
SOCIOLlNGVlSTlCĂ 

NOTE ŞI COMENTARII AS UPHA COLEC'fIEI· "IDIOIV1AIIGA'!k 

Centrul de. cercetare. ştiinţifică Tubinger Arhettsstcll« "Sprache in Siiqwestdeufschlund" 
(TA), întemeiat in 1959 de Arno Ruotf in cadrul grannlosutut proiect iniţiat cie Eberhard Zwirner, 
"Dentsches Spracharehlv", şi-a propus ca obiectiv studierea germanei vorbite, in special sul) 
aspect slntacttc şi strllstlc. O colecţie impresionantă de mostre de "vorbire normală", tnreglstrată, 
In cursul mai multor ani, pe bandă magnetică, censtttule baza materială comună a scriei de studii 
m01l0wafice eluborate aici şi Intttnla tă "Idiomatim ", Trăst\l ura unificatoare a acestor puhllcaţ.ii 
o constituie metoda' de cercetare 1 : prin proceduri statistice special adaptate obiectulul de stu.ditl 

limba vorbită -: este urmărită influenţa fact.orilor geografici, soclafl şi sltuaţlenall asupra 
feuomcncl(ll' lingvistice supuse analizei. . 

Bogăţia şi varietatea rna terialuhrl a avut ca ctect, încă de la primele numere ale seriei, 
diversificarea temelor de cereetare dincolo de limitele sintaxei şi ale stilisticii. Astfel, alăt url 
de studiul lui F, Eisenrn ann asupra' conjuncttllor din' cadrul frazei 2 şi al lui M. Stadelmann 
despre uttllznrca populară a ndverbelor locale 3, au apărut lucrărllc de inorfosintaxă semnate de 

. "'Jn arHeo!t1Id!lfată.l1e;.ocllpăl1l de următoarele ivolumc-apărutc tn aceastăcolectte 
(editată de-Arno.Ruott) rvol. 8, Arno Ruoff, II iiuffgke/tSmijrierlmol!gesprochen.er SpracJze,'gesond!lrt 
naeh .Wortarten.valphabet.tsch.. Tii ckliillfigalphabetisChllnd11a.ch Hăufigkei t:geordnl1t ;. unter, 
Mitarheit von Harald Fuchs, Bernhard Gersbach, Rainer Graf, . Simone Thiers,11iil1iIJgn, .. Max 
Niemeyer Verlag, 19c81, 51Vp.;dvoL IQ, id., AU/q.,qs.te;xtc.r, Trnuskrtptionen ;)'011 Tonbandaufnah- 
rnen .. aus Ila.cjel1-WiirtţeuTl:>erg-.undBayrlsel1ţ.,SellWf;tbYll,; nlitzw(!ilZartC!l';' Ţi.iingel1,!l1ax 
Nieme;ye}" ;\Len)J..g,.ţ9Ş4,.qP+315 p,.; .vol. 11, iţi..AJl Iqgsle:v;tf} II'i::r·.r)J.I1,l\:Jiptţonel1.voll.'ronT 
bandallfnahmen allS Baden- Wiirttemberg, Vorarlberg und Liecht(!llstein, mit z:wei Karten; 
Tiil:>il!gen, Max Nielllcyer Verlag, 1985, XVII + 264 p. ; voL 12, 1:3, ,Iletnliarel Gershacn, 
HaineI' • Grn.t,· WortQildUI1!J iil .gesproch'cnerSpraclie;Die· Supstanti.v,,/Ve.rJ)<tmd Adjecktiv-Zusam- 
nlCllsetzungcll.ulld .... AlIleitllngen im i,;rli3UfigkeitsworterbucJr· ·.geşpl'ocllmerSpraehe'· ; Tiibin- ; 
gen, Max Niemeyer Verlag, 198·1(B:lnd. 1), H/85 (Balld Il), XVlII;cr'.XVI.+'i'21p. ;v.oI; :14, 
IngridMikosch, bie priipositionen in igesproehener.· Spl'acbe, 1\TOl'kOmnlel1und Eu.nkti0n, llIlter- 
sll.cllt • an.· TQllbandau;fIlahmen-aus·Badeli \ViirLtellll:>erg,· Bayris6h.Sc)1waben. und Voral"lberg;' 
Tiihingeu, Ma:» Ni.ertteyer: Verlag, 1987, 219p. ;vo]. 15,' Ellen •. Vahl-Seyfa;rth;Dasunbeslimmte' 
Subiekt .. in •. ,qespr.ochener S praMe ... Vorkollllnell, l'unktlonen und. Gcbrau chsbecUljgullgeli,'u nter- 
sllchVan Tortbaildaufna)1lei1.aus ·Baden- Wi.il'ttemherg,.· Bnyrlsch"Sehwabell.l,lnclVorarlJ:ierg; 
ThiJ]gen, Max Niemeyer Verlng, 1987, 148 p. 

1 i\1.elPdaeste expusă în primul. volum al seriei : Aruo • .IillOff, Gnzndlagen.und!MelilOden 
dţl'UniersllchLllJJl yespr.othener Sprache,Einfiihrung indie Reihe,,,Idiomuti<;a" ,: mit eillem 
Katalog der ausgewertetcll Tonbulldaufnahmen, Tilbingen, Max • Niemeyer; ·1973 ;·ryeenzaL în 
SCL,XXVlII, 1977, 3.; p. 307 -'-310. 

 .. Fritz· Ei.semÎ1aJin,Die SatikoIljunklionen in gesprochenei' .Spl'(lcJze, Vorkommen nnd 
FUl1ktion, untersucht aII Tonbal1daufnahrncn aus Badcn- Wiirttembcrg. BaYl'ischcSchwabei1 
Hlld Vorarlherg, Ti.ibingen, MaxNiemeyer;1973 <"'-'"Icliomatiea"2):;p'rezentare înSCL. XXVIII, 
1977, :3, p. :l2a::l24, 

3 Manfred Stadelnlăhll,Oftsc und Riclllull{jsadvcrbicn. bei. SiedluIrgsbezticfllwllgW' Verb rei- 
lung.t.ludFttnktio!1 itl oberdcutschen·.MtlJjdar.fen,.UIltersueht ·an TOlIbamhlufnahmen .11nd·Erhc. 
bUlIgen cler Tiibingcr Arbf'itsstclle, Tuhtngt'll, Max Nieillcyer. 1\178("= "Id!()lllatiell." 6) ; i'eyen!ţ 
m SCL, XXXf!, 1\)81, 1, ). \)tl--ţOO. - 



R. Graf ,1 şi B. Gersbach s un studiu lexicologie 6 şi monografia unui grai german In mediu 
nloglot '. 

Tot ca o deviere de la planul iniţiul de act.i vltat.e al centrului de cercetare din Ttibingcn 
{:;onsi(lenl " Arno, Runfî jruhllcarea celor două volume de "texte de vorbire, cotidiană" (= "Idio- 
ma'lÎc'n}'10, Căutilld să le deflnească profilul - şi. implicit, utilitatea - tn cadrul numeroase- 
lor culegeri de limbă vorbită, apăru te în ultimul timp sau în curs de apariţie în Germania, au- 
torul remarcă : "Ea ('= culegcl'ea) are menirea de a prezenta, într-un spaţiu restrîns, o cantitate 
mare de vorbire cotidiană regională, extrasă dintr-un corpus pregătit în vederea unei prelucrări 
statistice, redală Într-o transcriere UŞO! de cit.il., şi care constituie o sectiune reprezentativă 
prin materialul din Barlen- Wurtt.ernberg. Bayrlsch-Schwabcn. Vorarlberg şi Liechtenstein 
aflat la TA" (p. XII). 

Cele·12;{)/d.e' iJ1l'eglslrăfibhbliCtll{j  2.0/ de bred,e tXţiţ respetINi1.Q % dilî totalul.corpu- 
sulul utilizat în monojţraf'ii=-uu fost alese, independent de calit.ăttle lor estetice, pentru a repre- 
zenta, în mod (cît mai) egal, cele 5 arţi, flj?ect11el)lf z(l,ne fl;yute In vedere, ambele sexe, 3 grupe 
de vîrstă şi 2 grupări profesionale. Text'ele -" diaJogmî,' redate intewal, între anchetator şi in- 
formator, cuprtnztnd, uneori, ample pasaje monologate ale acestuia din urmă - au, toate, carac- 
ter regional. Fiecare text este precedat de: numărul de rcgăstrc în arhivă; date su ccintc asupra 
10,calljLţii19 in- 

Un Indice tcmattc general, ce al' fi fost necesar cu atît mai mult eu cît volumele depăşesc, 
conttnutnt lor, eg:lJămăsură textologla; didactica "şi peda- 

etnologia (cu ceea ce implică ea din psihologia , 

','. ,4 ,R.ainer .Graf,: iDes: Konjunkt:» in (Jcsproclzener Spracite. 'Form, Vorkemmen tind FimktiC\)l, 
untersucht au" l'onbal1dllUfl1ahmeu:1us Badcn- \Vi.ir.ttemberg, Bayrlsch-Schwahen; "VorarIbf!l'!;ţ" 
und Ltechtensteln, Ttiblngen, Max !\'iemeyel'" 19'17 (=."Idiori1atie3." 5).' 

.. 5 Bernhl1rd Gersbaeh; Dte Yer.gan:gel!/teiislempo/'a" in oberdcutscbrr gespmchener S'pr:aclie .. 
Formen, Vor]W!llmellUlld FlmkUonen; untersueht;an TiJubandaufnahmen al!I5 Baden-\Vurttem" 
bcrg;".Bayriscll.Sch"';'1hcn und ,vorarlbel'g, Til.bingen, Max Nienreyer,' 1981 {"'" "Idiomaticw' \)i., 

. :6 M%1nicn, IOreh;ineicr, .En:tlelmung unrl LehnworlgebrmJcli: 'Cl1t.ersuchL am franzoslschen . 
E!l'If1llsS .alt! oic wii.rttemMrgischel1. Mundartcn ,und am wiirUembergischell Elnfluss auf rIie 
Spraehe hn PaJs de Monlh6liard, Tiihingflll, l'Vl:lX Nicmeyel', 1973 (,"- ddiQmatica" 3). 

·Dietrich. Fics,3, Siedhmgsmulldarl -- IIeimalmundarl. Studiel1 zur,.EntwicldulIg der 
;vlundurt "\TOn Samla in J3essural:lien ans illlen vel'scl!iedenen Herlmnftsmundartel1, Tiibingen, 
:\1ax Niemc»el', 'H175 (,-c "lUiomatica" 4). 

q Extrase din 30 dintl'c acestea an mai fost publicate, însoţite' ele ('omentarilşi de o easetă 
de.' înregistrări (Amo RuoU, Mundarlcn in Baden- Wiiritemberg, LandBsbilclstalIe' "Ttirttembcrg, 
Stllttgart, 1983). 

9 Dacă dintr-o localitate srnt mai: UluIţi informatori" datele se repetă. 
10 Numele nu figurcazil .. 

Ve»:i A. Reuoff, GI'llndlagen lmd Mciboden ... , p. 1813, ZO\l, 277-'-21'.2, 
1Z Accleaşi pentrn mnbelevolmne ; de altfel, şI. prefata· este publil.:al"u, 

fi,:urtată dar couţinîIl(l toate md,ieaţiilc tenl1lee, şi In'vol. n, 
3 V:r,i p. Xm, 
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compararea. volumclor llldisCllţic C11 seria -- între ttmp mult 1mbogi\\ltă a textelor repre- 
zentative în Arhiva (onogramică a limbii române ni se impunea de la sine. Con elemente comune 
remarcăm, în primul rînd, finalitatea culegerjtor (material adecvat studierii sintaxei şi stilisticii 
populare) 14, metoda de culegere (il1registrarea unor convorbiri cît mai spontane Intre informa- 
tor şi ancheta tor, !(t>Î'i'ijate "pe nesimţite" de; acesta din' urmă), interesul pentru faptele de orali- 
tate, care. a ·impus transcrtorea Integrală, l1cemcndată,a' convorhîritor 15, perspectiva sociolill- 
gvistieii,: manifestată in alegerea informatorilor. -Înacest din -urrnă punct apar, 'Insă, şi primele 
deosehiri, impuse de realitatea socială dlferită : dtaleetolugli de la TA au Înreiîîstmt, ca vorbitori 
de '1-\1'ai, nu numai ţărani şi meseriaşi rurall1$, ei şI elevi sali akolvel1ţi de Hceu, ccmerclanţt. 
învăţători sau, in mod excepţional, profesor! ahsolvenţi ai faeullăţii' de fi/olot;ie. Eventuale 
obiecţii privind oportunitatea pro('.cdcnluj,sînL neutrahzate de i!ltll UUul <:Lttegerli : nu ne sint 
,oferite "texte dtnlectale", ,ci "texte.dc·yorbire cottdlanăvcr: - adăl1g1'im' noi - colorit dlahctal 
mai mult sau mai puţin pregnant. De altfel, din caracterizarea ·iJ1fOl'matori1or nu lip!-leşte niciodată 
specificarea nivelului (sau nivelelor) lingvistic(e) uU1izat(e).De alei - şi din realităţile soctal- 
istorice .- decurge 'cea de a doua deosebin majoră 17 dintre culegerile comparate: ÎllvNlt.-.rul 
tematic. Dacă dcscj'iercll principalelor activităţi rurale constltule un nucleu temattc In do- 
meniul vieţii soctale şi al celei spirituale dil'crcnţele Sînt ('onldelnhj.le : pe <It' o purle tradiţie 
ctnograficCt vie, eu tot, (·.ortegiul:el de obtceturt şi eresurl, pe de alta o organizare QrinJ-cultll"aIă 
de mult 'illstitllţionalizată, concretăzată In binecunoscutele' "Verein"-tiii, . ilsot:laţjj SPOl tîve, 
,teatrale; muzicale, turtsttce; Iolclorlce, ale ]WmpierHol' etc, etc, O lectură atentă a textetor.: In 
special a.celor autoblegratlce, relevă totuşi, dincolo de form(le el de malliIestare SOcială; unita- 
tlla "de adîncim.e" a unei mentalităţi pe care, IrI" mod· provizoriu, am defini-O' drept rurală şi 
europeană, ' 

Tot ca un ;;produs secundar" al' ope.rnţiHor imig!\tito:l'e pehhii sttidiile r(· sintax:ă f 'este 
eonsi.derilt' tlicţilinarul de freCVenţă al limIli\ \;orLlte (_." "ldiomatica" '8; 'COo('r!ona'vjr: Arri'o 
Huoff):Celt ulah Inal'e pare a textelor (diall-ct,ilCi) de limlJB. vorbită 'din arhiva '1':\ il fost fiş:ltă 
integral, unnărludu-se temele de. cereetal'l' ])l'ev,1.1ute penru seria ;,Idiol1îatic:l" ; priiitre 'acestea 
S' nUh1ără monogr'afli morfo-siuta·c.'tiee ale principalelor părţi de vorbite. Voll1mul'clrorrh de muntii 
iiriplicat d()' aeeastă operaţie il fost <,onsidrrtt nt,ecs[u, din com-ingerea 'd, ,.in toate domeniil' 
il1/S"fisticii, freevellţa fenomcnelor este, artc:iea', de mare 111se::nnălale. ACeasta nu se referii numili 
la relaţîile din e8dru! 1cxieului, ci şi la domcnin! ft?neHcoîolH)logie. preCllll1 şi la cel morfologie 
r,rtu sintactic: cele mai mnlte fapLe din domenilll evolnţlei lil1gvlslie, se află, ln'tr-Ul1 fel sau alt,ll, 
ihrelaţie cii f1'e'cvenţa formciinitJale, sau a celel rczllltat(: niei mI sistem lingvisti, nu e;te 
descris In Il1Gd sati,.fii,cător dacă' frecventa o(tHcnţei pi\l'ţllor lui c.omllfJ:lentp nuestr; luatii în 
considerare" (11. 8). 

Baza (li(ţionl1rnllli de frecvenţă este de 500 OO(J de ('uvlnt, ccea ce reprt:zinţ,l mai puţin 
de 1[5 din Gorpusul 'TA_. Aproximatiy 3/4 din acest material provine din Daden-\y·t1:emberg, 
restul din Sclnval'zwald, unde, în cadrul mmi proiect de c('l'celare special 18 au fost-înregistrate 
texte de la practic to\i vorbitorii a' trei ditune. ,;. ". 
I .. DicţiO)larui cuprinde trei lis:tp-: alf'thetică, alfabetică' inversă şi În ordilca f;-ec,:enţci. 
Penttu fieeale te:rmen înregistrat se. speeif!.c.l, în toale hstrle, numărul de atcspri şi frCGvf'llţa, 
în procente, in. ,cadrul pi\lJii de, vo)'hirc, wapecli:vp. C(lel principala illOV!lJie a acestui dicţionar 
de frecventă în raport cu l:e1e alnllllite pc baza lllmi cor-pns scris (l \:Qllshluii) grnfJ(l]'ea clwllltcior 
pe p(lfţi de vorbire (in toate cele trei.j[:;te), Alt:1yontate este reducerea formei Îfl[cgisţ!'qlc În 'text 
la fotl!'Q de 'baă (Tll{lll. , iai., grad pozitiv). lmpreun,'i cu separarea. Omoninwlol'. proprilkzise 
şi cli dubla ini:',gis:trare :l vcrbcJor compuse '", aeeste i'lovaţll llclezcGc U1wj.interpretări 
corecte a maţ,j1'ialului Rfţ,zentaL 

'. 
,l La sfîrşit.ul multor înregistrări li s-a cerut iuformu.Loiilor ,sil numere În grai local sau 

să inşire numele llmilor anului sau al zilelor siipUhnîllii, In ved\!rea obţinerii unui material compa- 
rabil pentru studii de fonetică. " l . 

1.5 Practicată de dialectologli hucnreşteni incepind ClI volumele pulJlicate In 1973. 
16 De altfel, în n;j.ca au fost illdl!SC şi cîteva oraşe, inclusiv Stnttgart, capital:l lal1dLllui. 
17 O d\Josebire mlno!'[l priveste o;·gani'l.area textelor': de la fiecare informator ste tran- 

scris un .text (dialogul) eonţinuLl, trccirea dela (J te;n{l la .attn nemtI marcată ·!§mfic. sau prin 
tiLluri (un rnoUv In plus ca fiă regretăm absenţ8 indicelui temalii:). 

18 A. fiuorf, .GruIldlagen lwd ,M:eil,wden,., .. , p .. 111 ",-120. 
,U Acestea apar atît în forma înregistrată efectiv, cît şi într-o listă specialil, ca formă 

de bază (simplă). 
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Intn-o Introducere pe cit de concisă pe atît de densă (p. 7 --26), A. RllOIf motivează op- 
ţiunile metodologiţc care stau la baza dieţionarului,.insisUnd asupra Iemattzărit, discută diverse 
aspecte ale c<lependenţei frecvenţei de natura corpusulul: atrage atenţia asupra'citorva posibile 
erori de intt!rpretare şi arată contribuţia fiecăruia din colaboratorii săi. 

Doi dintre aceştia, Bernhard Gersbach şi Hainer Graf, publică un studtu amplu asupra 
fOl1llăr;i} cuvintelor în germana vorbită(= "I(!lomalica" 12 -13),' bazat tocmai pe dlcţlonarul de 
frecvenţă. Pornind de la convingerea cii "o cercetare asupra formării cuvintelor nu poate re- 
nunţa la Ull COl'!)lIS şi Ia deserăerea exhausttvă a acestuia" (p. 10), autorii îşi caracterizează lucra- 
rea in Ielul următor : "l'ste o descrlere exhaustivă de material (a HIlUi corpusj, iar scopul ei nu este 
verificarea calltăţll unui antllnit model Rau a unei iIJotezc privind intreaga grarnatlcă, aplicate 
unei categorii restrinse de fenomene lingvistice, ci descrierea acestor renomene ea atare, prin 
Infăţjşarea ptlnclpalelor relaţii -- Itrchrsiv Il celorparadign-atlce ce stau la baza lor, precum 
.şi prin observarea utilizării lor efcetive" (p. 6). 

Corpusul euprtnde 15274 leme substantlvale, verbale şi adjectivale, totaltztnd 173986 
atestărt, Dintre acestea, 10973 sînt "euvinte complexe", rezultate fie prin derivare, fie prin 
compunere, Analiza·intreprinsă cuprinde toţi aceşti termeni şi. numai pe aceştia . 
. ' Deşi (după CUH observă autoril înşişi), limitat din .punct de vedere geografic (la Baden- 

·WfirttHlberg), incomplet din punctul de vedere al nivelelor lingvistice (lipsesc extrcmelc':VOf- 
bir.eu absolut lnformală şi cea oficială) şi neechiltbrat din punctul de vedere al, temelor' tratate, 
materialul utilizat poate fi considerat reprezentativ pentru limba vorbită "normală". In această 
,calitate, el oferă un termen de comparaţie binevenit pentru amplu1 proiect de cercetare intitulat 
Deutsche Wortbildung (formarea cuvintelor în .Iimha germană). în curs' de desrăşunare la Inns- 
brucker Aussenstelle des Instttuts fiiI' deutsehe Sprache şi care urmăreşte studierea tuturor mo- 
delelor deformare a. cuvintelor din toale. variantele germanei. scrise, Deşi, din motive metodolo- 
gice, compararea rezultatelor celor două cereetăn, .este POSibilă numai în anumite limite, cola- 
borarea dintre cele două instituţii (IAI:PS şi TA) s-a dovedit fructuoasă, permiţtnd, de exemplu, 
analiza derlvaţiei după un.snoăel comun. . .' . . . . 

. . în centrul ntenţ!ei"at1torilor stă "semanU"liI Iormatlvă": (Bildllngssumantik), Jnţeleasă 
ca o descriere il scnsurllor net, rezultate prin compuuere şi derivare, resimţite ca atare de vor- 
bitorul Uah contemporan şi ateslate în corpusul ales. Clasificarea imcnsuluimaterial studiat 
a fost făcută, în măsura posihilităMlor, după o concepţie ullital'iL 

Criteriile a\ ute în. yedere fiilid multiple, clasifiearca realizat.ă este. foarte numai 
tablele de malerii ale celUl' două vuJu.me lnSUll1e;lZă 21. de .pagini! Ne vom limita, de aceea, 
la infăHarea sch.emei taxouomicr, fundamentale adoptate c!n autori. . 

Pentm substantiv (p. 23-3()\), respectiv primul YC"lurn) şi adjectiv (p. 539--(41),struc- 
turarea primară a capitolelor privinl cOrţlpunerp<l est.e ernanlie.ă: T, compuse al căror sens 
reiese. elin însăşi combinarea semantică a simplexlIrilor (selbsll1crsUllldliche Komposila) si II, com- 
puse al căror sem poate fi drcodrtlllUniai în fUllcţie de o anUmită cunoaştere a realităţii (prag- 
mavcrsliiml/iche J{omposlla). Prima grupă esie subdi\izaLil <lUP,l tipurile de deterininare (sin 
tactică) realizale În intl'riorul comrll\sului, cea de a eloua dup;l tipurile tie relaţie existente între 
realiile dcsnJllnate de termenii COlllpullcrii. La rîndul ei, c!cscrlcrpa derivării cuprinde o parte 
morfologică (criteriu] de clasificare fiind tipul de afix) şl unu scmantică (uulterialul fiind Îlupărţit 
în clase semantice). 1n ceea ce priveşte verlml (p. :115-531l), schema descrierii cupriride, atit 
pentru compuse cit şi pentnl derivll[e, o purte formală (mol'fologică) şi una funcţiorlală. 

fn introducere (p. 1-22 ; autor R Graf), în capitolele introductive ale fiecărei părţi, 
precum şi'ln amplele comt'ntarii care insotesc fiecare grup sau clasă de derivate sau compuse, 
autorii ridică. . şi adesl'u solntlonează o numeroase probleme teoretice Sau oferă. interpriări 
originale ale unor situaţii particulare, uu o dată confrunUndu-se cu opinii rxprimate anterior 
În literatura de specialitate. 

Capitollele dedicate d(rivării, precum şi cel despre verbele compnsc (autor: B. Gcrsbach), 
se disting prin bogăţia il1forma!iilor cantitative, ca fI' pcrmit., intre altele, realizarea unei compa- 
raţii obiect!y!, cu rezultatele - publicate  ale proiectnlui Delllsc1!e WorlbildeiJlg. Interpretarea 
diferenţelor de natură eantitalivă Între germana cea vorbită rămlne însă, În mare măşură, 
un deziderat.! . 

Ambele volume cuprind cîte (1 bibliof,'I'afie a lucrărilor citate: vol. 1 C se incheie cu un 
indice de c\I\'Înte, euprltl1.înd capitolele substantiv. adjc('tiv şi verb din picţionarzll de frecventă, 
la ('urc se adaugă temele verbelor dl:rivo.te şi al doilea e]('menL al suhstantivelor eompllse -- In 
total '7 el de pagini, pe : coloane cu corI) 6 ! 

Spre deosebire de celelalte volume· ale seriei "Idiorna!:ica ", WorlbildllT/{J in gesprochener 
Sprache nu interpretează materialul analizat in funcţie de factorii de variabllitate sociolingvistiei 
şi tt'J(tologicl propuşi de Ruoff 111 volumul introductiv. 



Aceştia sint, In schimb, tltilizaţixelI1].Jl:1r In cartea' Iul .Ingrh! fikosch. despre prepoztttl 
(= "Idiomatica" 14). Planulvcercetărtt urmăreşte indeaproape pe ac:la al stlcliultli.lli. Fritz 
Eisenmann.dcspre conj unctll: după o scurtă introducere (p. 13 16), cuprinzind o descriere' a clasei 
"prepoziţie" (autoarea nu formulează o definiţie in care să fie cuprinse toate trăsăturtleIuate 
1!l lis(3uţ.it?;) şiosurnară expunere.metodologtcăjtn caresepreclzează, Intre altele, dlmcnslunile 
COrpl1S111Ui : 5OOOO decuvlute-text, dintre care 28 958ocurenţealecelor 48 de prepozlttt iden+i- 
ticate), urmează cercetarea. proprlu-zlsă.rgrupatăjn patru eapitole:Gerceiliri statistice asupra 
pt.epqţiţiilor ÎllJmsamblu (p.27 --32), Cercetări. statistice.asupra fiecărei prepoztţlf(p.33-1 :i0), 
Funcţi/le(p.l:il.,20.4).şi Randarneniulprepoziţiet iti ltmbauotbilă (p. 205-214). Cartea se Incheie 
Suc o.bibliografie. 

După cum arată şi titlurile capltolelor, cercetarea are, la ,l)ritn vedere, uucal'cter 
predominant cantitativ .. Metoda.de lucru este standardlzată .prepoztţnle sînt' prezentatetn 01'- 
dineultahetioărIaHecare din ele se precizează: etlmologla ( cueventt.laleevoluţji semantice), 
numărul de ocurente In 'corpus; recţiunea cazuală, funcţiile îndeplinite (illlstrate cu exemple 
atunci cind ele se deosebesccteuormaliterară).Pentruprepoziţille acăror frecvenţă depăşeşte 
500."", 10 la număr=-- esteianallzată (inctt 16' tabele), tnrtuentafactcrtlor de variabilitate 
semnincattvl, grupaţi ctte doi In toate comhlnaţllle posibile 20. . 

Dlutrefacţo:iI de variabntltte Introduşf de  .. RllrJrfîn Uiet()d(JlogHfSel'iei"Id.i0rl1atical, 
autoarea utlhzează :a) 'arIa dialeetnIă'{s!ntcornpal'tc 5 arli), b) 'sextTl,;c)'stratlllllniSVisH.C' 
(redus de la 4 la 3 nivele), d)'vîsta' '(3 nlvele), e)'tipul convorb.irii' 22şi!r'onţinutllltematic'. 
Tipurile de-corn orbire' au tost reduse la 3, • considerate relcvnte.:l o ialog,' 2°. relatare + des- 
criere,3° povestire+ Iimba] profesional + expunere (conferil).tă) + citat; tl1?uItern.aticd ase.- 
menea:Y autobio'grafie-t,gOSP?dărie+ pofesi!me! 2' răzb9!ul, 3° tirn.P1l1 liber +'7ţi\titaţe 
îu asociaţii+ redarea conţinutului uuei CăI'ţi, piese etc., +. anecdotă+.obiceiurI şi tradIţii + 
credinţe . (religie ••... şj·sttperstiţii). '.' Exigenţeleprelucrăril. statIstice justiflcă,<:!es!gtlr, simplificarea 
filtrului analitic, col1ceput, deltrel,de la bun început ea un evantai ulObil,adaptabllla. subiectlll 
tratat. Modul eoncretde realizare a acesteişi!llpliflcărlnl separe însă discutabiL îl). primul. rînÂ' 
gruparea relatării (Bericht) lmpreuntl cu desţrlma şi separat de povestire fIt'rziihluTWJ llu cr;edel 
căsejustificiL 'După părerea noastră, :princlpllleietipuride. text oral <c±' 'tipuri de e0Ir\'r- 
bil'e') sint dialogul, naraţiunea şi descrierea (unei tehnologii populare, a unui obicci trqditional 
etc.) 23, cărora li se poate adăuga o grupă nes:pecifică de "diverse;'. De aceea, ne permitem să punem 
Ia Îlldoială afirmalia categorică dinconcluziilelucrării : "Categoria 'tipul convorbirii' nu cOllstiluie, 
prin ea. îl1săşi,o determinantă îllfolosirea ].Jtcpoziţiilor. Nu pot fi constatate dift\renţe gellcqJiZll- 
bile" (p. 2(9).' 111ceea cepriveştc'collt,inutul tematle', criteriul cleregrupare ales nu esteunitar: 
grujJa 1.0 se opuuegrupei:Fdupă criteriI!l viaţă partiCUlară/viaţă publică ("temele' 'aufolJio. 
grafie"'gospodărte' şi 'profesiune' le-am grupat la un loc, deoarece toate trei sferele tematke 
se referă, oarecum, la domeniul restrîns de activitate al vorbitotUlui"-'- p. 20), jar ta2° -: 
războiul. este;izoli±tă.de reşt.din motive pragmatice, "pentru a llU.Îl1terpreta ca specifică sexu- 
l\li(} evelituală dif.el'ell.ţierţ\, ln.reaUtate cOljditjrJnată tematic" (p.20). La rindul siiui,temIl3° 
arfu .. caracter destud heteroclit; ceţ!\. ce infhHIIţ.eaItă În mod vizibil rezultatele . cercetării: 
numa.,i,llltre grupele tem(l.ticţl° şi 20 se. ma.nifeslă diferenţe. semnificative. 

>CapitrJlul Consacrat· fllllcţiilorprepQziţiei esteo'rganizat'in mod Similar: fieJare "grupă (le 
funcţii" (locală, tClllPoraLi't, 111odală, eam:aIă, relaţională) este analizată. înce]e 16 tabele statis- 
tice rezultate.dirlcombinarca 'cr.iteriilor relevante, ufmîndca fiecare' funcţie (sau subdiviziune 
a acesteia) să fie examinată, Încă o dată,înlumina matricei arie geografică + sex. 

Fiecare din cele două capitole de analiză statisticl\ se încheie ClI o trecere In revistă a di- 
ferenţelor şi aeoincidenţeloril. utilizarea. prel?oziţiilpl', respeetlv  .. fUllcţii!()r lor ..• Slqt. menţio- 
nate şi, parţial; eomentate aici ,numai valorile extreme înregistrate (pre.ÎJOziţiile deosebit de fre.c 
vente, prepoziţiile ,hsente satl.d.eos,epit de llr\). 

Dacă, lnintroduereaasestei,prGZent.rl lT.lci±lificatde.merSillmetpdic al autoarei <lrept 
e-JCeniplr,e pentl"u că toată accastăIll'iaşă acunml,\ţ'.y .. <iecifre exacte, cW:orali.s.e. adt\llgă numer(),\e 
reprezentări grafice, este convertită, In cele din m'mă, într-o fină ,analiză Hng.yistiCă .. ' In priln1l1 
rl.n., 1I1grid Milcosch  conşţientă, parcă, de Nj)ulsi,\ pe eare exceStl1 de .cifrt!arputea-o trezi 

20 NUnlaifact?rul 'arie (jialectală' este prezentat şi singur. 
21 Vezi pl'czentarea lor Intr-Ull tablou sinoptic, InA. Ruoff, Grun.dlagen l!nd Methoden ... 

p. 209. . 
22 NeliHUzat: îhcercefarea lu'iF. EisIIIhantI. 
23 Magdalena Vulp: Su/Jordbtldtel1 in Irl1zd tH(ldcoromdIla lJorbltă"Bllcllrcşti, Editura 

Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1980, p. 26 - 27. 
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Ja.untl dlaIctoJogi;-,J'czumă, In cîteva cuvinte, LeUdill.ta 24lingvisl\că exprimată de fiecare tabel. 
Apoi, .fi!'eare ,.desrrierc statistică" a unei prepoziţi:t se incheie eu un rezumat, incare sint forrnu- 
Iute, \:(;11('i8, (IAr şi nuanţat, erectele fic',::ll'ci variahlle asupra frecvenţei precum şi ierarhia hlllc- 
lHlor ei. 

fn sfîrşit, cele.cîteva pa;;ini de concluzii - bazate, tu-rnare parte, pe subtrlele observaţi' 
senltmtîee din capitolul «tespre funcyii - sint cu atît mai interesante, cn cît Incităla o coniparaţte 
.t't! .. randamei.tul prepozrţiel In varianta, orală a altor limbi. Iată citeva din aceste concluzii;- _.- 
5tl( din [>I:epo:ciţUle .exarntnate 'sint ,mllliHuneţiooale (fală de 45 % din conjunctă). . .1utleclud 
d'mă'n\l!uf;<Jac]e. n1ilizări"in<:orcete" ale unor. p['epoL:jţl.i este de presupus ca În limbn scrisa 

Ut('!'cll'ă) propnrţia prepozltjj lur multttuncţtonale să fie Ulai micii; .... :Există o legătul':l Între 
',Xr"n'cnţa J!llej p.r"fl!lziţii ': i numărul fllnc,ţiiJoI' ei, ,th,n' nu-se poate vorbi <le o pl'0p0l'\.ie legică ; -- 
La p-!'ep(n.iWlemlilHl'llm;ţloullle, o funcţie. este prcdomlnentă ; În cadrul unei funcţii nu se poat.: 
insă .vol'b+ de V prepoziţie tiJlici< 25: 're- 19 din ceJe.47 de pl'epoziţii inreglstrata26 nu SÎllt comune 
.întrcgului Î"I'itol'iu studiat, Ele .rCIJrezintii Insă abia 0.,3% din,totallli atestărttor şi nu consti- 
JI,li.,,, )'llil urmare. un argument serio,s. !1 filVoan:a J.111ei difc!'(lflţ.tcl'i:dlaleetale în acest domeniu;' - 
,Gategor.ia >;ex'. iW1ue}IÎeiviilll mod sensibil utthzarea prcpoziţiilqr" Atit· ('fi număr de leme el!. 
şi ca număr de ateWri, rf'meile UtiH:r.eilZă, .,în· tOate cele :iIlCi, regiuni, mai, puţine ptepoziţii 
declţ. bărb,aţii. ";'te vorba, .1naillt(;: pe. toate., de. jJi'(!.Jlozitiilc ,ral'fl,: de Ill'ovenienţ(t căl'tul'.ărensci\, 
ap,91·uţ"prp(.z\ţii locale (ai'fÎtln<l (nrccH) 'ii .tJ;!mp0l'ale. !'l'eferinţa .rnanifc!itatii de Ml'baţi faţă 
de'c!le" 'tn;bllÎe pusă în legătm'1i eu poziţiu lor soclul"l fuvori:lHtă, ea re impllcii oanl.lrnită 
ohişn 'epfiffiaJ:ea ,,,înaltă",. frc..:\ cutu HUli uu:rre a prepoziţliloI' loea]e .şi. ll:mporalc 
e.,t.c, detennilJlltă de numeroasele pO'l,:cslil'i din l'itzboi, ('(tre rCf!au, de fapt, Ullit (it; 
i1eplluiil), ţnem{H'al(! cu 'p:::ecizl! din e,mz:" etatut1l1ui 1111' L!(! eveniment (xcepţiouaJ; - 
:r-:xempliil PQvestirilor ue 7.li pCl;'f\wt predom\nnn!iţ inj:lucnţei. factorului temlltie <7. 
ACtIunea aeEstliit, ete llloderată,.Itl alţi 'faetll!'i : dacă ij;'îrbai1 uUlizează lJ;l .. amintirile ·de 
rd:bt){Llt1 iliul1ar sporit de prepozj,ţii lo(,ll(\ şitc!nporalc, feaH!île(şi tinerii), care llL Iilnpull',iZboill. 
tU? au<u\'ut u'n ,tiI ,pr"dorljnant statie :)Î .pasiv·(în f,;;n, dirrlOlogie 1), lltiliz-eaza mai ·multe prc_ 
·poz;.ţii mod:,Je ,; pe de altă p:nte, 111 'vorbitorii cu str.dJll iingvi:ltie II! ( Umgangssprad;e + limbă 
regit/nll.1ă), Hp:,U'ţiillnd'uI\or (l$lLegurli fiodalt:, ub.ii;>filliLe ,i rUlectt'ze llmditic asupm Qvenimentelol' 
3pii': b aceeaşi temă; CeY:ll.Il!liJlUţinc Pi""poziţii loc;:]e 'şi tcmpMale şi ceva ma1111ulte eauzale' 
. '. Vacă cerc"j,..v,e'l intreprinsI1 de lllf(rid (;IlIwsdl pote li caracLerizată ca o izbulitil Inter-' 
prhtfC Hnf(\'i"Ueii.a unor minuţioase informaţii &iCIlis.Lic0., vO;1Ji1l1Jl 15 al scriei .. consacrut sunice- 
tului ncdetenminat S:\T) In. limll:l V(I[;liLil, 1a5:1 impresia unei s\l.hlile analize ]ill;wistice, pentru 
realiL,arl'a căreia autoarca, Elkn Vahl-Sc,)'f'lrl.;l, ',a SPl'\lit, între, lilLcle, şi de staGUcă: Ce c 
.drept,.obiectul destndiu arc un caracter mai abstract ueca prepoziţjile, iar limitele fluirle dintre 
eate,;; 'riile funeţionalo k,le S;-,; ,,, pll'le integra,ută a olJierti.vuiui pc care şi-l propune autoarea' 28._ 
nu pot fi delf'rminnle matem.nt.ic, 

In principiu, cl'rcetal'C'.a se tlesfii50al'ă <lup:! schema $Iandai'o a fiCl'iri: (I('limilarea 1)roo 
hkmei,'p1Jllzentare a cercetărilQr Ulteli{·,ar('. pr-e<:izăTi metof!(.logice «lintre ('fire une1(' se repetii; 
!u; mod lncvlt.!l.fJil, <de'la lin VOlUlll lii nILul), ei1jjrnerarfl' fllrmelor şi intcrprf'larea fl'c\'el1ţ.ei lor 
in funcţie .le' Iaclori1 fie varialJililale alEşi C8 pertillcnti. ţ['l"iJjre1! [UUtj iiJor S in '\Torhire şi 
rr('cv.nţn lor moti\c4llii. Intrucit iasii 7:$,5% t1:in c(le.15. 5'18 SN idenUficatl' (Intr-un: corpllS ''de 
597000 de,('uyintc, iilnlgtlrat de la 553 \,orhU()ri) sînt expl'lmn:ţ!\.pl'iu prollumele man, otellţia 
!l:utparcl 3(: coneentl;'eaziÎ în 8pecial ,:tf"llJ)j1 fll1H'ţiilol' act'stai pronume, sCllll1abte ln prima parte 
a cen'cU\rii i examlul\te, in detaliu., in cea de a dmw psu:tc, 

..L. - 

sau' altul. 
5 Spre 'h'flScbil'C de ('cIp constatate de Frllz EiM'!1Illann pCnLl'll conjuJlcţille intcl'J)l'opo- 

ilţlonale'/op, cit" Il 3\15), (,(llJstatarc valabilă i pentru ('(Juj'lll('ţiiJe din româna vorbită (1. C;'he\îl', 
Obsetpatfi a;mprtI '[olosirii cOlljunctliloi' ,:lzbol'dolwliial'c, În [lraiuJ'ile darOFlJmdJle, .FD 111, 1()(jl, 
p:'.172:l:Yulpe, op. dt., p:241), . ':. . , 

, ?4! Cal('u!eJe statistice de ansamblu nu ţiii'seilma de pb:jJozjţia in', care reprezinlă, singură, 
27,7% din oClll'enţele prepoziţiouale înregislrnte. . 

t; ,,I'[iră jmtoială, influenţa Cf.a mai putemică aS1.]pra ulilizi:irii I)['cpoziţiilof o arc cOllţi .. 
llutul,tculllHc" (p. 29\), l}firmaţia este precizată Ja p, '212: intlllenla coqţiuutului tematic se 
manifestă în' spcitll aSlipra frecvenlei gl'iIpeloI' fUllCţiollole. 

2& "Lucral'ea de faţă vrea Sfl arnte ee .forme poatj) :l!pbrii.ca, il! ,spaţiul Iloştru lingvlstk, 
subiectul Iweleterminat, cu ce frecvenţă apar ('lJe lUt\i importante forme şi ce ,fullcţii speciale 
preiall de În ;,'orbire" (p, 11)."" . . , . 
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Dln scnrtul capitol metodologie (p. 3i3-:l·!) reţinem: pentru analtzastattsttcă a fost luat 
În constderare şi factorul 'profesiune', catcgortllepert inente fiind 1 "ţi'mm -+- muneit01',2° mese. 
riaş + comerclnntvS" . pătură superioară; factorii 'tip rle; cU!lvorhirc' şi 'conţinut tematic' au 
fost structuraţi altfel ,leclt in lucrarea precedentă, 1" relatare·· descriere, 2" pDvesti· 
re, 3° restulvrespectiv : 1°. .războlnl , 2c obiceiuri eredin\:c\ -J0 profesiune, 4° anto- 
biografi(ţ,+ gospodărlc, r,o timp liber .. +. asociattl, conţinutului + anecdotă. 

Rcalizărfle SNimplicateîn analiza pronumete 
perltraze pasivc (6 %)şi "restul", respectiv etnerţketner, d.ie, jcder, maneher . 
tormulărl cu es şal! cu ZIl (m). + Intlnitiv ş.n., împreună î 0,9 %.' Di.qtribuţia celor 4 
grupe esteurmărit.ă numal tn fundle de tactoru 'arie geografică', 'sex','stl'rtllingvistie' i'v'irstă'. 
Ulterior, pentru mari singur slnt Iuatl lnc(lJlt;idCl'lu'e,p()Hn.!l'fl ructoru citatl, prorcsluuea, tipul 
de convorbire, conttnutul tematic şi. toate comb.inaţiileposibile decîLe doi factori. In amplele 
cornentarti care insotesc fiecf\re tabel statistic referitor autoarea Hsociazi\.1n mod fericit 
pătrunderea psihclogicăcu o bună cunoaştere fi zonei cercetat.e, 1mbinlmi originali- 
tatea interpretării cuvprudenţn. 

Astfel. - pentru a da numai ctt.eva 
a SX· exprimat prin nuui la. remel deelt la 
mare decontornnsm social al femeii (mall ea 
a-şi masca propriile intenţii şi dGI'illţe 
ta lHUTe tntre .grupa'bătrÎni' şi 
pslho-soclale : bătrîlfii stabtlesc, cunosc 
clină .rnui putin .decît tmeru spre o exprimare enlolţ.iQo!I2' H 
directă a subiectului acţiUnii; tinerii, 
şi illlpuliv,se. autoearael.erizeaz,\ de nr·eff·,riilt,1 
unică; rezultn,telc stntisqce invi.ti'i la StilJ)J,IIJ:\!.l 
mai lllult.saumai puţin fr(!cvent?1 a llll"ntaljţ;,tfa CiJli:i;I.iva 
a.c.steia depăşeşte. cU mult cadrul 

Anqliza funcţiilor Ilct;\cflnitului man e Ş n n t i.o.n de;18 de texte 
însum.înd p'lAOO fle cuvinte si ah:i'ituit îuasn j'j,l.,.ca j'ie rcprezentate. 
Comparabilltatea maleri.aluiiii a fost. tl',igunlă fir. proporţii (,ores- 
punzătoare celor din cOl'pnsnl de bază, fie prin exellldl.r(·'.l sau siTllplifical'ea 101' (de exemplu. 
toţi informatorii din eşalltion sint bărbaţi ldltrinisau devlrstă medie. din primele clou,'t eategorii 
profesionale). 

Grupele fUllc.ţiollrlle 20 stabilite sint următoarele: 1 . nedefinit 
de oameni, eărllia, potenţ.ial. îi aparţine orie(ne man un grup 
definit sau lel () parte a lui IlO ; 'l : man în loc de "cu" ; (J : ca Te reunqle exemple ambigue 
şi unele fUllCţ.ii speciale, anali'laLe separat. Critcriul de a!rihuire g exemplelor la una/din grupe 
l"a eonstiluit contextul (uneori foarte larg). / 

După o sumară interpretare a distri!JIJ(iei grUpelor fUllcţ.io1l31e In l'a port )il! variabilele 
'pTofesiuue'şi 'eonlilntt tcm,atic',:mto(\rea iU\l'.oduee in allHli.Z<1 IJ jloi "fac'ori de influenţă" : 
a) mc<iiulde viaţă al vor.bitorului (rural vs. ml)an). b) parlic:iparea eu10 l.ionn} ,1, e)eonst1'1ngcrc 
vs. libertate de alegere, resimţitc de vorbitor l'clel'ilof la acţiunea rclatnU\, el) jnterşanjabjli- 
tatca pronumelui mal! eUHU subiectdefinit,c) plasarea in timp a mlllllţulu.i, Ii) implicarea ,Orbi- 
tOl'lllui ÎJl propria Hfinnaţie. După cum şe vede, <1 din cei 6 factori de influenţei !iînt de matură 
pSÎho!ogic{l31, eeea ce face extrem de dificihî evaluarea lor obieciiviL Pentrll Hl'ecluce, pe cît 
posihil, subiectivitatea interpretării,au fost stabilite, pentl'll fiecare, donEl sau maiI\1u)te criterii 
formale. iaropcraţ.la <ic elasfieare il fost efectlJată, i),depend€llt, de doi.cc,rcetiit.!lri avizaţi 32, 

Cele 1 044 de, exemple cU.lJla.n din eşantion sînt ela3ificat€ in funcţie de factorii cmnneraţi 
mai. sus, luati UlmI cîte unnl.Acţimwa fieciil'llio. estc.l'ilpîJl'tată, apoi, la cele ;{ ((rupe funcţionale 
şi corelaUî cu (una din) variabilele 'profesiune' şi 'con[.inul tCt1:tatie'. l'clltrufnctoTii. b) .şie) 
s-a .dovedit utilă comparaţia cantitativă. cu subiectele def'inii:e cUn eşantioll (2251 exemple). 
Numeroase exemple ilustrează, fiecare situaţie. 

29 Precizăm că pl'iugrupe funcţionale sau l'c{crmliale., autQareq.lulelcge "împ,lrţirca [.utili- 
zărUjlui mall In diverse grupe, după [nllc1 ia pc care man o exereităîn yorbiJ'e, respeGtiv {]pp 
persoanele sau cercqrile depersoanc la carc se I'chriL (Astfel, un man care Inlocuieşte Un "eu" are funcţia persoanei 1 sg., respectiv se ('erenl la aceasta)" (p. 81). 

00 Exemplele de acest tip reprezint<\ in eşantion, ceva llwi mult 
31 Ceea ce explicfl intcrcsalltele dicuţii referitoare la sCl11nificnl.iu SN II! psihotcrapeulică. 
;<2 Posibila llCCOncol'dullţă dintre acetia In evaluarea exemplelor concrete are uneori ca 

rezultat ponderea considerabilă a grupei -- inutilizabile statisti.c ... de. "cazuri litigioase sau 
ambigue" (vezi, de ex:empl.u, p. 101). 

11 - Lingvistică 



Interpretarea .mlnuţloasă şi. nunntată a rezultntelor-numerîce pune In Inmlnărtn primul 
rind, varietatea motivaţiilor care determină utilizarea pronumelutrncn. în al doilea rtnd, au- 
toarea constată că in formularea rezultatelor analizei intrepriuse pentru fiecare variabilă este 
inevitabil un"dar" : orăşentl utilizează mai mult mall decît ţăranii, dar grupa prorestonalăf - 
deIa ţară are mai. mult mall decît grupa z" de Ia.oras ; numărul de mari scade o dată cu creş- 
terea partlctpărt! emottonale.odar dincolo de un anumit prag intensitatea afectivă tinde să se 
ascundă dupăIormularea.Impersonală ; manapare cu precădereIn exprimarea situaţiilor resnn, 
ţitedrept constrîngere, dat serveşte şi spre a formula uorrne proprii, cu intenţia de Il le impune 
altora ;.majoritatea.construcţiihw cu tnan reprezintă un mijloc Itngvlstic economic, care uşurează 
şi scurte ... az ăformularea, dar ele pot fi şi efectul unei intenţii stilistice; cele-mat multe enunţuri 
cu mall se referă la. prezent, dar utilizarea lui cu referire la trecut nu este exclusă ; cele mai multe 
enunturrcu man, dar nu toate, îl includ pc· vorbitor. 

Intr-unutttm capitol> Ellen Vahl-Seyf'arth examinează celelaltetorme de exprimare a SN 
a .căroerrecventă redusă tu texte nu permite o prclucrarestatistlcă (p. 121-141) şi atrage atentta 

unor funcţii speciale ale pronumelui mall, de asemenea prea rar at.estate în corpus (p. 
413).Menţiot!ăm citeva observaţii interesante: P:'W sie vorhitorul sedetaşeazăitntutdeauna, 

de grupul astfel indicat, marclnd. de.obtcet.vşt o nuanţă de dezaprobare ; pentrazele paslve apar 
mai ales in·descrierile·deprocese tehnologlce, uneori în serii, şi aduc in primul plan acţiunea, 
nu subiectul ; mall ca termen de adresare ditectăpoate evita alegerea între du, Ihr şi Sie sau poate 
fi un+ecou al vechilor interdicţii de a te adresa direct a tit unui llobil,Cît şi unulsplrtduş. 

Am remarcat.un mai multe rţndurt, subtilitatea annllttcă şi psihologică de care dă dovadă 
autoarea. Examinarea aceleiaşi trăsături in cele mai diferite combinaţii şi contexte duce însă, 
uneori, la clJns:tatări contradictorii: astfel, la p.50, antoarea atirmă: "Rezultatul ['= media de 
.atestăripe bloc] arată o utilizare cu mult mai mare (seur viei hii!wrcn)all1iman la femei", dar 
in tabelul de lap, 7f"variabila·'ex' apare pe utimul··.IOc. La p. 68, după examlnarea-matrtcr I 
'stra t lingvistic' + 'profesiune', se constată acţiunea mai puternicăa primei variabile; cu 
toate acestea, pentru analizarea detaliată a eşanttonnlul, autoarea face apel Ia ceede a doua. 

Ne întrebăm care este rostul.un economia lucrării, a subcapttnlulul intitulat SN În limbile 
tnueetnate (IJ. 27 -elI), în care Sint schiţate mijloacele de redare a funcţiilor SN îh franceză, 
engleză, italiană, sparlÎolă şi în "limbi slave" ; ll-am îlItîlnit restul· dltţii Hiei () referire com- 
pal'ativă laeelc spuse acolo. 

Cele cinci hlCl'ăl'i prezentate aicP" pnn In lumină remarcabila unitate în varietatea puhli- 
catiilor scriei "IdioI!)utica ", ilustrind, în mod convingător, posibiIitătile de utilizareeh1stică 
a lUlorTegllIi metodologice tnapal'cnţă rigide. 

Texte dialectâle avem şi noi ... ! 

lG2 

KOMMENTAnE ZUR RElHE "IDIOMATICA" 
ZUSAMMENFASSUNG 

Das Anfangsungestrcbte Arbeitsziel dcr in der Reihe. ID IOMATICA verof{eJ1tliehten 
Ull.tCl'suchungen "ansder ZusnmllJenschau aHer Einzelllntersuchungcn (Pe Darstel1ullg ciner 
synehrollen Grammatlk, Syntax l!ud. SWistik der hcutcgcsprochellcn Sprache eines hestiImnj('ll Gcbids zlH,rmijglkhen" (Ruoff 191:3)· wUl'cle im Laufe der Zeit îmmcr mehr erweitert. So erschie- 
nen,m'ben den eigentliclwn syntaktiseh stilistischcll Shldien vonI'. Eisenmann (Nr. 2),n. 
Graf (Nr.5), M. StadelllJann (N;-. (j), B. Gersbaeh (NI'. H), L iVlikosch (Nr. 14) nnd E. Valll"Savfartll 
(NI'. 15), .die lexikologischen lmtersuclIlmgen von M. Kirchmeier(Nr. 3) lmd B. Gcrsbch- 
H. Graf (Nr... cin Hiiufigkeits\Yortcrhueh (A. Ruoff, Nr. 8),die Besehreibllllg cincI' Sied- 
lungsmnndart(D. Nr. undzwri Bande mit AltagstextenlA. Huoff, Nr.l0-11). Eln 
Vergleich· der letzlereu Bulnll'est pnblizierten I'llmănischen Mundarttexten erweist 
sich als.besoIlt!el's 

Die 1Iier cingehend hespl'o",'hi!l1i!n Studien von l!lfP'idlVIikosch und EllellVah(Seyfal'fh 
ei118n glănzcnden daEI!', dan das streng festgesetzte methodfllogische [{astel' cler 

- neben stnlJiln KorpusGrulldhedingpng einer kohiirentel1 Be- 
sl:llr,jblln·'·f1: - sich als elastlsch gelH1g el'weist, .Vtll so vcrsehiederl211 

in fjESplOChencr Spraclle und Das.llnbeslimmte. Subjekt. in .fJespro- 
w€'irden, vor<lusgesetzt, clie Verfasscr besitzen dic niitige sprachwis- 

InstilLllul de Fow.;licăşi Dialeclologie 
"il./. Roselli", Buc1lreşti, str .. 1.'ake.lonescu, nI'. 25 

33 Reccnzia noastră laviJl. Hi, Peter LMfelo.d, Das Adf!!lcliv in yesprochener 
Gel)Jouel! und Funklion, 198\J, a apărul în SeL, XLI, HlHl, 34, p. 169·--171. 


