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LORIARIVEL
Singura rugăciune pe care însuşi Iisus a transmis-o discipolilor să! .-. Tatăl
nostru .- este probabil coloana vertebrală şi esenţa religiei creştine. Tocmai de
aceea, nu ne aşteptăm la devieri semnificativeîn traducerile sale şi, mai ales, când
este vorba de traduceri in limbile cu o bogată tradiţie creştină, ca de exemplu,
limba spaniolă. Totuşi, asemeneadevieri de sens există şi acest articol se referă la
una dintre ele, pe care o găsim În versiuneaspaniolăa Tatăluinostru.
în traducerealui Reina-Valeradin 1569 putem citt.. no nos dejes caer en la
tentaciân... (şi nu ne lăsa să cădem în ispită... ), ceea ce deosebeşte versiunea
spaniolă de toate celelalte pe carele-am Întâlnit vreodată. Acest lucru sună ciudat,
mai ales dacă ne gândim la abisul teologic care desparte "şi nu ne duce pe noi în
ispită,.. " de "şi nu ne lăsa să cădem În ispită... ". În primul caz Dumnezeuîl duce
pe om în ispită, În timp ce, în al doilea caz, omul este cel care, din proprie
iniţiativă, se îndreaptă spre ispită şi Dumnezeu poate doar să-I oprească sau să-I
lase să cadă în ea. Această deviere s-a strecurat în toate cărţile de',rugăciuniÎn
spaniolă, fără să găsească nici U11fel de obiecţie din partea cenzoril,orbisericeşti,
care nu s-au îndoit să-i acorde nihil obstat. Bineînţeles, din perspectiva
crestinismuluimodern, imagineaDumnezeuluicare ne poate duce 'în ispită nu este
prea mângâietoareşi de aceea probabilcenzorii bisericeştinu au porit să corecteze
deviereade care ne ocupăm,Oricum,în versurilerevizuiteale traduceriiReina-Valera
s-a corectat acest verset,înlocuindu-Icu 110nos metas en la tentaciân... , adică "nu
ne băga În ispită... ", ceea ce îl apropie de toate celelalte versiuni, inclusiv de
originalulgrecesc,
Problema cauzei acestei devieri este destul de complexă şi cere de la noi o
abordare interdisciplinară,care trebuie să ia in considerareargumente lingvistice,
istoriceşi teologice.
Primul pas in acest fel de cercetareeste stabilireaformei "originare".În cazul
de faţă lucrul acesta este cu neputinţă, fiindcă originalul aramaic sau, mai puţin
probabil, cel ebraic s-a pierdut (sau cel puţin aşa credem noi). Probabil, toate
traducerileactuale au fost făcute, mijlocit sau nemijlocit,după versiunea grecească
(Mt, 6:913, Lc.H:2-4). În această versiune putem citi: K41lJlv1EU1SVtyK'I<;
t'ipl.l<;
ElC;7tl3tpo:u!J.ov,
Aici sensul cuvântuluiEun:vtyKll<;
este foarte clar, căci acesta este
compus din verbul <pi:pro,,3 purta, a duce" şi prefixul verbal EUJ-,cu sensul
"înspre" (m..<;<*EV<;
< sv + GS).Aşadar, sensul etimological verbului &U'J(pi:pro
este
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..3 duce inspre", "a duce in" ,,8.induce",Versiuneagrecească,prin urmare,trebuie
tradusi: "nu ne duce pe noi ispită.. ," şi În nici lUIcaz "nu le Iba sll cădem in
ispită...".
..
Alte traduceri vechi merg in aceeaşi direcţie. Versiunea latin! il Vulgatei:et
ne nos inducas in tenptationem:.. este o traducere fidelii din greacă, unde tncorespundeprefixuluigrecesc EU'f-"înspre" şi verbulduco este echivalentullatin al
verbului
..;- grecesc
-..,4tepro "a purta, li duce".tn slava bisericească putem citi ii NI
WAHHdC1l.
10 ilcK&1IIt1ia,
unde verbul meTHeste alcătuitdin prefixul1-, Cllsensul
"în, înspre" şi IDICTH
"a duce". Tot aşa este În copt! unde avem, in versiunea
bohairică, O'1l'0e,ll1t6peN'TIOff
.tJO"tN h'pACllOC... , undeIocuţiunea verbală
.M.1tflfHiff'TE!N
8$bO"tft este compusă din imperativul negativ al verbului /fU "Il
aduce, a duce" şi de adverbullho'V'11"înspre". Putem ajunge la aceleaşi concluzii
după examinareaoricărei traduceri vechi a Tatăluinostru. Este firesc să ne punem
Întrebarea:de ce traducereaspaniolăIl Tatăluinostru diferă faţă de toate celelalte?
Un posibil răspuns cred că l-am găsit atunci când m-am uitat la traducerile
Tatălui nostru În arabă şi siriacă. Amândouă limbilesunt semite, dintre care cea
din urmă este un dialect al limbii pe care Iisus II vorbit-o- aramaică.În versiunea
siriacă găsiml:o...m.U IJo/w810la?lan li3-nesyuno
.. .I, unde verbul
Ita7lan/
este o forma sufixată de afel. a radicalului \\l:..nn! "a intra". Forma afel are În
siriacă valoare cauzativă şi, de aceea, verbul \..l/a?ell poate fi tradus: ,,8 face să
intre", "a introduce" sau ,,8 duce În" (a fost o primă ipoteză de lucru). În
arabă am găsit o situaţie foarte asemănătoare. Acolo putem citi: ""
.;.J '11"....
.i li'"...:.)
/wa la tudxilna fi tajribatin/, unde verbul G..;.:0
,- /tudxilna/ este forma majtuwm
sufixată a unui verb de grupa II patra li radicalului;!daxalaJ "a intra". Forma Il
patra are, În arabă, valoare cauzativă şi corespunde formelor shafel I ofel din
aramaică şi formei hifi! din ebraică. De aceea, verbul j;.;r I'adxalal, măcar in
aparenţă,ar Însemna"a face să intre",,,ş'introdllce"sau ,,8 duce
Am spus "măcar În aparenţă", căci, de fapt, cauzativul semit poate fi de
voliţionalitate Înaltă sau scăzută. De exemplu, În arabă, verbul cauzativ .klJ
I'asqatalpoatefi tradus: "a doborî", "aface să cadă" (vollţionalitateÎnaltă),dar şi .,a
, lăsa să cadă"; "a omite" (volitionalitatescăzută). Un alt exemplu este verbul ::.r
l'amarraJ, care poate fi tradus: "Il face să treacă" (voliţionalitateÎnaltă), dar şi "li
lăsa să treacă"(voliţionalitatescăzută).Putemafirmacă, in general,caăzativulsemit
are un sens mai larg care ar include atât ideea de "a face ca cineva să facă ceva",
cât şi pe aceea de "a lăsa ca cineva să facă ceva", Lucrulacestaar Însemnacă !{}IIna
verbală siriacă Vta?lan/, precum şi cea arabă .;.j/tud){iJna/. ar putea fi !wdll<;e
ca "a face să intrăm","a ne duce În", dar şi ca ,,8 ne lăsa să intrăm". De flpl(hîa!;'1
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problemateologicăse reduce la gradul de voliţionalitate,căci, atunci când spunem:
"şi. nu ne duce pe noi 'in ispită" voliţioualitateaeste înaltă, În timp ce, atunci când
spunem "nu ne lăsa să cădem ispită",voliţionalitateaeste scăzută.
Atunci mi-am dat seama de ceea ce, poate într-o anumită măsură, a stat la
baza acestei devieriîn Tatăl nostru spaniol.Este foarte posibil ca traducereaReinaValera a Tatălui nostru să 11fost influenţatădeo traducere anterioară, făcută din
limba arabil. Acest lucru n-ar fi ciudat deloc, căci este bine ştiut că timp de opt
secole limba arabă Elocupat un loc de frunte în societateaspaniolă şi că, în aceeaşi
epocă, creştini şi iudei plăteau tribut pentru a-şi păstra religia. Bineînţeles,creştinii
de atunci nu erau numai spanioli,ci şi vorbitoride arabă (nestorienişi copţi) veniţi
din alte ţări musulmane,Se ştie, de asemenea,că limba intelectualităţiisefarde era
araba şi că aproape toate operele lui Maimonideau fost scrise în această limbă. in
asemenea condiţii, repet, nu ar fi ciudat ca versiuni arabe ale Tatălui nostru să fi
circulat atunci prin Spania, Cel putin este limpede că, într-o Spanle musulmană,
unde limba administrativă şi culturală era araba, versiunile Tatălui nostru în
această limbă au putut avea o influenţămai mare decât versiunea greceascăşi cea
latină.
Din punct de vedere teologictrebuie să ne punem flltrebarea:"esfi posibil ca
Dumnezeu să ne ducă În ispită sau El doar ne lasă să cădem în ispită, dacă aşa
vrem? Iudaismul tinde spre cea de a doua părere, deşi găsim exemple în care
Dumnezeu,prin punerea la Încercare,îl duce pe om in pericolul de a păcătui. Cel
mai elocvent exemplueste Cartea lui Iov, în care Dumnezeuîi permite,explicit, lui
Satana să-l loveascăpe Iov, făcând astfel ca acesta din urmă să fie ispitit să comită
două păcate foarte grave: blasfemia şi lepădareade Dumnezeu, îniele din urmă,
însă, credinţa lui Iov Învingeşi Dumnezeuîl răsplăteşte,Imagineaunui Dumnezeu
care Întunecămintea celor nedrepţi(o formă evidentăde a duce p; cineva în ispită)
o găsim În Cartea lui Isaia, unde Dumnezeuse adreseazălui Isaia În felul următor:
:P:;t:J;l-')
l"HJi:J :'jy)V) n'FJ tJ? {l';l>j) 117.'1)?N'!»)
)'))
ilFJ Di)-:J?
)>?ţJo !1Y1n-?q
'lN'J N';l)
- l 'P?;q.)
)")r'Y.f ilL'$';l:-I
yt;l1)PY.)
i::},?tJ
:t1
p
'l:1+() Y>;l'{J:1 ') ţţ:;t:'j 'p ')y.:;t n';l:
:'1' N'J)
adică "şi a spus: du-tel Şi spune acestui poporl: ascultaţi! şi nu tnţelegetil, vedeţi!
şi nu pricepeti], îngroaşă inima acestui popor], îngreunează urechile luil, închide
ochii luil, ca să nu vadă ochii lui, ca să nu audă urechile lui, ca să nu priceapă
inima lui, ca să nu revină, ca să nu se mântuiască"(Is. 6:9 - lf). Traducere proprie.
Traducerea româneascădiferă de originalul ebraic. Toate formele verbale urmate
de semnul de exclamare/1/ sunt imperative).Religia creştină pare să ti optat clar,
Încă din epoca apostolilor.pentru un Dumnezeucare nu duce pe oameni În ispită,
ci doar îi lasă pe oameni să păcătuiască,dacă aşa vor. în epistola soborniceascăa
Sfântului Apostol Iacov 1:13 se spune "Nimeni să nu zică, atunci când este ispitit:
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De la Dumnezeusunt ispitit, pentru
mi poate si
şi
Eltnsuşi nu ispiteşte pe nimeni". Tocmai, din C8U7A
că religia crestină
din epoca apostolilor, posibilitatea ca Dumnezeu să ispitească pe cineva, acest
pasaj al Tatălui nostru a fost obiect al multor comentarii. În cartea Rugăciunea
domnească a Sfântului Teofan Zăvorâtul seenumeră Il comentarii ale Sfinţilor
Părinţi ai Bisericii despre versetul amintit. Tertulian, Sfântul Grigore din Nyssa,
Sfântul Ioan Gurii de Aur, Sfântul Augustinşiulţii îl interpreteazăca "nu îngădui,
Doamne,să fim duşi În ispită". Doar SfântulCiprian al Cartagineise Indepărtează
de linia generalăatunci când spune că "prin această cerere se arată că vrăjmaşulnu
poate să ne facă nimic dacă Dumnezeunu îngăduie, pentru ca în acest
să ne
vadă Îndreptaţispre EI"; adică Dumnezeumi ispiteşte,dar 'ii Îngăduievrăjmaşului
s-o facă. Oricum ar fi, toate cele spuse mai sus arata consternarea pe care
produs-ocrestinismului,de-a lungultimpului,propoziţia." ... şi nu ne duce pe noi in
ispită... ". În religia musulmană s-a
ideea
care Dumnezeu
pedepseşte pe păcătoşi rătăcindu-i,Intunecându-lemintea,
În Coran,
În Sura a Şasea (a Vitelor), verset 39, putem citi:
ce ţin de mincinoase
semneleNoastre sunt surzi şi muţi, Dumnezeupe cine voieşte il duce in rătăcire şi
pe cine voieşte îl duce pe drum drept". Imaginea UlmiDumnezeucare ii întunecă
mintea omului este prezentă şi la Herodot:"Iar împăratul,ii luă Dumnezău
şi arătă pre ocna casăi soarili" (DLR VI, s.v, minte, p. 464) şi, lucru
interesant, In folclorul românesc, în acest sens, trebuie amintite următoarele
expresii:."Cândvrea Dumnezeusă piardă.pe om, mai înt.âiii ia minţile"(Zanne,VI,
p. 659), .Deade pre ei Dumnezeu întru neispititi să fad nedestoinicii" (Gaster,
Chrestomaţieromânăş, "În ziua de moşi se cearcă lut pe lut şi Dumnezeurâde de
toţi" (Zanne, 1,p. 49), "Copilulrău, blestemullui Dumnezeu"(Zanne,II, p. 85), .,A
dat Dumnezeuşi boale, dar a lăsat şi leacuri" (Zanne, II, p. 494), "Omul însemnat
de Dumnezeue dracul in picioare"(Zanne,II, p, 588), "Când dă Dumnezeudă, iar
când ia, apoi ia şi cenuşadin vatră" (Zanne,VI, p.651,.
Trecem acum la următoareaÎntrebare:dacă culturaarabă era atât de puternică
în Spania, şi chiar a reuşit săinfluenteze versiuneaspaniolăa Tatălui nostru, atunci
de ce nu sa impus şi versiunea islamicăIl unui Dumnezeucare "pe
voieşte ii
duce În rătăcire"?De ar fi fost aşa, atunci şi spanioliiar spune " ... şi nu ne duce pe
noi În ispită... ", căci tocmai această
se potriveşte mentalităţii musulmane.
Răspunsul,probabil,se poate găsi în dorinţa creştinilor de,a-şi păstra identitateaşi
individualitateaîntr-un mediu islamizat,Creştinii spanioli au ales, aşadar citirea
care îi deosebeade musulmanişi de mentalitatealor, traducând";
/wa
# " J.",.. ,
la tudxilnatajribatin/;"flu ne lăsa să cădem În ispită". Prin urmare, influenţaarabă
asupra Tatălui nostru,.paniol li fost numai de natură lingvistică,căci În aceasta se
reflectă ambiguitateecauzativull..lisemit; dar, atunci când creştinii spanioli .111
trebuit să aleagă Între o interpretareşi cealaltă, au ales ceea ce îi deosebea
musulmanişi apăra identitatealor.
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în sfârşit, care din aceste două interpretăriIl fost cea corectă", adică pe care
dintre ele Iisus le··aavut in vedere atunci când a.formulat Tatăl nostru? Mai Întâi
de toate, nu trebuie să uităm el! Tatăl nostru a fost redactat În limba aramaică, pe
. vremea lui Iisus limba vorbită de popor. Este mult mai puţin probabil ca Tatăl
nostru să fi fost formulatÎn ebraică, cu statut de limbăcultă şi, practic, de neinteles
pentru popor. în orice caz, structura celor două limbi este foarte asemănătoare,
amândouăfiind limbi semite, De fapt este greu de crezut că actualii creştini siriaci,
urmaşi ai Bisericii iudeo-creştine a lui Iacov, fratele Domnului, au trebuit să
traducă textul Tatăl nostru din greacă, în loc să-I păstreze într-o versiune uşor
modificată a originalului aramaic, Să nu uităm că limba aramaică nu .a murit
niciodată şi că Încă se vorbeşte în arii foarte restrânse În Orientul Mijlociu şi in
Caucaz, Dacă Tatăl nostru siriac Il fost tradus în totalitate din greacă, fără nici o
influenţă din partea originalului aramaic, atunci ar trebui să acceptăm că, ori
creştinismul,ori limba aramaicăau suferito mare discontinuitateÎn zonele mai sus
amintite. Acest lucru este probabil fals. De aceea este foarte posibil ca originalul
Tatălui nostru să fi semănatcu Tatăl nostru siriac. Dacă Il fost aşa, atunci cuvântul
folosit de Iisus ca să spună "nu ne duce În... ", ar putea fi N iy.t1 Ita?eilnal
(corespondentÎn aramaicabiblică a cuvântului lta71ân/), care, după cum ştim,
este ambiguu. De aceea este foarte greu de ştiut cu exactitate ce a vrut să spună
Iisus. Ştim că Iisus a fost iudeu şi bun cunoscătoral Torei. Ştim că religia iudaică
tinde mai mult spre imaginea omului care caută de bună voie ispita, decât spre
imagineaDumnezeuluicare Întunecămintea şi rătăceştepe cei răi. Ştim că modelul
din urmă, totuşi, nu este absolut străin iudaismului.Mi se pare mai prudent să
gândimcă, dacă Într-adevărIisus a folositcauzativulN '( Y.tl/ta?eilna!; gândulsău
cuprindeaatât conceptulde "a ne lăsasă cădemÎn",cât şi pe cel de "a neuce În",
,"
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