ISTORIA
unavtsncn

WEIGANDLA DEZVOLTAREA
DIALECTOLOGIEIROMÂNEŞTI*

fesorului şi directorului Instiwltului
Leipzig, Gustav Weigand
tiaI al guvernuluiromân, li înfiiinţat
studii românesti.
secolului
, Din
ale învăţatului german, precum
români, sînt remarcabile.
prf7,e!lta.
paIele rezultateştiinţifice
"Românistică"·de la Leipzig.
română a intrat şi mai mult în
ştiinţific al roImunstidl erol)e!1le
totodată, în cel al aşa-numitei"lingvistki balcanice",di.ciJ)IirIă
plecare a fost centrul de cercetări lingvistice, etnologice şi follcl()rÎs:tice
(le
Leipzig, înfiinţat de GustavWeigand.·
Cercetareadialectelorrornân.eşli

,.Comunicare
prezentată
(22- 23oct,)lul:,rie,
1Nu

Dialectologia
rnn1tÎlIo.
BUClllreş,ti,
româneşti,în
p. 109 122.
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să îIlţelegşi acest mod îIl care eoncepeaucei vechi limba;ca proprietateconcretă
a vorbirii,ca existenţă,să-spunem'aşa, adverbială,
Limba·ca un .,ştiut".ca un obiect, reprezintăaltă concepţiedespre limbă,
adică nu limba concretă,îIl vorbire,ci limba în conştiinţafiecăruivorbitor.Şi la
această concepţie se ajunge îIl cultura occidentală destul:de tirziu, deşi sînt
începuturiîncă din epoca latină. După un savantgerman,J. Lohmann,la această
nouă concepţiedespre limbă s-ar ajungede-abiaîn epoca Renaşterii;şi îIl ţările
de limbă germană,după J. Lohmann,pe vremealui Luther şi, îIl parte, datorită
lui Luther, s-ar fi ajullSla aceast4nouă concepţie,(lupăcare vorbireae separată
de lilllbă.Seştie că o.limbăse vorbeşte,adicăo limbă se realizeazăîn vorbire.
Qteorie..coerent4a limbii şi a vorbiriitrebuiesă ţină seama de următoarele
fapte: a) că limba s.cprezintăca.•a d ve r b al vori>irii,ca propri.ete a vorbirii;
b.) că est cva şti u t ,că este ceva care.se. prezintă ca norrră a vorbirii în
conştiinţa.fiecărui.'I;'orbitor;
şi c.)că se prezintăclJcea.stă obiectivitatecu care se
prezintă-înconştiinţafiecăruiaceeace este în rtate şi concret,de fiecare dată
individl.lal,Jnsă îacelaşi timp aparţinînd şi altora,şi la fiecare individ se
prezintă cu. această.dimensiu.ne.aa It e ri t ă tii : a .fi şi al altora, a fi al
comunităţii, a] poporului, al unui anumit grupso<:ial. Aceasta..se prezintă îIl
vorbirea curentă cînd cineva zice,.de exemplu:Aşa se spune în r()mâneşte,îIl
limba română",deci e ceva careare obiectivitateistoric;ă.
Mi-am propus deci să impac şi acestedouă m()duride a concepelimba cu
ceea ce se putea deducedin F. deSaussure şi A. Ga;d.inerşi, prin l;U}ul1955,
am
ajuns la prima formulare,C8J.'earămas,mai mult saţl mai puţin, definitivăşi care
explică, îIltr-un. sens, act,ivitaţ mea ulteri<>a;ă,C8J.'.e.afost o activitate,de
dezvoltare şi de explicare, tot aşa, în sensul etimologiei;a acestei ·teorii şi a
ideiloţ, allQtiunilorimpli<:ateîIlaceastăteorie.
Vă spun imediat care este acest cad rug e ner al, ca să împăcăm
toate aceste puncte de vedere,ce au valoarealor şi care corespund,Într-un sens,
realităţii limbajului..Ca să împăcămaceste diferitepuncte de vedere, trebuie să
plţ<;ămde la faptul că limbajul este o activitateuma.nălJniverşa1ă.Toţi oamenii
vorbesc.şivorbesccînd 1lU.
d()rm,yorbescmereu, fiilldcăşi "a nu vorbi", pentru
om Însmă
"a suspenda activitatea de a vorbi", adifă ori "a fi încetat să
vorbească",ori "a nu vorbi încă", fiindcă.ceeaCenumim a tăcea nu e chiar ca
doosbirea mtre fă cer e a o am e nil o r, îIltrefaptul că nu vorbescsau că
au suspendatactivitateade vorbireşi 1i n i Ş t e a, t ă cer e.a lu c r uri lor;
în'limba latină, de. exemplu, oamenii tacenl si
, .lucrurile
... silent:
. tacere
. . si
, silere
îIlseamnă,,8 tăcea pentru fiinţe umane" şi, respectiv, tăcea pentru lucruri şi
pentru fiinţele care nu vorbesc".
Deci, toţi oamenii vorbesc, toti ştiu să realizee această actiyita.te,însă
această activitate,.umanăuniversală se realizeazătotdeauna siîIl
mod necesar
•
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Urrumănischenfânde, wmrend die Dialektein ihrer Gesamtlieitsicli scfuttfvon
den tibrigen romamschen
între vorbitorii dialectelor
rornânqti, constată Weigand există şi numeroaseasernă:nlride natură psihică:
.. '" dann ist mao Ubemucbtdurch die oft auffallendetJbereinstimrnungin der
Ausdrlichsweise,in Redewendungen.in der Wahl der
Zweifel,cine
und dieselbe
clicvier Dialekte"s
Noţiul!lea..dllS'::T!f111;!ini!chie':
folosită de '-JUi.I.D.Y
Wt:a2l:111da doua sa
lu<:rru-e
ea a cunoscut
se referă la o fază din istoria
limbii române care prezinti multe
echivalente din istoria.
liml>ilorindo-europene("das Urindogerman:ische'),
a limbilor germanice <.,das
Urgermanische'),a limbilor slave (,.das Urslavische')etc. S. Puşcariu va calema denumirea Urrumiinischprin străromdn (ă). Alţi lingvişti vor vorbi de
•.romăna primitivă"sau de .româna comună'; de ..protoromână'Yetc., de o
fază specială.care nu există
De asemenea, poate
Weigaod cu
privire la îndeletnicirilearomânil()( zona muntelui
în genere,'ale
tuturor aromâailor.Acesna
mai
negustori,meseriaşi,şi anume argintari
îndemînatid, apoi ""'-U'E>U,
precum şi ciobani, cunoscuţi acea.
în toată
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Turcia. Dar a-i oosidera pe toţi .. popor de ciob este () eroare grosolană:
$ie da:{
einVolk von
tellen
zuwollen, wie Jru,m
oit
gt';th<Ulftaisteingrober Irrtuw" 6.(OlympoWalachen,p, 7).
Trecînd la lucrările de geografie lingvistică, :vOmobserva cii Atlasul
lingvistica! teritoriului dacorom.IJ.tJ
(WLAD)nu trebuj.earat. de
dialectaie apăruteîn ,,AnUl!f"
despredialeetelede pe Tisa i
despre
din
Tranljilvania,.Banat, Muntenia, Dobrogea,··Moldova, despre.
din
.Bbia
fi Bucovina;(ac:;easta.dinunnă.publicat
Într-unvohim separat).Toate
alcătuj.escn corp.comun, căci studiile4in •.Anuar"i .bărtiledin Alias'se oomplet
reciproc,faptignorat de cei .rp.ai
mulţi dintre cei care au analizatAllasul
lui.Weigand.într-adevăr.în studii. materialullingvistic,adică foie.
smtetc;:!e,
euvi.nteleetc.·sînt redate în mQdbrut, apcum au fost înregistrateîn anchete.
însoţite şi de unele explicatii·şi.înglobate,.adesea.in.contexte(poezii populare,
povefti ere.), în.vremece pe băJ1ileAllasţtluiacelafi material (o parte
el. cel
fonetic, în primul rind), selectatîn vedereacIarificăriiunor chestiunide istorie a
sunetelor, este prclucra adică transpus in simholuri,întocmai cum se va proceda mai tîrziu in.cazul a numeroaseatIasenationalefi regionale.A afim1a,cum
sa intimplat, că Atlasul lui WeigandJlu ar· avea un titlu corespunzător.pentru
"'că.ocupînduse numai de aspectulfonetio,nu poate fi denumit .,lingvistic':este
o procedareincorectă.Celălalt materiallingvistic(morfologic,sintactic,lexical.
semantic ete.) se găseşte în studiile dedicate fiecărei zone cercetate, studii
apărute în . "Anuar"··şi folosite din··plin de cercetători, împreună cu hărţile
atIasului.
Pe de altă parte, recurgerealasimooluri pentru prezentarea·sintetică a
fenomenelorfoneticereprezintăo inovaţieindialectoJogiaromânească.în general, se poa.tespune că Atlasullui GustavWeigandeste una dintre primele opere
de geografie lingvistică din domeniul romanisticiişi chiar şi din alte domenii
lingvistice. După A. Kubn, cercetătorulde la
are .prioritateabsolută în
dom.eniulromamsticii7, daciiluam in considerarefaptul că anchetele
pentru
AtIas a.u început În anul 1895. Pentru dia.locl.olo'gia
ronlân(asc:ă;h:tc.rarea
Gustav Weiga.âdmarchează prima fază de dezvoltare Ii metodei cercetare
geograficăli limbii române. Ea va ţnfluenţaîn mod botăn1oţevoluţia ulterioară
adialectologiei român,
aspectul care are în vedere cartografiere
gnpunlor populare.
de
die
.a selbstde. Pril)rit,:tsran.li;
1 "Trotzdem
Gustav
în
J(J}rre
·,,Romanis
buch",1,1947,p. 27- 28(apudS.Pop,Ladialp.clologie,
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Prima fază de dezvoltare a geografieilingvistice româneşti a fost Hl"Jn:;a'IÎi
de încă trei de-a lungul secolului.care se apropie de sfîrşit. Astfel, a doua fază
s-a desfăşurat între cele două războaie mondiale, cu prelungiri pînă în a doua
jumătate a secolului. Initiatorul
lucrări de geografie lingvistică denumită
Atlasul lingvistic român (ALR) este Sextil Puşcariu, un elev al lui Gustav
Weigand şi in domeniulcercetărilordialectale,căci profesorulşi elevul au făcut
cercetăriîmpreunăasupraunor
dacoromâneştila sf'rrşitulsecoluluitrecut,
S. Puşcariu publicînd lucrarea Der Dialekt des oberen'Oltthales,
.Janresbedehr: V, 1898,p. 158 - 191, după metoda de lucru şi cu transcrierea
fonetică a.cercetătoruluide la Leipzig.Desigur că în alcătuireaALR, S. Puşcariu
a ţinut seama de rezultatele igeegrafiei lingvistice din primele decenii ale
secolului nostru, mai cu seamă ale geografieilingvisticefranceze (J. Gillieroa),
De aceea, noua lucrare de geografie lingviştică românească este caracterizată
printr-o problematicămult mai bogată şi mai variată, fapt care a făcut ca recenzenţii primelor volume ale ALB.să aprecieze această operă în termeni foarte
elogioşi. Meritul în realizarealucrăriirevine in egală măsuri şi celor doi colaboratori ai b:tiS. Puşcariu,anume SeverPop, anchetatoeulşi autorulALRI, Emil
Petroviei, anchetatorulşi autorulALRII. Cei doi-anchetatoriau fost, totodată, şi
autori ai MiculuiAtlas lingvisticromân (ALRM),care
ca şi Atlasul
Weigand,dar într-o cantitate mult mai mare, mateeialulliagvistic redat pe hărţi
cu ajutorul unor simboluricolorate.
A treia etapă de dezvoltarea geografieilingvistice in România, aflată in
curs de desfăşurare, se concretizează in noile Atlase lingvistice regionale
(NALR),
realizate
dialeetologi
din Bucureşti,
Iaşi, Timişopa,
în
ultimul
centru, adefost
elaboratAtlasul
lingvisticmoldovenesc
I(ĂlM), din care
au apărut 5 volume. Noul atlas lingvistic pe regiuni-a fost' initiat de Emil
Petrovici si
, Boris Cazacu,
.... iar realizatoriilui, anchetatoriisi
, autorii,
'
tologi din generaţiade imediat după al doilea război mondial, unii şi mai
Pînă în
au fostpublicate 5 volumedin
3 volume
al
un volum
cel Banatului ( + un
Moldovei şi
( + un
introductiv) şi un
din cel al
(+ un
introductiv).
A patra fază este
Atlasului limbilor Europei
(Atlas linguarum Europae, ALE),cu un
propriu şi cu o
puncte cartografice, pentru întregul teritoriu dacoromânesc,inclusiv graiunte
din Basarabia si
, din Bucovinade nord. în ultimul caz unehetele au n,,,'""u, '\,r
ALE este
prinse de dialectologiidin Chişinău. Comitetulnaţional român
de
principalelecentre ale ţării.
care, este realizată
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VASILE
ARVINTE
Revenind la Allasul lingvistic al lui Gustav Weigand, vom scoate în evicîteva aspecteteoreticei practicecare pot prezentainteres şi astăzi pentru
lin:!:!Vlsti,
etnologi, istorici j chiar politicieni.Ele se întîlnesc în Cuvtnt înainte
(Vorwort) la WIAD, p. 1 34, în studiul Despre dialectele româneşti, în
"Convorbiri literare': XLII, 1908, ne.4, p. 441 - 448, şi în studiul Welchen
Zweckendient der linguistischerAtlas des dacorumănischenSprachgebietes,în
Jb.,
1909,p. 135 154 s.
1. Gustav Weigandare meritul de a fi alcătuitun sistem unitar de transcriere.fonetică, apt să redea toate variantele dialectale româneşti. Chiar dacă în
pregătirea sa fonetică au putut fi descoperitelacune importante,de pildă teoria
sa privind natura vocalelorromâneştiă şi t, pentru care vezi A. Philippide, op.
cit., p. 76 -78, totuşi în sesizareaunor nuanţe fine ale diferitelorsunete dialectale urechea sa nu s-a înşelat. Astfel, el a sesizat diferenţafină de timbru, determinată de locul de articulaţiediferit, dintre spirantelede tip moldovenesc,notate
în ALR prin sşi i (provenitedin grupurilece, Ci;ge, gi sau din palatizareaspiran.telorIabio-dentalef + i; v+ i), şi cele de tip bănăţean (provenitetot din grupurile ce, ci; ge, gi dar şi din dentalele t + e, i; d + e, i), dar nu a crezut necesar
să reC\Jrgăla Ullsemn special pentru cele două tipuri de fricative: " ... denn dap
Banater.8, Z ein wenig weiter vom artikuliert wird kommt nieht in Betracht"
(VorwQrt,p. 11). În transcriereafonetică a ALR,s-a ţinut seamaînsă de diferenţa
dintre cele două spirante, creîndu-sesemne diferite pentru fiecare: s şi i pentru
cele (le tip moldovenescşi $, z pentru cele bănăţene.Un alt exemplu în sprijinul
ideii de mai sus este oferit de sesizareatimbruluispecial,velar, al africatelordin
graiul maramureşean,eşi t (ibid.). De asemenea, Gustav.Weigand a sesizat
8în afarăde lucrărilemenţionate
la nota1, activitatea
dialectologică
(şi lingvistică,
în
general)a luiG.Weigand
a maifostanalizată,
extremdecritic,deA.Philippide,
Unspecialist
romdnla Lipsea,în "Viaţaromânească"
(extras),Iaşi 1909,p. 171;apoide S. Puşcariu,Pe
margineaC(lrţiloT,
în .Daeoremania",
IV, Cluj,1924-1926, Parteaa II-a,p. 1333-1356;
idem.GustavWeigaml
(l februarie1860- 9 iulie1930),necrolog,
în "Dacoromania",
VI,Cluj,
1931,p. 646--647;L Coteanu,Elemente
de dialeetologie
a limbiirom4ne,Bucureljti.
1961,
p.25; ŞtefanGiosu,Metodede studierea dialectelor,în volumulcolectivDialectologie
roindţt(l,
Bucureşti,
1977,p. 78- 79;D.Macrea,Unpromotor
germanal lingvisticii
romdneşti.
GustavWeigand,
în volumul
Studiide istoriea limbiişi a lingvisticîi
române,Bucureşti.
1965,
p. 229- 245; Vile Frlă. Gu§tavWeigandşi on,omastica
balc.anicq,
în u.xieologieşi
toponimie
romtJnease(l,
Tilllif()8l"a,
Ed.Facla,1987,p. 155-183;idm',Contrjbuţialui G.
Weigandla cercetareasubdialectului
MnlJţean,în Contribuţiilingvistice,
Ed. de Vest,
Tulli,oara,1993,p. 274---291;
He1Inut
Wilhe1In
Schaller,GustavWeigand.
SeinBeitragzur
BalkanphilolQgie
undzu.rlgaristik, Suteuropa-Schriften,
Band12,Hieronymus,
MUnchen,
1992,p. 149,uo boga.biblioşrafie,
tpaipuţinceawenţionată
de noimaisus (cuexcepţia
luţ:răriiluiD.Macrea).
Lll.crărilelUi
Weigand
conţini numeroase
erori,uneledineledeosebit
jde grave.Noi vom insista,însl, asupracontribupilor
sale care au rezistatpînă astăzi,
asigurindu-i
autorului
lorunlocaparteînistonalingvisticii
româneşti.
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barbă? Deci, fiindcă acolo ar fi ceva nou, ar fi o Informaţie care n-ar fi
conţinutăîn noţiuneaînsăşi de femeie,
.
Deci toate aceste lucruri depind de o •.ştiinţă", de o competenţă care se
aplică vorbirii în orice limbă, fiindcă e vorba de principii şi de criterii ale
gîndirii în general şi de cunoştinţelepe care le avem cu privire la lumea in care
trăim. Tot aşa, în cazul lui Petru care este numeros sau care este doisprezecesau
în cazul continentelorcare sînt 4 şi nu 5, 3, în realitate,nu e vorba de o normă a
limbii engleze sau a limbii francezeş.a.m.d., ci este vorba de o normă a gîndirii
în general; nici într-o limbă 5 nu poate fi 4 şi 4 nu poate fi 3 sau, dacă spunem
că cei cinci erau patru şi cei patru erau trei. o spunem cu o anumită intenţie şi
ascultătorulîncearcăsă vadă care este motivareaacesteicontradicţii.
Tot felul de expresii şi de construcţii, în orice limbă, depind tocmai de
cunoaştereaintuitivă a acestor principii ale gîndirii în general şi de cunoaşterea
lucrurilor, independent de organizarea realităţii într-o limbă anumită, într-o
limbă determinată. De exemplu, dacă spunem: Cineva este inteligent ca un
măgar sau Cineva este prost ca un măgar, ii atribuim exact acelaşi nivel de
inteligenţă, fiindcă înţelegem că măgarii nu sînt prea inteligenţi. Deci, dacă-i
spune cineva cuiva: Matale eşti prost ca un măgar, acesta îi cere să retragă
această insultă, şi atunci el ii spune:Nu, nu, am greşit, dumneata eşti.imeligent
ca un măgar, deşi înlocuieştepe prost cu inteligent, îi atribuie în fond exact
acelaşi nivel de inteligentă. fiindcă e vorba de ceea ce credem că se aplică
lucrurilor,în cazul acesta, cunoaştereape care o avem cu privire la măgar. Cînd
spunem soarele, luna ş.a.m.d., deşi aceste nume nu sînt nume poprii, obiectul
desemnat este cu totul identificat, fiindcă, în contextul nostru natural, nu
cunoaştemdecît un soare şi o lună. Şi dacă am spune,de exemplu, Care copac ?,
acest Care copac? e interpretat altfel decît dacă spunem Care soare? Cînd.
întrebăm Care copac? înţelegem "care dintre mai mulţi copaci", adică e vorba
de o interpretare,pe cînd dacă spunem Care soare? .Ce soare Z, de exemplu,
într-un context ca: Uită-te la soare. - Ce soare? nici nu se vededeloc sau e aşa
de palid ... , în acest caz, expresiaare cu totul alt sens, este vorba de existenţasau
inexistenţa lucrurilor şi nu de o alegere între aceste lucruri; nu înseamnă că
alegem unul dintre sori (Care soare'Iţ, ci înţelegemcă acest soare este opus la
unul imaginat ori afirmatanterior.Deci întrebareaare cu totul alt înţeles, fiindcă
în universul nostru empiric cunoaştemun singur soare; pe cînd dacă ar fi mai
mulţi, cam astronomie,atunci ar fi un obiect între altele. Tot aşa, cînd afirmăm
ceva cu privire la o parte a unei cantităţi definite, atunci negăm implicit acelaşi
lucru cu privire la.rest şi viceversa,Dăm un exemplumai subtil, poate; îi spune
A. unei doamne: Jumătate din ce spui matale sîntneghiobii: aceasta se supără
foarte mult si
, îi cere mînioasă să retragăaceastăinsultă - si
'@ce mod mai frumos
de a retrage decît de a nega ce s-a afirmat? -, iar atuncea A. zice: Scuzaţi-mă,
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aveţi drepuue,jumiJtatedin ce spuneţi dv. nu .sttu neghiobii.Ce se întîmplă, ce
SI înthnplat aici? S-a întîmplat următorul lucru: că. orice efirmaţie parţială
implică o negaţie cu privire la partea cealaltă: Din zece prieteni numai unul a
venit, asta înseamnă.că ceilalţi n-au venit. Dacă zicem: Jumdtate din ceea ce
spunepsînt neghiobii.afirmămasta cu privire la o jumătate, ceea ce înseamnăcă
cealaltăjumătate nu sînt neghiobii;şi cînd spunem:Jumătatedin ceea ce spuneţi
nu sînt neghiobii;atuncea vorbim de cealaltăjumătate şi, deci, aceasta implică
faptulcă cealaltă jumătate sint neghiobii. Şi asta în orice limbă: franceză,
englezăş.a.m.d., fiindcăfaptul depindede principiiale gîndiriiîn general.
Deci recunoaştem că există 0- c o m p e ten ţ ă e loc u ţi o n a 1ă ,
nor mea 1e vor bir ii ing e ner al, n o r.m e , pe de o parte
al e g î n d i fi i în general, pe de altă parte, nor m e d e t e r m i n a t e
d e cun o a Ş t ere alu c r urii o r ; de cunoaşterealumii.
Fiecare activitate se bazează pe o tehnică, adică pe o serie de norme
. intuitive pentru realizareaacestei activităţi,pe un anumitfel de cunoaştere.Prin
tlUliclJ..înţelegem ceea ce în greceşte.se numea tocmai techne (-reXVl1),
acea
cenoaştere,acea ştiinţă care se manifestă·Uiactivitate,care este o ştiinţă sigură,
însă intuitivănureflexivă saujustificată;ea se deosebeşte,deja în limba greacă,
şi mai mult încă la scriitorii greci, de dom (SlX;tX),
pe dea parte, care este o
cunoaşterenesigură, o părere, şi, pe de altă parte,de episteme (em<rintn),care
are sensul de ştiinţă·justificată, reflexivă, în acest sens, toată competenta
lingvisticăeste tehnică,este cunoaşteresigllră,dar intuitivă.Vorbitorulştie cum
se spune, de ce spune ce spune, însă nu poate explicaaltfel decîtprit:tfaptul că
"aşa se spune".Lingvistuleste acela care trebuiesă treacăde la această techne a
vorbitoruluila epistemeşi să explicecare.este justificareanormelor,atît in sens
sistematic,la un moment dat, cît.şi din punctulde vedereal tradiţiei,al istoriei.
Ne întoarcem.mai tîrziu la competenţaidiomatică,care, dealtfel, e bine
cunoscută.Acum, numai cîteva cuvintedespre competenţae x p r ..e s i vă. Am
văzut că există o competenţă, un saber care se referă la a vorbi în situaţii
determinateşi cu privire la anumite lucruri, cu anumiti interlocutori.Este ceea
ce se spune- în sens negativ- cîndconstatămcă ceea ce spunemnu corespunde
normelor, cînd spunem că sîntem incapabili .să scriem o .•scrisoare de
condoleanţe,adică să construimacest fel de text, sau cînd o doamnă ne atrage
atenţia: ,,Nu se vorbeşteaşa cu o doamnă!"(e vorba de anumitenorme pentru a
vorbi.cu odoamnă, nu?), sau în cazulacelortexte care sînt texte tradiţionale.
Într-o.icomunitate.există chiar norme de construire a unor asemenea texte
concrete, dacă sînt texte tradiţionale;sînt norme cu privire la existenţa acestor
texte sau la inexistenţa acestor texte. în comunitatea de limbă franceză, de
exemplu, nu există textul Bon matin, py care-I avem în limba română: Bună
dimineaţa; sau în gennană, sau în engleză: Guten Morgan, Good moming
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sondern um wohlbegrenzfeGruppen'eigeaartigerDialekte, die wie ein M()S&lti(
auf'derKarte erscheinen"14 (WLAD, Vorwort, p, il). Astfel d'e
mozaic': cu graiuri care procesul nivelării lingvisticenu se terminase
mea lui Weigand (în multe cazuri el durează astăzi), sînt următoarele:masectul din Bucovina, în care:caracterul de ..dialect-mozaic"se păstrează pînI
prezent, dialectul din Ţara Moţilor, cel din sudul Olteniei, dialecteleromânqti
din teritoriul săsesc dintreOlt fi TîrnavaMare, dialecteledin Dobrogea.;cele
sudul Basarabieişi altele.
Cu unelecorecturi,tabloulrepartiţieidialectale
sd!iţat de GustavWeigand
menţine valabilitatea"Numai Emil Petrovicili reuşit să adune argumentepentru
existenţaunui dialect bine conturat Crişana, punctul său de vedere a
acceptatde cei mai mulţilingvişti.Cît priveştedialectuln1alan1u,
exis
sa
ci fost admisă, cu rezerve,şi de G. Weigand.Mai puţini s111tdialoctologiicare
pledeazăpentruadmisereaunuidialecttransilvăneanpropriu-zis,cuprins
o linie
Dej - Alba-luna- Miercurea Ciuc.- CarpaţiiOrientati - Munţii
Ivănescu),Pe de alti parte,cu ajutorulnoilor atlaselingvisticeregionale
şi
AlM), pot fi distinsefi alte "dialectede tnmziţie':pe arii mai limitate.•.şi clriarşi
unele .,dialecte-mozaic'!
S. Diferenţeledialectalemenţionatenu VÎI)în CQntradicţie
cu faptul că,
comparaţiecu alte teritoriim:nanice,cel al dacosomâneise prezintămai.unitar•.
Acest..caracter al dacoromâaeiA fost explic:at,în mod curent, prin păstorit i
transhumanţă (O. Densusianu).In realitate, dialectele-mozaicalt.reZ\.iltatprin
colonizareinternă,fenomen
Ilavut loc de-a lungula mai multorsecqle(I?în
secolul al XXi-lea.Gustav Weiganda obseryataceastă ParticuJaritate
f spa!i\JiUi
lingvisticdacoromânescşia tratat-oîntr-uncapitolspecialdin p,.e!aţala}vl.Al),sub
titlul Die Yolksbewegung
(Wanderung)spiegeltsich in den Dialektenresp. auf4en
Karten wieder15(V01Won,
p. 16).
Următoarelegraiuri dacoromâneşti,după opinia lui Gustav WeigaQd,au
fost aduse din altă parte: unele graiuri din Oltenia (Dolj) ar preveni din .nordul
Transilvaniei şi din Maramureş(graiurile cu sker. 'fier'); graiul din .Iocalitatea
Călugăreni,de pe Valea Bistriţei,în Moldova, ar fi de.originebănăţeană;
din sud-estul Transilvaniei,pînă la Pasul Breţcu, ar fi <ieoJjgine mun,tene,asc;ă;
tot de origine munteneascăsîntgraiurile din Dobrogea,apoi cele din unele zone
ale Moldovei şi din sudul Basarabiei.;în judetele muntencşti Argeş, Muscel şi
Prahova, sînt numeroase graiuri transilvănene; printre vorbitorii dialtului
bănăţean, s-au stabilit vorbitoride grai oltenesc(bufeniişi ţărenii); tot graiuri de
14" '" căcinuestevorbadeunnoudialectcareli rezultatprinamestecul
altor
diferite,ci degrupuribinedeliniitate
dedjalectespek:ifice,
careaparpehartăcaunUloza!,.
15"Mi,căriledepopulatie
(migraţiile)
sereflectămdialecte,
respectiv
pehărţi«.

BDD-A1348 © 1992-1993 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 52.90.241.83 (2023-01-09 03:40:33 UTC)

ti ...
9!(;\$c.: stflnep
.ţrlpa.rtea de nord-est a Serbiei şi de nord-vest a
llgei
.......•..................
:".,'-.<
.....
-_...--( .:"..Vs.tlea
"<' -Tim
.'.•.
- ocului);.acestease
-- invecin
spre vest cu graiuri
ro(;ffti.Yte
.înSerbia din anat; .graiuride tip moldovynescsînt semnalate
d.WeigdfÎll1·l1QrdulDobrogei 16.Tot prin nrigraţiise poate explicaprezenţa
ÎI,lptt.ţlocalităţidin Banat.a unqrgraiuricu s şi z, loc de Ş şij (s, Z),al căror
Pllll;:ţ..4.plecare .. a fi fost cele.lţ) localităţicu acelaşi fenomen din nord-vestplJ)\t(mii)Pcularitatea
fOl1eticăîn discuţie caracterizeazăgraiul ceangăilor
dil1Moldova, întîlnindu-seîn cea 50 de localităţi din această provincie. Aceşti
V9r01t9riai unW.4ialect maghiarnu cunoscin dialectullor maghiarşuierătoarele
ţŞ Z. De.ceea, cînd vorbescromâneşte,rostesc,de pil sase, în loc de şase,
s.u CPZOC,
în lOC.d.e cojoc, Această trăsătură dialectală a fost prezentată de
(Justav Weig
în lucrarea Der Ursprung der s- Gemeiden,în Jb., IX, 1902,
p.131 - 137..El a atribuit-odis.tlectuluiceangăiesc,
după ce, .pentrugraiurile din
Şat, îşI pusese;ÎIltrebareadi.l,că
nu-cumvaar fi vorba de nişte greci românizaţi.
C31()llizarea.i?temăîn spaţiul ..dacoromânesc a avut loc de-a lungul
u1'fl()r opt secole.Direcţiaprincipalăa migraţiilora fost dinspe Transilvania
Îl»gre oldoa, înspe Bucovinaşi ÎrlspreBasarabia,precum şispre sud, peste
Carpaţii Meridionali,în Muntenia, Oltenia şi Dobrogea.Prezentareadatelor istrice ştnqgrafice pJivin acest.fenoen de demograficistorică de o importâî1tă.cagitală.înisto.a poporului român a fost.acută în lucrarea de sinteză a
istoJicului. <.:lujelm
•Ştef. Mteş, Emigrări româneşti din Transilvania in
secolele
al
XIII-XX,
ediţia. a". II-a,
Bucuresti,
Pe baza
,' '. ..: ..> ' ..'
....•.....
.. ..•.
,'..revăzută
,',.. .' şi adăugită,
..', "
.',.. .. '. 1<}}}.
\ ·.·-.,,-.»"<'_''',_,-'_.,.<
"j!!f<?t:mI,7,gYltJ
..lll".ti
.1nrnlt:.telp
şi. studii dedicate
cllt
g:}ă.rI:s§t:,.lsi.Jfinbfiro,'tşi,
....
??,.g:68;
458
,"
t toona:despr;..gm$.ţţ;ytdig!stelor': .?··P3te·li.:a
.1,.,< <.....•..•••••
•••gi!,Qr
..olulptOtffmui:a fost mUltmai mo':
e aceea, obserVaţiatacută dc'GuS'tâVWeigand cu privire la rolul deplade populaţie în apariţia "dialectelor de tranziţie': dar mai ales a
"dialectclor-mozaic':capătă, din perspectivamenţionată, o importarllăcu totul
deosebită:.,
6. Anchetele·dialectaIeÎ-a.uoferit lui Gustav Weigand argumente pentru
forrnu.lateaUnorprincipii de lingvisticăgenerală.Domeniul avut în vederecste
celfonetie, care este tratafdin perspectivădiacroniCăşi sincronică:
a)Prima conStatatecu valoaregenera1ă,lacare au ajuns şi alţi dialectologi
(I. Gillieroo), este aceea că: .,Fiecarecuvînta.tepropria sa istorieU("JedcsWort
hatseine eigenc Geschicbte"; W1AD,VOrWort,
p. 18). Pentru ilustrarea acestui
16
acestegraiurimoldoveneti
trebuiesă facemprecizarea
că, dupăinformaţiile
date ţ Din.titJi()
DanielPbUippide,
înJ1.!x ms'PouvWs, Leipzig,1816,ele W au
ori.gim.§!'aiutjle9in SpfocaşiOrbei.DupăocnpareaBasarabiei
de cătreruşi, în 1812;
moldovenii
dinzoneleamintiteaufostnevoiţisătreacăîn.lţcia (în1818).
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principiu, Gustav Weigandprezintăreflexeledialectaleromâneşti ale lat
clavis; d!grtus;pîscis; vîridis;apoi a variantelornumeralelorşase, şapte etc"
b) A doua constatareprincipalăeste,că: .Schimbările fonetice pornesc
la cuvinte izolate"("Die lautlichenVerănderungengehenVOiteinzelnen W,inf"X'
aus"; WLAD,V01WOrt,
p. 19). Ca exemplupentru acest principiu, este dată
talizareafricativeilabio-dentaleJ, în formele verbuluia fi, din unele texte
texte care, în alte cuvinte, nu cunosc această schimbare.De asemenea, este
vocat fenomenul dispariţiei africatei 4 (dz), mai întîi fu interiorul cuvintelor şi
numai fu anumite arii dialectale.înlocuirea lui 4 prin z durează de
de
300 de ani; în unele cuvinteea s-a produs,fu altele nu.
c) .,Schimbărilefoneticepornesc de la un singur individT'Die lautlichen
Verânderungengehen vom Einzelnen aus" (WIAD, V01Worl,P: 19 - 20). Ele
sînt acceptate,eventual,de familie, apoi de locuitoriilocalităţii
după
care se răspîndesc fu graiul dintr-o zonă mai întinsă, Pentru ilustrare, Gustav
Weigand semnaleazăapariţia unui p (r uvular) în unele localităţi de pe cursul
superior al rîurilor Olteţ şi Tărîia, din judeţul Vîlcea. Acest sunet s-a generalizat
în dialectul fărşerot, după ce, crede Weigand,el a fost o. apariţie individuală şi
apoi a devenit un fenomenfamilial.De un împrumutdin limbile vecine nu poate
fi vorba, pentru că fenomenulnu există în aceste limbi. Tot ca o inovaţie individuală trebuie privită rostirea ca te, .ţi a grupurilor ce, ci (ce, cz), semnalată de
Gustav.Wcigand în cîteva sate din Transilvania,fu care nu poate fi vorba de
emigranţi aromâni. Inovaţia însă nu s-a generalizat(vezi şi Jb., VI,p.· 31; Jb.,
VII, p. 273).
ti) "Schimbărilefonetice se generalizeazănumai atunci cînd s găsesc pe
direcţia unor mişcări articulatorii obişnuite" ("Die Iautliehen V"eranderungen
werden nur dann allgemeiner, wenn sie in der Richtung einer gelăufiger
Miculationsbewegungen liegen"; WIAD, V01WOrl,
.p, 20). G; Weigand face
observaţia că în fiecare dialect se dezvoltăun anumit mecanism lingvistic, care
poate influenţa asupra materialuluilingvistic fie moştenit, fie pătruns recent în
dialect. Astfel, împrumuturirecente,de origine germană,cum ar fi numele propriu Ţdl, in loc de Zell, sau maşina, vădesc fenomene de velarizare proprii
graiurilor populare în care au pătruns aceste cuvinte străine. Alte exemple: africata 4 (dz), care este obişnuită în graiul bănăţean, apare aici şi în cuvinte de
origine slavă, ca pădzăsc, dzahăr, ovădz: Acelaşi mecanism fonetic
de
ce subst. cheie devinepkeie, după modele capkratrd, albgină (vezi şi Jb., VIII,
p. 257). în cazul împrumuturilor recente, modificările survin fu urma unui
proces de "adaptarebruscă"(G. Ivănescu).
e) .,[Schimbările]care nu se găsesc pe direcţia mişcărilor articulatorii
cunoscute rămîn limitate la un teritoriu restrins şi apoi dispar treptat în
gime; tot asţIel este cazul cu inovaţiile care fac un cuvînt de nerecunoscutsau
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VASILE
ARVINTE
provoacă batjocura vecinilor" ("Was nicht
dea gelăufigen
ArlikUlatiQDsbewegungen
Iiegt bleibt auf ein kleines Gebiet besehranckrund
sdîwilldet allinâhlich genz; daselbe ist der FalI mit
die ein Wort
unkenritlich machen, oder ilie ilie Spotrlust der Nachbam erregen"; WLAD,
VcrwOt1,p.20). Principiuleste
cu exemple . micşorareanumărului de
looalităţicu S (8- Gemeinde)sa datoratfaptuluică vorbitoriidin
vecine îi
luau in. rîs pe cei care rosteau săse, asa; de asemenea,aria dialectuluirotacizant
de altădată s-a restrîns treptat sub influenta graiurilor nerotacizantedin jur, ai
căror vorbitori consideraurotacismulun fenomen aberant si
, vrednic de luat în
ris. Rostiri cu sICs.pentrufi- (sker::;;;
fier) sau ts (:::: pentru ti ( = C), înregistrate în cîteva localităţi, se întîlnesc numai generaţiilemai in vîrstă şi sint pe
cale de dispariţie.
/) "Schimbărilefonetice care se bazeazăpe mutaţii articulatoricetreptate,
aproapeInobservabile,capătă mai lesne o răspîndiregenerală,decît acele la care
schimbareaeste clar perceptibilă"("LautlicheVerăndemngen,die auf allmahlichen fast usmerklichenArtikulationşverschiebungen
beruhen,gewinnenIeiehter
allgemeine Verbreitung, als solehe, bei denen die Vetanderung deutlich
waamehmbar ist": WLAD, Vorwort, p. 20 - 21). Ca exemplu, este dat
fenomenul palatalizării labialelor, Acesta nu a avut loc pe tot teritoriul
dacoromân,din cauză că inovaţia apărea 'in zonele mai îndepărtateca o mutaţie
fonetieăprea mare, ca un .,saltfonetic"("Lautsprung")neobişnuit.
Consemnăm şi preferinta lui Weigand pentru conceptul "Lautregeln".
( :::::
reguli fonetice),in loc de .Lautgesecse"(:::::legi fonetice).
7. Ultima hartă din WLAD,nr. 67, intitulată Yolkerkanedes rumănischen
Sprachgebietes, prezintă, în culori, teritoriul de limbă română, împreună cu
zonele aţoglote. Pe lîngă valoareaştiinţifică,harta lui Weiganda avut, şi are, o
mate importantă istorică şi politică. Dintr-un anumit punct de vedere, această
poate fi comparatăcu cea întocmită,la începutulsecolului al XIX-lea, de
mvătatul grec Dimitrie Daniel Philippide .i publicată, tot IaLeipzig, în cartea
rWYj!pcl<p1.lOOV
'POUj.touvioo;,
1816. Ca şi Gustav Weigand, Dimitrie Daniel
Philippidea călătoritprin toate teritoriilelocuitede români de la nordul Dunării.
El a scris.i () 'IO"'tOpta
'tii<;'pO'UJ-Loovioo;,
care.<1
apărut în acelaşi an, 1816, tot la
Leipzig. în aceste luc.rm, este folosită pentru prima dată, în limba neogreacă,
denumirea ţară,crea.tă.de la .etnonimulromân, anume 1'ou{)'\)via.,pentru cele
mari provincii roll1âneti: Ţara Românească,Tl'ansilvama,Moldova. Harta
din
geografie cuprinde toate aceste trei provincii. Despre autorul ei,
învitatul grt,,"Ccontemporan
cu noi, CloobulTsourkas,spune că a fost "le visionde la Grande Roumanicntelle qu'cllle se realisaun sie:c1eexactementapres
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cu GriljJGott!, adică .,salută.mpe Dumnezeu"sau înjaponeză se zice ohayo şi
ohayo înseamnă ..e ziuă. e devreme"; se înţelege,.•,edevreme. domnul meu",
însă .,domnul·meu" nu se spune, se pune un verb anumit,.care este verbul
gozaimasu.,este",se spune Ohayogozaimasu!însă. dacă traducem,il traducem
prin Bună ziua, adică prin ceeace spune cealaltăcomunitatetinu ttaducemprin
e devreme; ceea ce am tradus, în acest caz, este tocmai sensul pe care .îl are.
Acest conţinut, care s-ar găsi numai în texte, 11numim- s e n s ,. de acord cu o
veche traditie,care începe,într-o formă mai mult sau mai puţin explicită.cu Sf.
Ieronim, cu scrisoareadespre traducerea Sf. Ieronim,Ad pammachium,în care
acesta spune că principiul-săuîn traducerea fost acela de a traducesensul ti nu
cuvintele: sensum exprimere de sensu, deşi cu o anumită. excepţie, care în
activitateaSf, Ieronim avea destulă greutate,cu excepţiaSfinteiScripturi, unde
zice el că trebuie să traducem şi cuvintele,fiindcă aici, el ordo verborum
misteriumest .,şi ordineacuvinteloreste un mister, o taină", şi deci trebuie să se
traducăşi cuvintele,cuvinteleîn sensulde "semnificaţia"cuvintelor.
Deci avem şi acest conţinutal actului de vorbire, al discursului,care este
--sensul şi care este ceea ce, în realitate, se interpretează;de .exemplu, cînd
interpretăm texte literare, nu interpretăm, în realitate, semnificaţia, ce spune
limba, ci considerămcă desemnareaşi semnificatia,împreună,sînt din nou un
semn cu un continut de ordin superior, continutul pecare-l numim s.e n s .
Cine, de exemplu,face un rezumat al textului sau ne arată că textul ,,spune
următorul lucru" sau repetă chiar textul în întregime, rămîne la suprafaţa
textului, adică ne arată desemnarea şi semnificatia,fără să ne/spună nimica
despre sens. Ceea ce, din nefericire,un anumit tip de Iingviştică textuală n-a
înteles şi neface structuradesemnăriidin text, ca şi cînd asta 'ar fi analiza unui
text. Şi, mai mult, aceşti reprezentantiai lingvisticiitextuale s-au considerat ca
'un fel de maeştri, de corifei ai acestei lingvistici textuale. care de fapt nu fac
altceva decîtsă compună.rezumate,Pe cînd scopulinterpretăriieste tocmai acela
de a revela sensul sau/şi I'llultiplicitateasensurilor; deci aici trebuie să înţlegi că
şi tot ce se întîmplă în text şi toate persoanelecare apar într-untext au un sens;
trebuie să înţelegi că personajelesînt instrumentepentru exprimareasensului,
că, de exemplu, Kafka nu vorbeşte despre Gregor Samsa în Metamorfozd,ci
vorbeşte,prin Gregor Samsa, cu Gregor Samsa ca instrument.Şi noi trebuie să
ne întrebăm. cînd analizăm textul, ce înseamnă faptul că Gregor Samsa,
trezindu-seîntr-o dimineaţă,se află transformatîntr-un gîndac;deci ne întrebăm
care este sensul şi, dacă sîntem.destul de îndemînatici,Uneoriil şi.descoperim.
Putem înţelege perfect tot ce se spune într-un text literar ca semn,adică
desemnareaşi semnificatia,fără să înţelegemnimic din sens. Şi aceasta a fost
deducţiamea şi.conoluzia.cueaream începutîn 1955.
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Dacă există aceste trei tipuri de conţinuturi, dat fiind că justificarea
lingvisticii este. tocmai explicarea formei prin ccnţinuturile care se exprimă,
trebuie să existe şi treilingvistici (continuarela tabelulde la p. 29):
lingvistică
judecăţiasuprarealizării
lingvisticavorhiriiîn general
congruent
lingvisticalimbilor
corect
lingvisticatextului
tOprepon "potrivit,adecvat"
Pe llilgă ·tingvistica bine cunoscută a limbilor -. lingvistica aceasta
fundamentală,fiindcă, cum ştim, cum am mai spus şi-aleea, nu există limbaj
Caresă nu fie limbă, nu există vorbirecare să nu fie vorbireîntr-o limbă, - pe
llilgă această lingvistică,am avea nevoie deo lingvisticăa desemnării,anume
de'o lingvisticăa vorbiriiîn general;şi problemelede bază ale acestei lingvistici
a vorbirii le-am semnalattocmai fu acelaşi studiu în care snsţineamacest cadru
general, publicat în spaniolă,Determinaciâny entomo, Dos problemas de una
lingu(sticadel hablar, într-o revistă din Germania,'.•RornanlstischesJahrbuch"
(VII, 1955-1956, p, 29-54), unde, tot pentru prima dată în lingvistica recentă,
se 'propunea, de: acord ··toemaicu acest cadru general.: şi o lingvistică a
t e x t u 1u i . De puţin timp lingvistica textului sau lingvistica textuală s-a
dezvoltat,în parte din alte considerenteşi pe alte criterii, însă·focul lingvisticii
textului a fost stabilit, pentru forma dată de mine, tocmai în acest studiu,
Determinaci6n y entomo, şi. m0tivîndu-se prin sens, ca lingvistică a
s e n sul u i ; pe urmă. într-un curs universitar care a fost publicat,
Texţlinguistik,am tratat aceste probleme şi am aplicat această lingvistică
textuală la multe texte, tocmai la Kafka, la Cervantesşi, mai ales, la mai mulţi
poeţi greci vechi,mai ales la Alceu>şila poeta Sapho,
ACeastădistincţie însă este importantă şi pentru activitatea lingvistică 'a
vorbitorului, nu numai pentru activitatea lingvistului care studiază, fiindcă şi
vorbitgrul operează cu texe şi cu mai multe limbi, in !!pumiteactivităţi. De
exemPlu,activitatde tra<iuc.ţlre
operează,la acest nivel, cu semnificaţii,care
in nu se traduc..ci sînt. instrumenteletraduceri],Nimeni nu traduce dintr-o
limbăjn alta la.acest nivel: se traducnumai texte; traducerea-Iaacest nivel, este
explicareaunei.semnificatiiîn altă limbă, adică ceea..ce găsim într-un dicţionar.
însă traducereanu e un dicţionar;traducereaîntrebuinteazăsemnificaţiilepentru
a reda o anumitădesemnareşi un anumit sens:sensul dintr-untext dat. Deci, cu
privire la desemnare, vedem că avem o semnificaţie[1J într-o limbă, într-un
text, se-nţelege,şi o semnificaţie[2].in cealaltălimbă. Noi însă nu trecem direct
de la semnificaţie la semnificaţie,ci trebuie să trecem prin desemnare, pînă
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REFLEXE TRADIŢIAROMÂNEASCĂALE UNEI SINTAGME
NEOTESTAMENTARE:
e1tw\xno;(MATEI6:11; LUCA11:3)
EUGEN
MUNTEANU
O.Exegeţii care vorbesc de "comunitateaconceptuală europeană" au de
cele mai multe ori în vedere nu o sumă bine delimitată de concepte comune
tuturor culturilor.naţionale din Europa; ci o anumită convergenţăîn perceperea
şi semantizarearealităţii, determinatăde condiţii istorice-culturalecare ţin de
fundamentele greco-latine si
" iudeo-crestine comune, ca si
,.. de contactele
.,. si
interferenţele culturale multiple. între componentele acestei comunităţi. Un
factor privilegiat în procesul de.interferenţă între culturile şi, implicit, între
limbile naţionale ale Europei, îl constituie textul biblic. .Naţionalizaeea"prin
traducere a textelor sacre a .determinatconsiderabilemutaţii şi restructurări în
sistemele şi subsistemele semanticeale diferitelorlimbi, datorate, de cele mai
multe ori,necesităţii de a desemna concepte noi, încă nelJxicalizate în
respectiva limbă:pînă la momentulrespectiv..Creareade semnificaţiilingvistice
noi, corespunzătoare nevoilor de desemnare apărute, s-a petrecut în mod
concret, la nivelul textelor, şi s-a difuzat apoi în diferitele stiluri funcţionaleale
limbii respective. înţelegem prin creare de noi semnificaţii fie recombinarea
unor semnificaţii lexicale preexistente în limba receptoare prin utilizarea de
,,materialmorfematic"propriu (calcullexical),fie transferul integral al unei noi
unităţi lexicale (împrumutul lexical). Lexicalizarea unei mari cantităţi de
concepte origimtreîn textul biblic a supus pe traducătorii'Biblieicelui mai mare
efort de creativitate lingvistică din istoria limbilor europene moderne.
Urmărirea,prin comparaţietextuală,a diferitelorversiuninaţionaleale Bibliei, a
modului de structurareşi lexicalizarea unor conceptecomunelimbilor europene
oferă preţioase informaţii şi argumente pentru determinarea unor zone din
mentalitatea colectivă corespunzătoarefiecărei culturi naţionale în parte, ca şi
culturii europeneîn genere.
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vorba de unulrcare vorbea perfect englezeşte, chiar cu accent american, în
America,însă nu vorbeaîn felul în care realizeazătextele, discursurile,englezii
sau americaniişi a fost descoperit,în sfîrşit, tocmai de aceea, fiindcă vorbea nu
altfel ca limbă, ci altfel despre aceleaşilucruri.
Toate activităţile care opereazăcu două sau mai multe limbi' (traducerea,
predarealimbilorstrăine)implicăaceastădeosebire.Putem inţelege,de exemplu
traducerea,numai dacă facem aceastădeosebire;este modul de a traduce pe care
il aplică intuitiv traducătorii buni. Aprecierea, evaluarea acestor planuri ale
vorbirii este deosebităde fiecaredată. Judecăţilese dau de cele mai multe ori in
formă negativă,cind se observăo abatere;iar cind se exprimăin formă pozitivă,
se referă la o valoare zero, adică la o simplă conformitatecu o normă: este
incorect; vorbeşteprost; e corect etc.
Cind spunemcă o vorbireeste elam, coerentă ş.a.m.d., chiar dacă ar putea
să prezinte.ici-coloşi greşeli de limbă, vorbim despre nivelul universal. Şi, de
multe ori, cind spunem despre un străin, de exemplu,că vorbeştemai bine decit
noi, nuînţelegem că. vorbeşte mai bine decit noi la nivelul idiomatic, adică
limba, fiindcă, altfel, nu ne-am da seama că-i străin, ci la nivelul acestui, să-i
spunem,saber elocuţional,al acesteicompetentegenerale.
Neavem de unde găsi un termen general pentru judecata asupra normelor
acestui nivel. .Spunem, în: general: "vorbeşte liber"ori "vorbeşte clar", ori,
identificindlimbajul generalcu limba, spunemcă vorbeşteromâneşte;nu zicem
însă spune româneşte;in sensul ,,spuneclar ceea ce vrei".
Eu am introdus pentru acest nivel un termen, ca să pot vorbi de toate
judecăţile care.se referă la normalitateaacestuinivel şi spun că aieea,la nivelul
universal,e vorba de congruenţlJ:realizarea e congruentă sau incongruentă,
adică nu corect sau incorect,ci congruentsau incongruent,insemnind"de acord
ori cu principiilegeneraleale gindirii, ori cu o anumităcunoaşterea lucrurilor".
La nivelul limbilor realizarea normală, ceea ce aşteptăm, ceea ce cerem
vorbitorului,este corectitudinea.
Corect este zero, este ceea ce se aşteaptăde la oricare vorbitor;corect nu
este nici o-valoare-este. pur şi simplu normalitatea.confonnitatea cu normele
vorbiriiîntr-o limbă anume. Pentru conformitateacu normele discursului avem
de la Aristotel un termen, tă prepon ('toxpe1tOv)'a vorbi adecvat'. în alte limbi
romanice găsim approprie, apptopiamo,in română se spune sau apropriat sau
adecvat (potrivit cu privire la lucruri,potrivit cu privire la interlocutor,potrivit
cu privire la situţie).
Judecata asupra unui text e determinatăprin aceste trei criterii, deci ar
putea fi 'un texteongrueht, însă incorectşi ar putea fi corect,însă neadecvat.
Pînă acum am vorbit de norme şi de aplicarea acestor norme in vorbire.
Însă limbajul este activitateliberă şi intenţionalăşi, deci, putem să suspendăm,
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teologică a transsubstanţierii, corpului christic prin pîinea comuniunii
euharistiee. Eusebios, Vasile.cel Mare i Theophylactoşcred chiar că, în cele
două locuri din Noul Testament, subst. 0001.a,presupusul etimongrecese, ar
trebui citit (h)crîaţjertfă'4,•.interpretarecare nu ar mai lăsa loc pentru nici un
echivoc, dar care nu a mai fost sprijinităde nimeni.
Vechile versiuni orientale ale textului evanghelict prezintă În acest loc
opţiuni diverse. Peschitta, cea mai cunoscutăversiune siriacă, traduce aici prin
"pnnea necesităţii noastre", pe cînd versiunea siriacă timpurie echivalează
printr-un adjectiv cu sensul 'continuu, neîntrerupt'. Nici versiunile copte nu
concordă în acest.loc, Întrucît în textul evanghelicredactat în dialectul sahidic
apare echivalenta"care vine" (lat. venientemş,iar în cel bohairic (coincidentaici
cu versiunea medie egipteană), opţiunea "cea <le mîine" (lat. crastinum).
Atribuirea unui sens temporal gr, E1t1.00cno;
se regăseşte şi în Itala, cea mai
veche versiune latinească a textelor sacre, unde, atît În Matei, cît şi Îll Luca,
apare sintagma JXl!1,isqutidianus 'pîinea zilnică"; această opţiune creştină
primitivă pare să fi prins.rădăciniîn tradiţia latină, căci o regăsim la Tertulianus,
Adv. Mare., 4, 76: quis mihi qabitpanem quotiditmum?6Unii autori presupl,;ID
chiar că Tertulianus a fost cel.care a impus această interpretare (cf, DNTT, I,
p.251).
Problema-este repusă Jndiscuţie de Hieronymus,care, păstrînd în Luca
11:3 .expresiapanis. qU,()tidîanus,.,
ca şi în Itala, propune pentru Mat. 6:11
sintagma.panis sursubstantialis. După ERNOUT-MElLLET,s.v, super, adj.
lat. supersubstantialisnu apare nici () dată pînă la Hieronymusşi Ambrosius i
Pat:'co c!,eaţiea. llutorului Vulgatei, care a calchiat modelul grpcesc ("trad.uitEl
contre sens de e",
dupăC\lm..
explică lexicografiifrancezi),Procedeul de
calchiere lecală
practicat .de, Hieronymus este, foarte "transparent:
prepoziţia/preverbulgrecescE.1'tl
a fost transpusprin echiv<ţlentullatinesc curent
super, iar cît priveşte radicalul s-a optat pentru subst, gr. otx:Tia,echivalat prin
corespondentul, tradiţional în terminologia filosofică
substamia.
Procedînd astfel, Hieronymus Il avut în
derivative frecvent
folosite in greaca neotestamentară,precum gr, O'i'lcJ\'o;,
de la subst.
o:ocri.a 'putere, autoritate; pl.lterementală" la rindul sîlu un derivat de la vb.
M;ro
'a avea. putere sau autoritate'; Dacă din punct de vedere fonnal
transpunerealiterală (,"S't.e
facilă, nu acelaşi lucru se poate spune despre transferul
semnificaţiei,căci, la rindul său, lat. supersubstantialiseste echivoc din punct
de vedere semantic.în ce sens a înţeles Hieronymusgr. oOOtacînd l-a echivalat
prin Ub$lamia? tn cel general În textele filosofice
ca în cele. ale
4 VeziTHES.GRAEC.,
II.V.
.
SVezi'aparatul
critical ediţieiNT.
6 VeziTHES.LAT.,I.V.cOltidianus.
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sfinţilot{>ărinţi, unde insemna 'fiinţă, esenţă' sau 'substanţă'; p. ext,
'propnetate\sau in cel, mai rar dar totuşi atestat chiar la Aristotel",de 'resurse;
bup-wi. p9sesiune in general'? Interpreţi mai vechi sau modemi8 glosează
opţiunealui Hieronymus,incercindastfel să lămureascătermenulgrecescînsuşi,
prin expresia .,(pîine)pentru intreţinere"sau .,(pîine)eate serveşte la susţinerea
vieţii",a.pelinddeci la sensul secundaral gr, o\x:sî<X.
cel de 'resurse, bunuri'.
Alţi autori moderni? susţin j ei ipoteza derivativă a lui Hieronymus,
considerind însă că sensul care ar trebui subliruataici ar fi cel de 'fiinţă;
prezenţă'. Etimonul adj. Emo'6atOCj
ar fi, in acest caz, participiul prezent emf>v,
Erco,
al verbului grecesc emîva1. 'a fi prezent'; în pasajele în cauză ar fi
deci vorba despre pîinea .,careeste prezentăîn rnănile suplicantului"sau .,careîi
este suficientă pentru întreţinereazilnică", Numai că se iveşte aici o dificultate
fOlmală aproape insurmontabilă: prezenţa lui în 1., într-un context in care
foeetiea sintactică grecească impune întotdeauna eliziunea, O eventuală
fonnatiune Eru + eTvoonu putea rezulta decît sub forma e,
căci, la
întîlnirea unei vocale, iotul din Eru trebuie să cadă. De altfel, participiul
e1tO'6atol;
este foarte bine reprezentatin NT, ca să poată fi invocată o eventuală
greşealăde copist tocmaiin cele două pasaje cheie.
.
în consecinţă,alţi cercetătoriau căutat pentru gr, E
etimoane care
să satisfaeădeopotrivă exigenţele formale şi pe .cele .semnatice, Cel mai
convenabil dintre acestea, .care întruneşte consensul evasi-unanimităţii'
lexieografilor modemi, raportează termenul discutat la participiuIE1tUDv,
e1ttO'6aa,em6v, al verbuluieml1J.1.
'a se apropii'; (despre timp) a veni după; a
urmalO , formă servind in dialectul atic drept viitor al verbului E1ttpxOJ..l.<ll..
Forma e
ar presupunefuncţionareaunui sufix âdjectival ---()'\)(J1.OCj,
fapt
foarte ver()simildacă se au in vedere adjectiveprecum.tKo1xnoc;"voluntar"
subst. EKIDV
"voinţă',tee
'voluntar' subst. MtÂ.rov'voinţă",yepo{xnoc;
'bătrînesc'
subst, ytpmv 'bătrîn'Il. Ideea că aceasta a fost calea urmată
7 Cf.Bonitz,Indexaristotelicum,
p. 544,apodTHAYER.,
s.v.
'rHAYER.,s,V.,cit.eazli'nacestsenspe comentatorul
Eutbymius
Zipbenusdinsecolul
al Xll-lea,ca şi pe autoriimodemiTbeodoe
Keim,Geschidu«
JesuVOIt
NQZIlTO,
3 vol..ZI1rich,
1867- 1872fi HennannCremer,lJiblisch-theologisches
WIJrterb,.ch
4er Neutestanumtlichen
Griiziliit,3,
Oota, 1.83.
9între THA'lER.enumerinumeleLeoMeyer,Kanphausen,
Weiss,Delitzc.h,
autori
aUdedicatstudU
speciale
rugăciunii
domneşti.
10Ci.BAIILY,S.v.,UDDEJ....SCOIT,
s.v.,THAYER..
s.V.,CHANfRAINE,
I.V_
FOI,Il'\e
neglijentiaMl'e
de ac redactarea
art.
intrun dicţjonar
n:J.aÎ
recent.MAGNIENLACROIX,
unde,atribuindu·i-se
senml'quotidien\termenulesteexplicatin modciudatprin
lKi.+ v participiul
dela verbuleiJ.l.t
'8 fi'!
1{Laultimulexemplu
poatefi invocatăformasubstantivală.
intermediară
dinpunctde
vederederivativ,"f1!PO'IXria
'adunareabătrinilor,
senat'.PentnJceleJalte
exemple
.cf.Eugenio
Coseriu,Lesproetdtsstmantiques
dans la formationdes mats,in "Cabi.ers
Fetdinandde
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intuitiv de evanghelişticînd au creat tennenuUmo\xn este argumentati şi prin
prezenţa participiului mmv în sintagme temporale, ca determinant al unor
substantiveCUdesemnaretemporală.precumt
.
'în ziua următoare'
(Fapt. 7:26), 'tf\t1t\.O'OOn
vmc:'tÎ'în noap următoare'(Fapt. 23:11) sau chiar
fără determinat:expresia't'fiE1ttQ'6c:rU
[],
cu sensul 'în ziua următoare' apare
frecvent în NT (cf. Fapt 16:1; 20:15; 21:J8), ca. şi în VT (cf; Prov, 27:1).
Această modalitate de exprimarea noteiadjectivale 'care urmează",cu referire
la unităţi de timp, pare să fi' fost foarte frecventăîn limba greacă comună, căci
BAILLY, s.v., citează la Platon şi la Xenofonformuleidenticecu cele din NT.
Prin urmare, expresianeotestamentară&ptostmOOcnoc;
trebuieprivită ca o
echivalare perfectăe formulei comune &pto<;'t'f1c;t1t
.,pîinea
pentru ziua de miine" şi, intr-un sens mai larg; .,pîineanecesară(sau suficientă)
pentru traiul zilnic", ceea ce ar justifica interpretările din cele mai vechi
traduceri ale NT, (vezi supra), care văd .în t
un sinonim perfect al adj.
gr. epoc; 'zilnic'.
.
. Ca o concluziea acesteiprezelltări,se poate.afirma că, din punct'de vedere
strict lingvistic,toate interpretăriledategr, t.m<r6cnoc;
se reduc în esenţă la doul;
una care apeleazăla gr. l1tEt.I.l.
'a veni după, a urma' şi alta care porneşte, prin
subst, oOOl.<x,
dela verbul E4tt 'a fi' .într-opeJ7Şpectivă
exegeticămai largă însă,
ipotezele interpretativeemise pot fi .clasificateîn cinci categorii "pure", care, în
practica traduceriloreuropeneale'NT, se intersecteazăadesea în sfera semantică
a opţiunilor}exiC31e
sau frazeologice.
1.1. Susţinătorii ll11eiprime ipoteze consideră ca lămuritoare expresia Tt
t1t1.O'OO<x 'ziua.următoare" care apare de citeva ori în NT (cf. 'apt 7:26),
detenninantul tm.aPa<xfiind în. mod limpede participiul vb. tt
'(despre
timp) a se apropia'. Aceasta este şi ipoteza pe care o preferă Ioan Hrisostomul,
in .urma analizei explicite a. altor ipoteze (ef. THES. GRARC., s.v.), Un
argument de natură'textologică este invocat pentru a sprijini această ipoteză,
într-un comentariula versiuneaaramaicăa Evangheliilor,Hieronymasobserva
(vezi THAYER, s.v.) că gr. t
este transpusprin aramaiculhllr,
cu
senşW 'de miine'("quod dicitur crastinus"). Numai că, pe de o parte nu a,V<mi
nici o garanţieca textul aramaical Evanghelieiconsultatde Hironymusn-ar fi.o
.tradure după greacă sau latirlăşi, pe de altă parte, interpretării'de miine' agr.
t
i s-ar putea opune un pas,aj-cheiedin Mat 6:34, unde Iisus spune, în
continuareaprediciidepe munte: ,,Nuduceţi grijă de ziua de miine, căci ziua de
miine se va ingriji de sine" (RADU-GAL.);in acest loc; ,,ziua de miine" apare
desemnatăprin gr. " aiSptov.
Saussures",
35.1981,Geneva,
1982.p.3 -16. undesearatăcăformelederivative
iritermediare
potlipsi.datoritădezvoltlrii
W10r
seriiderivative
pe bazaW1ui
modeiconstituit.
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