuvântul
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"Ahalim" se referă mai mult la parfumul oferit decât la arborele propriu-zis, fiind

legat de cuvântul "mir" (Prov. 7, 17). Lemnul de aloe era ars pentru parfumare sau

folosit la îmbălsămare (Cântarea Cântărilor (4, 14); loan (19, 39); este simbolul

nemuririi.

Balsam -balsam; Vulgata = aromata; Commiphora opobalsamum Engl.; Fam.

Balsaminaceae Lindl; Ord. Gruinales. Acest cuvânt se întâlneşte de foarte multe

ori, însă cu un sens general de lichid aromatic, referindu-se la balsamul de

Ghilead. Pomul cu numele de balsam îl întâlnim în Cântarea Cântărilor (5, 1).

Banan. Musa paradisiaca. Fam. Musaceae; Ord. Scitaminales.

Pol = bob, mazăre; Vulgata = faba; Vicia faba L Fam. Leguminoase Juss; Ord.

Legumininosales. Este greu de precizat pe care dintre cele două plante le

denumeşte cuvântul ebraic "pol". în // Regi (17, 28) citim că în timpul când Saul

fugea de fiul său Abesalom către Mahanain, populaţia din ţinutul acela îi aducea

de-ale mâncării, grâu prăjit, bob, linte, legume coapte. în / Ezdra (4, 9) citim că

pâinea conţine bob, linte, mei şi măzăriche. Hoefer crede că "pol" din limba ebraica

înseamnă cuvântul românesc "năut", care a fost cultivat ca plantă alimentară. El

pleacă de la consideraţia că cei vechi, mai ales egiptenii, interziseseră folosirea

mazărei, din motive religioase.

Algam = santal, brad? Septuaginta = plante tăiate cu securea şi pini; Vulgata
= thyina şi pinea. Traducătorii greci şi latini ai Septuagintei şi Vulgatei,

necunoscând arborele, au tradus cu alte cuvinte. După cele ce citim în Septuaginta

şi Vulgata, acest arbore a fost adus din Ofir , ca să se facă din el pilaştrii templului

lui Solomon, precum şi instrumente muzicale - /// Regi, (10,11). Pe de altă parte

aflăm din // Cronici (2, 8) că acest algam era adus şi din Liban, lucru ce ne face să

ne gândim la nişte arbori coniferi din ţinutul Siriei. Cunoscutul istoric iudeu, losif

Flaviu, ne spune că algam a fost primul adus din afara Ţării Sfinte.

Pinus alba; Fam. Pinaceae; Ord. Coniferalese. Bradul simbolizează veşnicia

Karpas = bumbac; Septuaginta = productiv; Brad; Abies Mill.

Vulgata = carbasîni (color); Gossypium herbaceum L; Fam. Malvaceae A.

Juss; Ord. Malvales (Columniferales). Planta este citată în Estera (1, 6) şi este

tradusă de obicei cu "verde". Plantă textilă, ierboasă, anuală, cu frunze palmate,

flori mari. Floarea durează o singură zi.

Kofer = camfor? scumpie? Vulgata = Cyprus; Cinnamonum camphora; Fam.

Lauraceae Lindl. Ord. Magnoliales (Anonales). Cuvântul se întâlneşte în Cântarea

Cântărilor (1, 13 şi 4, 13), dar fiecare l-a tradus în sensul care i se părea mai

potrivit în context.

Abiyyonah = caperă, Vulgata = capparis; Capparis spinosa L; Fam.

Capparidaceae. Se prezintă ca un arbore pitic şi spinos, aproape pe toată

întinderea Palestinei. Frunzele sunt ovale şi florile albe sau roşietice. Fructele sunt

comestibile. Această plantă este întâlnită în Ecleziast (12, 5) unde citim: "şi când ţi-

e frică de orice înălţime şi te sperii de drum; până înfloreşte migdalul şi deabia se

târăşte lăcusta şi abiyyonah slăbeşte...".
Qutesi'ah = casia; Vulgata = casia; Cinnamonum cassia (L) ?; Fam.

Lauraceae Lindl.; Ord. Magnoliales (Anonales). După cele istorisite de Ezechiel

(27, 19) se crede că planta a fost adusă în Tir de către greci şi aici fenicienii au

descoperit aroma (Psalmi 45,8; Ezechiel 30, 24| Casia este un arbust originar din

India, cu scoarţa neagră ce conţine în ea o aromă.
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Qisu'im şi mîqs'eh = castravete. Vulgata = cucumeres. Cucumis sativus L

Cucumis chate L; Fam. Cucurbitaceae Juss. Ord. Cucurbitales. Planta este

menţionată numai în Numeri (11,5), căci în Isaia (1,8) este vorba despre "grădina
de castraveţi".

Bastal = ceapă. Vulgata = сера. Allium сера L. Fam. Liliaceae D. С; Ord

Lilliflores.

Erez = cedru Vulgata = Cedrus libani. Pinus cedrus L. Fam. Pinaceae Lindl.

(Abieetaceae). Ord. Coniferales. Este arborele cel mai mare şi mai puternic din

Palestina. Pentru trăinicia sa era simbolul puterii, al nemuririi, al mândriei şi al

măririi. Se întâlneşte în IV Regi (14, 9); Psalmi (91, 12); Ezechiel (12, 3); Isaia (2,

13); Numeri (24, 6); Ezechiel (17,22); Cântarea Cântărilor (5, 15); /// Regi (6, 15).

Botaniştii disting trei feluri de cedru: 1. Cedrus libani; 2. Cedrus atlantica; 3. Cedrus

deodara.

Gad = chimen. Vulgata = coriandrum; Coriandrum sativum L; Fam.

Umbelliferae Juss.; Ord. Umbelliflorales; Carum carvi L - chimen; Fam.

Umbelliferae Juss.; Ord. Umbelliflorales. Este întâlnit în Ex. (16, 31), unde ni se

spune că mana, cu care s-au hrănit israeliţii în pustie, avea înfăţişarea bobului de

coriandru. Ceea ce înţelegem noi prin chimen este însă o altă plantă decât

coriandru, deşi fac parte din aceeaşi familie. Se mai întâlneşte în Isaia (28, 25 şi

27); Mate/ (23, 23).
Beros = chiparos = cipresul; Vulgata = abies şi abiegna; Abies cilicica, Ant.

Ky. Se întâlneşte foarte des alături de cedru şi cu toată probabilitatea se referă la

chiparosul cilician. Cuvântul ebraic "beroş" vine de la o rădăcină care înseamnă "a

tăia", deci "lemn de cherestea". Lemnul arborelui beroş a fost întrebuinţat la

construcţia templului (/// Regi 15). în Isaia (41, 19 şi 60, 13), bradul şi pinul,

împreună cu chiparosul, sunt numiţi "gloria Libanului".

Gofer = arbore răşinos, chiparos?; Septuaginta = are ligna laevigata şi

cypressus. Se întâlneşte în Gen. (6, 14). Cei mai mulţi traducători înclină spre

chiparos. Ştim însă că, în ebraică, chiparosul este exprimat prin beroş. Se poate ca

gofer să fi fost un arbore asemena chiparosului, dar de esenţă mai tare, de îndată

ce se putea face corabie din el.

The'aşur = chiparos; Vulgata = buxus; Cupressus sempervirens L; Fam.

Cupresaceae F. W. Neger; Ord. Coniferales. Cuvântul este întâlnit în Isaia (41, 19;

60, 13) şi Ezechiel (27, 6) şi peste tot a fost înţeles că este chiparos. Rădăcina

acestui cuvânt ebraic însemnează "a ridica, a îndrepta, a face înalt". în concluzie,

chiparosul în limba ebraică se traduce prin cuvintele: beroş, gofer, the'aşur.

Hadar = lămâi, citru; Vulgata = arbor pulcherium; Citrus medica L; Fam.

Rutaceae A. L. Juss; Ord. Gruinales. Planta se întâlneşte în Lev. (23, 40) unde

este vorba despre cum să prăznuiască poporul sărbătoarea zilei a cincisprezecea

din luna a şaptea sau cu un alt nume sărbătoarea încheierii anului. Prin "fructele

pomilor frumoşi" losif Flaviu şi rabinii înţeleg fructele citrului, deoarece acestea

erau folosite de către iudei la sărbătoarea corturilor. Lămâia o purtau evreii şi o

poartă şi azi la sărbătoarea corturilor în anotimpul de toamnă. Lămâia reprezintă

simbolul vieţii pământeşti. Pe la noi evreii, în loc de lămâie, foloseau fructul de

gutui.

Paqqu'ah = colochintă. Citrullus colocynthis (L.) Schrad; Fam. Cucurbitaceae

Juss.; Ord. Cucurbitales. Cuvântul se întâlneşte în două forme: 1. Paqqu'oth pe

care Septuaginta îl redă prin Ghem sălbatic, iar Vulgata prin colocynthides ( IV
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Regi 4, 39); 2. Peqqa'im pe care Septuaginta îl redă fie prin împletitură, ghem (IV
Regi 6, 18), fie prin proptele (/// Regi 7, 24), lucru ce a făcut ca vulgata să-l dea

prin "tornaturas" şi "sculpturas". Precum se vede, unii au tradus pe paqqu'ah cu

colochintă, alţii cu castravetele sălbatic. Cuvântul vine de la paqua, care înseamnă

"a rupe", idee ce nu se poate potrivi decât plantelor cucurbitacee, al căror fruct

rotund ca un ghem - Septuaginta - la maturitate se crapă, iar seminţele sunt

aruncate departe, cu un zgomot destul de tare. Colochintă este o plantă proprie

regiunilor mediteraneene. Face un fruct mic şi rotund ca o portocală, cu un gust
foarte amar, ce produce un must asemănător cu al pepenelui verde şi care creşte
foarte abundent pe câmpia Saraonului şi lordanului.

Chabatseleth = crin; Vulgata = flos lilium. şoşan şi şoşanah = crin, în

Septuaginta. Cuvântul este întâlnit în Isaia (35, 1) şi Cântarea Cântărilor (2, 1).
Lilium candidum L; Anemona coronaria L? Fam. Liliaceae D. C; Ord. Liliiflorales.

Se întâlneşte foarte des, astfel în: Matei (6, 28); /// Regi (7, 22, 26); Cântarea

Cântărilor (2,1; 4, 5; 6, 2); şoşanah este un nume ce simbolizează graţie,

frumuseţe şi bunătate. De aceea, cei mai mulţi au conchis că şoşanah este crinul -

Lilium candidum L. De altfel, chiar rădăcina cuvântului şoşanah însemnează "a

albi", cum este şi culoarea crinului. Este simbolul nevinovăţiei, al virginităţii şi al

curăţiei sufleteşti. Deci, în limba ebraică crinul este numit: chabatseleth, şoşan şi

şoşanah.

Roş = cucuta? Septuaginta; Vulgata = Fel amaritudo. Conium maculatum L;

Fam. Umbelliferas Juss.; Ord. Umbelliferales. De obicei este tradus prin

"amărăciune, fiere". Cu toată probabilitatea, cuvântul nu se referă la o plantă
anume. în Deuteronom (29, 18) şi Arnos (6, 12) este în legătură cu pelinul. în

Osca (10, 4) este tradus cu "fiere" şi probabil se referă la cunoscuta plantă

otrăvitoare Conium maculatum pe care a băut-o Socrate.

Thamar = curmal, finie (palmier?). Septuaginta. Vulgata = palma. Phoenix

dactylifera L. Fam. Palmae; Ord. Palmales. Curmalul este simbolul frumuseţii

corporale. Fructele (curmalele), lemnul şi frunzele au diferite întrebuinţări. După

cele ce desprindem din Deut. (34, 3) lerihonul era numit şi cetatea palmierilor.

Batos = cârlig, desiş, mărăcine. Rubus sanctus Schreb. Fam. Rosaceae

Juss.; Ord. Rosales. Planta este amintită în Noul Testament - Luca (6, 44). Planta

este un arbust întâlnit pe lângă puţinele pâraie ale Palestinei, unde formează un fel

de desişuri. La înfăţişare seamănă cu un dud sălbatic.

Baka = dud? Septuaginta = păr; VulgaLa = dud. Morus alba L; Morus nigra L

Fam. Moraceae Lindl; Ord. Urticales. Sycamine = dud. Este menţionat în // Regi (5,

23) şi / Cronici (14, 14), Luca (17, 6).

Thamar = finie, curmal (palmier?). Chamaerops humilis L. Fam. Palmae; Ord.

Palmales. Se întâlneşte în /// Regi (6, 29); Levitic (23, 40); Neemia (8, 15); loan

(12, 13); Fapte (7, 9); Cântarea Cântărilor (7', 8). Finicul este cel mai înalt arbore,

ale cărui ramuri cresc numai la vârf şi sunt pururea verzi. înălţimea lui simbolizează

învingerea asupra morţii. Lemnul de finie este întrebuinţat pentru sculpturi, iar

ramurile folosite la sărbătoarea corturilor sau cu alte prilejuri.

Boten = fistic. Vulgata = terebinthus. Pistacia vera L; Fam. Terebinthaceae

Lindl; Ord. Terebinthales. Se întâlneşte în Geneza (43,11) unde ni se vorbeşte

despre o listă de fructe, unde boten este fruct şi nu plantă.

Chelbanah = galbanum; Vulgata = galbanus; Ferula galbaniflua Boiss. &/

Buhse; Fam. Umbelliferas Juss.; Ord. Umbelliflorales. Este o plantă din a cărei
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rădăcină se scoate o substanţă de culoare brună-gălbuie şi cu un miros foarte

respingător. Planta are tulpina înaltă, este originară din Persia, iar egiptenii o

foloseau la un preparat întrebuinţat la îmbălsămare. Planta este citată în

Exod (30, 34).

Chatsir = iarbă (gazon) praz?, Septuaginta = păr; Vulgata = porum; Allium

porum L; Fam. Liliaceae D. C; Ord. Lilliflorales. Lolium perene L; Fam.

Gramineae; Ord Graminales. Acest cuvânt se întâlneşte de mai multe ori în

Vechiul Testament. Peste tot sensul său este de iarbă. Cu toate acestea, în

Numeri (11, 5) mai toţi traducătorii văd în el prazul, care este cunoscut şi în ţara
noastră. Merită să fie cunoscută aici şi părerea lui Hoefer, care spune că

Septuaginta şi Vulgata au redat pe chatsir prin "păr"; sensul lui este însă de

graminee bogată în zahăr, căreia i se putea mânca lujerul. Poate că era chiar

veritabila trestie de zahăr menţionată de Dioscoride şi Plinius, cunoscută de

popoarele Orientului din cele mai vechi timpuri.

Tirzah = gorun, pin. Pinus halepensis Mill? Quercus coccifera L; Fam.

Fagaceae A. Br.; Ord. Fagales. Cuvântul ebraic se întâlneşte în Isaia (44, 14) şi

este tradus cu "gorun", deoarece se află în legătură cu stejarul şi cu cedrul,

avându-se în vedere esenţa mai tare a lemnului. De aici traducerea "gorun" -

Quercus coccifera L Cum însă în textul lui Isaia (14, 4) avem deja menţionat

stejarul, Dinsmore propune să identificăm pe tirzah cu pinul lui Alepo.
Chitah = grâu. Vulgata = triticum frumenti; Triticum sativum Lam; Triticum

vulgare Will; Fam. Graminaea Juss.; Ord. Graminales. Cuvântul se întâlneşte cu o

frecvenţă foarte mare. în Palestina câmpii productive sunt cele numite Izreel şi

şaronul. Se întâlneşte în Matei (13, 8); Deuteronom (25, 4); Isaia (30, 24); Matei (3,

12). Snopul de grâu simbolizează înţelegerea şi însoţirea. Se întâlneşte la Facere

(41, 22); leremia (51, 33); loan (12, 24); / Corintieni (15, 37); / Regi (6, 13); Psalmi

(4, 7).

Thappuach = gutui. Vulgata = malus; Cydonia vulgaris Pers; Cydonia oblonga

Mill; Fam. Rosaceae Juss.; Ord. Rosales. Cuvântul este foarte des întâlnit şi mai

toţi traducătorii l-au redat prin "măr", atât fructul cât şi arborele. Acestei identificări i

s-a opus Hoefer, şi pe bună dreptate, fiindcă mărul este specific zonei temperate,
deci mai răcoroase, creşte mai greu în Egipt, Arabia şi Palestina. Thappuach este

întâlnit în Cântarea Cântărilor (2, 3, 5; 7, 9; 8, 5); loil (1, 120; Proverbe (25, 11).

Din textele amintite aflăm că fructul descris de cuvântul ebraic "tuheie" este dulce,

parfumat şi de culoare galbenă, cu toate că arbustul este unul şi acelaşi. Deşi
termenul arab pentru măr este ca şi cel ebraic "tuffah", este foarte problematic

dacă cuvântul măr este adevărata traducere deoarece mărul se întâlneşte foarte

rar în Palestina. Lămâiul, portocalul, gutuiul şi caisul au fost rând pe rând propuşi

spre a fi identificaţi cu cuvântul ebraic "thappuach". în concluzie Dinsmore propune

să se identifice tappuach cu gutuiul. Evreii în loc de lămâie folosesc fructul de

gutui.

Memorim = iarbă amară. Vulgata = lactucae agrestes; Lactuca sativa L;

Cichorium intybus L.; Cichorium endivivia L; Fam. Compositae; Ord. Synandrae

(Campanulales). Cichorium endiviva L. = andivă, cicoare de grădină originară din

regiunea mediterane-eană, cu frunze mari şi slab divizate, se cultivă pentru

frunzele sale consumate ca salată.

Hreanul = Armoracia rusticana, este o plantă perenă cu rădăcina groasă,

cilindrică, cărnoasă, albă. Se întâlneşte în Exod (12, 8).
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'arar = ienupăr, tamarisc. Vulgata = myrica (Tamarin); Rotem = iuniper;

Vulgata = juniperus; Rétama roetam Forsk Webb; Juniperus phœnicea L;

Juniperus comunis L; Fam. Cupressaceae F. W. Neger; Ord. Coniferales.

lenupărul pitic poartă şi în arabă numele ce-l are în ebraică. Totuşi, mai toate

traducerile îl dau prin tamarisc. Se ştie că în pustie nu cresc arbori mari, deci este

un arbust. A fost identificat cu ienupărul, un arbust cu flori frumoase, albe, ce cresc

destul de des în părţile mai calde ale deşertului Palestinei. Această plantă este

întâlnită în leremia (17, 6); lov (30, 4).

Pişteh=in=buts. Vulgata = Linum; Linum usitatissimum L; Fam. Linaceae D.

C; Ord. Gruinales = Geraniales. Hoefer crede că pişteh nu este inul, ci bumbacul.

Ajunge la această părere bazându-se pe losua (2, 6), unde ni se spune că "femeia

Rahab ascunsese pe cele două iscoade ale lui losua pe acoperişul casei, sub nişte
lemne de in pe care le întinsese acolo". Hoefer socoteşte că este mai bine să

zicem "lemne de bumbac", fiindcă în ţările calde, cum este Valea lordanului,
bumbacul devine vivace şi lemnos, luând înfăţişarea unui arbust. Pliniu ne

relatează că bumbacul a fost cultivat în toate timpurile în Arabia şi Egipt şi că

fenicienii şi cartaginezii sunt cei ce au răspândit folosinţa bumbacului în Grecia,
Italia şi Spania. în limba ebraică inul mai era numit buts şi byssus al grecilor şi
romanilor. Se întâlneşte în losua (2, 6); Osca (2, 7).

Hedyosmos = mentă, ismă. Vulgata = mentha; Mentha sativa L; Mentha

sylvestris L; Mentha longifolia (L.) Nath.; Ord. Tubiflorales. Plantă perenă, este

citată în Matei (23, 23).

'ezob = isop. Vulgata = hyssopus; Hyssopus spicata L; Hyssopus oficinalis L;

Fam. Labiatae Juss.; Ord. Tubiflorales. Isopul este planta orientală şi simbolul

curăţirii. Din pricina gustului amar, isopul este şi simbolul chinurilor şi al morţii. îl

întâlnim în Exod (l2, 22); Lewî/c(l4, 51, 52); Numeric, 6, 18); Psalmi (so, 8); ///

Regi (4, 33); loan (19, 29); Evre/(9, 19).

'ets semen = lemnul uleiului (măslinul sălbatic). Vulgata = lignum olivae.

Elaeagnus angustifolia L; Fam. Elaeagnaceae R. Br.; Ord. Rosales. Arborele mai

este întâlnit şi sub denumirea de oleaster, care înseamnă măslin sălbatic. Apare

menţionat în Isaia (41, 19); Neemia (8, 15); Romani (11, 17).

'adasah = linte. Vulgata = lens; Ervum lens L; Fam. Leguminosae Juss.; Ord.

Leguminosales. Sunt unele contraziceri care consideră că nu ar fi lintea, ci

mazărea, p'ecând de la sensul cuvântului ebraic "a paşte o turmă". Or nu lintea, ci

mazărea se seamănă în terenurile înţelenite, spre a le transforma în păşuni bune

pentru turme. în limba arabă mazărea se numeşte ca şi în limba ebraică "adaş ".

însă atât lintea cât şi mazărea şi bobul fac parte din aceeaşi familie. Lintea este

considerată simbol al lucrărilor neînsemnate faţă de cele mai importante (Ezechiel

4, 9). Astfel, "Isav, pentru un blid de linte (adică pentru o poftă, un lucru

neînsemnat (Geneza, 25, 33) îşi vinde dreptul cel mai important al său... ". Lintea

în analogie este simbolul păcatelor, pentru care omul îşi vinde, adică îşi pierde
sufletul său, cel mai mare bun pe care-l poate avea. în concluzie nu poate fi vorba

decât despre linte.

Malluach = ştir?, lobodă. Septuaginta = ceea ce astâmpără foamea. Artiplex

halimus?; Fam. Chenopidiaceae Less; Ord. Centrospermae; Amarantus L. = ştir

Fam. Amarantaceae Juss.; Ord. Centrospermae. Cuvântul se întâlneşte în lov (20,

4) unde este vorba despre oameni ticăloşi ce-şi caută hrana prin buruieni. Deci nu

poate fi vorba de ştir, ci doar de lobodă, care este o plantă legumicolă.
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Tse'el = lotus? plop?; Septuaginta = arbori mari; Vulgata = umbrae = arbori de

tot felul. După cum se observă, Septuaginta n-a înţeles ce plantă este tse'el când a

tradus cu cuvintele de mai sus şi nici Vulgata, când a tradus cu "arbori umbroşi".
Lotus. Lotus L; Fam. Leguminosae Juss; Ord. Leguminosales. Lotusul este o

plantă ierboasă, deci această plantă se exclude.

Plop. Plopus euphratica; Populus tremula; Fam. Salicaceae Lindl; Ord.

Salicales. împreună cu tamariscul, plopul este ceva obişnuit pe malurile lordanului

şi aproape de apă, în alte câteva părţi din depresiunile Mării Moarte. Cuvântul

tse'el se întâlneşte în lov (40, 21).

Chedeq = spin, măceş, mărăcine. Choach = spin, măceş, scaiete. Na'atsuts =

spin, scai. Sirpad = mărăcine. Sneh = spin. Sir = spin, măceş, 'atad = mărăcine,

spin, scaiete. Qots = mărăcine, spin. Samir şi Sayith = mărăcine, scaiete. Batos =

crâng, desiş, mărăcine. Se constată că foarte multe cuvinte ebraice sunt traduse

prin cuvintele spin, măceş, mărăcine, scaiete.

(10) Septuaginta = Vulgata = rhamnus.

(23) Septuaginta = loc, deşert. Vulgata = spinae.

(24) Septuaginta = Vulgata = cardus, tribulus spina paliurus, lappa.

(31) Septuaginta = Vulgata = saliunca. Vulgata = Urtica. Vulgata = rubus.

Vulgata = spinae.

Lycium europeum L; Solanum sanctum L; Solanumm cordatum L; Fam.

Tubiflorales.

Notobasis syriaca L; Onopordum acanthium L; Fam. Compositae Adans; Ord.

Sinandrales.

Poterium spinosum L; Rosa canina L; Fam. Rosaceae Juss; Ord. Rosales.

Carthamus tenuis Boiss & Bl.; Inula viscosa L; Fam. Compositae Adans; Ors.

Sinandrales.

Paliurus aculeatus L; Zisyphus spina-christi (L.) Wild; Fam. Rhamnaceae Lindl;

Ord. Rhamnales.

Acacia nilotica L; Fam. Leguminosae Juss; Ord. Leguminosales.

Lycium europeum = plantă cu ramuri spinoase, cu frunze simple, eliptic-

lanceolate, pe dos cenuşii. Se întâlneşte in Judecători (9, 14); Psalmi (58, 9).

Solanum sanctum L este un arbust spinos ce creşte din abundenţă pe lângă

lerihon. Face o floare albastră mare şi un fruct bacă de culoare galbenă,

asemănătoare merelor sălbatice, fruct care se numea pe vremuri "măr de

Sodoma".

Notobasis syriaca L corespunde cu Onopordum acanthium L din Fam.

Compositae Adans, Ord. Sinandrales. Planta este un scaiete, mărăcine, înalt, cu

vârful şi frunzele roşii. Creşte pe lângă locuinţe şi drumuri. Se întâlneşte în Is. (33,

13); // Regi (14, 9); Iov (31, 40); // Cronici (33, 11); Iov (41, 2); Proverbe (28, 9);

Isaia (13, 6); // Cronici (25, 18); Mate/(13, 7).

Zisyphus spina - christi este un arbust cu numeroşi spini tari, proveniţi din

transformarea stipelelor. Creşte din abundenţă pe câmpia lerihonului. Planta este

citată în Isaia (7, 9; 55, 13).

Inula viscosa L. se întâlneşte în Isaia (55, 13).

Cuvântul ebraic sirpad se traduce în mărăcine, termen destul de vag, deoarece

traducerile mai vechi ale Septuagintei şi Vulgatei îl redau prin urzică, ceea ce este mai

aproape de adevăr. Dinsmore crede că planta aceasta este inula, care miroase foarte

urât.
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Acacia nilotica Del. (1) este redată ca o plantă spinoasă. Se întâlneşte în Exod(Z,
2) şi Deuteronom (33, 16).

Tot ca plantă spinoasă, asemănătoare cu măceşul, făcând parte din aceeaşi
familie, deci tot arbust, Poterium spinosum L şi Rosa canina L. creşte de multă vreme

în Palestina, încât chiar un ţinut întreg s-a numit după numele acestei plante. Se

citează în Isaia (33, 12; 34, 13); Osca (2, 8); Naum (1, 10); Jud. (16, 4); Matei (27

29).

Carthamus tenuis Boiss. & 81. este o plantă spinoasă foarte des întâlnită. Este

citată în Gen. (3, 18). Ca buruiană perenă este mult răspândită. Datorită rădăcinilor

ramificate de pe care lăstăreşte în culturi apare în vetre, fiind considerată ca una

dintre buruienile mai greu de extirpat.

Paliums aculeatus L, arbust cu ramuri spinoase, formând mărăcinişuri, creşte pe

locuri necultivate, câmpii, drumuri. Se întâlneşte în Isaia (5, 6; 7, 3; 9, 17); Luca (6,

44).

Batos - crâng, desiş, mărăcine. Rubus sanctus Schreb. Planta este un arbust

acoperit cu ghimpi, frunze palmat-compuse. Formează un fel de desişuri pe lângă

puţinele pâraie ale Palestinei. Este citat în Luca (6, 44).

Anethon = mărar. Vulgata = anethum. Anethum graveolens L; Fam. Umbelliferae

Juss; Ord. Umbelliferales. Se găseşte menţionat numai în Noul Testament Matei

(23,23).

Duda'ah = mandragora. Vulgata = mandragorae. Mandragora officinamm L;

Fam. Solanaceae Juss.; Ord. Tubiflorales. Robinson, vestitul cercetător al Palestinei

din secolul trecut, arată: "Fructul său este asemănător unui măr neted, de culoare

gălbuie şi aşezat în legătură (buchete) de 3-4 la un loc. Dacă îl strângi cu mâna

plesneşte puternic ca şi o băşică umflată cu aer, nerămânând în mână decât o coajă

subţire şi filamente formate dintr-o mătase fină, cu seminţe" (citat după F. Hoefer, op.

cit., p. 11). Robinson a găsit această plantă la Ain-Gidi, pe malul Mării Moarte. Fructul

mandragorei, asemănător unor mere gălbui, mirositoare (Facere, 30, 14; Cântarea

Cântărilor 7, 13), ce cresc în Palestina, simbolizează chipul frumuseţii şi al amăgirii.

Deoarece fructul mandragorei îl întrebuinţau cei vechi ca leac contra sterilităţii şi

fiindcă rădăcinile ei se asemănau unui prunc, unei forme de om, mandragora mai era

şi simbolul iubirii şi al fecundităţii. Cuvântul se întâlneşte în Geneză (30, 14); Cântarea

Cântărilor (7, 13).

Tappuach = portocal, măr? Vulgata = malus. Cydonia vulgaris Pers.; Malus Mill;

Fam. Rosaceae Juss; Ord. Rosales. Mărul, după dulceaţa şi după culoarea sa

ispititoare este simbolul păcatului, al ispitei. Se întâlneşte foarte des, în Geneză (3,

15); Cântarea Cântărilor (2, 3; 4, 5; 7, 3; 8, 5); /o//(1, 12); Proverbe (25, 11).

Zaith = măslin, oliv. Vulgata= olea, oliva, olivetum. Olea europaea L; Fam.

Oleaceae Undi; Ord. Ligustrales. Măslinul sau olivul este simbolul mândriei, iar după

frunzele-i pururea verzi, închipuie nemurirea; ramura de măslin este simbolul păcii;

ramurile lui multe şi stufoase sunt simbolul familiei numeroase. Este întâlnit cu o

frecventă foarte mare: Jud. (9, 8); Geneza (8, 11); Exod (30, 24); Luca (10, 34);

Psalmi (23,5); Luca (7, 46); lov (29, 6); Miheia (6, 15); Psalmi (92, 14); Isaia (17, 6);

Ecclesiastul (50, 11; 24, 16); Avacum (111, 17); Psalmi (51, 7); Zaharia (IV, 3); Agheu

(2, 19). Măslinii cresc foarte încet, din care cauză ajung la vârste foarte mari, chiar

secole. Rodesc chiar până când trunchiul ajunge o scorbură.

Tsori = mastic, rezină de mastic, balsam. Vulgata = résina. Pistacia lentiscus L;

Fam. Terebinthaceae Lindl.; Ord. Terebinthales. Se întâlneşte în foarte multe locuri:
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Geneza (37, 25; 43, 11); leremia (46, 11; 51, 8; 8, 22); lezechiel (27, 17). Planta este

un arbust de talie mică, ce rămâne în permanenţă verde. Adevăratul balsam de

Ghilead se extrage din planta Amyris ghileadeusis, care este un arbust mic cu frunze

trifoliate, aparţinând aceleiaşi familii din care face parte mirtul.

Kussemeth = măzăriche, neghină ("ovăz"). Vulgata = far, vicia. Vicia ervilia L;

Fam. Leguminosae Juss.; Ord. Leguminosales. Plantă anuală. Se întâlneşte în Exod

(9, 32) ca "ovăz"; Isaia (28, 25); Ezechiel (4, 9); şi este tradus cănd "ovăz", când

"măzăriche".

Dochan = mei. Vulgata = milium. Andropogon sorgum L; Fam. Gramineae Juss.;

Ord. Graminales. Meiul a fost cereala de bază a popoarelor Orientului. în limba arabă,

cuvântul este "dura". Se aseamănă mult cu grâul de India şi este recolta cea mai

bogată din Palestina. în unele părţi meiul poartă numele de "grâu de Cafri", după

ţinutul Cafrilor din Africa. Poate că de la culoarea sa brună s-a numit "dochan" în

limba ebraică, pentru că "dochan" înseamnă "a fi de culoare brună". Pâinea este de

calitate inferioară, mâncată nu numai de păsări, ci şi de oameni. Se întâlneşte în Ez.

(4, 9).

Saqed şi luz = migdal. Vulgata = amygdala. Prunus amygdalus Baill; Amygdalus

communis L; Fam. Rosaceae Juss.; Ord. Rosales. Se cultivă pe scară întinsă în

Palestina. Pe coasta Mării Mediterane, între laffa şi Gaza, se întâlnesc livezi întinse.

Crengi de migdali se aduc şi azi la sinagogi, cu prilejul marilor sărbători. Cuvântul

migdal mai este exprimat prin cuvântul ebraic "luz" - Geneza (30, 37) - lucru rar

întâlnit în limba ebraică. De aceea Hoefer merge cu Celsius şi crede că luz nu e

migdalul, ci nucul latinilor sau mai precis fructul nucului. Pentru aceasta el ne spune
că Septuaginta a făcut bine când a tradus pe "luz" cu "nuc" (Juglans regia L). In tot

cazul, Hoefer leapădă ca eronată părerea modernilor, care traduc pe "luz" cu "alun"

(Coryllus avellana L.) fiindcă, deşi acest arbore creşte în Franţa, Germania,

Danemarca, Suedia etc. totuşi este foarte rar întâlnit în Palestina şi ţările limitrofe, pe

când patria migdalului este regiunea meditaraneeană. Se întâlneşte în Numeri (17, 8);

leremia (1, 11); Ecclesiast (12, 5); Geneză (43, 11; 30, 37); Exod (25, 33; 37, 19).

Migdalul este simbol al preoţiei şi al oficiului sacru.

Hadas = mirt (21). Vulgata = myrtus şi myrteta. Myrtus communis L; Fam.

Myrtaceae; Ord. Myrtales. Mirtul formează tufişuri sempervirescente numite "macchia"

în regiunea mediteraneeană, mai ales în Galileea. Se întâlneşte în Isaia (41, 19; 55,

13); Neemia (8, 15); Zaharia (1, 8; 1, 11); Cântarea 12; IV, 14). La

păgâni ramura de mirt sau cununa a fost simbolul învingerii în lupte şi la întreceri.

Evreii împodobeau corturile de mireasă cu mirt. în creştinism, mirtul este simbolul

învingerii asupra morţii; de aceea se plantează pe morminte. Mirtul mai este şi

simbolul frumuseţii, al tinereţii şi al virginităţii, de aceea la nunţi este împletit în jerbe

sau cununi purtate de miri şi de nuntaşi.

Muştar. Vulgata = sinapis. Sinapis alba L; Sinapis nigra L; Sinapis incana L;

(Hirschteldia adpresa Moenchj; Fam. Cruciferae Juss.; Ord. Phoedales. Muştarul

negru este mai rar, mai răspândit este cel alb, în special pe lângă Marea Tiberiadei.

Muştarul, ca cea mai mică dintre seminţe, este simbolul lucrurilor neînsemnate.

Muştarul mai simbolizează şi pomul vieţii. Se întâlneşte în Matei (13, 31; 17, 20);

Marcu (IV, 31); Luca (XIII, 19).

Chabatseleth = narciss. Vulgata = flos, lilium, narcisus Narcissus tazetta L;

Fam. Amaryllidaceae R. Br.; Ord. Liliiflores. Este prima floare de toamnă ce apare pe

pământul Palestinei pustiit de arşiţa verii. Traducerea românească este "brânduşă de
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toamnă", după traducerea engleză Revised Version unde citim "autumn crocus". Este

întâlnit în Cântarea Cântărilor (2, 1).

Nerd = nard. Vulgata = nardus. Nardostachis jatamansi DC; Fam. Valerianaceae

DC; Ord. Rubiales. îl întâlnim în Cântarea 11; 4, 14) şi în Marcu (14, 3).
Din texte reiese că nard este un parfum şi nu un pom. Poate că şi planta din care se

scotea să fi purtat acelaşi nume. însă deoarece după traducerea din Vulgata "nardus"

se traduce ca "ţepoşică", plantă care se întâlneşte prin păşuni şi prin fâneţe de munte,
mai rar la şes (Nardion), aceasta se exclude.

Qali' = seminţe prăjite? năut? Cicer arietinum L; Fam. Leguminosae Juss.; Ord.

Leguminosales. în traducerea arabă cuvântul este redat chiar prin "năut". Ca şi bobul,

năutul conţine o foarte mare cantitate de nutriment concentrat, aşa că beduinii merg

prin deşert cale de zile întregi numai cu o mână de năut în traistă. Se întâlneşte în //

Regi (17, 28) unde textul ebraic îl traduce prin "seminţe prăjite, coapte", care nu pot fi

decât ale năutului.

Zizania = neghină, zianie. Vulgata. Agrostemma githago L; Fam. Caryolyllaceae

Juss; Ord. Centrospermae. Lolium temulentum L; Fam. Gramineae Juss.; Ord.

Graminales.Se întâlneşte în Mate/ (13, 25; 26, 29, 30, 36, 40); lov (31, 40). Neghina
este simbolul stricăciunii şi al oamenilor răi. Precum neghina prin ciuruire este aleasă

din grâu şi aruncată în gunoi ori în foc, aşa şi la sfârşitul veacului cei răi vor fi

despărţiţi de cei buni şi vor fi aruncaţi în foc. Zizania Lolium temulentum L are bobul

veninos şi se întâlneşte prin semănături.

'egoz = nuc. Vulgata = nuc. Juglans regia L; Fam. Juglandaceae Lindl; Ord.

Juglandales. îl găsim în Cântarea Cântărilor (6, 11). Nucul la toate popoarele a fost

privit ca un arbore demonic. Păgânii şi evreii îl ţineau ca locul de adăpost al

demonilor. Dipă Talmud, fiecare cracă de nuc are nouă fructe şi sub fiecare frunză se

adăposteşte câte un diavol, şi în superstiţia poporului nostru nucul este privit ca un

pom magic, fermecător. Se (zice) crede că cel care plantează un nuc are să moară

când nucul va avea grosimea cât grumazul omului.

Opobalsamul = balsamul de Mecca. Amyris opobalsamum L; Fam.

Terebinthaceae Lindl; Ord. Terebinthales. Prin înţepăturile făcute în scoarţa copacului

se scurge o substanţă vâscoasă, de consistenţa şi aspectul mierii, care este un

produs aromatic. De când arborele a început să dispară din flora Palestinei acest

balsam de Mecca a ieşit din comerţul Palestinei.

Guilandina moringa; Fam. Leguminosae Juss; Ord. Leguminosales. Este un

pomişor obişnuit de pe lângă Marea Moartă. Mirobalsamul lui losif Flaviu, după toată

probabilitatea, este fructul (miezul).

Seorah = orz. Vulgata = hordeum. Hordeum sativum Hack; Hordeum vulgare L;

Fam. Gramineae Juss.; Ord. Graminales. Este mai răspândit chiar decât grâul.

Pâinea de orz nu este căutată ca cea de grâu. Se întâlneşte în Exod (9, 31);

Judecători (7, 13); lezechiel (4, 9); ludit (8, 2); lezechiei (45, 13); leremia (41, 8).

Dardar = pălămidă. Cirsium arvense. Septuaginta. Vulgata = tribulus. Centaurea

calcitropa Lam.; Centaurea pallescens Del.; Centaurea iberica Trev.; Fam.

Compositae Adans; Ord. Sinandrales. Cirsium Adans. Datorită secetei care bântuie

Palestina, spinii, pălămidă şi mărăcinii sunt mai abundenţi decât celelalte plante

folositoare.

Pălămidă Cirsium Adans se întâlneşte pe locuri necultivate şi abrupte, pe lângă

căi, drumuri, prin semănături, pe câmpuri, locuri ruderale.

Centaurea iberica Trev. se întâlneşte prin locuri joase, păşuni puţin umede, pe
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dealuri şi câmpii sterile, iar Centaurea calcitrapa Lam. = ghimpe, are achene fără pap.

Se întâlneşte pe marginea drumurilor şi prin păşuni. Se semnalează în Geneză (3,

18).

Thamar = palmier? Vulgata = palmas. Phoenix canariensis Hort.; Fam. Palmae;

Ord. Palmales. Palmierul este arborele oazelor din pustiurile Africii şi Arabici, de unde

s-a răspândit şi în alte regiuni calde. Sub umbra acestor arbori se cultivă meiul şi
unele legume, iar oamenii se înviorează după arşiţa dogoritoare a pustiului. Ramurile

erau întrebuinţate la sărbătoarea corturilor. Se întâlneşte în Deuteronom (3, 43);
Levitic (23, 40); Neemia (8, 15); Psalmi (92, 12); // Macabei (14, 43); Isaia (9, 13);

Fapte (7, 9). Palmierul sau finicul reprezintă simbolul învingerii. Romanii primeau cu

ramuri de finie pe împăraţii învingători. Palmierul adesea este simbolul măririi, al

frumuseţii, al norocului şi al solidarităţii. Ramura de palmier este insigniul martirilor. în

mâinile acestora închipuie biruinţa asupra celor pământeşti.
Gome = papirus. Vulgata = scirpus, juncus. Cypems papyms L; Fam.

Cyperaceae Juss.; Ord. Cyperales. Se aseamănă la înfăţişarea generală cu

Gramineele, dar se deosebesc net după o serie de caractere. Măduva ei a fost

prelucrată în Egipt, în antichitate, sub formă de papirusuri. Se întâlneşte în Exod (2,

3); Isaia (35, 7 (trestia); lov (8, 11); Isaia (19, 6). Pe alocuri mai este tradusă cu

"papură".

'agmon = papură, pipirig. Vulgata = refraenans, circulus. Amndo donax L,

Arundo phragmites L; Fam. Gramineae Juss; Ord. Graminales. Typha L; Fam.

Typaceae; Ord. Helobiae. Achu = papură. Vulgata = carectum. Butomos umbellatus

L, Pastus paludis; Fam. Butomaceae (L.) С Rich; Ord. Helofiae. Se întâlneşte în lov

(8, 11); Isaia (8, 11; 58, 5 (trestie). Se traduce şi prin "rogoz" (ex. lov 8, 11). în

consecinţă, traducerea nu este corectă ca papură, ci trestie, după terminologia

ştiinţifică.

THE PLANTS THAT WE MEET INTO THE HOLY BIBLE

(SEPTUAGINTA & VULGATA)

Abstract: This work is an attentive research of the biblical literature

represented by Septuaginta and Vulgata, in their various editions, the purpose

being the identification of the plants that are presented into the Old and the New

Testament. For the identification of these plants the descriptions from the Bible

(direct or indirect) were used, but also other works made by wellknown biblical

researchers were used too. The biblical descriptions were mostly indirect,

figurative, used for comparations and style figures. We used too the knowledges

about the pedo-climatic conditions (for now and historical) in the Bible mentioned

regions to estimate the species that could grow in that lands. Semantical and

semiotical associations were made both for the symbol of a plant into the text and

for its original name and the word family into the language of that name (the names

of the plants are presented, as possible, in greek, hebrew, aramaic and latin).
Often names and semnifications was looked for into the language of the

neighbouring peoples (arabian, for example) that are by language and culturaly
related. In the case that the plants doesn't exist in our country, not being familiary,
short presentatons were made (as the limited space for this article allowed us to).

The names were given into romanian and latin, with the scientific taxonomic

framing.




