Sabina AVRAM
NUMELE DIVIN EL ÎN BIBLIA EBRAICĂ
THE DIVINE NAME EL IN THE HEBREW BIBLE
- AbstractThe word El, both in isolation and as part of some constructed terms, is
one of the most common names atributted to God, in the Hebrew Bible. It also
can be found in most of the Semitic languages. Nevertheless, its origins are still
not clear, the researches not having reached any definite conclusion yet. The
present paper analyses the oldest usages of the term in the Bible, along with the
major interpretations given by modern researchers.
Not only the word in isolation will be investigated but also its composites,
except for the very important terms, such as Elohim, Eloah, El Adonai, which
require a more detailed investigation.
Keywords: Hebrew, Hebrew Bible, theonyme, El, El Șaddai, El Elyon, El
Roi, El Olam, El Berit.

Introducere
Termenul El, atât de sine stătător, cât și în formă construită, este unul dintre
cele mai des întâlnite teonime în textul Bibliei Ebraice. Acest cuvânt a suscitat
interesul foarte multor cercetători și, ca urmare, au existat numeroase tentative de a
clarifica originea lui. Termenul poate fi identificat în mai toate spațiile semitice, iar
originea lui este vagă, concluziile la care au ajuns cercetătorii fiind, mai mult sau
mai puțin, supoziții. De aceea, stabilirea unei etimologii clare în privința cuvântului
semitic El nu va reprezenta subiectul principal al lucrării. Ce ne propunem?
Într-o fază inițială, vom prezenta un scurt istoric al interpretărilor care s-au
consolidat de-a lungul timpului cu privire la semantica termenului, doar pentru a
avea în vedere un context mai larg al situației și felul în care acesta poate influența
contextul mai restrâns care ne interesează în mod special.


Universitatea din București (avramsabina7@yahoo.com).

Danubius, XXXVII, Galaţi, 2019, pp. 299-322.

300

DANUBIUS XXXVII

Ceea ce ne propunem este examinarea termenului, așa cum apare în textul
Bibliei Ebraice, pentru a putea stabili aparițiile sale și nuanțele pe care le redă ca
nume divin. Vom avea în vedere toate formele în care cuvântul el, alcătuit din
literele alef și lamed, apare în text, în ideea de a desluși aspectul dinamicii pe care
fiecare dintre aceste forme îl impune scrierii și mesajului.
Ulterior, vom acorda atenție ocurențelor numelor divine compuse cu El,
exceptând nume precum Elohim, Eloah, El Adonai, care necesită o investigație mai
detaliată. Iar în final, propunem o creionare a imaginii de ansamblu pe care o redau
aceste nuanțe ale lui El, referitor la conceptul de divinitate.
În privința epitetelor atribuite lui El, acestea sunt nenumărate, însă doar
unele dintre ele formează, împreună cu El, un construct folosit pentru a invoca sau
numi divinitatea. Celelalte fac parte, mai degrabă, dintr-o curgere a unui fir narativ
descriptiv. Pe acestea le vom preciza într-o formă mai succintă, însă vor putea fi
remarcate prin prisma celor scrise pe parcursul lucrării.
Analiza termenilor compuși se va desfășura în funcție de contextele în care
apar și de conotațiile pe care le emit, însă structura oarecum constantă pe care o
propunem va avea în vedere elementele spațio-temporale precizate, dinamica în
context și cea intrinsecă momentului în care este folosit un nume sau altul și,
bineînțeles, etimologia termenilor.
El: o scurtă istorie
El este cel mai vechi cuvânt semitic care se referă la divinitate; poate fi
identificat în limbi precum ugaritică, feniciană, acadiană, aramaică, siriacă; pe scurt,
acest termen este atestat în toate limbile semitice, mai puțin în etiopiană.1 Cea mai
des întâlnită interpretare, în ceea ce privește sensul său, dincolo de utilizarea sa
pentru a desemna divinitatea, este cea de „putere” sau de „cel puternic”. Marvin
Pope, care dedică un studiu aprofundat termenului El și primelor apariții ale sale în
texte, remarcă faptul că acest argument a fost construit, în special, pe fondul
expresiei ieș le-el iadi din Geneza 31:29, sintagmă tradusă sau interpretată prin „stă
în puterea mea”. Însă, așa cum punctează tot el, în El in the Ugaritic Texts, nu reiese
clar că El înseamnă „putere” în acest context.2 Cu toate acestea, interpretări ale
rabinilor precum Rashi sau Chizkuni dau termenului sensul de putere, acesta
traducând expresia prin „mâna mea are puterea”3. Rashi este de părere că El este
1

Marvin H. Pope, El in the Ugaritic Texts, Brill, Leiden, 1955, p. 16.
Ibidem, p. 17.
3
Rashi despre Geneza 31:29, Sefaria, A Living Library of Jewish Texts, platformă creată de
Joshua Foer și Brett Lockspeiser, 2011, ultima accesare: 17. 09. 2019.
https://www.sefaria.org/Rashi_on_Genesis.31.30.1?lang=bi&with=all&lang2=en
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folosit ca nume divin tocmai pentru că înseamnă „tărie”/„putere”.4 Traducerea
literală a expresiei pe care o rostește Lavan către Iaacov poate fi tradusă astfel: „este
la El (este a lui El) mâna mea să fac(ă) cu voi rău”. Din această perspectivă,
discursul lui Lavan redă certitudinea unei strânse relații cu El sau încrederea extremă
în propriile forțe. Interpretarea lui El cu sensul de „putere”, nu reiese foarte clar de
aici, însă există o logică a acestei interpretări, care poate porni de la înțelegerea
nevoii de a da conceptului de divinitate o conotație oarecum abstractizată,
exprimând imaginea unei forțe de necomparat, care să transcendă planul concret.
În textele ugaritice, El este asociat taurului și apare pentru prima dată în
Baal Cycle, însă nu se referă la simpla noțiune de „taur”, ci la ceea ce îl face să
devină un concept, și anume, simbolistica puterii, a virilității, a fertilității
masculine.5 Desigur, contextul este foarte important, ținând cont că vorbim despre o
societate primitivă, familiarizată cu creșterea animalelor, taurul fiind cel mai de
temut dintre ele.6 Acest factor oglindește un nivel diferit de conceptualizare față de
cel pe care îl reperăm în textul biblic, însă, având în vedere orogeneza termenului, o
corespondență sau transmitere a lui în timp și spațiu este mai mult decât probabilă.
Totodată, alef, prima literă a alfabetului ebraic și prima literă a cuvântului El,
provine de la forma hieroglifică a unui cap de taur7, iar în spațiul mistic reprezintă
singularitatea divină. Litera nu are corespondent în limba română, ea putând fi
redată printr-o respirație sau răsuflare ușoară, rostindu-se în funcție de sunetul
masoretic care o însoțește. Acest suflu poate înfățișa o imagine transcendentală sau
pre-existentă, fiind în același timp învăluit în misterul unei oarecare tăceri. Lamed
este a douăsprezecea literă a alfabetului și a doua literă a cuvântului. Forma sa
hieroglifică înfățișează un toiag pastoral, sensul cuvântului lamed fiind acela de „a
învăța”, „a ghida”, „a conduce”.
Cercetătorul german Johannes Hehn prezintă un El sau Ilu proto-semitic, a
cărui semnificație clară este „dumnezeu”; un dumnezeu așezat în vârful ierarhiei,
„deasupra” tuturor celorlalți zei existenți într-o lume politeistă.8 Suntem de acord cu
Hehn, care susține că, deși etimologia cuvântului este obscură, în toate pasajele în
care îl putem identifica, pare să se refere la o entitate divină. Chiar și dubiul constant
4

Ibidem.
The Ugaritic Baal Cycle, translation and commentary by Mark S. Smith, E. J. Brill, New
York, 1994, p. 128.
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Ibidem.
7
Jacob Weingreen, A Practical Grammar for Classical Hebrew, Second Edition, Clarendon
Press, Oxford, 1959, p. 251.
8
Johannes Hehn, Die biblischeund die babylonische Gottesidee, Leipzig, 1913, pp. 150-213,
apud. Marvin H. Pope, El in the Ugaritic Texts, p. 2.
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în privința originilor lui El, tocmai prin prisma incertitudinii emise, poate sugera
nevoia numirii unei divinități printr-un cuvânt cu sens obscur. Ar fi de dorit ca un
teonim să aibă cât mai puțin de-a face cu numele oricărui alt lucru, tocmai pentru a
insinua, prin rostirea lui, nuanța unui „cu totul altul”9. Observăm însă că acest dubiu,
la umbra căruia stă semnificația cuvântului, se accentuează în timp, iar semnificația
lui pare să fie ceva mai clară cu cât ne îndreptăm spre obârșia lui și din ce în ce mai
neclară când ne îndepărtăm de aceasta. Pornim de la imaginea taurului înspre o
formă conceptualizată a ideii de putere, până la noțiunea unei singularități, ca sursă a
tuturor lucrurilor. Difuziunile care se propagă în timp de la acest El sau Ilu protosemitic până la El pe care îl identificăm în Biblia Ebraică pot fi susținute și de faptul
că acesta apare cu precădere în cărțile timpurii ale corpusului, însă luăm în calcul și
cursul treptat al tendinței de conceptualizare.
Încă un lucru care oglindește încercarea de a depăși, prin limbaj, tocmai
limitele limbajului, așa cum divinul depășește, în perspectiva omului religios,
limitele propriei creații, este tendința de a hiperboliza anumite însușiri umane pentru
a le atribui, mai apoi, divinului. Acest iz de antropomorfizare se dorește depășit, în
context iudaic, tocmai prin hiperbolizare sau prin apofatism, acestea aducând în
domeniul abstract sau conceptual o percepție mult mai profundă.
El în textul Bibliei Ebraice
În textul biblic, secvența consonantică alef și lamed, cea care alcătuiește, de
altfel, teonimul El, apare și sub alte forme gramaticale: alef-lamed (el) cu valoare
prepozițională și alef-lamed (al) ca adverb de negație. Este necesară aici o scurtă
introducere a contextului în care ne plasăm, pentru a explica menționarea celorlalte
două forme gramaticale pe care alef-lamed le preia în textul biblic.
Faptul că vorbim despre alfabetul ebraic, și implicit, despre un context
iudaic, deschide o viziune asupra dinamicii limbajului diferită de cea a limbajului
indo-european. De ce am urmări disjuncția, confruntarea sau chiar potențialitatea
osmotică a unor omonime, așa cum le-am numi cu și prin instrumentele lingvistice
ale unui univers indo-european? Prisma ar trebui totuși schimbată, întrebarea aceasta
nu va suna la fel de absurd într-un context semitic, cu atât mai mult în cel iudaic,
ebraic.
Când vorbim despre litere, în contextul iudaic, ne referim, de fapt, la
consoane, alfabetul ebraic fiind format numai din consoane. Vocalele sunt atribuite
dedesubtul sau deasupra consoanelor, fără a le „contamina” însă forma. Chiar și așa,

9

Rudolf Otto, Sacrul, Dacia, Cluj, 1992, p. 37.
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din punct de vedere ritualic, un sul al Torei vocalizat este considerat invalid.10
Literele, în acest context, sunt elementele primordiale care creează lumea, fiind
separate între ele.
Prin prisma gândirii indo-europene înțelegem că lucrurile sunt, iar cuvintele
semnifică, găsind foarte ușor o distincție între cele două. Însă în context biblic –
iudaic, întreaga lume este și semnifică în aceeași măsură. José Faur spune, în acest
sens, că tot ceea ce este creație aparține lumii semiologice și că Universul, laolaltă
cu lucrurile și evenimentele care străbat istoria, semnifică.11 Iar folosirea aceluiași
termen ebraic, davar, pentru a denumi, concomitent, atât „cuvântul”, cât și „lucrul”
este cel mai sugestiv exemplu în acest sens. Am menționat mai sus faptul că, în acest
context, vorbim despre o creație care semnifică. Dar ce semnifică ea? Sensul, în
sine, nu este (un) dat, ci este necesară o interpretare a lucrului/cuvântului, astfel că,
în ceea ce privește cuvântul scris, atunci când este citit, el devine creația cititorului.12
Încă un lucru care ar trebui menționat aici este faptul că, în special în
context mistic – iudaic, pentru cuvintele care au în rădăcinile lor două sau mai multe
litere comune, există și o semnificație pe care acestea o au în comun, o nuanță care
ar indica o oarecare similaritate, mai mult sau mai puțin evidentă.
După această scurtă introducere, revenim la secvența consonantică aleflamed, observând, în cele ce urmează, diferitele forme și diferitele semnificații pe
care acestea le poartă, în funcție de vocalizare, considerând relevantă menționarea
prepoziției și a adverbului de negație.
Așadar, singurele diferențe dintre el cu valoare prepozițională și el cu
valoare substantivală sunt redate de context și de vocalizare. Cele două vocale, țere
(„e” scurt) care este atribuit primului el și segol („e” lung) care este atribuit celui deal doilea, sunt apropiate ca formă, primul fiind alcătuit din două puncte așezate
orizontal sub literă, iar cel de-al doilea din trei puncte care formează un triunghi cu
vârful orientat în jos. Practic, lui țere i se adaugă un punct în partea de jos pentru a
deveni segol; dincolo de această observație evidentă, cele două vocale preiau valențe
diferite, în special, în context cabalistic.13 Cu toate acestea, el cu valoare
10

José Faur, Golden Doves With Silver Dots: Semiotics and Textuality in Rabbinic Tradition,
Indiana Press University, Bloomington, 1986, pp. 10-11.
11
José Faur, The Horizontal Society : Understanding the Covenant and Alphabetic Judaism,
Vol. 1, Academic Studies Press, Boston, 2008, p. 37.
12
Ibidem.
13
În cartea Bahir, una dintre cele mai importante cărți ale misticii evreiești, sistemul de
vocalizare este asociat cu arborele sefirotic, unde țere este atribuit sefirei înțelegerii (binah),
iar segol sefieri iubirii/bunătății (hesed). Vezi The Book of Bahir. Flavius Mithridates' Latin
Translation, the Hebrew Text, and an English Version, edited by Saverio Campanini with a
Foreword by Giulio Busi, Nino Aragno Editore, Torino, 2005.
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prepozițională poate fi, la rândul său, vocalizat cu țere în anumite instanțe, de pildă
atunci când apare în construcții inseparabile împreună cu sufixe pronominale, de ex.:
elav – „către el”. Ce putem spune despre al? Diferența, și aici, este dată tot de
vocalizare, sub prima literă, alef, fiind subscrisă vocala patah („a deschide”).14 De
această dată, nefiind vorba despre două omofone, ca în cazul anterior, putem
remarca o distincție clară la nivel de pronunție între cele două cuvinte formate din
aceleași litere, dând impresia rostirii altor litere pentru o ureche nefamiliarizată cu o
limbă semitică. Adverbul de negație folosit cel mai des pe parcursul textului ebraic
este lo, acesta fiind format din aceleași două litere, însă în ordinea inversă lamed alef. Spre deosebire de lo, care desemnează nuanța permanentă a negației (ex.: „să
nu faci niciodată”), al se referă, de exemplu, la o interdicție momentană (ex.: „să nu
faci acum”). Această caracter momentan pe care al îl imprimă surprinde, într-o notă
mai emfatică, dinamismul cauzat de relativitatea dimensiunii spațio-temporale.
Având o structură atât de asemănătoare, am considerat că al nu poate fi eliminat din
acest context al analizei lui el.
În tabelul de mai jos, am clasificat valențele pe care le preia fiecare dintre
aceste forme secvenței consonantice alef-lamed, așa cum apar în textul biblic.15
Pentru fiecare dintre aceste forme, vom da ca exemplu câte un verset, pentru a
surprinde diferitele nuanțele pe care le redă.
el – prepoziție ( )אֶל
el– substantiv ( )אֵל
al – adverb de negație
()ַאל
1. „către” – mișcare fizică 1. „Dumnezeu”
sau
sau
mentală
–
„entitate de natură
divină”
poziționare în spațiu și
în timp față de ceva sau
cineva.
„Eu sunt Dumnezeul
„Și, din coasta pe care a Betelului, unde ai uns un
luat-o
din
Adam, stâlp și Mi-ai făcut un
(Geneza
Domnul Dumnezeu a făcut o jurământ.”
14

a. lângă un verb, de
regulă cohortativ sau
iusiv.
„Dumnezeul meu, în
Tine mă încred: să nu
fiu dat de rușine!”
(Psalmul 25:2)

Vocala Patah este atribuită, în Bahir, sefirei keter („coroană”), sefira poziționată în vârful
ierarhiei sau la baza ei, în funcție de perspectivă.
15
Ne-am folosit, pentru această etapă a analizei terminologice, de dicționarul ebraic – englez,
Brown F., Driver S., Briggs C., The Brown, Driver, Briggs Hebrew and English lexicon:
with an appendix containing the Biblical Aramaic: coded with the numbering system from
Strong's Exhaustive concordance of the Bible, Hendrickson, Peabody, Massachusetts, 2014
(prescurtat, de aici înainte, BDB).
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femeie și a adus-o la Adam.” 31:13)
(Geneza 2:22)
2. om – cu privire la
2. „în” sau „între”
poziționarea într-un
„Dar voi încheia legământul
rang înalt
Meu cu tine, iar tu vei intra în
„I-am dat pe mâna
arcă […].” (Geneza 6:18a)
prințului
neamurilor,
care i-a făcut după
3. „înspre”
răutatea lui.” (Ezechiel
„ […] fețele heruvimilor să 31:11)
fie întoarse înspre Capacul
Ispășirii.” (Exod 25:20b)
3. ființe angelice

b. lângă un substantiv.
„Pe cărarea dreptății este
viață; de-a lungul ei nu
este moarte.” (Proverbe
12:28)

c. folosit în stil poetic
ca substantiv le-al.

„Dacă nu este așa, cine
poate dovedi că mint și
cine-mi poate nimici
„Dați Domnului, fii ai vorbele?” (Iov 24:25)
4. „împotriva”
lui Dumnezeu, dați
„ […] Pe când se aflau acolo, Domnului
slava
și
Cain s-a ridicat împotriva lui puterea!” (Psalmul 29:1)
Abel, fratele său, și l-a ucis.”
(Geneza 4:8b)
4. idoli – pluralul lui el,
5. „spre”
„Să ne înălțăm inimile și
mâinile spre Dumnezeul din
ceruri și să spunem: […]”
(Plângeri 3:4)

elim, se referă, în
cele
mai
multe
cazuri,
la
idoli,
având o conotație
negativă, și foarte rar
la ființe angelice sau
la oameni.

6. Folosit în sens metaforic „Apoi acesta slujește
– „privitor la...”, „în omului ca lemn de foc.
legătură cu...”, „despre” Ia o parte din el și se
„dar Domnul îi spusese: „Iată încălzește. Aprinde un
că soția lui Ieroboam va veni foc și coace pâine. Apoi
face un dumnezeu și se
să te întrebe despre fiul ei,
căci este bolnav.” (1 Regi pleacă înaintea lui; face
un chip cioplit și se
14:5a)
închină înaintea lui.”
(Isaia 44:15)
7. „conform
cu”,
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„întocmai”
–
în
contextul
legilor,
regulilor, poruncilor –
ceea ce este invariabil și
fix.
„ […] Iosua le-a dat o parte
de moștenire printre frații
tatălui lor, întocmai după
porunca Domnului.” (Iosua
17:4b)
8. „lângă” – referindu-se la
prezența într-un loc sau
la mișcarea față de un
loc.

„În timpul serii, timpul când
femeile ieșeau să scoată apă,
a pus cămilele să se așeze în
genunchi, în afara cetății,
lângă fântâna cu apă.”
(Geneza 24:11)
9. prefixat altor prepoziții
pentru a reda ideea de
mișcare, de orientare.
„ […] să aducă sângele
dincolo de draperie și să facă
cu sângele lui la fel cum a
făcut cu sângele taurului; să-l
stropească
pe
Capacul
Ispășirii și înaintea Capacului
Ispășirii.” (Levitic 16:15b)
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În ceea ce privește dinamica celor trei, după cum putem observa, el cu
valoare prepozițională exprimă o mișcare continuă în timp și spațiu. Cel de-al doilea
el reprezentat este mai puțin dinamic, având în vedere faptul că înfățișează, mai
degrabă, o sursă a mișcării, un subiect care face acțiune, și nu acțiunea însăși. Nici
primul el nu reprezintă ideea de acțiune, ci de mișcare între acțiuni, între spații, între
entități ș.a.m.d., fiind de fapt cel mai subtil dintre cele trei. Al, ultima formă
reprezentată, are cele mai puține ocurențe, iar ceea ce exprimă ea este o stare statică,
o pauză sau stopare în contextul anumitor dinamici circumstanțiale.
Alef - lamed ca instrument al numirii divinității
Prin prisma celor discutate până acum, putem separa cele trei cuvinte ca
sens și întrebuințare, dar oare putem percepe și unitatea pe care o presupune aceeași
secvență consonantică în toate formele ei?
Vom plasa, pe scurt, cele trei categorii ale termenului nostru în contextul
numelor divine, ținând însă cont de faptul că doar forma substantivală care nu se
referă la ființe angelice sau la om este singura care, în context iudaic, se referă în
mod evident la divinitate. Astfel, acest El care apare în fragmente precum Geneza
31:13; 35:1,3; 46:3; 49:2, Exod 15:2, 2 Samuel 22: 31,33,48, Psalmii 18:3; 63:2;
68:20; 77:15, etc., indică, în mod clar, către singurul Dumnezeu al lui Israel,
reprezentând natura manifestării circumstanțiale a divinului în spațiu și timp,
respective, în domeniul material. Întrebarea care se ridică aici este: În ce manieră ar
putea celelalte două forme ale aceluiași cuvânt să fie instrumentate pentru a indica
înspre divinitate?
Toate prepozițiile din chenarul din stânga al tabelului de mai sus întrunesc
un mecanism foarte dinamic pe care îl degajă el – cu valoare prepozițională. Acesta
este cel mai des întâlnit, dintre cele trei, și, prin dinamismul său, implică întotdeauna
un sine sau un ceva care se orientează sau se deplasează în raport cu un celălalt sau
cu un altceva. Acest el cu valoare prepozițională nu indică în mod clar înspre divin,
ci poate fi perceput, din această perspectivă, ca un „înspre” dintre ceea ce este
„cunoscut” percepției umană și ceea ce este „necunoscut”. Astfel, termenul nu se
referă nici la divin, nici la manifestarea acestuia, ci exprimă dinamica dintre cele
două, o mișcare imanentă care se manifestă sau chiar este, în sine, acest interstițiu.
Dinamica lui el pare să se manifeste, pe de-o parte, dând un contur clar
deplasării în timp și spațiu, însă, în momentul în care are loc o teofanie, același
element pare să elimine această dimensiune, devenind o mișcare transformatoare.
Pentru că este atât de dinamică și atât de prezentă, această mișcare, fiind
pretutindeni, mută toate lucrurile înspre toate lucrurile, nu poate fi stăvilită și, în
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consecință, este cu neputință de observat într-o manieră critică. Acest el nu este
perceput în sine ca nume divin, însă, în ceea ce privește forma, el este identic cu
termenul care numește în mod clar divinul. Vom remarca astfel aparițiile sale
împreună cu numele divine compuse cu El, observând dinamica dintre ele.
Al – ca adverb de negație, spre deosebire de el prepozițional, este mult mai
puțin frecvent în text. Apare în numeroase rânduri ca dublură a lui lo, adverbul de
negație folosit cel mai des pe parcursul textului ebraic. Iar, dacă primul el despre
care am vorbit și toate derivatele sale, provenind ca urmare a manifestărilor
divinității, indică existența acesteia, atunci al ar putea construi în jurul său un
demers apofatic, putând fi atribuit divinității doar în vederea unei teologii a negației.
Dacă am lua în considerare această fațetă a lui alef-lamed, acesta ar putea reda faptul
că divinul nu este în niciuna dintre manifestările sale, ci dincolo sau cu totul altul.
Perspectiva unui sens comun al celor trei forme diferite atât din punct de
vedere gramatical cât și semantic, ar putea fi explorată mult mai pe larg, însă, în cele
ce urmează, vom urmări dinamica substantivului el în alcătuirea unor nume divine
compuse, ținând cont și de nuanțele pe care le-ar putea transmite și celelalte forme
gramaticale ale lui alef-lamed, menționate mai sus.
Nume divine compuse cu El
Pentru a analiza numele divine compuse cu El, vom avea nevoie de o clară
structurare a contextelor în care apar, examinându-le din aproape în aproape. Pornim
de la etimologia cuvintelor care compun numele, urmărind cele mai des întâlnite
traduceri, rădăcinile corespondente și maniera în care apar în text. După ce aceste
lucruri vor fi fost stabilite, ceea ce va urma va avea în vedere evidențierea câtorva
componente care alcătuiesc stratificarea contextului, cum ar fi: elementele spațiotemporale, dinamica în context, dinamica intrinsecă. Ne vom referi la aceste
componente contextuale pe măsură ce ele apar în pasajele primelor sau celor mai
elocvente ocurențe ale numelor.
El Șaddai
La fel ca El, termenul Șaddai este, la rândul său, foarte discutat, iar
etimologia lui este încă neclară. Șaddai apare în textul biblic ca nume propriu al
divinității de 48 de ori, iar constructul El Șaddai, cel de care ne vom ocupa în mod
special, are 7 ocurențe. Cuvântul este format din literele șin, dalet și yod, împreună
cu vocala scurtă patah, care vocalizează literele șin și dalet, și semnul masoretic
dagheș forte, care dublează litera dalet.
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Cea mai des întâlnită traducere a lui Șaddai este aceea de „atotputernic”,
aceasta fiind, mai degrabă, o ipoteză influențată de traducerea din Septuaginta, unde,
pentru Șaddai, este folosit termenul Pantocraton16, însă originile lui Șaddai sunt
neclare, dat fiind faptul că și acest termen este unul vechi, pe care îl întâlnim în
diferite forme și în alte limbi semitice. În ugaritică, de exemplu, îl găsim cu sensul
de „munte” (šadû) sau „cel care locuiește în munte” (šaddā'u/šaddû'a).17 Un alt
termen corespondent prin rădăcină este sade (sin, dalet, he), din limba ebraică,
termen care poate fi tradus prin „câmp (necultivat)”.18 Aceste corespondențe au dus
la formularea ipotezei că El Șaddai se referă la „Dumnezeul din munte”19 sau
„Dumnezeul deșertului/pustiului”20.
Altă rădăcină corespondentă din limba ebraică este șin, dalet, dalet, cuvântul
șadad, „a ruina”, referindu-se la o manifestare violentă, nu doar în forță sau cu
putere.21 Putem repera în text apariții ale lui Șaddai în care acțiunea divinității este
una vehementă, cu precădere în Cartea Iov, dar și în Rut, Isaia, Psalmi și Ioel.
Această referință este, poate, cea mai apropiată interpretării care traduce termenul
prin cuvântul „atotputernic”.
Altă rădăcină, tot din limba ebraică, cu care termenul nostru poate fi asociat
este șin, dalet, he, iar sensul primar al substantivului de genul masculin - șad este
„sân de femeie”.22 Cuvântul șad apare, cu sensul acesta, tot de 48 de ori, iar un
exemplu foarte elocvent cu privire la o posibilă legătură a sa cu numele propriu dat
divinității se găsește în Geneza 49:25: „[…] de Dumnezeul (El) tatălui tău, Care te
va ajuta, de Cel Atotputernic (Șaddai), Care te va binecuvânta cu binecuvântările
cerurilor de sus, cu binecuvântările adâncului de jos, cu binecuvântările sânilor și ale
pântecului.” Binecuvântarea lui Iaacov are în vedere transmiterea în timp și spațiu a
unei vieți îmbelșugate, caracterizate de suficiență, îndestulare și perpetuare, pentru
nepoții săi.
O altă traducere care implică tehnica de descompunere a cuvântului este cea
preferată de rabini, care îl traduc pe Șaddai prin locuțiunea „care este suficient”.
Potrivit acestei perspective, termenul este format din șe + dai, unde particula șe,
16

Dictionary of Deities and Demons in the Bible, second edition – extensively revised,
edited by Karel van der Toorn, Bob Becking, and Pieter W. van der Horst, Brill, Leiden,
1999 (prescurtat, în continuare, DDD), p. 752.
17
DDD, p. 749.
18
BDB, p. 961.
19
Monica Broșteanu, Numele lui Dumnezeu în Coran și în Biblie, Polirom, București, 2005,
p. 128.
20
DDD, p. 749.
21
BDB, p. 994.
22
Ibidem.
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care este prezentă în textul biblic sub forma prefixată a pronumelui relativ „care”, îi
este atribuit lui dai, care înseamnă „suficient”. Această traducere pare a fi cea mai
metodică sau chiar firească însă nu ia în considerare variabilele etimologiei sale
arhaice. Cu toate acestea, ea pare să aibă o conotație în consonanță cu sensul figurat
al cuvântului șad, despre care am vorbit mai sus, cu referire la belșug și îndestulare,
dar și cu sensul lui șadad, apropiat ideii de autosuficiență.
Identificăm prima ocurență a lui El Șaddai în Geneza 17:1, pasaj asupra
căruia ne vom îndrepta atenția, stabilind, pentru această primă apariție a numelui
divin, dimensiunile contextuale pe care le-am enumerat mai sus.
Când Avram avea nouăzeci și nouă de ani, Domnul (YHWH) i S-a
arătat și i-a zis: Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic (El Șaddai).
Umblă înaintea Mea și fii fără pată, iar Eu voi încheia legământul
Meu între Mine și tine și te voi înmulți foarte mult. Atunci Avram
s-a aruncat cu fața la pământ, iar Dumnezeu a vorbit cu el,
zicând: Cât despre Mine, iată care este legământul Meu cu tine: tu
vei fi tatăl multor neamuri. Nu te vei mai numi Avram, ci numele
tău va fi Avraam [Avraham]. (Geneza 17:1-5)
Elemente spațio-temporale
Întreg capitolul 17 al Genezei reprezintă, în contextul vieții lui Avram, un
moment transformator, pe care îl vom numi momentul dintre. Aceste momente
dintre, care apar frecvent pe parcursul textului, sunt cele care amplifică dinamica
spre o transformare a stării lucrurilor sau a evenimentelor, în consistența lor. Natura
momentelor dintre este această dinamică transformatoare, o pulsație care modifică
conjunctura ritmică a derulării evenimentelor.
Momentul de dinaintea celui de față se derulează în capitolul 16, care are în
centru evenimentul nașterii lui Ișmael („va auzi El”), primul fiul al lui Avram.
Acesta este, la rândul lui, unul dinamic, însă ritmul mișcării păstrează o consecvență
a poveștii, în contextul său. Sarai nu poate avea copii, drept pentru care îi propune
lui Avram să-și continue genealogia prin Hagar, slujnica lor. Iar momentul ulterior
derulat în capitolul 18, binecunoscuta scenă de la stejarii lui Mamvre, este cea care
are, în sine, o dinamică cu totul aparte, fiind transformarea în sine.
Dinamica în context
După stabilirea contextului, revenim asupra fragmentului nostru, unde
survin două mari fenomene care cauzează această mișcare transformatoare:

DANUBIUS XXXVII

311

schimbarea numelui lui Avram în Avraham și stabilirea unui nou legământ între
acesta și divinitate, prin semnul circumciziei. Schimbarea numelui este, în sine, o
contingență transformatoare, fenomen strâns legat de natura legământului care se va
stabili. Avram se poate traduce prin „tată preaînalt”, iar Avraham prin „tată pentru
cei mulți”. Acest nou legământ vizează tocmai incapacitatea de a procrea, anticipând
transformarea stării de fapt în ceea ce poate fi înțeles ca opus al său: „Te voi face
nespus de roditor: voi face să iasă multe neamuri din tine, chiar regi vor ieși din
tine.” (Geneza 17:6). Nu doar în privința lui Avram par să se schimbe lucrurile
(Geneza 17:15); Sarai („prințesa mea”) trece, la rândul ei, printr-o transformare,
devenind Sarah („prințesă”). Atât în privința schimbării numelui lui Avram, cât în
cazul soției sale, ceea ce produce schimbarea, la nivelul de limbaj, este litera he.
În tot acest cadru, El Șaddai apare chiar în primul verset al capitolului, fiind
numele cu care divinitatea se prezintă omului. Tot ceea ce urmează este spus prin
„vocea” lui El Șaddai și este realizat prin manifestarea sa. Revenind la sensul
numelui, ce ar putea „însemna” el, în acest context? Aici, manifestarea divinității
este una care vizează multiplicarea, creșterea, sporirea în locul în care intervine,
modificând parametrii circumstanțiali. Avram ajunge în înțelepciunea sa la un prag
al deplinătății, însă, în momentul de față, lipsa lui nu mai poate fi împlinită decât
printr-un demers supranatural. Observăm, așadar, în acest context, o manifestare
divină care transformă o stare a lucrurilor insuficientă într-una suficientă sau mai
mult decât suficientă.
Revenim totuși la gândul că transparența etimologiei este eclipsată de
originile sale foarte timpurii. Ceea ce se poate observa considerând diferitele
contexte în care El Șaddai apare este semnificația pe care contextul o redă numelui
sau invers, în funcție de perspectivă.
Dinamica intrinsecă
Vom urmări acum ocurențele lui el cu valoare prepozițională, traducându-l,
în cele ce urmează, prin „către” și examinând dinamica pe care o degajă în contextul
în care apare pentru prima dată numele El Șaddai: „]…] și s-a arătat Domnul
(YHWH) către Avram și a zis către el: Eu sunt El Șaddai”23.
Ceea ce exprimă acest „către” este mișcarea dinspre Domnul (YHWH)
înspre Avram, fiind localizat între două acțiuni care solicită sectorul senzorial, prima
putând fi anticipată prin simțul văzului iar cea de-a doua prin cel auditiv. Prima
mișcare pornește dinspre tetragramă, dar „zice” și „se arată” ca El Șaddai. Am
putea, așadar, percepe două tipuri de mișcare, ambele sunt îndreptate dinspre divin
23

Traducere proprie – am păstrat topica frazării din text.
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înspre om, însă una este mișcarea dinspre planul transcendental al Domnului
(YHWH), iar cea de-a doua dinspre planul inteligibil al lui El Șaddai. Prima mișcare
este cu totul ascunsă iar cea de-a doua este percepută de Avram prin întoarcerea sa la
starea de creatură, stare care implică două tipuri de răspuns, exemplificate foarte
bine de Rudolf Otto prin mysterium tremendum24, pe de-o parte, și fascinas25, pe de
altă parte, reacții care se întrepătrund. Așadar, o a treia mișcare este cea a omului,
care se întoarce dinspre sine spre divin, moment în care se face simțit caracterul
numinos, așa cum îl numește Otto.26 Toată această dinamică redă un moment
teofanic, care aduce cu sine o transformare a lucrurilor până la starea de
atemporalitate și aspațialitate, ce poate fi percepută doar extra-senzorial. Mișcarea
„către”, redată prin el cu valoare prepozițională, într-un astfel de eveniment care stă
sub semnul sincronicității, și care reprezintă un moment teofanic, se manifestă în
chip misterios.
Există, în acest pasaj, o stratificare a manifestării divine la nivel revelator, o
ierarhie a elementelor care indică o dimensiune sacră. El Șaddai apare aici ca
manifestare percepută de Avram într-un moment de maturitate spirituală.
Alte apariții ale lui El Șaddai27:
El Șaddai
Context
Geneza 28:1-5
Binecuvântarea lui Ițhac
pentru Iaacov
Geneza 35:11
Schimbarea numelui lui
Iaacov în Israel
Geneza 43:14
Iacov își trimite fiii la Iosef
în numele lui El Șaddai
Geneza 48:3
24

El cu valoare prepozițională
„a spus Ițhac către Iaacov”
„a mers Iaacov către Lavan”

Dinamica centrală
Transmiterea
binecuvântării
avrahamice
Transmiterea
binecuvântării
avrahamice
„Către om (Iosef)”
Iaacov cere divinității
milă sau îngăduință
pentru fiii săi în fața
lui Iosef
„fiul tău Iosef a venit către tine Transmiterea

Rudolf Otto, Sacrul, Dacia, Cluj, 1992, p. 35.
Ibidem, p. 46.
26
Ibidem, p.16.
27
Pentru fragmentele biblice care apar în tabel, am folosit o traducere proprie, cu scopul de a
evidenția aparițiile lui el cu valoare prepozițională.
25
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Iaacov îi mărturisește lui (Iaacov)”
Iosef
cum
a
fost „Și a zis Iaacov către Iosef: <<El
binecuvântat de El Șaddai
Șaddai s-a arătat către mine la
Luz>>”
Exod 6:1-8
Vs. 1. „Și a zis Domnul
Dumnezeu, cunoscut drept
(tetragramă) către Moise”
El Șaddai de către cei trei
Vs. 2. „Și a vorbit Elohim către
patriarhi, se prezinta lui
Moise și a zis către el, Eu sunt
Moise drept Domnul –
Domnul (tetragramă)”
tetragramă.
Vs. 3. „Și m-am arătat către
Avraham și către Ițhac și către
Iaacov ca(în) El Șaddai și numele
meu Domnul (tetragramă) nu l-am
făcut cunoscut lor”
Ezechiel 10:5
A doua viziunea profetică a
tronului/carului (mercava)

313
binecuvântării
avrahamice

Transmiterea
Numelui
tetragramat

Viziunea
divin

tronului

Remarcăm faptul că El Șaddai are cele mai multe ocurențe în Cartea
Genezei, iar majoritatea dintre ele se găsesc în contextul binecuvântării avrahamice.
Toate pasajele în care apare Șaddai: Geneza 17:1; 28:3; 35:11; 43:14; 48:3;
49:25. Exod 6:3. Numeri 24:4, 16. Rut 1:20,21. Iov 5:17; 6:4, 14; 8:3, 5; 11:7; 13:3;
15:25; 21:15, 20; 22:3, 17, 23, 25, 26; 23:16; 24:1; 27:2, 10, 11, 13; 29:5; 31:2, 35;
32:8; 33:4; 34:10, 12; 35:13; 37:23; 40:2. Psalmii 68:14; 91:1. Isaia 13:6. Ezechiel
1:24; 10:5. Ioel 1:15.
Alte manifestări ale lui Șaddai:
 în Cartea Iov: mustrarea lui Șaddai (5:17), săgețile lui Șaddai (6:4),
marginea lui Șaddai (11:7), mânia lui Șaddai (21:20), bucuria lui Șaddai
(22:3), Șaddai „m-a înspăimântat” (23:16), „Șaddai care mi-a amărât
sufletul” (27:2), „Suflarea lui Șaddai, care dă pricepere” (32:8),
„Suflarea lui Șaddai, care îmi dă viață” (33:4), Șaddai – „dincolo de
înțelegere, măreț în putere, în judecată și în dreptate, nu va asupri”
(37:23);
 în Cartea Isaia: „Domnul (tetragramă) va veni cu nimicirea lui (din/de
la) Șaddai” (13:6);
 în Cartea Rut: Șaddai „m-a amărât mult” (1:20), Șaddai apare în
contextul schimbării numelui lui Naomi în Mara (1:21);
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în Cartea Psalmilor: umbra lui Șaddai (91:1)
în Cartea Ezechiel: glasul lui Șaddai (1:24; 10:5);
în Cartea Ioel: nimicirea lui Șaddai (1:15).

În multe dintre pasaje, lui Șaddai i se atribuie rolul de „judecător”, de
„nimicitor”, care aduce „amar și teamă”. Totodată, este cel care „dă suflare de
viață”, este invocat în trei viziuni profetice și, foarte important, Șaddai apare în
numeroase contexte în care este vorba despre o schimbare de nume.
El Elyon
Prima ocurență a acestui nume este în Geneza, tot în context avrahamic,
chiar înainte de apariția lui El Șaddai. Transliterarea, în cazul lui Elyon, poate
induce în eroare prin faptul că el apare în compunerea cuvântului, însă, de această
dată, nu mai este vorba de literele alef și lamed, Elyon fiind compus din ayn, lamed,
yod, waw și nun sofit (final). Cuvântul are, în textul biblic, 35 de ocurențe; 30 dintre
ele fac referire la divinitate, iar 5 apar împreună cu numele divin El, majoritatea în
Cartea Psalmilor.
Acest nume divin este tradus, de regulă, prin termenul „preaînalt”, atunci
când se referă la divinitate, aceasta fiind o traducere destul de limpede. Deși nu este
la fel de problematic ca El Șaddai, cuvântul are totuși o etimologie interesantă,
având origini timpurii.
Elyon este un derivat al verbului alah (ayn, lamed, he), care înseamnă „a
urca” sau o formă adjectivală denominativă care provine de la al (ayn, lame), având
sensul de „deasupra”, „peste”, „pe”, „despre”, cu sufixul on28. Cele două forme stau
în strânsă legătură una cu cealaltă. El Elyon apare sub forma acestui construct de 5
ori în textul biblic și de 52 de ori în formă singulară sau împreună cu alte nume
divine, referindu-se, în anumite contexte, la domnitori, monarhi sau ființe angelice.29
La fel ca Șaddai, și acest nume este atestat în alte limbi semitice, precum aramaică,
feniciană și ugaritică.30 În Biblia Ebraică el apare, în repetate rânduri, împreună cu
Elohim (Psalmii 57:3; 78:56), sau împreună cu tetragrama (Psalmii 7:18; 47:3).
Să observăm primele ocurențe:
După ce Avram s-a întors de la înfrângerea lui Chedorlaomer și a
regilor care erau cu el, regele din Sodoma i-a ieșit în întâmpinare în
28

Monica Broșteanu, Numele lui Dumnezeuîn Coran și în Biblie, Polirom, București, p. 127.
BDB, p. 751.
30
DDD, p, 292.
29
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valea Șave, adică Valea Regelui. Melchisedek [Malkițedeq], regele
Salemului, a adus pâine și vin. Acesta era preot al Dumnezeului cel
Preaînalt (El Elyon). El l-a binecuvântat pe Avram și a zis:
„Binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul cel Preaînalt (El Elyon),
Creatorul cerurilor și al pământului, și binecuvântat să fie Dumnezeul
cel Preaînalt (El Elyon), Care i-a dat pe vrăjmașii tăi în mâinile tale!“
Apoi regele din Sodoma i-a zis lui Avram: – Dă-mi oamenii și
păstrează bunurile pentru tine. Dar Avram i-a răspuns regelui din
Sodoma: – I-am jurat Domnului, Dumnezeul cel Preaînalt (El Elyon),
Creatorul cerurilor și al pământului, că nu voi lua nici măcar un fir de
ață sau o curea de sanda din ceea ce este al tău, pentru ca să nu spui că
l-ai îmbogățit pe Avram. (Geneza 14:17-23)
Elemente spațio-temporale
Episodul de mai sus poate fi lesne decupat din contextul dat, având în vedere
caracterul său abstract. Evenimentul precedent îl are în vedere pe Avram, care îl
salvează pe nepotul său, Lot, din mâinile regilor ținutului. După această întoarcere a
lui Avram din luptă, își face apariția Malkițedeq, personajul care schimbă dinamica;
numele acestuia are numai două ocurențe în Biblia Ebraică, însă figura mistică a
personajului a ridicat multe semne de întrebare de-a lungul timpului.
Parametrii spațiali sunt foarte bine fixați în acest context:
 Avram coboară în valea Șave („câmp”) care este emek hamelekh („valea
regelui”).
 Malkițedeq este regele Șalemului, probabil locul din care vine.
Șalem – poate fi o prefigurare a Ierusalimului. În scrierile rabinice, este
consemnată ideea existenței celor două Ierusalim-uri (cel de sus și cel de jos),
cuvântul având sufixată terminația de dual, „im”. După interpretarea sa etimologică,
șalem vine de la rădăcina șin, lamed, mem, care înseamnă „pace”, „completitudine”,
„întregime”.
Dinamica în context
Am putea spune, la o primă vedere, că dinamica centrală a contextului este
victoria prin luptă pe care o dobândește Avram; chiar și binecuvântarea rostită de
Malkițedeq evidențiază acest eveniment. Pasajul este însă plin de simbolism și foarte
neclar în privința faptului de a fi sau nu un moment teofanic. Iar cel mai important
moment pare să se desfășoare, de fapt, în decursul versetelor 18-20, în jurul celor
două elemente, pâinea și vinul, care au, în mod clar, o simbolistică aparte.
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În contextul spațial bine definit, El Elyon apare de patru ori, implicând, prin
sensul său propriu, o dimensiune spațială ascendentă. Numele îi este transmis lui
Avram prin Malkițedeq, regele Șalemului și preot al lui El Elyon. Toate aceste
coordonate reflectă mișcarea personajului nou apărut ca fiind una de descindere
dintr-un teritoriu superior în valea în care se găsea Avram.
Dinamica intrinsecă
În contextul acesta nu apare el cu valoare prepozițională, ci doar le, care are
aceeași valoare gramaticală și lexicală, fiind o contracție a lui el (alef, lamed) în le
(lamed), ca prepoziție inseparabilă. Mișcarea tainică pe care o reda el cu valoare
prepozițională în pasajul din Geneza 17, pare să fie redată, în conjunctura de față,
chiar de personajul în sine, Malkițedeq. Faptul că numele El Elyon apare de patru ori
în contextul aceluiași eveniment poate trimite înspre cele patru puncte cardinal. S-ar
invoca astfel principiul separator, de altfel, foarte prezent în momentul creației.
Acest detaliu și faptul că numele El Elyon este asociat expresiei „posesor al cerurilor
și al pământului” creează imaginea unei divinități care cuprinde spațiul, depășindu-l.
În afară de cele patru ocurențe din Geneză, El Elyon mai are o singură
apariție, în Psalmul 78:35, unde îi este atribuită însușirea de „răscumpărător”. Un alt
pasaj demn de amintit este cel în care apar separat toate cele trei nume despre care
am vorbit, și anume El, Șaddai și Elyon, din Numeri 24:16, pasaj care redă o a patra
viziune a profetului Balaam: „rostirea celui care aude spusele lui Dumnezeu (El),
care are cunoașterea Celui Preaînalt (lui Elyon), care are o viziune de la Cel
Atotputernic (Șaddai)”. Cele trei manifestări sunt clar divizate printr-un filtru
separator necesar condiției firești și percepute ca prezență unitară. Acest filtru
fixează caracterul lor inseparabil, vizând sursa singulară, monolitică a celor care
sunt.
Toate pasajele în care apare Elyon: Geneza 14:18, 19, 20, 22. Numeri 24:16.
Deuteronom 32:8. 2 Samuel 22:14. Psalmii 7:17; 9:2; 18:13; 21:7; 46:4; 47:2; 50:14;
57:2; 73:11; 77:10; 78:17, 35, 56; 82:6; 83:18; 87:5; 91:1, 9; 92:1; 107:11.
Isaia 14:14. Plângeri 3:35, 38.
Alte manifestări ale lui Elyon:
 Elyon „a stabilit hotarele neamurilor” (Deuteronom 32:8)
 Elyon „și-a făcut auzit glasul (din ceruri)” (2 Samuel 22:14)
 În Psalmi – asociat cu YHWH – lauda numelui Elyon
 Elyon „își trimite glasul (din ceruri)” (Psalmul 18:13)
 Îndurarea lui Elyon (Psalmul 21:7)
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Lăcașurile lui Elyon (Psalmul 46:4)
YHWH Eloyn – înfricoșător, împărat al întregului pământ (Psalmul
47:2)
Asocierea lui Elyon cu Ționul (Psalmul 87:5)
„[…] oare nu din gura lui Elyon vine și nenorocirea și bunăstarea?”
(Plângeri 3:38)

Majoritate celorlalte pasaje în care apare Elyon trimit către dimensiunea
spațială a înălțimii, a locurilor înalte, a cerurilor.
El Roi
El Roi are o singură ocurență în textul biblic, în Geneza 16:13, unde este
rostit de Hagar, slujnica lui Avram. Acest epitet al lui El apare ca participiu cu sufix
pronominal de la verbul raah (reș, alef, he), care înseamnă „a vedea”. Astfel,
construcția se poate traduce prin „El care mă vede” sau poate fi considerată ca
substantiv sufixat, traducându-se, în felul acesta, prin „El al vederii mele”. Rashi, la
fel și Rabbeinu Bahya, preferă cea de-a doua variantă, punctând faptul că prima
literă a cuvântului este vocalizată cu Hataf Qamaț, tocmai pentru că termenul este
un substantiv.31 Să urmărim contextul:
Agar [Hagar] L-a numit pe Domnul (tetragramă) Care i-a
vorbit: „Tu ești Dumnezeul Care mă vede (El Roi) “, căci ea a
zis: „Oare am văzut într-adevăr aici pe Cel Care mă vede
(roi)?“ De aceea fântâna a fost numită Beer Lahai-Roi. Iată că ea
se află între Kadeș și Bered. Agar [Hagar] i-a născut lui Avram
un fiu, iar Avram i-a pus numele Ismael [Ișmael] fiului său
născut de Agar [Hagar]. (Geneza 16:13-15)
Același cuvânt, roi, apare de trei ori în pasajul de față, însă, într-adevăr,
suferă o modificare în privința vocalizării, în locul lui Hataf Qamaț, apărând Holam.
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Rashi, Genesis Rabbah 45:6, Sefaria, A Living Library of Jewish Texts
(https://www.sefaria.org/texts), platformă creată de Joshua Foer și Brett Lockspeiser, 2011,
ultima accesare: 17. 09. 2019.
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Elemente spațio-temporale
Acțiunea se desfășoară în pustietate, spațiu cu foarte mult simbolism în
iudaism, și sunt însemnate câteva repere care indică foarte clar locul în care se află
Hagar:
 între Kadeș (oraș așezat la Sud de Iuda, al cărui nume provine de la
rădăcina qdș, „a fi sfânt”) și Bered (care vine de la brd, „grindină”)
 la fântâna numită Beer Lahai-Roi („fântâna Celui Viu care mă
vede”, unde literele adjectivului hai „viu” provin de la verbul haia
„a viețui”)
Dinamica în context
Hagar este alungată de Sarai în pustie, unde i se revelează îngerul
Domnului, pentru a-i transmite un mesaj profetic. Numele Hagar provine, cel mai
probabil, de la rădăcina hgr, care înseamnă „a uita”, „a părăsi”. Ișmael se poate
traduce prin „va asculta El”. Se face trimitere la două simțuri senzoriale, cel al
vederii, prin rostirea numelui divin El Roi, și cel al auzului, prin numirea lui Ișmael.
Rădăcina raah, de la care se construiește numele, implică și o dimensiune a
cunoașterii, prin vederea interioară sau exterioară a înțelegerii, a viziunii.
Interesant este faptul că apare sintagma „Hagar l-a numit pe Domnul
(tetragramă)”, ceea ce implică o dimensiune a manifestării divine pe care Hagar
reușește să o perceapă și să-i dea nume într-un moment critic al existenței ei, într-un
moment dintre. El cu valoare prepozițională apare într-o formă sufixată tocmai în
preajma acestei sintagme „Domnul care a vorbit către ea”, fapt care evidențiază
natura dinamicii, care devine, este sau a fost deja, neputând fi surprinsă, una cu totul
altfel.
El Olam
La fel ca în situația lui El Roi, acest nume are o singură ocurență în textul
Bibliei Ebraice. Epitetul Olam atribuit lui El se poate traduce prin „eternitate”,
referindu-se la o perioadă de timp care depășește timpul, perioadă care ar putea fi,
paradoxal, percepută ca atemporală sau drept conținătoare a unei curgeri nesfârșite
de timp. În afară de acest înțeles, observăm că cerurile și pământul, mai cu seamă
lumea, sunt numite olam. Rădăcina de la care provine acest cuvânt este alam (ayn,
lamed, mem), care are sensul de „a tăinui”/„a fi tainic”.
Să urmărim contextul:
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Abimelek [Avimelekh] l-a întrebat pe Avraam: – Ce este cu aceste
șapte mielușele pe care le-ai pus deoparte? Avraam i-a răspuns: –
Primește aceste șapte mielușele ca pe o mărturie din partea mea că
eu am săpat această fântână. De aceea locul acela a fost numit BeerȘeba, pentru că amândoi au depus acolo un jurământ. După ce au
încheiat legământul la Beer-Șeba, Abimelek și Pihol, comandantul
oștirii sale, s-au ridicat și s-au întors în țara filistenilor. Avraam a
plantat un tamarisc în Beer-Șeba și a chemat acolo Numele
Domnului (tetragramă), Dumnezeul cel Veșnic (El Olam). El a
locuit ca străin în țara filistenilor multă vreme. (Geneza 21:29-34)
Dinamica în context
Acțiunea se desfășoară în jurul legământului stabilit între Avraham și
Avimelekh, iar determinațiile spațiale sunt, din nou, clar stabilite. Numărul șapte
apare de mai multe ori, în afara celor șapte animale, numele Beer Șeva putând fi
tradus prin „fântâna celor șapte”.
Ceea ce se întâmplă după stabilirea legământului pare să redea acel tip de
dinamică extra-ordinară. Avraham plantează un tamarisc – copac care crește în
deșert și este întotdeauna verde (în ebraică esel – de la rădăcina alef, sin, lamed – a
fi ferm, înrădăcinat) – în Beer Șeva și cheamă numele Domnului, El Olam.
Dinamica intrinsecă
Întregul context construiește o totalitate a elementelor, care dau senzația de
curgere, așa cum o face timpul, și de cuprindere, așa cum o face spațiul.
Complexitatea acestui termen constă în compoziția numelui divin „chemat” de
Avraham, care implică o înglobare a tuturor dimensiunilor, atât temporale cât și
spațiale, ce compun sau alcătuiesc țesătura pe care stă așezată lumea.
El Berit
Termenul berit se referă la „legământ” și este folosit ca atare în contextele în
care un astfel de angajament este stabilit. Așadar, vom traduce El Berit prin „El al
legământului”. Singurul context în care apare acest nume are în vedere o foarte bine
clarificată amplasare spațială a unui sanctuar al cărui posesor este El Berit. „Când au
auzit acest lucru, toți locuitorii turnului Șehemului au intrat într-un refugiu din
templul lui El Berit.” (Judecători 9:46)
Același sanctuar din localitatea Șehem („spate” sau „umăr”) îi este repartizat
lui Baal în același capitol, la versetul 4. Baal este considerat în text un zeu păgân,
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însă termenul are sensul literal de „stăpân”, iar spiritualitatea locului poate fi
datorată prezenței celor doi patriarhi, Avraham și Iaacov, care au înălțat aici altare
pentru Domnul (YHWH) (Gen. 12:6–7; 33:19–20).32
Am adăugat acest nume aici pentru că face trimitere, în mod clar, la o
entitate divină. Termenul apare o singură dată, dar are meritul de a evidenția
importanța spațiului, în calitate de context al stabilirii unui legământ.
ImanuEl
Spre deosebire de toate celelalte nume enumerate mai sus, ImanuEl are în
compunerea sa termenul El așezat la finalul cuvântului. Această situație cât și faptul
că Imanuel apare și ca antroponim în textul biblic au determinat, probabil, ca
transliterarea lor să se facă într-un singur cuvânt. Pentru a înțelege etimologia lui
este necesară o descompunere: prepoziției im (alef, mem), care înseamnă „cu”, i se
adaugă sufixul pronominal nu, forma prescurtată a pronumelui personal, de persoana
întâi, plural anahnu- „noi”. Împreună cu El de la final, se va traduce prin „cu noi
este El”. Acest nume divin apare în Isaia 8:8.
Va năvăli în Iuda ca un puhoi și, curgând peste, le va ajunge până la
gât! Aripile sale întinse vor acoperi întinderea țării tale, Emanuele
[ImanuEl]!“ Scoateți strigăte de război, popoare, și fiți zdrobite!
Luați aminte voi, toate țările îndepărtate! Încingeți-vă și fiți
zdrobite! Încingeți-vă și fiți zdrobite! Faceți planuri, dar ele vor fi
zădărnicite! Luați hotărâri, dar ele nu vor rămâne în picioare, pentru
că Dumnezeu este cu noi! (Isaia 8:8-10)
De asemenea, în Isaia 7:14, numele Imanuel îi este atribuit, profetic,
copilului care se va naște dintr-o femeie tânără (termen tradus și prin „fecioară”). De
aceea, acest nume este foarte important în creștinism, fiind făcută asocierea cu figura
hristică. Iar în capitolul 8, versetul 10, apare aceeași formulare, dar explicit
deconstruită, fiind rostită, mai degrabă, ca expresie a unei convingeri și nu ca rostire
sau chemare a unui nume divin, așa cum observăm în celelalte cazuri.
Alte epitete atribuite lui El:
 El hacavod – „El al slavei” (Psalmul 29:3)
 El mistater – „El care este ascuns” (Isaia 45:15)
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Fred Skolnik, Michael Berenbaum, Shlomo S. Gafni, Rachel Gilon (eds.), Encyclopedia
Judaica, Thomas Gale, Keter Publishing House, Jerusalem, 2007, p. 672.
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El echad - „El Cel unic”, echad – cifra unu, „unic”, „primul”,
(Maleahi 2:10)
El gibbor– „El care este puternic”(Isaia 9:5)
El qanna – „El care este gelos” (Exod 34:14)
El daot– „El al cunoașterilor” (1 Samuel 2:3)
El neqamot– „El al răzbunărilor” (Ieremia 51:56)
El gemulot– „El al răsplătitorilor” (Ieremia 51:56)
El emet– „El al adevărului” (Psalmul 31:6)
El emuna – „El al credinței” (Deuteronom 12:2)

Nu am făcut o analiză amănunțită a acestor epitete atribuite lui El, dat fiind
faptul că apariția lor în text este una cu caracter mai degrabă descriptiv decât
proclamativ sau evocativ. Le-am amintit totuși pentru a înfățișa și alte moduri în
care este perceput El, împreună cu aspectele sau nuanțele pe care le emană aceste
epitete atribuite lui.
Dacă îl tratăm pe el cu valoare prepozițională ca instrument indicator către
divinitate, atunci prezența sa atât de frecventă în text ar sugera o teofanie continuă
sau permanent. Această perspectivă poate fi asemănată cu viziunea rabinului
Avraham Abulafia, care emite ipoteza că întreg textul biblic este un nume divin.33
Totuși, textul păstrează sau chiar impune caracterul mistic, ascuns al divinității, iar
dacă divinul este „cu totul altul”, atunci numele El indică mișcarea divinului ca
manifestare.
În ideea în care lucrurile există într-o multitudine a lor, ceea ce le face să fie
deopotrivă un tot unitar, care se deplasează împreună (principiul separator și
principiul unificator) este tocmai acest El. Lucrurile din lume stau sub semnul
„mișcării”, iar aceasta se manifestă între ceea ce este ceva și ceea ce este altceva.
Așadar, ea face ca cele multe să fie și se manifestă pentru că cele multe există.
Concluzii
După cum am observat, există nenumărate ocurențe ale numelui divin El în
textul Bibliei Ebraice. Originile sale arhaice implică o multitudine de semnificații,
însă, în context biblic, termenul se referă la singurul Dumnezeu al lui Israel.
Rezonanța lui El redă vibrația mișcării, un tip de dinamism care aduce cu sine
manifestarea divinității ca emanație a acestui prim mișcător.
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Moșe Idel, Experiența mistică la Abraham Abulafia, Polirom, București, 2019.

322

DANUBIUS XXXVII

Diferitele forme gramaticale și diferitele contexte în care apare acest termen
reflectă, de asemenea, un dinamism accentuat. Substantivul el este format din
literele alef-lamed, și, după cum am observat, se referă uneori la ființe sau entități
aflate pe poziții de guvernare, însă, cel mai des, se referă la divinitate. El redă o
mișcare pe care o instigă din vârful ierarhiei în care se află. Prezența lui El în text
poate fi percepută, în numeroase cazuri, ca una de acaparare sau de contaminare,
dat fiind faptul că ceea ce îl urmează sau, uneori, chiar și ceea ce îl precedă ar putea
deveni, la rândul lor, prin asocierea cu El, indicatori către divinitate. Vorbim aici, în
mod special, despre epitetele care îi sunt atribuite, în număr foarte mare, iar
stabilirea celor care ar putea fi considerate nume divine și a celor care n-ar putea fi
este aproape imposibilă.
Prezența, în text, a celorlalte două forme gramaticale ale aceleiași structuri
consonantice nu poate fi omisă atunci când luăm în calcul dinamica universului
lingvistic ebraic. Astfel că, multele ocurențe ale lui el cu valoare prepozițională în
text par să indice o dinamică intrinsecă a lumii, a creației. El poate reda, în același
timp, ideea de prezență permanentă a divinului în fiecare lucru care există prin el, ca
ceea ce le face să se miște unul către celălalt și către sine. O altă formă a lui aleflamed, pe care am amintit-o, și anume al, adverb de negație, este mult mai greu de
așezat în contextul nostru. Ceea ce reprezintă el este antitetic dinamicii, redând, mai
degrabă, ideea de pauză, stopare sau intermitență. Nuanțele pe care le pot reda atât
forma prepozițională cât și cea a adverbului de negație sunt, din punct de vedere
hermeneutic, mult mai puțin figurative, spre deosebire de cea substantivală, care
înglobează ceva mai multă concretețe și diversitate semantică.
Numele divine compuse cu El denotă, pe de-o parte, multitudinea diferitelor
forme de manifestare ale divinității, iar, pe de altă parte, unitatea mișcării, care este
una misterioasă și se face simțită într-un unic fel. Foarte importante, în privința lor,
sunt contextul și stratificarea lui, elemente care evidențiază conturul acestor nume
compuse și dinamica pe care o degajă ele.
În text, privit ca reprezentare a dinamicii dintre lucruri, numele divin El
exprimă o manifestare aparte care transformă starea acestora. Astfel, manifestarea se
arată la nivel de percepție prin filtrul observatorului, iar dacă această capacitate de
percepție este una circumstanțială, și deci intermitentă, ea va releva manifestări
diferite ale divinului, redate, la nivel textual, printr-o variațiune de epitete atribuite
aceleiași entități divine.

