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1.4. In încercareade a lărgi cadrul discuţiei, unii cercetătorimoderni fac
apel insistent la gîndirea iudaică genuină, precreştină, între aceştia, KUHN,
p.50 şi urm, opinează că evangheliştii, scriind în greceşte dar fiind şi buni
cunoscătoriai tradiţieiiudaice,au creat (sau au ales) cuvîntult
pentru li
reda o nuanţă specială,ritualico-teologicăa unui cuvint aramaic, şi anume, după
cercetătorulcitat, a termenului aramaic lt!yomn.Acest cuvînt avea in aramaica
teologică un sens dublu, care nu putea fi exprimat în greceşte decît prin
alăturareaîn context a expresiei()
EmoOOt<:X;
'(pîinea noastră) in măsura în
care ne este necesarăzilnic' şi Iladverbuluiv
'pentru astăzi'. În acest caz..
rugăciunearostită zilnic, referindu-sela pîinea suficientăpentru acea zi, ar fi nu
doar o rememorarereiteratăa grijii părinteştia lui Dumnezeupentru credincioşi,
ci ea le-ar aminti permanentsuplicanţilorCă în noua eră, care a şi inceput prin
venirea lui Iisus Hristos şi a cărei împlinire finală este aşteptată în orice
moment, a cere de la Dumnezeuhrană pentru o perioadămai lungă ar fi lipsit de
sens. În comunităţile creştine primitivedin Palestina,inclusiv în cele elenizate,
amintireatradiţieiiudaice şi a limbii aramaiceera încă vie, aşa încît semnificaţia
exactă a pasajului din rugăciunea domnească a fost percepută cu uşurinţă.
Totuşi, chiar acceptînd ca justificată această explicaţie, percepţia semantică
propusă nu a lăsat nici o urmă în tradiţiacreştină12.
1.5. tn sfîrşit, o a cincea interpretare,fundamentat! pe o atentă critică li
altor. ipoteze, aparţine lexicologului clasicist Franz Dornseiff Intr-un articol
publicat în 1956 (vezi DORNSEIFF),savantulgerman introduceîn discuţie, pe
lîngă
un riguros
instrumentar
filologic
lingvistic,
o sint
seriedouă.
d Prima
distincţii
metodologice
extrem
de utile. între
acestea,şimai
importante
se
referă la necesitateade a deosebi semnificaţiaoriginară,iudaică a rugăciunii, pe
de o parte, de semnificaţiadobîndită în tradiţia creştină, pe de, altă parte; cea
de-a doua propunediscutareaseparatăa formulărilorcelor doi evanghelişti.
Din punct de vedere pur semantico-lingvistic,în viziunea lui Dornseiff
lucrurile sint clare, gr, t1ttOOOto<;
însemnîndlimpede 'care vine; viitor', atribut al
piinii cerute în rugăciunea zilnică. Ambiguitatea"susţine Dornseiff, este doar
aparentă şi derivă din ignorareasemnificaţieiglobale a întregului capitol al VIlea din Evanghelia după Matei. în consecinţă, sintagma ăP'tOSE1ttoOOtQS
nu
poate Însemna"pîineş.zilnică",deoareceîn versetele 19-26Iisus îi îndeamnăpe
ucenicii săi să nu strîngă averi pe pămînt ci în ceruri şi să nu se îngrijeascăde
mîncare şi băutură, luînd pildă în acest sens de la păsările cerului. Expresia în
discuţie nu poate semnifica nici "pîinea de mîine", căci în v.37 Iisus spune
1.2 Pentn;.l)l.lanţări
şi informaţiisuplimentare
referitoarela acesteinterpretărivezi
contribuţiile
dinJ-iAUCK,
KNACKSTEDT,
FOERSTER,
MEfZGER,
NOUV.DICf. BIBL.,
ll.v.paiTl.
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Saussure am dedus, în parte, această diferenţă între sistem şi
exemplu, Ferdinand de Saussure arată că firmamental şi
repressionnaire sînt cuvinte francezeşi că ţin de sincronialimbii franceze,deşi
nu
în franceză;ele tin de sistemullimbii franceze,nu sînt însă realizatein
norma limbii franceze
acelaşitimp, se înţelege,în norma unei anume limbi
tranceze, a acelei limbi franceze în care se spunefirmament, exact în această
Eu am plecat de la distincţiabinecunoscutăa lui Ferdinandde Saussure=cu formularealui F. de Saussure- Între 1i m băşi vor bir e ,la n g u e şi
par o 1e , şi m-am întrebat în ce măsură această distincţie este o distincţie
F. de Saussure făcea distincţia nu pentru a cuprinde toată realitatea
limbajului sau toată realit(.l.t yorbiI'ii,ci pentru a jllngţ;t,O<;I11ai
la un obiect
unitar şi omogen,la un sistem de opoziţii,la un sistem de diferenţefuncţionale;
şi cînd vrea să arate unde găsim aceastălimbă, spune şi el că nu este o limbă aşa
o .cunoaştemnoi în. istorie (adică o limbă ca limba franceză saua limba
.romanasau.ca altă limbă), . ca să găsi(Ilaceastălimbă,acest sistem sincronic;
valori,trebui(;:să mergemînă Ia1iak,cte şi, dacă nuc de ajuns,
la10atois,adică pînă la graiuri,şi dacă nici acolo nu găsim aceasnitateşi
ornogencÎtate,trebuie.să facemo umită abstracţie.i să deliml noi <?biectul
fiindă,
,ziceel,
o ştiinţă
nu pate
trăicafără
abstracţii.
DeoÎ,
ceeaabstrac!ie,
ce î1interesa
era tocmai
să nici
stabilească
această
limbă
sistem
de valori.
în
realitatenicitennenul sin cr o n i cnue sufiCient,adiCă"îriacelaşi timp" sau
"stareaunei limbi", fiindcă a.rfitrebuit să se spunăidio s y nch ro niq u e
adică "sincronic',îns'\"înaceeaşi ··lim,bă•.înţeleasă ca Un'singut sistem",
Saussure, după cum am arătat<într-unstudiu (publicat în revista "Word";în
relua 6ide.esi, relua si
, termenii lui Gabelentz, numai Că introoucea
această tennin016gie;adicăs jnc'ronic
şi.d i acro ni c Lingvistul
german, Georgvan der Gabelentz,în tratatul lui, Vie Sprachwissenschaft,adică
Lingvistica(din anul 1891), spunea că pentru a găsi acest sistem unitar trebuie
să căutăm un sistem g 1e i c il zei tig "şi g 1e i c h s p rac h i g , adică, cu
un fel de tautologie,nu numai "in acelaşitimp" sau "simultan",ci şi faptele care
s'i'ntgleic.hsptâchigi<"care
ţin deaceea.şi limbă, care aparţin aceltiiaşisistem".
Ferdinand'de Saussure predzacă.artrebuisăspunem ,idlosyni::hroniqUe,adică
"întN) limbă"şi JS yn cht oni q ue • ··care
otrâducere a lui
gleichz
tig
"în acela.şitimp",însă;rcIj.unţă apoi la termenul
UiIOS'jvnc:/lr!01ll'que,
firndcăisepareptealung,'preagrooi (eu,.gIumind,spuneam
joctiluide cuvinte implicit, fiindcă idiosynchrorliquese
înţelege ea· "idiot sinctonic", însă Saussure nu spune acest lucru); şi va
numai synchronique.;şi ffiaispune că trebuie să ajungempînă la.pat.oisşi
îşi.punea,întrun sens,ptoblemad a delimita,
1t"""lIl
..""te funcţioneazăopoziţiile.lingvistice,'fiindcă,evident,<dacă
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ulterior pur creştină. Receptatăîn sensul simbolicde "COl'PUS
Christi", expresia
panis quotidianus a căpătat autoritateprin mesa catolică, fiind însă "decodată"
de oamenii simpli în sensulde "pîineazilnică".
Această din urmă percepţie semantică va fi acceptată şi de protestanţi,
pentru care panisquotidianus semnifică minimul existenţial garantat de
Dumnezeu.în Catehismulcel mic, MartinLuther oferă o explicaţieextinsă, întrun sens, burghez-comunitarmodem, a rugăciunii:"Washeipt denn tăglich Brot?
Alles was zur Leibesnahrungund Notduft gehort als Essen, Trinken, Kleider,
Scbuh, Haus, Hof, Acker, Vieh,.Geld, Gut, fromrn Gemahl, fromme Kinder,
fromm Gesinde, fromrne und treue Oberherren, gut Regiment, gut Wetter,
Friede, Gesundheit,Zucht, Ehre, gute Freunde,gute Nachbarnund desgleichen"
(apud DORNSEIFF,p. 254)13.Prin aceasta, îşi încheie exegetul raţionamentul,
ceea ce iniţial fusese o rugăciune esoterică, legată de evocarea unui loc din
Pentateuhşi de neînţelespentru ne-israeliţi,a devenit o idee realistă, abordabilă
şi inteligibilăîn mod universal':'.
Să mai adăugămtotuşi ca ,Jntemaţionalizarea"în spirit burghez-modema
semnificaţiei "pîinea zilnică" priveşte un nivel comun şi general al vieţii
creştine, ea nereuşind să tranşeze în mod definitiv'o interpretare univocă a
pasajelor evanghelice în discuţie, după cum se va vedea mai jos, în urma
examinării comparativea cîtorva dintre cele mai importante versiuni moderne
ale NT.
2. O primă remarcă impusă de compararea optiunilor de traducere a
sintagmei neotestamentareă.pto; E1tw6(no;in principalele versiuni europene
priveşte inexistenţa unui consens interpretativ unic, chiar în cadrul uneia şi
aceleiaşi culturi şi limbi naţionale. Cauzele acestei situaţii nu lrebuie căutate
doar în diferenţeleideologiceşi dogmaticeîntre diferitele culte creştine care se
exprimă în aceeaşi limbă, ci, deopotrivă, şi în deciziile personale ale
traducătorilor sau în exigenţele implicite ale "orizontulul de aşteptare" al
destinatarilorpotenţialiai traduceriirespective.Pe de altă parte, modificărilede
formularecare se pot remarcaîn interiorulunei tradiţii textuale mai pot reflecta
fie luarea în considerarea unor noi ipoteze sau clarificărilingvistico-filologice,
fie o tendinţă explicită a grupului de utilizatori ai versiunii respective de a-şi
schimbapercepţiainterpretativă a acestuiimportantpasaj.
În linii mari, se pot distinge, dincolo de amănunte semantice-lexicaleşi
frazeologice,două tipuri de interpretări:una, s-o numim de.tip occidental,care
13"Ceînseamnă
oarepîineazilnică?Totceeace ţinedehranaşi trebuinţele
corpuluiîn
calitatedemîncare,
băutură,
haine,încălţăminte,
casă,gospodărie,
ogor,vite,bani,avere,unsoţ
cuvios,copiicl.lviincioşi,.
slugismerite,stăpînicuvioşişi loiali,o bunăstăpînire,
vremebună,
sănătate,
modestie,
onoare,prietenibuni,vecinibunişialteleasemenea",
14Cf OORNSEIFF,
p. 255:"Indem
man-ro1Ca9'
pav cotidianus
hineinkorrigierte,
hat
mandasVaterunser
internationalisiert".

acolo
spune: Ve r
m el verbum est et verbum
.siJ.;'n'k,7t;Fiu m e n verbwnest sed non significatverbum;nu traducem,cum
un traducător
. Cuvîntule cuvîntşi încă mai
rîul e cuvînt,
cu altă
Cuvînt cuvînt înseamnă "cuvînt", rîu e
însă nu înseamnă ,,{'uvtnt" De ce nu mtrebuintăm aicea articolul,
întrebuinţînd llJtă gramatică pentru această folosire a cuvintelor? Şi
m-am întrebatşi care
opozitiilc care putem stabili cînd spuneni,
exemplu, a trage mi,a de coadă: Cutare trage miţa de coadă; dacă nu trage
i trage cînele, spunem atuncea
de coadă şi în\Clege că
trage întradevăr nUia de
şi poat<;:
trage i cînele. însă nici nu ne
ar fi vorba de.asta. Sau, în ce opoziţie funcţioneazăa tăia frunze şi
cînd spunem că Ion.taieJrunzd la cîni,de exemplu.Sau, chiar mai uşor:
este
şi pînă la ce puw.:teste prezent semnificatul,,inimă"în cu tragere
inimă sau care este opoziHaîntre scaun şi altceva(fotoliu,de exemplu)în eu
scaun ia cap?
Deci, punîndu-mi aceste întrebări, mi-am spus că trebuie să facem alte,
urrenre alte deosebiri, distinctii, ca să putem ajunge la acea limbă unitară,
omogenă,admitind totuşi că Saussureavea dreptatecît privete op071ţiiJe,care
funcţioneazăîn mOdnecesar·Într-un anume sistem. Se înţelege că scopul meu
era altul, nu 'umai acela de a justifica disocierealimbii ca sistem omogen,ci e
a justit1cavor bir ea, şi deci ceea ce voiameu era să răstornprincipiulînsuşi
lui Ferdinand de Saussure, care,iilua ca bază
bo a în acest sens,
"-.01i m'__
1a ng ti e, 1i m bac asi s t.e m şi eonsidesalirnb.aca unitate de măsură.
toate manifestările.limbajului; eu. socoteam, dimpotrivă; că trebuie să
luăm vor bir e a ca bază şi să luăm necesităţileşi funcţiuniledin vorbire ca
şi ca măsură pentru toate manifestărilelimbajului, chiar şi pentru ceea ce
este
în vorbire, fără îndoială, reţeaua fundamentală,esenţială a vorbirii,
tUll0(:ăvorbimtotdeauna.olimbă..
de o parte, lingvisticastrict
şi funcţională
a
msa, pe
parte, să justificăm şi
altor forme de
CU1:lilllşttre
lingvistic.'ă
care staula baza vorbiriişi care şi
detcnninăriale
vOJrbi.oi.
,.u ...._ nu
nici să identificămlimba. dacă nu facem celelalte
di!)lin<:iii
şi dacă fie oprim numai la opoziţii care funcţiofiea.:t<l
aşa într-un loc şi
de exemplu,.altundeva. Şi deci am stabilit, pentru orice
structural
sau funcţional.'această serie ordonată de djsinctii, mai întîi în v.orbire,Între
i limbaj, adică ceea ce în vorbire depinde de cunoaterea lucrurilor şi
ceeace depinde de fapte de limbaj, şi de un bag.ajde cunoştinţe care este

STRUCTURA
U.MBIl
lingvistic, care! priveşte fapte lingvistice,

limbaj

se

vedea

repetat
/" smerome
, diacronie

într-un anumit feL
realităţii.
, Dacă spun, de exemplu,Mă spăLşi vin,ce lnţÎ*errl'!
ceea ce-şi spală omll.l
spăl
dreaptă, atuoceaspuni imi sp/jl urechea dreaptă şi vin. Sau: Cutare 'e piapfănă.
Şi ce înţelegem?Înţelegemcă-şi.piaptănăpărul. Dacă îşi PilllptiinăvruUd....,.iln...,.!
trebuie să precizămcă-şi piaptănă
Ceea ce am spus S-atinterpretat ca semantică prototipică,
ş.ll;.m.d
... ; nu e vorba de asta, e vorba de normalitatealucrurilor.Tot aşa, de ce
nu spunem o bicicletă cu roţi, de ce nu spunem un rîu cu apă, îniă spunem o
bicicletă cu roţile stricate, un rîu cu apă limpedeetc? Fiindcănwexprimăm
ce cunoaştemca nonnal în universulnostru, în lumea noastră, ci spunem numai
ceea ce·nu c'deja dat într-un fel prin cunof:erea lucrurilordespre care vo.rbim.
Deci nu spunem, de exemplu, În afară de un text care descrie in anatomie
corpul, im spunem; "omul
într-o lume ...:acesta este, de altfel, un procedeu al literaturii fantastice
spune-o acolo unde aceste fapte ar fi cu totul excepţionale,
lucrurilor noastre. Şi atlincea,
,,Pe planeta
găsesc locuitorii de acolo un monstru, care în lr.lcde cioc avea o' lprcitul,eranltă
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necesar' a gr, emoOOtO\;,rămîn totuşi în orizontul interpretativ de tip
occidental, realist şi ne-speculativ: unser notiges Brot gib uns heute/unser
notiges Brot gib uns tăglic]: (ELBERFELD,PERLBIBEL);gibs uns heute
unser tăgliches Brot/glb uns tăglich unser notiges Brot (SCHLACH1ER).în
notele explicative ale ediţiei PERLBIBEL,sub Mat. 6:11 sînt indicate şi alte
opţiuni posibile (tăgliches Brot, oder: unser Brot fur lod. bis] morgenş; fapt
care indică dificultateaidentificăriiunei soluţii sinteticemulţumitoare,
2.4. Conformversiunilorfranceze,ca şi a celor italiană şi spaniolăpe care
le-am consultat, opţiunea pentru 'cotidian' pare unică, unitară şi definitivă în
aceste culturi: Donne-nous aujourd'hui inotre pain quotidien/ Donne-nous
chaquejour notre pain quotidien(BIBL. FR.1, BIBL. FR.2, BIBL. FR.3, N.T.
FR.) 15;Dacci oggi il nostro pane cotidiano/Daccidi giorno in giomo il nostro
pane cotidiana (N.T. lTAL.); El pan nuestro de cada dia, danoslo hoy
(formulareidenticăîn Mat. 6:11 şi Luc. 11:3, N.T. SPAN.).
2.5. Aceeaşisoluţie de traducere'pîinea cotidiană' o regăsimîn versiunile
maghiare curente: A mi mindennapi kenyeriinketadd meg nekunk:maiA
mindennapi kenyeriinketadd meg nekunk napokent (BIBL. MAGH.l, BIBL.
MAGH.2).Adj. magh, mindennapieste înregistratde dicţionarecu sensurile 'de
fiecare zi; de toate zilele' şi 'obişnuit, banal'. ECKHARDT, MAG., s.v.
mindennapi, exemplifică sensul curent al acestui adjectiv chiar cu citatul
evanghelic de mai sus, pe care-I traduce prin "donnez-nousaujourd'hui notre
pain de chaquejour". Expresiaa mindennapikenyer 'pîinea de toate zilele' este
frecvent utilizată în maghiară, ca şi expresiile echivalente din alte limbi
constituite pe baza semnificaţieibiblice, pentru a desemna necesităţile vitale
elementareale omului.
2.6. O versiune ecumenică cehă recentă atestă că şi în spaţiul acestei
culturi naţionale s-a impus pepţia. de tip occidental a semnificaţieipiinii
invocate în rugăciuneadomnea. în contexte uşor nuanţate ca formulare, în
cele două locuri din NT apare aceeaşiexpresie,nlÎs denni chleb "pîineanoastră
de fiecare zi', expresie curentă în ceha contemporanăl":NâS dennt chleb dej
nam dneslNâJdenni chleb nam davej ka1dehodne (BIBL.CEH.). într-o notă la
Mat. 6:11, autorii acestei ediţii menţioneazAşi opţiuneaetimologică,echivalînd
gr. e1ttOOOto;
prin adj. ceh. zitreSi'de miine', semniificaţieglosatăprin sintagma
chleb budoucihove"ku'pîinea veaculuiviitor'; aceastăopţiuneteologicănu pare
insă să fie acceptatăde tradiţiacehă comună.
Opţiunea de tip occidental 'cotidian' cîştigă teren şi în spaţiul cultural
bulgar care, din punct de vedereconfesional,este unul din moştenitoriidirecţi ai
----_
.._------15DupăDAUZAT,
S.V.,cea mai vecheatestarea fr.. quotidien,
un împrumut
al lat.
quotidianus,
dateazădinsecolulalXIII-lea,
inLeRoman
dela Rose.
16VeziTeodora
Dobriţoiu-Alexandru,
Dicţionar
ceh-român,
Bucureşti,
1978,s.v.denni.
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A
tradiţiei ortodoxe slavone (vezi infra, 3.1.1.). In Imbele versete evanghelice
unde apare sintagmareferitoarelapîinea euharistică(Mat 6: 11 şi Luc. 11
locul termenului tradiţional, imprumutat din slavonă, nasăkten "săţios,
apare adj. eiedneven 'zilnic, cotidian': DaI ni dnesă eiednevnija hUfb:tj{J)avl'li
vsekideni eiednevnijani hlibu (BIBL.BULG.).
O altă formulare,cu valenţe semanticeconcretizatoare,preferată şi de alte
versiuni occidentalemoderne, englezeştisau germane (vezi supra 2.2. şi
care reliefeazănota semantică 'necesar' în determinareaatributelorpîinii cerute
în rugăciune, se constată în opţiuneapotreban 'necesar, trebuincios', uumr-o
ediţie recentă a versiunii eroare a lui Vuk Karadzic:hleb naS potrebni daj nam
danas/hleb naJ potrebni daji nam svaki dan (BJBL.CROAT,). înlocuirea
tradiţionalului nasusni 'vital, imperios', urmaşul slavonescului nQsd1stim'îcu
adj. potrebni 'necesar' este singura deosebiretextuală intre BlBL CROAT. şi
BIBL. SîRB. (cf infra, 3.1.1.).
în împrejurările curente, rugăciunea Tatăl nostru conţine şi în Iimba
polonă atributul 'zilnic" concretizatîn pol. powszedni 'de fiecare zi; obişnuit,
comun"!": chleba naszego powszedniegodaj nam dzisia] (comunicare orală,
RadoslawaJanowska).
3. Cît priveşte spaţiul tradiţiei româneşti, se impune de la început
observaţia că lexicalizarea expresiei ăp'cos emO"6crw.;
s-a produs anterior
traducerii Noului Testamentîn limba română, prin simplul fapt că rugăciunea
domnească, Tatăl nostru, elementară şi fundamentală pentru creştinismul
ecumenic, a fost adoptată,în mod detaşat, probabil cu multă vreme înainte de
redactareaîn limba românăa unor texte religioasecu un caracterm complex.
O a doua remarcă preliminară necesară se referă la faptul că, pînă la
traducerea textelor biblice ca atare, cărturarii români, ca de altfel şi oamenii
obişnuiţi, nu aveau ştiinţă de o eventuală deosebire intre textul rugăciunii
cum apare el în Mat. 11 şi cel din Luc. 3.
în sfîrşit, mai trebuie remarcat faptul că fluctuaţia în texte a opţiunilor,
Iară să evidenţiezevreun sens ascendentîn direcţia unui consens, reflectă destul
de fidel mutaţiile în mentalitateaşi în practicareagesturilorcurente ale credinţei
românilor, determinatede contactelediverse,de ordin confesionalsau, mai larg,
cultural.
3.1. Cele mai vechi atestări scrise ale rugăciuniiTatăl nostru în româneşte
datează din secolul al XVI-leasi
, sînt incluse în texte cu caractercatihetic;
pare să fie cea din Catehismullui Coresi, tipărit, după opinia lui Ion Gheţie18,
între aproximativsfîrşitul anului 1559 şi prima jumătatea anului 1560.
în
17VeziAndaMareş,Nicolae
Mareş,Dicţionar
palon-român,
Bucureşti,
1980,s.v,
18Cîteva'precizări
în legăturăcudotareaCatehismului
Iui'Coresi,
în LR,XVIII,1966,
nr,5,p. 548-553.
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ris .l.msulla întrebarearefesitoarela trebuinţeleelementareale bunului creştin se
1'0
trimitere expres! la evangheliştiiMatei şi Luca, urmată de îndemnul:
Ocenaş rumâneaşte, să inţeleagem"; este tipărită apoi integral rugăciunea
domnească. Secvenţa care ne intereseazăapare în următoareaformulare: Pita
noastră săţioasă dă-ne noao astăzi (Coresi, Catehism,gv, în
p. 1(4).
Versetul reapare, identic pînă la amănuntele grafice, şi în alte tipărituri
coresiene:cORESI, EV., p. 561, CORESI, LIT., p. 36r şi CORESI, CAZ. 1581,
p.62119. în CORESI, 'IETR., p. 145V/5se menţine opţiunea săţios, dar
contextul este uşor modificat,adverbulastJzi fiind înlocuit cu expresia În toate
zilele, mai apropiată de formulareadin.Luc. 11:3: pita noastră săţioasă dă-o
noao tn toate zilele.
Determinareaprin adj. săţios a atributuluipiinii invocate în Tatăl nostru
este cvasigenerală în versiunile româneşti din secolul-al XVI-lea ale acestei
rugăciuni. Textul citat mai sus din Catehismul coresian este publicat de
HASDEU,CUV. D. BĂTR., II, 119,în paralel cu cel din "Omiliarul"lui Coresi
(CORESI, CAZ. 1581), precum şi cu alte versiuni din acelaşi secol ale
rugăciunii. în textul unei versiuni redactate în grafie latină de Luca Stroici şi
datată de B. P. Hasdeu în 1593 (vezi şi CHREST. ROM., 1, 39), rugăciunea
domnească prezintă versetul în cauză formulat şi ortografiat astfel: penia
noastre secioase de noai astedei. Boierul moldoveanînmînase textul rugăciunii
domneşti în anul 1594 cărturaruluipolon Stanislaw Samfcki,care o va publică
in lucrarea sa Statuta y Metryka Przywileiow Koronnych, Cracovia, 1594.
GHEŢIE-MAREŞ,p. 333 - 334, emit nişte aprecieri preţioase asupra acestui
text, în sensul în care ne intereseazăaici: versiuneaînregistratăde LUGaStroici
este diferită de cea coresianăşi a fost alcătuită,după cum indică particularităţile
fonetice dialectale, în Moldova. Ea circula în a doua jumătate a secolului al
XVI-lea în această provincie şi a avut o anumită difuziune, cu opţiunea pînea
(cea) săţioasă, şi în secolul următen. Spre această concluzie ne conduce
împrejurareacă Nicolae Milescu a transmis tocmai această versiune, cu uşoare
modificări morfologice, lui Thomas Smith, capelanul bisericii anglicane din
Istambul, viitor profesorde teologiela Oxford-",
într-o formă aproape identică regăsim acest ver.set şi în manuscrisele
măhăcene, datate de Hasdeu în anul 1619 şi atribuite de el popii Grigorie din
Măhaci-": pînrea noastră săţioasă dă-o noao astădzi (HASDEU, CUV. D.
19în Introducerea
laCORF..-Sr,
UT.,p. 26,Al.Mareş,autorulediţiei,remarcăidentitatea
Întretextulrugăciunii
dinLiturghier
şi celdinintrebarecreştinească
(Catehismul}.
20VeziLetiţiaTurdeanu-Cartojan,
Une.relation
anglaisede NicolaeMilescu:Thomas
Smith,în .RevuedesEtudesRoumaines",
1954,p. 144- 152.
21Cercetări
mairecenteauevidenţiat
cătexteledinCodicele
Sturdzan
au fostscrisede
copiştidiferiţi,uneledintreelefiinddinsecolulanteriorceluiindicatdenotaţiaPopiiGrigorie,
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opoziţiile lor, funcţiunile întrebuinţate de ei. Un exemplu din franceză: în
franceză există un pronume negativ generic quoi eate, după gramatica
normativă, nu se întrebuinţeaz..ă
decît pentru fapte generice, stări de lucruri:
Faites fa et fa, apres quoi, adică ,,faceţiasta şi asta (şi) apoi/dupăaceasta",însă
acest quoi se întrebuinţa şi pentru fapte concrete şi individuale: une table sur
quoi, un livre dans quoi; astăzi, după gramaticanormativă,se spune numai: une
table sur laquelle, un livre dans lequel. în francezaclasică se întrebuinţează
pînă la Chateaubriand;după Chateaubrianddispare această întrebuinţare din
textele literare şi rămîne numai aceastăîntrebuinţaregenerică.Şi dintr-odată îl
găsim la Proust, la Sartre,la Etiemble,la tot felul de scriitoridin secolul nostru,
care nu se sfiesc deloc şi întrebuinţează.împotriva gramaticii normative, acest
quoi şi pentru fapte concrete,întocmaiaşa: une table sur quoi; un lit sur quoi
ş.a.m,d.
Ce s-a întîmplat?Aceastăutilizaren-a dispărut, în realitate, niciodată din
conştiinţa acelor vorbitori care cunoşteau literatura de dinainte de
Chateaubriand,Şi cine nu cunoaşte, dintre persoaneleculte, această literatură?
Toţi cei culti au văzt teatru, au văzut pe Molien; şi au auzit, deci, construcţii
care nu se mai întrebuinţeazăastăzi; toţi au fost la şcoală şi la şcoală ap citit
aceste texte şi, deci; asemeneafapte pot reveni oricînd, în măsura în care sînt
prezente, în care există această coprezenţăa diacroniei.Şi aceasta putm spune
că este o diacronie,a vorbitorilor, adică ceea ce voCbitoriiştiu. astăzi din
sincroniilede altădată.
Bine, bine, dar asta e numai pentru limbile scrise?Nu, şi penţru limbile de
tradiţie orală, fiindcă şi în aceste limbi există literatura care· stl transmite ca
literatură orală, cu tot feIul de construcţiiperimate, construcţiIcare nu se mai
întrebuinţează altfel. Şi cine cunoaşte această literatură populară poate
întrebuinţaoricînd fapte din âceste texte, pe care le cunoaşte şi pe care le poate
reface chiar, într-o anumită.măsură.
.
De-abiacu privire la tehnica liberă în sincronie,trebuie să facem distincţia
pe care voia s-o facă Ferdinandde Saussureşi pe care o făcea cu privirenumai
la o dimensiune, anume între a r hit e c tur asi
ncronic
1i m b i i şi str u c tur ali m b i i sau, cu privire la baza acestei distincţii,
între li m bai
s t o ri că, adică tehnica sincronică a limbii istorice; şi
limba
functiona1ă.
Numim 1i m băi s tor i C'ă limbaîn sensul curent al termenului,adică
o limbă care s-a dezvoltat în istorie, cu o sumă de traditii comune, şi care se
recunoaşte ca limbă de către proprii ei vorbitori şi. de obicei,
vorbitorii
altor lirilbi, ceea ce se arată prin faptul că această limbă are un 'flume,un nume
propriu, adică e denotată prin adjectiv propriu' (şi adjectivele pot ii propfîi:
romdnesc e un adjectiv propriu); deci, limbile' ca: limba ro m ână limba
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Panaitescu, Al. Piru, S. Cândea) şi, în sfîrşit, un al treilea grup de savanţi
raportează traducerea Catehismul coresian la un original slavon, de redacţie
sudică, sîrbească,sau de redacţienordică,moravă(8. P. Hasdeu,V. A. Urechia,
A. Bîrseanu,M. Gaster,Al. Procopovici,Şt, Ciobanu,D. R. Mazilu, I. Crăciun,
P. Olteanu si
, N. Corlăteanu)23. Considerămcă mărturia lui Coresi insusi
, nu
poate fi neglijată,căci în prefaţăse arată limpedec-ă,,neştecreştinibuni socotiră
şi secaseră cartea den limba sîrbeascăpre limba rumânească(... ) şi scoasern
sfinta Evanghelie şi zeace cuvinte şi Tatăl nostru şi Credinţa apostolilor, să
înţeleagă toti oamenii cine-s rumâni creştini" (Coresi, Catehism, p. II, in
TEX1E, p. 101).Apelulla un originalslavoncredemcă trebuieacceptatdincolo
de orice îndoială; în ciuda interferenţelor şi concesiilor dogmatice făcute
credinţeiprotestantea .,sponsorilor"întreprinderiicoresiene-".
Aşadar, dincolo de influenţeleculturaleoccidentale,în filieră protestantă,
puternice la jumătatea secoluluial Xvl-lea, cea mai veche opţiune românească
pentru traducerea expresiei evangheliceă.pto;;e1tlOOOto;;
reflectă interpretarea
"sufficiens",adînc înrădăcinatăin tradiţia textuală slavonă.O vom găsi în texte
româneşti, manuscrise sau tipărite, inclusiv în secolul al XVII-lea, la acei
cărturari mai apropiaţi de limba şi de cultura slavonă, cum este, de exemplu,
Dosoftei,
Deşi era posesorul unei metode de traducere comparativ-filologicecare
implica frecventanalizaversiunilorslavonă,greacă şi latină a textelorprelucrate
în româneşte'>,
marele cărturarmoldovean
,.
.., se mentineaici,
. cum o face de altfel
.
adesea,în spiritul unei tradiţii textualeromâneştideja consolidatedupă modelul
slavon. Iată cum apare redat versetulîn cauză in tipăriturilelui Dosoftei:pîinea
noastră cea de saţiu dă-ne astăd; (DOS. LlT. 91/13, DOS. PS. SLROM.,
p. 195). Pe de altă parte, înlocuirea adj. săţios prin locuţiunea adjectivală de
saţiu indică fragilitateaacesteiopţiuni, care nu reuşise să capete caracterulunei
norme lexicalestabile din punct de vederemorfologic.
3.1.1. De altfel, modelul lexical slavon, adj. nasonstrm4'care satură' este
foarte transparentdin punct de vedere semantic,el>wsuşifiind o creaţie lexicală
cultă, reproducînd,prin calchiere,<ttstructura morfologică,cît şi semnificaţia
gr. E1ttOOOlOS,
după cum au constatat
, slavistii
, care s-au ocupatcu acest cu.vînt26.
Alături de forma cea mai veche nasonstfnu,ît;gistrată de MIKLOSICH,
s.v., în secolul al XIIea, împreunăcu verbulnasystţi'satiare', dicţionarelemai
înregistreazăsi
,...formele:naso'lst!stVlnu,reperatăîn, lexiconulslavon - rusesc al
23Pentruamănunte
filologice
şi trimiteribibliografice
veziAlexandra
Roman-Moraru,
op.cit'2f- 41. '
în40GHEfIE-MARES,
p, 330- 334,se aflăo foartebunăprezentare
a raporturilor
dintrediferitele
ediţiimanuscrise
sautipăritealerugăciunii
Tatălnostruîn secolulalXVI-lea,
25VeziMOLDOVANU,
MISCELL,
p.420- 425.
26VeziSCHUMANN,
p.40,VASMER,
III,s.v,nasusnij.
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lui Pavel Berînda, ed. I, Kiev, 1627, ed. a II-a, Moscova, 1849 (vezi
MIKLOSICH,s.v.), si
în secolele al'Xvll-lea - al XIX-lea
, nasustnyi, curentă
A
(vezi SLOVAR', tom. II, s.v.), In ultima lucrare lexicografică citată este
remarcatfaptul că acest cuvînt are un caracterneobişnuit,fiind utilizat exclusiv
în rugăciunea domnească (molitva gospodnay:chleM naSu nasustnyi daidă
namă dnesă (vezi SLOVAR', ibidem). Din slavonă, termenul nasonst!nua fost
preluat ca atare în lexiconul bisericescal limbilor rusă, ucraineană,bulgară şi
sîrbo-croată,cu sensul 'săţios",deşi, prin interferenţătextual-comparativă,a fost
pus adesea in relaţie cu lat. cotidianus, atribuindu-i-seîn consecinţă denotaţia
genericăa acestuia-",
în versiunilemodernede tip ortodoxale Evangheliilor,în rusă, ucraineană
si
, sîrbo-croată,echivalentul slavonesculuinaso"strnu în aceste limbi apare în
rugăciunea domnească atît în Mat. 6:11, cît şi în Luc, 11:3, fapt care indică
vitalitatea acestei creaţii lexicale: hleb nas nasusny]daj nam na sej den'l hleb
nas nasusnyj podavaj nam na kaidyi den' (BIBL. RUS.), hliba nasogo
nasusnogo dai nam sugodni/hlibanosogo nasusnogo dai nam na koznii den '
(BIBL. UCR.), hleb nas nasusni daj nam danas/hleb rla.s'na.w.Jsnidaj
nam svaki
dan (N. T. 'SîRB).
Este interesant de remarcat că percepţia semantică "săţios' a adj. slavon
nasonstrnu pare rezultatul unei opţiuni consensuale de tip interpretativ şi nu
etimologic. Creatorii acestui termen, avînd în vedere gr. e1ttoooto;, l-au
descompus în prepoziţia/preverbE1tt'pe' şi adj, *oiScno;'care ţine de fiinţă;
esenţial', elemente pe care le-au echivalat în mod automat priJi material
morfematic slavon: prep. na 'pe; pentru' şi adj. sonst(nu 'care ţp.e de fiinţă',
întreaga serie de derivatenominale şi adverbialeale verbului slavon byti 'a fi"
create pentru echivalarea termenilor cu semnificaţieontologică din lexiconul
filosofico-teologicgreco-latin (sonstije s.n, şi sonst(stvos.n., owta, essentia;
sontrstvo s.n., <p{lcrtc;,
natura; sonstrne adv., Ovtm<;,vere; sstrstvrn adv.,
essentialiter), în care se încadreazăşi adj. sortstinu'essentialis', se constituie ca
paradigmă lexical-derivativăîncă din cele mai vechi codice slavone (vezi
MIKLOSICH, sub verbis). Semnificaţia originară atribuită acestei creaţii
lexicale pare să fi fost aproximativ'(necesar)pentru fiinţa (noastrăomenească)',
după cum se indică într-o notă la Mat. 6:11 în BIBL. UCR.: "grec. ema6cnoqtserkovno-sloveansUke
nas uit n y i ". De la sensul '(necesar) pentru fiinţa
(omenească)'la sensul 'care satură' al adj. nasonstrnu,extindereasemanticăpare
să fi fost rapidă, de vrem ce acest sens este înregistratîncă din secolul al XI-lea
(vezi MIKLOSICH, s.v.). în limbile slave moderne, adjectivul în cauză îi
defineşte sfera semanticăîntre sensurile 'săţios', 'vital, trebuincios' şi 'esenţial':
27VeziCIBULKA,
p. 406şi urm.

limbi istorice. Dacă considtrim dialectulca limbă istorică,atunci nu există nici
{)diferenţăîntre dialect şi limbă, este acci lucru, substanţaeste exact aceeaşi,
adică este un sistem lingvisticîntreg, total. E vorba numai de status istoric, nu
de substanţă.
Cum putem numi omogeneităţileverticale, adică ceea ce este sinstratic,
ceea ce nu prezintădiferenţeintre straturilesocioculturalesau se prezintănumai
într-un punct, numai intr-un strat'}Le numim n i ve-l e de limbă, deci putem
vorbi de un nivel de limbă. Şi cum putem numi omogeneităţiledin punct de
vedere al diferenţelordiafasiee? Sti 1il ride limbă, adică putem vorbi, de
exemplu,de un stil familiar.
Fiecare·dintreaceste Unităţie unitară sau omogenănumai dintr-un punct
de vedere: un dialect:.emar dacă l-am declaratnoi unitar, e unitar riumai din
punct de vedere spaţial, însă prezintădiferen\ediastraticeşi disfasice;un nivel
de limbă e unitar din acest punct de vedere,însă prezintădiferenţediatopie«şi
diafasice; şi un stil de limbă, stilul familiar de exemplu, prezintă diferenţe
diatopice şi diastratiee.Deci nici aici n-am găsit încă sistemul omogen, unitar,
de care avem nevoie în lingvisticastructurală,acel ,,sysU:meou tout se tient",
unde fiecare lucru e raportat la celălalt. (Nu e expresia lui Ferdinartd de
Saussure,cum cred foartemulţi. ci a lui AntoincMeillet.)
'Deci,:avem nevoie de o Jimbăcare să fie nu numai sincronică,ci care să
fie şi sintopîci\,sinstratică şi sinfasică, adică o limbă unitară din aceste patru
puncte de vedere,ca stare de limbă, intr-undialect,intr-unnivel şi într-un stil de
limbi\,.unul singur de fiecare dată. Această limbă ideală o numim 1i m b ă
fu n c t ion a 1ă
această limbă ideală este' obiectul lingvisticii structurale,
frindcă oricare .altă.formă,,chiar unitară dintr-un punct de vedere, prezintă
diferenţecare pot fi şi sistematice.Deci, obiectulla care se gîndea Ferdiriartdde
Saussure şi pe care il visa este această limbă funcţională,sistemul lingvistic
unitar nu numai sincronie,ci sÎntopic,sinstraticşi sinfasic,fără diferenţenici în
sus şi în josnici la dreaptaşi la stînga.
1)CilCl".
o ·1l11Jlbă
care nu există .- se va răspunde:Nu! Această limbă este
limbă funcţională,"însensul că e singuracare se realizeazăimediat în vorbire, în
fiecare punct.a1vorhirii.Nimeninu vorbeştetoată limba istoricăîntrun punctal
vorbirii, afară··numaidacă, în acel punct, ceea ce realizeazăvorbitorul ţine de
toate varietăţi1elimbii; altfel, realizeazăîntotdeauna,în fiecare punct,'() limbă
istorică într-un dialect,adicăro anumită formă regională,cu'unanumit stil de
limbă şi un anumitnivei de limbă.
în acest sens, cînd spun în Spania:Nadie habla espaiiol; atuneca se miră
;studentii;pe urmă,.le spun: Naditdiilbla el espaiiol, adiCă,Nîmeni nu voroeşte
'f1Imi,ola,ţca limbă înlntregime,.
vorbeşte totdeauna nUllYru,.;o"fmmă
determinatăa·spanioleit mă aprobă.Şj, nimeni nici nu ştie toată liulba; n,imeni
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colaţiona şi compara diferite versiuni, în vederea unei traduceri româneşti cît
mai exacte. Noua concepţieeste de altfel explicitatăîn liniile sale fundamentale
în Predoslovia către cetitori (NTB 1648,p. IX, nenumerotată):
"Cenumaiaceastasă ştiţi,cănoio-amsocotitnumaipreun izvod,ce toatecîte
ampututafla,greceştişi sîrbeştişi lătineşti,careleau fostIzvoditede cărtularimarii
înţelegători
la cartegrecească,
le-amcetitşi le-amsocotit;ce maivîrtosne-amţinutde
izvodulgrecescuşi am socotitşi preizvodullui Eronim,careleau izvoditdintîiudin
limbăgrecească
lătineaşte
şi amsocotitşiizvodulsloveneseu
carele-iizvoditsloveneaşte
dingrecească
şi e tipăritinţaraMoscului".
Această premiză explică indubitabil de ce în Evangheliiledupă Matei şi
Luca, la locurile unde este reprodusărugăciuneadomnească,traducătoriirenunţă
la formula pîinea noastră săţioasă, care le era, desigur, cunoscută, ca singura
care apare în texte pînă atunci şi care era curentăprobabil fu rostirea comună a
rugăciunii, şi optează pentru.interpretareacatolice-protestantă:pîinea noastră
cea de toate zilele dă-ni-o (Luc, 11:3: dd-ne) noao astăzi (NTB 1648).
Analizînd versiunilegrecească,slavonăşi latinească,traducătoriide 1648 au
înclinat pentru opţiuneaquotidianus,utilizatăde Hieronymusdoar în Luc. 11:3.
Faptul de a fi extrapolat această soluţie şi în Mat. 6:11, unde Hieronymus
echivalasegr. €1ttoOOtoc;
prin supersubstantialisar puteafi consideratun indiciu
al acceptării tacite, de către cărturarii români a formulei generalizate în
confesiunilecreştineoccidentale'(vezisupra.,2.1. - 2.3.).
Este posibil ca, după o perioadăde "convieţuire"a vechii formule .,pîinea
săţioasă'; de tradiţie slavonă,cu noua.formulă "pîinea cea de toate zilele': în a
doua jumătate a secolului al XVII-leacea din unui să se fi impus inclusiv în
practică orală şi detaşată a rugăciunii domneşti, întrucît aceasta,. apărea cu
exclusivitateîn textele tipărite. Un indiciu asupra faptului că formulareapîinea
noastră cea de toate zilele mnNTB 1648 nu apare înthnplător ci se
fundamentează,pe lîngă opţiunea personală li traducătorilor,ş.i pe o circulaţie
orală anterioarăne este oferit un text din primajumătate a secoluluial XVUlea. într-o copie manuscrisăa Molitveniculuicoresian, executatăîn anul aprox,
1641de un diac Ioan din Pociovelişte,VladimirDrimba" semnaleazăo serie de
modificări şi inlocuiri operate de copist în textul coresian: între acestea,adj.
săţioasă din rugăciuneaTatăl nostru este înlocuitprin sintagmade toate zilele.
Pe de altă parte, faptul că in cea mai veche ediţie româneascăa unei cărţi
cu caracter didactic elementar apare exprimareapîinea noastră cea den toate
zilele dă-ni-o noao astăs;(BUCOAVNA1699,p. 17) poate fi interpretatşi el ca
un indiciu al generalizăriiacestei formule,cel puţin în Ardeal. O vom regăsi, de
asemenea, şi în lucrări cu caracter omiletic: pîinea noastră de toate zilele
----------------31VladimirDrimba,O copiedin secolulal XVIl-leaa "Tilculuievangheliilor"
fi
"Molitvenicului"
diaconului
Coresi,în "Studiişi cercetăride istorieliterarăşi folclor",IV,
1955,p. 545.
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(ZOBA, SICR., p, 16Sr),pîinea noastră cea din toate zilele (.ANTL.\1,
ÎNV.
RIS., p. 368), adresate, prin urmare, unui public mai larg decit cercul
cărturarilor.
Adoptarea formulei occidentale "punea. cotidiană" Implică adesea
necesitateaexplicităriiconţinutuluidoctrinaral versetului.O asemeneaatitudine
repetăm de pildă la Antim Ivireanul, care interpreteazăpentru cititorii săi,
preoţii cărorale era dedicatăcărticicatipărităla 1710:
"Cuaceastărugăciune
ceremmaivirtosdela Dumnezeu
hranaceaprestefil' a
sufletului,
cereaiastecuvintullui Dumnezeu,
dupăcumla Matheiu,cap.-4zice:«Nu
numaicu piineva trăi omul,ce cu tot cuvîntulce iastedin rostullui Dumnezeu»"
(Ibidem).
În sintagmahrana cea prestefire se poate identificacu uşurlnţăun ecou al
formuleipanis supersubstantialiscreatăde Hieronymusşi propusăde tn Mat.
6:11. Utilizată adesea.în comentariiteologicereferitoarela pîinea cuminecării,
expresiapîinea (hrana) cea preste fire atestă persistentainterpretăriimetafizice,
euharistice, în mediile culte româneşti, deşi formula occidentală, ccncretistă,
fusese deja adoptatăşi, practic, generalizată.Cea mai clară situaţieîn acest sens
se prezintăîn traducerea.româneascăa Mărturisirii ortodoxea lui Petru Movilă,
efectuatăşi tipărită la Snagov,in 1691,de Radu Greceanu,în originalulgrecesc
al traduceriilui Radu Greceanu,realizat în 1642 de Meletie Sirigul şi tipărit la
Snagovîn 1699,în pasajul în care Petru Movilă expune semnificaţiileteologice
ale rugăciunii domnesti, este reprodusă intocmai formularea grecească
neotestamentarădin Mai. 6:11: (MĂRT.ORT. 1699,Il, p. 19).
Autorii ediţiei din 1942 ai Mi1rturisiriiortodoxe indică în Indice, s.v.
pîine, că în textul original,redactatde Petru Movilăîn limba Iatină, sintagmaîn
discuţie apărea în forma panis supersubstantialis, Cu toate acestea, Radu
Greceanutraduce versetulrespectivastfel:pUnea noastră cea de toate zilele dă
noao asti1zi (MĂRT. ORT. 1691, II, 19), supunîndu-se,probabil, şi el, unei
tradiţii orale deja stabile.în comentariulteologicsecventreapareIocuţiuneacea
peste fire (echivalîndgr, ),
într-o formă identică cu cea utilizată de
Antim Ivireanul: acest fapt ne permite să afirmăm că ca. însăşi căpătase
caracterulunei norme lexicale în stilul bisericescal epocii. Amplu! comentariu
însoţitor indică semnificaţiiledogmaticeale pîinii invocateîn rugăciune:
,Jntti, cuprindehranasufletuluinostrucea prestefire ce este cuvlntu!lui
Dumnezeu(...). A doa, cuprindela sine celalaltămîncareIl mfletl1lui,adecăte
cumeneeătura
trupuluii a îngeluiluiHristos(...). A treia(...), să cuprindă
toatecîte
sîntdetreabăca sănepăzimviatanoastrăin lumeaaceasta,
atitcîtefolOlel!c
sprehrană,
citşi decelelalte,
cenetrebuieşte
sătrăim"(MĂR1';ORT.
1691,IT,19).
într-o nouă traducere modernă a Mi1rturisiriiortodoxe, Filaret Scriban
optează în textul rugăciunii pentru formula oriental-contemplativă:pîinea
noastră cea spre fiinţă dă-ni-o nouă astdzi (MĂRT. ORT. 1844, II, 19),
contribuindla constituireaunei noi tradiţii interpretative (vezi infra., 3.3.), dar
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schimba o dată forma,.o.dată valoareaşi avem această inlănţuire,totdeal1nacu
acelaşi tjpde formule.
Cindi.afirmăm..·.deci,
căsevoi:beşte· şi .cu varietatea,putem•spune.şi: se
vorbeşte nu numai cu sincronia,ci fi cu diacronia,···cateeste un tipa! varietăţii
limbii.
Consecinţel(',distincţiciintrelimbă istoricilşilimbă[uncţiOhaJiJsînt:
- întîi.aconsecinţă:o limbă istoricăeste o colecţiemai mult sau mai puţin
eoJUplexă,de.dialecte,m.veluri
Şi··sti1.uri
de.limbă,cateîn.·.parte··sesuprapun;···sînt
identice,,iin parte sîht diferite,de fiecaredată..
- A doua consecinţă este că nu avem numai o singură disciplină
sincronică, adică descrierea,ca să zicemaşa, sistematică,ci patru; deci, pe lîngă
descrierea sistematică, avem descrierea celor trei dimensiuni de varietate:
dialectologia,sociolingvisticati stilisticalimbii, care sint discipline sincronice
exact cu aceleaşi drepturi ca şi descriereasistematică,aşa cum se vizează in
"descriereasistematică,in gramatică,care poate fi făcută pentru fic::caredialect.
pentru fiecarenivel şi pentrufiecarestil de limbă în parte.
-' O altă consecinţă este şi aceea că: descrierea st(Ucturalăse ocupă de
fapte a căror formulăgeneralăar fi: forme diferitepentru valori diferite; pe cind
varietatea se prezintă cu formula: ori aceeaşi formă pentru valori diferite, ori
forme diferite pentru aceeaşi valoare. Atunci, numai un tip de descriere,
descriereastructurală,poate fi structurăsincronică, poate vorbi de fapte de acest
tip, pe cînd descriereasincronicăa varietăţii,în dialectologie,in sociolingvistică
sau în stilistica limbii, nu poate fi structurală.Nici o astfel de disci)'lină nu
poate stabili structuri, adică obiectul ei nu pot fi structurile. Nu poate stabili
structuriacest tip de descriere.
Care este atunci disciplinacare descrie structuriledupă această fOnnulă1
Este g ram ati ca. Gramatica într-un sens mai larg, adică nu numai
descrierea sistemului gramatieal,.ci şi a sistemului fonologic şi a sistemului
lexical, adică, fiecaredată, semanticastructuralăa unei limbi funcţionale.
Nu poate fi structurală dialectologia; ea poate fi structurală, însă ca
gramatică.nu ca dialectologie,fiindcă,dacă studiazăvarietatea,nu poate stabili
structuri.Ceeace poate face dialectologiasau/şi sociolingvisti(;8.
este, maiintn,
să descrie unitateaprin gramatică,un dialectpunctual,şi alt dialect punctual, şi
al treilea dialect punctual, şi apoi să constate varietateala nivelul sistemului.
Altfel, ca dialectologieimediată, nu poate observa decît norma de realizare,
niciodatăsistemul. Sistemulnu poate fi descris decît în limba funcţională.şinu
la nivelul varietăţii, Deci noţiunea de dialectologie structurală ori este o
contradicţiein objecto(ca ştiinţăa varietăţiicare se ocupă de omogeneitate),ori,
dacă e o noţiune coerentă,înseamnădisciplinacare studiază varietăţile pe care
le-a stabilit deja gramatica,de fiecaredată, adică descriereasistematică.
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Deci.studiulîntrebuinţării limbii intex.te.implică aceste cinci lingvistici
descriptive, 1) gramatica,în sensulprecizat,2).dialectologiarS)sociolingvi.stica,
4) stilistica limbii . S.)studiul diacroniei,în .mă.suraîn ..careaceastăeiacronie
e$. ..actuală.,.e$tpfezentăinsincroni+
Pînă acuma, nimeni n-a realizat o descriere care să ne poată explica,
într-advăr, intrebuin
limpii .în txte i nimeni n-a, reJJşitsădescrie c e
ştie ..u n.s ing u rv Qrh i tQ.r .in JQate acestesensJJn;în toate aceste
direcţii. l?'iaredescriereeşţedeci .parţiaIă·.
şi trebuie.săfacemdescrier.ca pe
urmă să vedemce-a ales fiecarevod)iţordinaCesPQsibilităţiaproapen{:sf'lfŞite
ale limbii.

PRING;IPII DE SINTAXĂ FUNCŢIONALĂ

Putem caracteriza .sin t a x a f u n c ţ ion a 1ă ca acea sintaxă care
corespundesemanticiilexicale funcţionale,lexematicii,cu privire la vocabular,
şi fonologiei,adică foheticiifuncţionale,cît priveşteplanul expresiei,şi anume,
nu numai ca sintaxă,ci pur şi simplu,ca gramatică.Vom vedea că nu convine şi
nu e bine să distingemintre gramaticăşi sintaxă şi că, intr-un anumit sens, tot
ce este gramatical in limbă este sintaxă. Cu această precizare, putem defini
sintaxa funcţionalăca fiindparadigmaiicasemnificaţieigramaticalesau, dacă ni
se permite să spunem semnificat pentru signifie, atunci paradigmatica
semnificatului gramatical. Ceea ce înseamnă că această
. sintaxă. funcţională
stabileşte structuragramaticală-semantică
proprieunei limbi sau, dat fiind că tot
ce ţine de gramaticăare un conţinutpe care îl putem numi semnificat,stabileşte
s tr u c tur a g ram ati cal ă a u n e i 1i m q'i. Prin aceasta,
gramatica sau sintaxa funcţională se opune gramaticii universale sau
onomasiologice, care nu stabileşte structura ..unei limbi, ci
p o s i b i l i t ă ţ i I e g ram ati cal eal eli m b a j u 1u i in general.
Implicaţiileacesteidefiniţii sînt foarte numeroaseşi cu aceste Implicaţiine vom
ocupa în aceastăconferinţă.
Ce înseamnă s te u c t ti ras e m n i f i cat U1 u i g ram ati cal ?
înseamnă că in tot ceea ce numim conţinut (tot ceea ccipbate fi comunica! şi
interpretat) deosebim un strat pe care il numim semnificat.Conţinutul este tot
ceea. Ce poate fi semnificat şi se înţelege, este, să zicem aşa, cu un cuvînt
românesc,fnţelesul;şi îll conţinutdeosebim-justificarea am dat-o de
ori,
in multe studii-urmăroareletrei straturi:conţinutulpe care-Inumim desemnare
sau denotare.conţinutulpecatel
numim semnificat sau semnificaţie şi
conţinutul pe carelIlutnim sens *. Mai mult sau mai puţin, sensul cu care se
*Vezip.40şi urm.
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In mod similar, în CANT. DIV., 104.v,sintagma a fiinţii cei ascunse
corC$pundelat. essentioeoccultoedin textul-luiAndreasWissowatius,cărturarul
olan<k:zprelucrat de Cantemir, şi este echivalată în yersiunea neogrecească
parate..ia prin gr.
a1Ccx'C(lÎ\.'ipt'ro'l>
oOOto:c;.
Cea mai veche încercarede formularea dimensiuniiontologico-metafizice
a conceptuluievanghelice.m
am reperat-oîntr-o tipăriturăapărutăîn 1642
la Cîmpulung, CUtitlul lnvdţi1turipentru toate zilele şi reeditată in 1985 de
WiUemvan Eeden. Compilaţiede morală şi doctrină creştină din autori greci
neidentificaţi,aceastăcarte are ca autor pe Melhisedec,.Jcromonahşi egumenal
monastirii cu hramul Preasfintei Năseătoare de Dnmnezeu'P', după toate
probabilităţile grec de origine. Deşi nu se poate şti cu exactitate dacă
Melhisedeca făcut antologareatextelorsau a transpusdoar un text preexistentin
greceşte, nici dacă a utilizat vreun intermediar slavon-", considerăm că
afirmaţiile sale din Predoslovie, p. IIv ("Iară învăţăturileaceastea,eale să află
pre limbă grecească,carelenu le pot înţeleagetoţi oameniiţării noastre ai
de acum. Iară noi, ieromonahMelhisedec( ... ) am nevoit de le-am scos
limbă rumânească,ca să de treabă si
ce
, de folos nu numai celoru
.. ce stiu,
,
si
trebuiesc luate în seamă, ca atestind apelul la
" celora, prostii, ce nu stiu'),
,
izvoare greceşti,intr-o epocă i într-unclimat,cele ale lui Matei Basarab,în care
tradiţia slavonăera încă puternică36.
Capitolul al S-Iea al opusculului reprezintă un amplu comentariu al
rugăciunii TatăLnostru, redactat, ca şi întreaga lucrare, in cel mai comun stil
bisericescal vechiiromâneliterare;versetulcare ne intereseazăapare, fără nici o
indicaţie neotestamentară,in următoareastructurare:Pîinea noastră cea ce tot
iaste, dă noao astăzi (îNV. 1642,p. 27r).
Neobişnuita formulă cea ce tol iaste, ca atribut al piinii, nu ar trebui să
surprindă, dacă ne gîndim că autorul traducerii,grec prin naştere, dar şi foarte
. bun cunoscător al tradiţiei diterare româneşti, a incercat să reproducă prin
transfer sfera cea mai cuprinzătoarea gr, 6ttoOO1.<X;,
care să sugerezeşi in textul
românescmultiplelesemnificaţiidoctrinarede care el era conştientşi pe care le
expuneîn comentariulînsoţitor: .Pîineanoastrăceace tot iaste,să chiamă-n
treichipuri.întîi să chiamăsfîntul
darual dumnezăieştii,
curateşi-nfricoşatei
taine(...). Iară a douasă chiamăsă ne
trimeaţăpîineaaceasta,careanetrebuieîn toatezilele,careatrăimcudînsanoitoţi.Iară
34Pe foaiade titlua tipăriturii,
referirilela autorsîntredactateîn linibaslavonă:u
srUdnymu
... ieromonacha
Melchisedeka
igumena
svetiaobiteliuspenijaprăsvetijabogorodica
vudlugomuIJoli.
35Cf.WilIemvanEeden,Introduction,
1.1.Letexteet le livre,în,îNV.1642,tomul1,
p.34.
36în aceiaşiani, cumnatulvoievodului:
MateiBasarab,enigmaticul
cărturarUdrişte
Năsturel,
traducea
dinlatinăîn slavonă
ImitatiaChristideThomas
fiKempis.
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a treia să chiamăsă ne trimaţăpîineacerească,adecădarullui Dumnezeu
să ne
hrănească
sufleteaşte
şitrupeaşte"
(ÎNV.1642,p,27).
în acelaşi secol al XVII-lea se pot cita şi cazuri în care intenţia de a
propune o interpretare mai nuanţată, opusă tradiţiei comune, este foarte
evidentă. De pildă, în EVANO. GR.-ROM 1693 (operă izvorîtă din acelaşi
climat cultural constituitla Bucuresti
, în jurul mitropolituluiTheodosie si
:- al lui
Antim Ivireanul,care a făcut posibilă tipărirea Biblieiintegrale la 1688, ca şi a
majorităţii cărţilor de cult), cele două locuri evanghelice prezintă opţiuni
interpretative diferite.Faptul că în textul grecescparalel sînt reproduseversetele
intacte ale redactării neotestamentareconstituie de regulă, pentru alcătuitorii
ediţiei, un factor de control şi o invitaţie la exactitate.Totuşi, la locul unde se
citează Evanghelia după Matei, expresia grecească 'tOV ă.p1;ov1l&v 'tOV
€.moOOl.Ov
este echivalatăprin formula,probabilgeneralizată,pîinea noastră cea
de toate zilele (EVANG. GR.-ROM. 1693, p.209, zac. 16). În schimb, la
zac. 55, în reproducereaversiunii din Luca a rugăciunii, versetul în cauză are
următoarearedactare:Pîinea noastră de înfiinţare dă-ni-o noao în toate zilele
(EVANO. GR.-ROM 1693, p, 143). Evident, locuţiunea adjectivală cea de
înfiinţare trimite aici la notele semantice 'fiinţă; esenţă' ale gr, €.1ttOOOtdar
sugerează, în acelaşi timp, şi valorile simbolicemultiple ale pîinii euharistice,
La această soluţionarea condus probabil o analiză semantică implicită, dar se
poate presupune şi acţiunea unor factori contextuali: traducînd expresia
adverbialăgrecească1:0lC0:9'
1lJ.tEpo:v
prin sintagmaîn toate zilele, traducătorula
fost nevoit să identificeo altă soluţie expresivăpentru gr. en:l.OOOt.:x;,e1înd
la
relaţia.etimologicăoUala/fiinţă.
"
Dacă facem abstracţiede unele tentative care se îndepărtează'de structura
lexical-etimologicăa corespondentuluigrecesc, precum pîinea noastră cea de
pururea dă-ne noauă în toate zile (EVANci 1746,Luc:'11:3), se poate observa
că, în primele decenii
\ ale. secolului al XlX-Iea, pare să fi realizat în mediile
eclesiastice oficiale ale Bisericii Otodoxe Române un consens tacit în directia
acceptării şi impunerii interpretării de tip teologal-metafizic a
neotestamentareă.p't.:x;
EmO'6atOS.
Texteletipărite în această perioadă sub egida
Bisericii, atunci cînd reproducrugăciuneadomnească,propun în genere formula
pîinea noastră cea spre fiinţă, cu toate că în practicarea cultului, inclusiv în
biserici, continuă să se rostească,cel mai adesea,pîinea noastră cea
toate
zilele.
Menită să sugereze importanţa supremă a pîinii euharistice pentru viata
spirituală şi pentru mîntuirea bunului creştin, dar şi delimitarea doctrinară de
interpretarea de tip occidental şi încadrareaîn tradiţia contemplativăorientală,
formulapîinea cea spre fiinţă pare să aibă deja un suport tradiţionalîn primele
decenii ale secolului trecut, căci o reperămîntr-un Molitvenic tipărit la
in
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noastră cea spre fiinţă dă-ni-o nOMastăzi (EVHOLOGHIU1834,
şi într-o nouă
româneascăpe care Filaret Scriban a dat-o
Mi:l'n&<!Tiirii
ortodoxe a lui
Movilă.(vezi MĂRT. ORT. 1844, II, 19, cf
3.2).
Această opţiune pătrunde şi în ediţiile ortodoxeale Sfintei Scripturi, ca şi
care se încadreazăîn această tradiţie.Forma "standard':rostită din ce în
frecvent şi în ritualul liturgic ortodox actual, pare să fie cea înregistrată
filologică RADU-Gr\L., unde versetele biblice Mat.6:11 şi Luc, 11:3
în următoarea formulare: Pîinea noastră cea spre fiinţlf dă-ne-o nouă
astdzilPîinea noastră cea sprefiinţă dă-ne-onouă în fiecare zi. Ediţiile sinodale
contemporanereproduc,la locurilerespective,intocmaiacest text (vezi BIBLIA
N. T. PS., BIBLIA 1990). .
.
Cu toate eforturile unora dintre autorităţile bisericeşti şi ale mediilor
ecleziastice cultivate de a impune opţiunea pîinea noastră cea spre fiinţă,
tOI>!1l1,Ua
de inspiraţie occidentalăpîinea noastră cea de toate zilele continuă să
o circulaţie paralelă, C;1.o manifestare a unui ecumenisrn involuntar şi
popular, întemeiat pe o stereotipie de limbaj şi pe inerţia mentalităţilor. De
aceea nu surprind nici ezitările unor teologi ortodocşi care înclină să confere '
legitimitate ambelor versiuni, cum o face, de exemplu,Ioan Mircea, DICŢ. N.
T., 381, S.v.pîine: " ... în sens propriu, pîinea este hrana de temelie a vieţii,
pe care ne-o dă Dumnezeu, cînd îl rugăm să ne dea «Pîinea noastră cea spre
fiinţă» (Matei,6, 11) sau «cea de fiecarezi» (Luca, 11, 3)".
Avantajul expresiv al formuleiptinea cea spre fiinţă, în măsura în care se
va generaliza şi va fi adoptată de mentalitatea colectivă concretizată în
stereotipiifrazeologice,ar putea fi consolidat,în mod paradoxal,de ambiguitate
sa, datorată actualizăriisimultanea tuturor semnificatiilortermenuluifiinţa. Cel
care ascultă sau rosteşte rugăciunea domnească poate percepe o trimitere
prezentă în taina cuminecării prin pîinea
euharistică
substanţă' al subst, fiinţă), dar şi o desemnare
lmIP.l:u::ltă
a hranei
necesare suportului material al existenţei (sensul
al aceluiaşicuvînt.
ANDRIESCU
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Iar gramatica pătrunde in lexic prin ceea ce numim for mar e a.
CIl vin tel o r, Formarea cuvintelorexprimă funcţiuni gramaticalesau,
bine zis, P li r li g ram ati c al e, ca cele din gramatică,pe careJnsă nu
avem exprimateca atare în gramatică. exemplu,un nume colectiv, să
făget sau brădet, exprimă o pluralizare şi în acelaşi timp individualizarea
pluralizatului,deci "un grup de fagi"sau "de brazi"ca unitate; deci o valoare
paragramaticală.Există cuvinte care au numai semnificaţiecategorială şi n-au
semnificaţie
, lexicală, care sînt substantive,adjective,chiar si
, verbe si
, adverbe,
şi care nu au nici o substanţăanume sau o substanţă..generică,neidentificabilălfl
afara unei situaţii concrete.Acestecuvinte sînt pronumelecare nu sînt o parte a
vorbirii opusă substantivelor, adjectivelor ş.a.m.d., fiindcă sînt ele înseşi
substantive,adjectiveş.a.m.d, Deci, acesta sau acela sînt forme de substantiv,
însă fără substanţa pe care trebuie să o identificămîntr-o situaţie determinată,
Dacă auzimîn odaia de alăturică cineva spunenegru sau alb, ştim despre ce tip
de realitate este vorba; dacă auzim că spune acesta, nu ştim care este tipul
realitate, ştim numai că tevorba de ceva care se află în acest contextşi nu prea
departe, la (1 anumită distanţă de vorbitor. Şi .tot astfel, spuneam, există
adjective:acest om, de exemplu;există adverbecare sînt pronume,de exemplu,
aşa (nu putem şti cum e aşa, dacă nu vedem sau dacă nu ni s-a spus); există,
pînă la un anumit punct, şi verbe care sînt pro-verbe, exemplul cel mai clarşi
singurul cu adevăratpro-verb este verbul englezescto do în frazele negative şi
interogative, unde înseamnă numai o verbalitate, fără precizare-aacestei
verbalităţi;deci e într-adevărun pronumeverbal.în limbile noastre,a face poate
fi uneori pro-verb, însă nu poate inlocui orice alt verb. Bxistă şi pro--nume
proprii, ca de exemplu in spaniolă fulano, satano; mengano sau, în limba
română, cutare: Vinecutare şi spune.
'
După semnificatulcategorialavem un semnificatpe care îl putem numi
sem fi i fi cat i ns t r u m e n t a l, care este semnificatul instrumentelor
gramaticale,acela care introduceo formă într-o categoriegramaticală,care-i dă
o funcţiune gramaticală; de exemplu, semnificatul lui -uri în mal-uri, sau
semnificatullui -1în omu-l,sau acela al lui lui în lui Ion.
Prin semnificatulinstrumentalşi combinarealui cu un semnificatlexical şi
categoria]sau numai categoria!se naşte sem il i fi cat u 1 str u c tur a 1
sau sin tac tic sau g ram ati cal propriu-zis.Deci, -uri nu este plural,
ci este pluralizator,pluralizează;-1nu este actual, ci este actualizator,iar această
combinaţie(mal-uri) este un plural; acest fapt în întregimeeste un actual, opus
unui virtual. De aceea spuneamla început că nu există diferenţăÎntre gramatică
şi sintaxă, dacă prin sintaxă se inţelege combinareaformelor pentru a exprima
un semnificatgramatical,fiindcănu există un semnificatgramaticalal formelor
elementare, există numai pentru sintagme; pentru,combinaţii il avem printr-o
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il arăta e ceva care
deIPiIil<!c·.de
celălaltîntrebuinţeazăaceastăformăa eventualuluiş.a.m.d,
Bine! Aceast!!cÎtpriveşt«
msui al sintaxciJuncţiona1e.
Acuma,. slî vedem cumrştărn cu mor f o 1o.g j a şi
n t Il.Xa.
SPUfleaQ1
...Ia mcepuţ că. existănllmai g.fa m a.tic ă, care este totdeauna
sintaxă. din
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