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VASILEARVINTE,
STELIANDUJVIISTI\2\CEL,
IONA. FLOHEA,
JO"lNuri\,
ADHIAN
TUHCULEŢ,
NOl1!
alias linquislic
al Bonutnlci,
Moldooa
şi Bucovina,
I, Editura
Academiei
Republicii
Socialiste
Homânia,
Bucuresl
l. 1987,XXXIV+24:;
p. Daledespre10calităiişi informatori.
EdituraAcademiei
HepllbliciiSoclnlis
te Hornâ
nia, Bucureşti,1987.
420p.
Serieidevolume
pulilicate
dinNoulailaslingvistic
românpcregiuni(5volume
din"JALR-·
Oltenia,
3 volume
dinALHH'-ilIaranl1lreş
şi 1 volumdinNALH-Banat)
i seadaugăacumprlmulvolumconsacrat
graturltor
dinMoldova
şi Bucovina,
apărutin EdlturaAcademie!
H.S..România.
Mergind
pe ltnlacelorlalte
at.laseregionale,
folosind
experienţa
tuturoratlasclor
lingvisticeromâneşti.
a multoratlaseromanice
şi aducînduneleinovaţiimenitesă dezvolte
geografia
lingvistică
şi să uşurezeconsultarea
şi Int.erp
retareamaterialului
lingvistic
adunat,autorii111l"
bogăţesc
lingvistica
românească
in genera]
şi diulectologta
noastrăîn specialcu 01ucrarede o
excepţională
însemnătate.
Al.lasul
Iingvlst!c
al Moldovei
şi Bucovinei,
prolectutsăaparăIn5 volume,
sedistinge
prin
bogăţia,varietatea
şi preciziafaptelor
deIimhătnrcglst.ra
te precumşi prinfelnlcumacestmateriallingvistic
esteprezentat.
AutoriialiJucratfiecare
Înciteo zonă.A.Turculet
a anchetatBucovina,
II'Nuţăparteade
nord-est
HMoldovei,
1.FJorea
parteacentralăvest.ică,
V.Arvlntcparteacentralăesticiia Molrloveiiar St. Dumistrăcel
parteasudicăti acesteiprovincii.
Trebuie
săspunem.rchlar
elela început.
căau fosteliminate
În generalluconverrientele
cedeeurgdintr-oastfelde cercetare
princele25
de anchetedeprobăefectuate,
unelein Iocallt
ăţl dinreteauaat.lasulul,
alteleîn altepuncte,
aslgurtndu-se.
astfel,unitateaacesteilucrărişi efIunelediferenţe
eemaiaparîn transcrierea
fonetică,eventualşi Înalteprivinţede la un anchetutor
la altul,nu afectează
unltat.ca
lucrărl},
exactitateaînregtstrârflrăspunsur!l
OI',corecfl
turiinea particularltăţilorgraiuriiOI'moldovaneştlşi bucovtnene.
NALH,,-Mold,BUCOD.
este,indiscutabil,
celmaicomplex
al.lasregional
dinciteHUapărut pînăînprezent
..Acestfaptestedictat,pede o parte.delntinderea
arieicercetute,
pedealta
de complexitatea
partlcularttăţttor
tuturorgralurllor
anehetateşi, eu deosehlre,
a celorelinBucovinaşi dinsudulMoldovei.
Atlasula trebuit,deaceea.săfieelaboratI'nmultiiminuţiozitate.
Estepoatesuficient
săamintimcăîn 20dincele210puncteanchetat
e s-aurăcut anchetesupllmentnrc,
de verlneare
şi completare
a răspunsurilor
anterioare,
autoritLlnjndsă nu lasesă
se s11'('coal'('.
inexaclităpcu ştirealor.
Complexitatea
graiuri!or
anehetatc
şi,deci,şia materialului
adtmata impus1mbogăţirea
structuriiacestuiatlasfaţă de celelalte
aUaseregionale
amintite.îmbogăţirea
p{ll'ţÎÎ
introductiveşi a procedeelor
eleredl'wtare
a hărtilorşi planşelor
cumaterialnecHl'tografiat.
dela sfîrşitul
voluumJui.
TotnIarcInvederesă usurezeconsultarea
aUasului,să·i elesehidii.
eerectălol'lllui
('aleasprcinterpretarea
corcetiia IimtcrialnluilJiug
visLic.
Cele107h{trţilingvistice
mari,însoţitechiarpe paginilerespective
ele74dehărţimiei,
sinteticeşi interpretative,
la eareseadaugăaltele18aşezatela sfîrşitapoicele43deplallşeeu
materialnecartografiat
carele urmează,
eOHstituiud.
toate, atlaslIIpropriu·zis,
sînIprecedate
de o parteintrodnct1v(t
cuprinzînd
10hărţiajutătoare("introductive")
eacititorulSi!poatăcu-
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noaşte,Intrealtele,realltăti.maivcchl mainoi,istorice,
administrative,
culturale,
socialeale
Moldovei
şi Bucovluci.
numeleorlctalştpoputaral Iocallt.ăţtlor
anchetate,
zoneleanchetatede
cei5 autori,Volumul
începeeu o preţatăÎn caresedauamănunte
asuprafeluluicum s-auefeetuat anchetele
şi cums-au redactathărt.ile
lingvistice,
urmatăde lista',Iocalttăt.ilor
anchetate,
de unindicealfabetical cuvlnt.elor-tltlu,
un indicetematical hărţllorinterpretat.ivc,
un indice
al termenilor
dinhărţişi dinmaterialul
necartografiat
la careseadaugătabeluleutranscrierea
fol1etieă
şi o listăcuabrcvicrile
derigmlre
aleatlasclorlingvistice
romanice
şi româneşti
folosite
la redactarea
matertalulul
adunatin anchete,Acesteanchetes-auefectuatdinseptembrie
1967
plnăîn aprilie1\)74.
Odatăcuprimulvolumdehărţillugvist.io«
apare,Inaceeaşieditură,elaboratde aceiaşi
autori, şi volumul
NoulailasIirutuistic
al României.
Moldova
şi BUCGl1ÎJlil.
Daledespreiocalitâţi
şiinţormatori,
alcătuitpebazachestionarului
introductiv
şlloLfl!]zlnd
420depagini.Volumul
acesta
oferăInf'ormaţ.ll
esenţiale
privindaşezarea
şi vechimea
Jiccărci
Iocallt.ât.i,ol'iginea
locuitorilor,
numele
deapei delocuri,numele
părtilorsatului,ocupaţia
locuitorilor,
apoidatelecelemaiimportantedespreinformatorii
cucares..a lucrat(nume,poreclă,
vtrstă,studii,ocupaţie,
localităţile
peundeaucălătorit
şieueescop,uneorişi reacţfile1ntimpulancheteietc.).Detaliiprivindfelul
de a pronunţaal informatorilor
nu apardecttnumaiatuncicîndacesteasîntnecesare.
Altfel,
seinţelege
ciiinformatorii
au o pronuntiebună, aceastafiind o condiţieesenţială
în alegerealor.
La sf'lrşltul
volumului
găsimnotatăcînda fostefectuatăfiecareanchetăîn parte, fie
că eravorbadelucrulcu chestionarul,
Iie că deplasarea
avealocîn vedereaculegerii
de texte
dlalectale,
Găsim
aici,totodată,şinumele
celorcareaumaiparl.icipat
la uneleanchete
(Ion-Horia
Blrlea
nu, IonOprea,DoinaHreapcă,GavrilIstrate,CeciliaZoler,ZamtlraMihail).
Acestvolum,cumaratăşi titlulsău,faceparteintegrantă
dinatlas.Materialul
bogatde datepe care-I
conţineestedeo realăuUlita
tepentrucercetător.
ajutindu-l,
chiardela început,
săînţeleagă
mai
binehărţilelingvistice
şi plansele
eumaterialnccartografiat
in general,
apoiabaterilede la specificulgraiuluicareţin de Idiolectele
rcspcclivc.
Maiadăugăm
căsîntînpregătire
şi cîtevavolume
detextedintoatelocalităţile
ancheta
le,
carevorpermitestudiulîndeaproape
al sintaxeiÎnprimulrînd,apoiunglosarcevaIncludecuvinteleatît dinacestetextecîtşidincelerămaseîn arhivaatlasuluiMoldovei
şi Bucovinei.
NALH-ilfald.
Tineau,
este,aşadar,un complex
delucrări,ca şi celelalte
atlaselingvistice
reglonale
de altfel,permiI.lnd
studiulaprofundat
al graturtlor
anchctateattt pe orizontală
cît
şi pe verticală.
Noileal.lase,
regionale,
henef'iciază
de o reţeade locallt.ătt
multmaideasădecttcelenaţiouale.Astfel::-JALE
- Mold,Bucov.,
eu cele210puncteanchetate,
areo reţeamaidensăde
peste4 oridecîtALRI şide21deorideeJ.l
ALRII. SlntinclusetoatepuncteledinALE,adică
48auchetatc
deSeverPopşi10dcEmilPcLroviei,
apoi48depunctedinceleanchetate
deGustav
Weigand.
Distribuţia
celor210puncte,elincare,deci,J04sînteereelate
acumpentruprimaoară,
estefăcutăjudicios,ţinîndu-sc
seamade o serieeleconcluzii
pe carele-apermisgeografia
lingvisticăde-alungulanilor.Comparaţia
largflcarese poatefacecu celelalteatIaseromâneşti
şi chiarcualteatlaselingvistice
romaniee
asigurăUDstudintemeinic
al gl'aiurilor
elinMoldova
şi Bucovina.
Săreţinemapoică "Inmarealormajoritate,
au fostaleselocalit,lţi
ruralevechi,'
uneledinLre
eleizolate,cu grahlriin earesă se refleelecît maifidelparticularităţile
lingvistice
alefiecilrei
zone"(pag.V).Nulipsesenici.uneleora'jemiei(Solca,Negreşti,
Săvenietc,),al căror
graiînsănu poatediferimultde celal satelor.
COl1sultînd
hărţileprimuluivolumdin N.ALR-Alold.
Bucou.se constată,chiarde la
Ilweput,eă "peisajullingvistic"estemultmaivariatdecîtse ştiapînăacum.Nevomreferi,
Incontinuare.,
la unelefaptedesprinse
la primadUrea hărţilorlingvistice
dinacestatlas,hărţi
careeuprindrăspunsurile
la lntreb:lrile
privindcorpulomenesc
(p,lrţilecorpului,
boli,însuşiri
fiziceşi morale).
Hărţilevolumuilii
iIII,Inprimulrind,caracterlexical.Elepermitînsă,adesea,
şi studiulparticulariti'tţilor
fonetice
iar uneorişi celal unorparticularjtăţi
morfologicc,
cumse
poateconstata,maiales,cuajutorulunorhiu'ţisinldiee.Reţinemaicicîtevatitluride hărţi:
creştetul
capului,cucui,l'il'(depdr),pieplene,
chior,urdori.,
[lrCÎoT,
aSUTzesc,
wnârulobrazului,
ciung,visez,febrd,palatalizf1rea
luip in "picior",
sunetulIt I'n"unghie",
IJclarizarea
lui e şi i precedaţidej În"injec!ie"
etc,Planşele
cumaterialnecal'tografiat
î.mbogi'tţesc
multinformaţiile
privindlexiculmaialm:[alal,coşuripeabl'l1z,
minie,albeaţd,
râgllşit,
ş/irb,riie,mădlWrl,
umâr,lifos,
ame/eală
etc,
AşaClllIl
sepoatevedea,termeniillrr,lăriţi
privescnoţiuniimportante.
Este firesc,deci,
caatlasulsăprezinte
multehărţ.ipeeafelenumimIlni/are.
Dardatefiindreţeauadeasădepuncte
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şiminutlozttatoa
efectuării
anchetelor,
apa!"
chiarşipeastfeldehărţi elemente
noi,fără8leştirbi
lnsăcaracterul
unitar,Harta45spreexemplu,intitulatăstrănut(ind.prez,1),prezintăacest
cuvintîn208puncte,chiardaeăînuneleIocatttătl
dinnord-est
maialessenoteazăşi o formăeli
metateză,
slărnut,Iarin citevadinaproximativ
jumătateasudicăa Moldovei
aparestrămui,cu
m, datorită,desigur,
uneietimologii
populare.
Formaslramzliel}.
alăturielestrăniu,dinpunctul
itf,8(jud.Suceava),
nu afectează
nicieaunitateahărţ.ll.ReţeauadensădinBucovina
a permis
consemnarea,
dedataaceasta,şi a doi termeninoi, ăurndscIn punctul464 şi pÎI..nles in
punctul482,
Şimaiunitarăesteharta27Urcior(laochi)! Isensulcăintoatepunctele
s-anotatformâ
ulcior,CI!1.Dacăinpunctul5,.)5
aparebcşfci
ră alături,dealtfel,deuisor(acestdinurmătermen
i-a fostsugeratInformatorulul),
în punctul615bubară, in punctul637qIOŞl,aceastase datoreşte,desigur,
altorIactorl,şinuestenumaidecit
odovadă,
camaisus,eăacestaar fi primultermenfolositpentrunoţiunea
in discuţie.
Cuatit maimultdeciastfeldehărţlîşipăstrează
caracterullorunitar,asemănlndu-se
cu hărţ!ca ceacunumărul2\Jspreexemplu,
intitulatăsprtnceană.Apariţiape hurtăin citevapuncte(474,463,6:32,(58),a cuvintuluigeanăîn loc de
sprtnccană
sedatoreşteconfuziei
pe care()facinformatorii
respectivi,
în ciudafaptuluică intrebareaiudlrectăpusăa fostinsoţ.ită
şi deinclicarea
necesară,
Existăşi hărţi perfectunltare
dinpunctde vederelexical.Amcitaaleiharta,lOLacrimi.Pestetot, fărăexcept.ie,
s-anotat
lacrimă.
Aceeaşi
hartătnsănumaiesteunitarăsubaspectfonetic.Dealtfel,hărţiperfectunltare
'subnspectfoneticntcinupot existaatttavremecitsemenţindiferenţe
derostiretatădelimba
literară.
Darchiarşi pentrunotlunlle
fundamentale
unelehărţ.ioglindesc
o maimarehogăttede
termenidecîtputemconstataeualteatlasesaucualtesursedeinformaţii.
Observaţia
aceastao
putemface,desigur,şicucelelalte
atlaseregionale,
ceeacearată,incăo dată,însemnătatea
unei
reţeledensede puuctecartografi
ce. Săprivimmaiatentharta42Omuşor.Jneite",Termenul
omuşoraparedoarIn12puncte,repartizate
pe intregteritoriullingvistic
cercetat.Maireţinem
formaomule!
in douăIocalitătl.
Celmaifrecventtermenestepăriilziş
(cu varianteleparultiş,
peretii»,
pierătuş,apărăiti«,
aparaitiş,
impârătuş)
intilnitInceamaimarepartea ariei.Hartamai
prezintăînsănumeroşi
alt!termenidintrecarespiriluş(Inpunctul547s-anotatformaspirt),
.fn{ii!itlari,
fniiijil6r
aparmaifrecvent.
Ceilalţ.i
sintnotaţiîn cîteun numărmicdepuncte(unii
aparosingură
datăsaucelmulteledouă.treiori): apărişugtir!,barbuţăl,
bombiţa
ii [undt:gÎtului,
bcrcguş,
heşlcriagâ,
beşlereguş,
cătăl; căţătumic,cll'ţîbuş,
clapa,ctempuş,
clempustr
gihllu,clopoţdl,
{lUdic,
gf/ll!j,
gttWI,
gUca
gl/ulu,gÎşlerel
(gîştcrez),
gllşter,
Îngiţiluş,
limbamicâ,UmMca
cţamfiică,
:UmbLÎIă,
limlJlll'uţă,
limbll$Qarâ,
lindiruşllgi/ulu,malL!gilulu,tWHş6t,
p6pu gtfulLli,
popic,
popâzâcll
iMla,peleNş,
răspirit6rt,spâlâtuşu(spârălllşu)
gitUlUi,
lumburllc,
ţilim{!Jrtcuţ,
!aca/uş.
Aceastămarebogăţiedetermeniestedeterminată,
desigur,
de forma,dimensiLl'nea
şi funcţia
acestuimicorgan,careau permisnumeroase
metafore,
şi numaiuneoridenecpu'oaşterea
termenuluifolositin localitatea
respectivă,
ceeaeea dusla confuzia
cualţitcrmentAceleaşi
constatări[Jl'hindmareabogăţiedetermenise potfaceşi cualtehărţi: 62"UâmlluiAdam,87 Roltzlă
(la !Jcllunchi),
105Sclzi/oadi!.
,
Laaceeaşi
primăcitirea atlasuluine-amopritşi la unelefaptefOlletiee.
Oseriedehărţi
permitsădelimităm
acummultmaibIneariadinsudulMoldovei
a lui-fI(final).Dacăanalizăm
harta27Junghi,constatăm
căaceastăarie··, al11IIumărat
pehartă43delocalităţi- estedeUmitah'i
la nordde punctele622,617(jud.Vaslui),595,664(jud.Bacău),669(jud.Vrancea).
'Particularitatea
maiapare,cevamaila nord,într-omicăariealcătuitădin5 puncte,douăîn
norduljudeţuluiBacău,iar celelalte
in suduljudeţuluiNeamţ.
Unelehărţisurprindmaimultdecitalteleprinnoutateafaptelorrelevate.Astfelharta
sinteticăLXXXVIII
noteazăîn Bucovina,
Inzecelocalităţiun i epenteticchiardacă,adesea,
slabsaufoarteslabperceptibil,
Înpădtlichi6s,
pâdllichiQasâ,
pr1duiclze,
oiclzi,
Oi,clzelal'i,
dei,sl,
"deget"
Ilreiclle,
sflngaici,
stingaice,
deciîntr-ozonăundepluraluldela mÎnăestemln!sauminUT:
(numai
In punelul480apareformamîjnf,careinsăprinfaptulcăinformatoml
se corectează
spunind,
imediat,llltmll'ţ.
parea se datoramaicurîndinfluenţei
limbiilterare).Numaiforma dejsia
maifostculeasăîn punctul530dinjud,Iaşi.Pluralulmlin estenotat,şi numaiIn6 puncte,in
sudulMoldovei,
unele,
deci,în cuvintele
amintite(ochietc.)nu apareprinanticipare
un i epentetic(şianumeciteunuin judeţeleBacău,Vasluişi ('"ulaţi
şi treiin judeţulVrancea).
Avema
face, credem,
in oicM,zm'!tche
elc,dinBucovina,
cuun fenomen
în fazăincipientă,
anticiparea
lui1apărlndaiei,caşi in graillrile
olleneşti
careo cunosc,in modindependent.
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Uneleisoglose
sîntdestulde caprlcioasciarpc bazalor,cumseştie,nusepottrageconcluziiîn legiiLmă
elifelulcumse grupeaz,\
'Ingeneralgraiurile
moldoveneşti.
ExistăÎnsăşi isoglosecuun traseudestuldeclar,darelimeleasemenea
nupotservilastablllren
structurii
acestor
graiurl.Estesutiolcnt
să privimharta90Ouălepicioarelor.
O isogloS{l
carevinedela nordla
sudaproximativ
pe 1;1mijlocul
hărţiilingvistice,
unindpunctele489(nord-vestul
judetuluiBotoşani) GbO
(sud-vestul
judr.tululGalaţi)separăformaâUâ(Injl1mătatea
vestlcă)eleforma
ULiş{)ârejurn\htteaest.icâ).
Asemănătoare
mtrucitvaaeesl.eia
esteharta.:1Crcicri
, o isolglosti
elela nordspresud,rostlrHe
creier(lavesl.)criir(laest).
.Evident,numeroase
hăr(.Idemonstrează
existentaunuigraimoldovenesc
de sud,a unul
moldovenesc
de nordsi a unuiuraibucovinean,
fapteobservate
incăde Ioan Nădejdesi
Welgand
şi reluateapot,
eun'itedetalii,demaimulţicercetători
(IorguIordan,G.Ivăncscu,GalinaGlricutcto
etc.).Uneleh;ll'ţidinNALR-Mold,Bucon.
neatragatentiaşi asupra
unuizonemoldovenesti
denord-est.Amretinut,deocamdată,
harta:';0Lacrimisi harta sinteticaLXXX.IVdeU;l(!e
seVCd0
căîn nOl'd-.st
a avutlocdepalutallzarca
luiII«1l'/-fil, rostindu-se,astfel,lâcrMi"lacrimi",
tiict ă) "mic(i)",lunină"lurnil1ă",
inin:"inimi"etc. în aceeaşi
zonăfacarie,chiardacii.traseeleJsogloselor
respcctlvcdiferăîntrucîtva,şi cuvintele
moalele
(capului)(harta,3Creştetul
capuluiţ,
1111'6
(harta16Mdlreaţâ
"pcUicules"),
a şoşot!
(harta49Şoptesc),alnniiă,cu sufixul-iţă(Inrestularieise spunemaialesaluuică,iar prinsudulMoldovcl
alună.cumreieseclinharta64Jl1uni,tâ),
plămiunegru(harta77Fical).Totnumaiaiciseînregistrează,
deşinuarcorăspîndire
preamare,termenul,
datcafiindvechi,scr{lI)â
(scrh)ii)
(harta
78Şiraspinării],apoiformaţnicliipentru"puchillKl"
(harta2b Urdotii,Toateacestefapteelemonstrează
căNALH-l1Jold.
Bncon,
vapermiteo maiminuţioasă
cunoaştere
a graturllormoldoveneşti,
faptcu al.itmaiimportantcu cît, cumbine se ştie,studllleconsacrate
pînăacum
acestorgraturlsîntpuţjne.
Amvreaîn încheiere,
să nereferimşi la unalt fapt.Consllltind
acestprimvolum,ne-am
oprit,uneori,şi la răspullsurile
dinpunctulcartografic
512(Coţ.uşea,
judeţulBotoşani),
al drni
graine estecunoscut
lllaibine.Amconstatataceeaşibogăţiede materiallingvistic
şi aceeaşi
precizie
a noLa\.iei
eapestetol.Unelehăr\.ine-aureţinutaleni.la
mai!Uult.Amconstatatastfel
c{ipeharta:18NO]'(1
apare,caşiînaltepuncteelealtfel,singllJarulnâl'!
înlocdenârtl,aceastadin
urm.fl
fiindsinguraformăpecareo cunoaştem.
Lafel,lJartaâ5NegeHi
pentruacestpuuctJÎizCi;
ne-lUU
fi aşteptatla formal1iz.Cl
sauchiarnizr;l,prezentădealtfe]eaşi.Llizel
şi în alte puncte.
l\e-8!llopritşila rostireaslom6.g,
eu-g1nlocde-c,notatăşi1nalteloealiLiîţ.i
vecineşI carellUne
c,stccunoscută
(harta74Stomac).
Deasemenea,
nucunoaştem
elingraiuldeaeasăpluralul
mfnmt
(harta7()j\;Jină)
datdeinformator
cavechi,răspunsul
primfiindînsămint!,
mln'i.AfU'tm
tot acum
(harta77Ficat)căalătmideficatsauplâmfinegriexisti't,
ca termenvechiîns;'i,
şimâiurânjogI'd
-mai1l.1'i
negrişi că,dacăestevorbadevite,sespunemai,majuri.Celesemnalate
maisuspentru
punctulcal'tograLic
f>t2 au cascopsăsuÎJlinieze
limitele
pe carele-ar prezentacercetarea
unul
grai numaicu metodaanclletaLol'ului-infol'lnato]'.
:r,ste,aşadar,necesar,atuncicÎ1ldstudiem
ungraipe bazapropriilor
cunoştinţe,
un supliment
deinformaţii
ob(.inut
cuajutorulinformatorUoI'
propriu-zişi,
eu folosirea
uno]'metodevariate(chcstionare,
convorbiri
tematiceete.)care
Eărilseoleaseă
şisăpunăîn evidenţă
mareabogă.ţie
a graiului,
sLl'atifieăl'ile
existenţe,
şinunUlIlai
celelexicale,
cumseremarcă,
celmaiadesea,
decătrecercetător!,
cişi celefonetice
şigramaticale,
Cit{ldreptateaveaOvidDensusiallu
(Opere,
I, Bucureşti,
1968,pag.111),
care,refel'indu-se
la
atlasullui ,JulesGillit'l'OIl
şi EdmondEdmont,constatacă "vorbirile
localeaseundcomplexitiiţi de faptepe earenu le bănuim".
SJntem,
aşadar,înfaţaunuiatlascaredeschide
()clupi'!
nouăin cercclarea
arieidialectale
moldoveneşti
şi a sulJdiviziunilor
acesteia,
J'iisplătind,
3otfel,pedeplin,indelungata,
minujioasa,
şi,adesea,anevoioasa
mUllcă
ele'anchelalor
şi autor,Nuputem,desigur,încheiafăr,'ia aprecia
cumse cuvineşi scrierea,
excelclrlfl,
a htlr!ilorşi planşelor,
ftteutăde EugeniaAchi\eişi Areta
lVlacoveL
SteFanGiOSll
FawllalcadeFilologie
Iaşi, Calea23 August,Ili'. 11
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II. TIKT[1\,Rurniinisch-denlsche«
Wi)r[u/.!
i.W
li, 2.,i\berarlJelteLc
und ergănzteAuflage
vouPaulMiron,Band1,A "C(Liet1 : E:i.nleJlung,
Bihliographit\Abkurzungen,
Autorenllste,
Llet.2: a arunca,IJef. 3: anir.co!---bob,Liet.4 : bobnr=s
cărat, Lief 5: cărăbăni=-coleaşă,
LictG coleclâ--""cuinlâ),
EdlturaO-Uo
Hnrrassowitz,
\\71esI)aden)
1985----1986,
723p., in 4:).
In anul1nsr,a apărut,la prestigioasa
editurăOl.toHarrassowtt.z
dinWiesbarlen,
primul
volum(litereleIl C)dinceadea douace]ilie,
refikuUi
şi completată,
a Iucrărl!luiII. Tlktin,
Ruminiscli-cdeutsches
Wi5rlcrlmch.
PrimaediţIea apărutîntreanii1\)08şi 1{J25
şi esteapreciată
lnc,ldespct.Ialişti
eaprimuldieţjo:nar
c,OJnplct
al HnlhH
române,
'insensulmodern
al cuvintului}
mtrucltcuprInde
lin marenumărde euvinte-lIUu,
sensuriilustratecu cltnt.edin scriitori,varianteşi f'ortuegrarIEI.Ucfile
şi e.UrnOJlul
cuvhrtclor.
Considerat
i acumexemplu
dinrnaimulte
punctede vedel'("
cutnCII'
fi atEu!.laac.nrda.t{t
cuvlnt.elor
moştcnlte
şi unprnmuturuor
vechişi,
tI18.Î
ales,pruden\,a
martifestatil
de autorIn staJMi.j'eC]
ctlmonnlul,
dicţiollarul
lui JI, Tiktin,
devenito rarltatc,merIta()nouăediţ.ie,
cuatît.malmultcucît,redactatIntr..otllnhădecirculaţie
intcrnaţ.iona'!ă)
gonnnna,
a constituttZ,Jva (',onstHul
tnultLimp1111
izvordeprimăImportantă
pentrustudierea
Hrnbli
mmăneJUIuumaidecătrespecL1Jiştii
români,ei şi deeălreceistrăini.
:NOUQ
edl!.ie,
a"vlnd
ca edItorpc praf.<ll'.Paulr./Hron
de Ia lJniversitatea
dinFl'eihurg,
R.}·'.CrCl'lnanla,
şi.ca principalicolaboratori
pe prof.ar. \7aiJeI\rvÎntede Ia tTnIversitatea
"l\J.1.Cnza'din Iaşişi pe elr.TIsaLnder
esteroduleoIabol'tidi
unuiluarel1Ulnir
de lingviştidin Iaşi,Cluj,Bueureşti,
'I'hnişoara
şi Frei1nll'g,
la cares..a adăugatşi un eolectiv
re:.;trins
de'istorIei
ieşeni.'roţiaeeşt.ieohlborator.i,
'u.1cnt,iol1aţi.
Ja}).21a lncrărH)
au asigurat!
pe
parcursulalcătuiriinoiiediţii,diferiteoperaţiiprecum:verlfkareacitaLelm,
doeumentarea
pentrustabilireaprhneiaLcstârihlfo:rnlaţJi
de geografie
Hllgvistieă
ete.
SprijinulmaLerial
holilr.itoI'
dat de DeutselJeForsdmn[ssgemeinschaft
a făcuIea, după
ani de l1HU1Că
suslhnrtă,îndrăzneţul
proiec.L
s{tcapetenh]ll. 't'/Ol'
lnuiapi:irea
îllCidouflvo11u11e,
pe lîngăccldejaapărut,initialin Ja;;cieulr.
Comparînd
celedouăEdiţii,pc eaTele yomabreviaÎn eoutilluare
THDW1
şi TI'lD\V2,
rernarefllll
luailntii)eUl:11
esteşi firesc.la o Teeditali\
elcillcnte1e
de eontinuitale.
În prirnnl
ril1d,estecvidenH\
ponderea
pe.eareo au 1nceledouăediţiicl!ylnlele
veehidin,$imbă
(unele
dLntl'cele ieşitedin uz)"prin Îoloslreaune.ihibUografU
adecvate(literaturăl'Oln[ină
veche
iStOriC8
şi reljgioasă,
c-8rţj
POPU1:11'C
şi eDlectH
de foJclor)
dar, se inţelegeşI Etiraturăartistică.
pînă la rnariielasieiinclusiv),ceCtlce eo:nfer::l
dicponarului
caracteristorIe;acestcaracter
istoric:
csteşImaiaccentual
în TRDW'l,
in hi.bUografia
căruiase adaugă,pllltre altele,colectii de documente
istorice,manuscrise,
l11criî.ri
teoreticeprivitoare
la istoria!.îmbii
româneS8U
lucriirivechişi lJoiele1cxicograri.e.
tn a'ldoilearind,se constatJ.că eelc111ai
rn,uItearticoledin TI{D\V1
aHintratfără
nieÎo schimbare
in THDvV".
Nu se excludde aieinicicuvintele-titlu
ak eiÎwrdLateau fost
corectatesauintregi
te, ori ale cărorLra.duceri
au fostmodificate.
în al treilearînd, strueLUT'<l
articolelor
în ceeaee pri.-v'eşte
paragrafulde grarnat.ieă
;1r<'lrnas
In generalIlcsehimbată
de la () ediţ.icla alta, 1nsensulcă diferlte1c
derivatede la
cuvllltuî
·titlu (deregulă"diminutivele,
allgrncnllltiyck
şi anLonimele
formatecu prerIxeele
negaţie,dar ulleorişi alte derivateapar\.inînd
r,unilieide cuvinte)nu s··aulucratseparat
(curnse proeedeaz:l,
de exemplu,
in DLH),ei s-auJ{\satla pamgrafulde gramatică,
alături
devariantele
lexicale
alecuvîntului-tiUu.
Conslatîmi
acestesimilitudini
!l1Qjore,
sepoateSpUlIe
eftT'HDVV'2
esteo ediţieIidelfta dieţ.ionaTlllui
Inl II. TikUn.
DarTHlnV2;nu
esLenumaiun dicţionar,lIlui IL TlkUn,ci (;,<;1e
o 11oIIii cdipe,r cI tiC11t il şi e o 111
pIc t a t ă. Camclerul
S8Ude llonLa
Leseimpunedtitoruilliatît la prima
veci
ere, cit.şi la o analizăaLeuL:'î.
Vomobserva,în primulrînd,Încercarea
de a se stabili
pentrufiecarecnvlnt·.titlu
primaatesLare,
lntreprinclel'e
pe cît de difici]Ci,
pe atît.demeritorie.
Chiarclacărezultatele
in aceastii
pri.v.int'i
}Jotfi, 1!IH'()l'Î,
donr
devinelimpede::Iemu,
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fărăcacititorulsămaiapeleze
la lucrărispeciale,
cii,depildă,foartemultecuvinte,
Imprumuturl
romanlce
deobicei,au pătruns,dupăcumatestămalalesdouăIucrăr!nouIntrodus>
în bibliografie(N.A.Ursu,Formarea
terminologiei
şliinfifice
româneşti,
Bucureşti,
1952,şi Despina
Ursu,
N.A.Ursu,Neologismele
limbiiromâne
in perioada1760--1860,
lucrareîn manuscris),
in epoca
amintită(darşi ctt.evadeceniiînainteşi dupăaceastăpcrloadă)
; tot astfel,pe bazaDERS
şi a altorlucrărisimilare,
sepoateaflacă altenumeroase
cuvinte
aparîn documente
scriseîn slavonă,
latină,gerxnanll
saumaghiară
cu mul!inalnl.c
de a fi
Î11texternmâncşt.l.
Unalt moddea seevidenţia
vechimea
;destăriiciteunuicuvintesteluareaInconsIderaţie
a numelorproprI!(toponime,
maifar antroponhne)
formalede la npeJa
tlvepe terenulIunbll
române.
în al doilearînd,noutatea
vinedia verificarea
atentă.1nluminacontrilmtiilor
ulterioare
primeiediţii(Dictionarul rouuuie,
gJ Academiei
Româns
: S, Puşoariu,
'Elymaloqisches
Wliden'mch
der Hurruint
schenSpraclie,I,
lfJ05;L-A,Candreasi O.
Densuslanu,
Dicţionnrnl
eiitnoloqic
al limbiiromane.Elemente
Bucureşti,
Hl07-1'914;
Alejandro
Cioranescu,
Diccionario
Ettmot
ooicoRutuano,
TenerHe---Madrid,
1966;Tache Papahagl,Dicţionarul
dialectului
aromăn,ed.a Il-a, Bucureşti,
1\)74:AugustScrlban,
Diciionarul
limbiiromăneşti
..., Iaşi, 1\)39;H, Mlhăescu,
Influentaqreccască
asupralimbiirotnăneptnâ
în secolulal XV-lea,Bucurest
l, 1956; TamâsLajos,Eiqrnoloqtechcs-historisches
Wi5rterbuch
da unqarischen
Elemente
irn Rumânischcn,
London TheHague Paris,1(j(j7; V. Arvlnte,
Diedenischen
Enileluuuuicti
in dcnrumănischen
Mtindartcn,
BerJin,1971,ca să ne oprimdoar
la cîtevadintrecelemaitrnportante),
a etimologiilor,
Pelîngădestulecompletări
sau corectări
faţădeTRDWl,de regulămarcateprinbarăoblicădublă,nouaediţieindicăeli regularitate
etimonulcuvintelorderivatepe terenullimbiiromâne,ca şi al neologlsmelor
(la asemenea
cuvinteIn TRDW1
lipseştesolutia etimologică
cxpresă).
Ceeace estede remarcatla paragrafuletimologie
al c1!vintelol'-tiUu
din THDW2
esleaceeaşireţinerefaţ.iide soluţiilefacile
(şi sub acestaspectTRDW2
est.eun urmaşdemneleprobitateaştiinţificăa lui H. T1ktin)
ca şi, la cuvintelela caresituatiao i.rnpune,
atitudineaobiectivăde recunoaştere
a dificultăţ.iJor,
mate1'ializată
prinprezentarea
celormaiimportante
propuneri
etimologice
apărutedupă
H. '1'i1<t1n,
în acestsens,exemplare
sint discuţiile
etimologice
de la cuvintele:aburca(după
informatiile
din Puşeariuşi Cioraneseu,
('.1'.re
contrazic
propunerea
dubitativăa lui Tiktin,
urmeazăo observaţie
carear puteaîntăripropunerea
Iniţ.ială
: "înrudireasemantică
cu urca
nutrebuiepierdutădinatcnţ.le"),
acc!la]'c,
acd/a(trlmiterca
la Cioran
eseuarc rolnI de a atrage
atenţia asupra dIficultăţiicazului),
alean(eu o inspiratăcompletare,
caredespartesensul
'Schwcl'mul.'
de celelaltesensuricu etimollmaghiar),amnar(dupăsoluţiafoarteprudentă
din THDVv1
: "poatedin lat. Jl1C1nUS",
THDW2
prezi.ntă
şi s()luţiile
din RE\V:man(Il)ăritzs
şi Philippide
sau Scribal1:
lat. "ignarium,
pe ultimarespingînd-o
pentrucă nu poateexplica
toatesensurile
cuvîntului;
amputeaadăugaşi faptulcăformele
dram.amlnar,amănar,arom.
mănarlu,cu â saul etimologici
- căciaicinu e vorbade epenteză,
ci deformerămasenesincopate-- excluddinl:reposibilele
soluţiipe *igna1'ium),
umpTOOl'
(al căruietimon,necunoscut
pentruTRDW1,
selimpe7,eşte
inbunămăsurăprin ultimasoluţie,a lui Bogreaşi Cioranescu
:
ngr,npow(Jo:;;
ar fi trebuit.!nsi1.
notat şi sensuladjecLÎvului
neogrec,'premature,precoce',
adverb'pn\rnaturement',
eareluminează
primulsensdin română).asfinţi,asmllli(dupăce
sintdesfăşurate
toatesoluţiileînregistrate,
concluzia
estesceptieă
: "Hămine
cu totulneclar")
aş (auxiliaral condiţiol1alului,
pentrucarcTRDW2
d.!,dupăPIliJippide
şi .Miklosich,
soluţ.ia
:
lat. volebam),
atrage(primeşte
ÎnTED1N2
etimologia
st3bilităîn DAşi Inaltedicţionare:
"ealc
dupăfranceză
sauitaliană"; de altfelşi atestareatîrzie,de la sfîrşitulsecolului
al XVIII-lea,
indkăformaţianeologică),
bălăci(TRDW2
renunţăla "poatedinbale'Geifer'"şi rămînela d.
şi -- chiarfărăşi, dupăpărereanoastră- hg.balakam
'imWasserspielcn'),
biban(seadaugă,
in consens
cu DA,CADE,SCRIBAN,
D., soluţ.ia
corectă:bg. biban),boreasâ
(cu completări
carecontrazic
presupunerile
luiTiktin),brusmre
(euadăugarea
propunerilor
maiimportante)
ete.
Uneori,modificarea
de la paragrafuletimologie
nu estesuficientargumentată
: boascâ
('"Wein-)Treber'.-Et:
necum.1/ Vsl./JOslCiI
vezihoşliIlâ;dar IJoslal
înseamnă
doar'ceară'In
limbileslaveşi evoluţiasemantică
la 'drojdie;tescovină'
nu e dovedită'baIlc'Witz'(lafelea
în DM)nu se demonstrează
a fi nicide originegermană,
uieilegatde înţelesul'Kartenspiel'
(şiacest.a
ar fi trebuitglosatîntîica suhst.banca"Gesamtheit
derEinsătzebeimGliicksplel',
apoi,prin specializări
sueeeslve,
'Kartellsplel'
şi 'Baccarat');boriâ(complctarea
cu soluţia
luiCioranescu
: originegermană
ni separcÎncontradicţie
curăspîndirea
geografieă
a termenului
românesc,
caremelamăun etimolluerairww)
; brebenoc
(Ialăde soluţiaTHDV{2
: mittelb.lat.
peruinca,
paragraful
corespunzător
din THDWIestepreferabil:"eLrus,baruen6ku,
ner.bar-

7
-----------»inok,tierninote,
pol.barminck,
irarbinek,
toalela genitiv-nka·c=lat.
ţserninca,
PL!:',,",Întrucît
indicăctirnologia
irncdiatii.
,}cuvtntulu!
românesc)
; adaosnu are ca etirnonpe adăuqa,cI pe
adaoge,
decon].a III-a,căruiuii estepart.lclpiu
(soluţjaseaflă în ))1'1.)
; pentrubilţ,carenu e,
pe bazaexemplului
din.Jipescu,
"capcană,
cursă',ei 'pretcă; aşezattransversal
în ştlubci
,
de carealbineleprindfagurE',s-arputeaaveaîn vederecactlmonuel'.bil't:e,
-cja (Hrincenko,
5.V.,sensul5); dealtfel,cuvintularemaimultesensuri(veziDA),dincareunele(precum
'cele
douălopăţelecaresepunla capeteleuneispele')seÎntllnesc
şi 10cuvîntulucralucan,
altelear
puteafi evoluţiisemantice
româneşti.
În al treilearînd, In edij:iaa douase operează
o masivăşi destulde consecventă
modernizare.
In privinţagrup{trii
cuvintelor
strictîn ordineaIfahetidL
în privinţagrafiiJor
şi, uneori,În privinţarosttril.Nu de mie:'îimportanţăpracticăpentrucititolTl]
de ad este
alfabetlzarea
strictăa cuvinlelor-Litlu
: a se despartede Il eleă (redat,dupănormelein
vigoare,1),s de Ş,t de ţ, i de i, astfelîncîtcon].că nu
urmeazăimediat
adv. ca
si inainteasubst.cabală,c.idupăsubst.cazuistică
; adv,iricănu maistil Intre
anoiomist
şi vb, ancheia,ei la literaÎ ; suhst.CÎinenu mulurmeazăimediatdupăsul.st.cainieaşi vb.
căina,ci dupăsubst.cizmărie
şi ciblă(şi căinaestepus la Jocullui); interjşi vh, aux.aş
nu mai urmeazăimediatdupăsuhst,as şi Inaintede suhst.asalt,ei la locullui, dupăadj.
asurzitotşi trimitereaasuinta; subst.aţâ nu se mai află ncrnijlodtîntresubst.al şi atac,
cidupăadv.aiunceşi
şitrimiterea
aţapoc; bieşi.bicanu maivin dupăsubst.bibliotecar,
eidupă
adj, bizui!şi trimitereabizunies.a.m.ri.
Renunţarea
la unelelitere:ii(rodatea ă),4 din.elenlentele
latineşti(red.alca frÎcativa
z),qu(redatcachJC,cu,co),lJ.otC:1.rca
diftol1gilor
e şi â ca eaşi00,renuntarea
la llotareacaracteruluisilabicsaunesilabic
a! luÎ i şi u (dispar1şi 1'1),
a caruderului
vocaJical lui e, i şi o
urmatede a, ă (dispar i, O,folositepexltrumarcarea
hiatului),înlocuireagrupuluisee,sei
dinveclJea
ortografie
cu imaginea
gnJfidia valoriilorfonetice
şle,şti, renunţarea
la accenLul
careevidenţ.ia
rostireaeu afrÎcatiiî.llgrupulsee(în neologisme},
renunţarea
la punctulcare
Inarcasonorl.zarea
lui s (;:i,în-locuit
CUz) :inter\/ocnlÎe
sauirnploziv
(ul'1u::ll
de o sonorăsau
final)Ia uneleneologisme
(procedeu
folositinconsecvent
de II. Tiktin),mareareajHeiotăl'ii
la cuvintele
vechiîn Joculhiatuluiducla numeroase
sehimhăride gmfle.În loculgmfiilor
din TRD\Vl:abagiu,abIa,obu:1;
aquisi(il1ne.!
acf6/e,ac!ua,acri/lă,acnaJ aql1arelă,
aqll.artu
..
adever,agemi'u,
agâ'e,awca,aiurea,olaltâ-eri,
albâstrW.
a{e'n,alizetl,alWană,amaz6'nii,
amerunt,cllnfa(Iă,
an.aUsaJ
anclJo'e,
apfl'a.'apo,qe(].,
apoi,alJr6'pe,
areta,ar(lofi1,.
asdetic,ai1gust,
au(li,
aVis,a,ibesf,
mIt,a,9il,baba/Iâ,
bacalalUi'Cil,
bafder,
bae,bâvesce,
bâuic16'râ,
bi'lrân,bet,biJal',
b6're,
boaz,boeI',baTea/.
!JOIlar,
quadrila!cr,
câfna,câmeşoW,
câpesll'll,
câpi"a,
IntîJnimin THD\V'2:
abagil1,
abia,abuz,achiziţie,
acioaie,IlCÎua,
acrealli,acuza,aCllCiFeld,
aC1Jarill,
adevăr,ageamiu,
agoaie,aievea,aiurea,il/aUdieri,
albăslriu,alum,alizell,alioană,am.azoGnd,
al1âmmt,
amiază,
analiza,anevoie,
Qj)ăru.,
apogeu)
apoLaproape,ară/a,arzoi,ascetic,(J)Jgusf,
aţf'zi,aviz,azbest.J
azi,azil,baballâ,
baclllaureat,
baidcr,baie,bâbeşle,
bănic{oanl,
bătrîn,Mţ,DOar,
boare,boaz(vezi
bogaz),
boier,borca/,bmwr,cadrilatcr,
eâiIla,câmăşoi,
căpâslm,câpia,gratiiperfectn(lrmale
pentl'U
cititoruldeastăzi;cititorulstrăinal dicţionarului
trebuie,şi În aeeafltl!
privinţă,consideratspecialist
saumDc.nr
f::nnilbrizat
cu speeificuJ
scrieriişi rostiriiJ'0p1ilneşLi.
S-apăstrat
uneori,pentJ'unevoide demon;itraţie
etimologic.ă,
1.(vezi"1'Oeoln1
amiazd),
dar lipseşteacolo
undenu arealtă funcţIedecîtca să aratero.tireueuafrÎcHtă
urmatăde consoană
(InTRDvV1
Melea,?,
hisiIabic,
esteredatin TRIJVv2
/Jicicaş,!nlerpretabil
ca l!i-sautri.siJabic)
). Dacădupă
vocală-lLI(final)a fostredus,îngrafiacontemporană
la i (sel11Îvocal),
conform
rostirE(înloc
dealu,alaiiisescrÎeai, alai),dupăconsoană
(nereferimla suf.-ar,-tor,dar şi la alte situaţii)
dispareeomplet
: birariii,în TRDVv!,
biral',în TRD\V2•
Daroperaţ.ia
de modernizare
nu se
facein Gazul
luiadetW.
(înTHDW1
bit;Îlabic),
caredevineInTRDW2
paroxiton
sauproparoxlton
(estescrisade'tiu),in lOG
să riimlnăoxitoo,ca în THDWl,dar CItgrafiamOdel'llizată
: adei
(formăearesegăseşte
şi la
ereche,Le/opiselal
Târii[Vloldovei2,
ediţiaP,P.Panaitescu,
ESPLA,Bucureşti,
1958,p.
în al rntrulearîcd,a'lloriiecleidc a dOlW
ediţii011Inlocuitacelecuvinte-titlu
care,eu
trecereatiUlpululJ
au rălnasshnplevarianteregionale
SHU
J.rrvechite,
cu !of:rHa
ac.ceptatăca
literarăde limbamodernă.Cuvintele-titlu
din THD\yl:absces,abundalll,
-dan/Ci,
alhimie,
aliluia(rostit,dupiiindicaţiile
i1utol'ulnÎ,
alilu-i-ia),
alminlerea,
al0111,
apus!,al'ababurd,
banieră,
balalama,
bâldfomieâ,
Mlâtllri
(vb),bellca,
bisexi,
bolnâvi,
brăiJănoc,
calcascăş.a.rămînÎnTHDW2
varianteale urlIliH()al'<Jor
cuvin[e·titlu:abces,abundent,
-dentă,alchimie,
alelula(lipsese,
ca
in generalin tot volmHul
1,indicaţiile
Ol'tocp1ee
; probabilare patrusilabe),altminieri
(şialtminlerea),
aloc,opusi,hambabll/'iI,
bandierd,
pa/alama,bâldiarnidi,
bâtâ/ol'i,
peltea,bisecl,
Îmbolnăvi,bl'cbenoc,
caleaşcâ
ş.a.OpefaţJa
de înJoeuire
al' fi trehuitrealizată,
Ineazullui lwrababurd
şi la variantaa/aba/JIlr..?
(în THDW2:
alabal-urâ
veziarababurâ,
ca în TRD'\Vl,
nu, cumar fi
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corect:aiahabnră
veziharabobnrăş,
t;n JocaparteIl ocupăînlocuirea
n.pr,Belgrad,
în TRDWI,
cuEă/grad,în THD\V2•
cle'ii
la crorlÎcarii
munteniformele
înUlniLe
sîntBeliqrud,
la C.Cantacuzino(Cronicari
munteni,
ediţieîngrijiLi'î
deM,.Gregal'ian.
EditurapentruLiteratură,
Bucureşti,
1961,val. 1,p. 20,128,129,l:H,!GD),H. Popescu
p, :l18,:l2G,:'128,
511-51:;,5U;)şi
R. Greceanu
iibid.,Jf,p. 42,4:1, sauBelgrad,
iaC.
tibid.,J,p. 1:37)
şi H.Popescu
tibid.,p. 284: 347):375,377,
Iulocuirtde vartant.e
tnvechi!ceu 1'o1'n18.
literară s-au
operatşiIninteriorularticolelor
(deexemplu,
ind.prcz,1 birnescinTHDW1,
birt:i,înTIlDW2).
Inalcincilea
rînd,trebuieevidenţiatii
stril,clunia
autorilor
noiieditiielea sporicouslderabll
numărulunită,ţJlol'
de eUe'ţiol1ar.
Fără ca prinaceasta 8:1,
c!ev:i.nti
exhaustiv)
lucrusprecare
probabilnici l1Uau ţinUt editorii,căciTHDW2
a păstratşi chiara accentuatcaracterul,
Imprirnat
de H, 'I'Iktin, al dÎcţional'uJ.rd
ca tezaural cuvintelor
vechiromânesti,
noua
îşisporeşte
numărulde('.!1Vhlte-tJthJ
cuo treime(veziFntrctiucerei
t),lB»IHInumaiprin
gareaunorneotogismc
de larg;}circulatlo,
ci şi a llDOI"
cuvintcvechi(urmarefircascrl
a imbogăţIriibihliografice).
Partedin acesteadin urmăsînt extrasedin interiorulalt.o
r articole,
undefÎ(m)'au
ca derivateîn '[amiiia
elecuvinteil cuviutului-t.il
lu. iSucredemcă, dRC,)
s-arfi
procedatastfeleu toaB consecventa
s-ar ti fl1cul'articoleseparatepentrut o a t e
derivatele
-, antunimc,
dlminutlvc.
augrncntative
etc.).nouaeditieal'fi nvut de pierdut.r·:
adevăratcă s-arfi l11depilrtat
destulde vÎ:dblJde
lui H. Tildin În generala
lcxlcografî1ol'
dinprimajumătatea secolului
al )()(--le,a),
dar
ar fi
n1Hl'C,
dacăne
gîndirnDUIuaÎ
la trei aspec.Le:
1Qnoilecuvinle-tH.111
ar fi
lo.ate,]1l'irna
atestare;2u
fi-arfi putut evidenţiaevolutialor "etlllmtieiî.,
adesea
numailor, Juernimposibilde
realizateîndsintpUl'şIshnplucnulucraLe
înparagrafularnesLeeate
en variantele
proprh.1-zLsc)
cu vadarrlele
fonctice şi C'Ll
fonnelc
; :r) ar fi re-ieşit
rnaipregnant
şi sistematic
modullor de formare,fune\jaşi productivitatea
afixelor.De exemplu,
S.v.cal
figul'ează
diminu
tivulcâluş,careIl-armaiIi tl'cJn:iI:
să.fie inserataici,elevremece esleşi
cuvînt-titlu;la câluşera necesardecişi Ullsens'eulmicSi]
LI[11](:\1",
ca şi altul'buca1:'l
ele
Jelnn,legatăde funie,eu care.secoboarăoflll1enH
în .puulde sond;'f(lipseşte91cUnIJAJ
darpoatefi ilustrateu un text dlaledal: "Cîndintram1npuţ.aveamun lemnp-aşade lung
[cîthraţ.ul]legatde sfoară,
şi-n(':iHearnp('
lernnulrila- se nurneaciilu:;;şi 111f't
legarnbine
pe sfoară'\_ALRT,
pet.762/11.:24(:}/18---20).
TotS."'\l.
calfigureaz8
ţ;iciiln.şel
C:1diIninlltht,
dar
ar trehu.istifie cnvint-tHhl,
Hl,lear
pe.n.-Lru
faptnid1nu înscauJ.uă
doar'cal Inlc sau tînăr',
ci şi,la pl.,'caidele11111,
la bile'i,pccarelncnlecă
eopilî carese lnvirte)cîn cerc'.Racordarea
la noileprJneÎpH
şi nornlelexJcof{rafIee
csh o
de optiuneIn cazu!uneireedit8xi,
dar trehui.ev:lzutdac6Ihlclitaten ub acest
iaţ,l.de priI-naedj"ţ:ie
aduceijinIt
avanLaj
faţ.ăde ce!,carenu c de
spaţiutipografie.
DintrecuvinteleAitlu
noi,
cîteva pent.rua evIdenţi.a
dhncnsiunea
operatieide cmnp'letal'e:
a}Jolecar),
ardeia!(careinlow
cuicşte,datorităcltatldui,v1),(adela(Un
extrascUnndj.ardelen.esc,
TID\Vl; dar sensulII, Subs-L
PVolLstanzJ
este·pndll
ol'ie3
, Ilcologisrn
ine..
xistentîn TRDW1),
orienie
vonArif.l.1H";',
lip:;eşte
din
; pe bazadtaJ.llJui
din
Dosoftei
se puteaintroduceşi ad'v.tll'/cnc.:;!e),
{'{s/rucarc,
as[rucul,
aslrucâlnfnf,
aslrucăloare
(1n
TgJYW1
doaras/ruea),
aslupal(înTIUTW1
doar
asuda!(al'latIiIIn THDV\Tl
sub asuda),
astupare,aSl.lj)l'enic)
asuprire]asuprit,aSl1[iri!Ol' , extrasecHnartic.olul
asupri,'rnI}\\r1),
aşe:'Zare
şi aşezat cu citatecu tot rHîJ
TIiIY\VJ
dar ncaşczurc
ar trebuilucratseparat
in TIi.DVV'1),
de aUIin,
eik,iare alt etimonl"
ballcl
şi banc2,
bancălşi
(loatepa.trudes.piJrtite
EI.
ethnologiei
elinbancll;
Tli.I)"\Vl),
bătut(cufonrtelnultesens-:,u'l,
extrEls.Înclude
şi sintag1ua
bâ.fllf
decahlc"zăpă_c:lt,
buhllae")
î:ntilnith
în ':\IoldrVf.l)J
(lucrn.te
lrnpl'C-IUJl
deTI1IJ\V1,
tn ciud,a
scnsurHoI'
şi etilrlologUJor
difetHe
; sepuLea
Uil
)UnJplă',
cuHlestărÎ
in NALRldold.IillCOP.
1,sau'parteamonlea capului,llllgiî
DA),boldil(dinboldi,
'rr-u)"\,i\Fl),
bo[olJclniş rri-,cstnre
e un Dunl('
lucru
rnC'lliJonat},
boltii(cUn
bolti,THD\:V1),
lionz<1l'
(în
VHriantă
, cmllprobabilar fi
si trebuitsă ră.lnlnă, acelasiInteles
etiIn_oJtJI.:ic\),
hOT
(nou)
buciun11
şi bncÎZll:n2
(despărţite)
;"1ortral,
etc. ".f
, -"
Creden1
eFial'fi l.rebtdls3.fieluerale
aşaClUJl
s-aprocedatcualipil afiş,adagiO
şi adagiu,jniructtau cthnologii
diferite)
(hJcruevidenţJat
şIÎnTl{r)\\I::)!
envintecaateu«.;gl'.,/
lat. atheus)şi ateist«it. ateislo:;
la senSUl
vechi'ateu's-aracHlllga
şi unulnou,partizanla
aleisrnului')
; bezcl'(şivariantele)
al' fi trehuitdespărţitde mcscnler
(şivariantele),
avÎudeLill1011uri
diferite,
doareoraclieIe
; bibilicâ,
separatdepichcre
(şivariantele),
căcinus·,ademonstrat
că ar aveaa(claşietimon; băşinâ«lal. pop.0(881110)
de beş(în cornpusul
beşl1/-calului,
<lal.
oissiwn);bolarI 'Biiltchel"
«bo!â+slII.-ar) de bolar",8.11.,
'KeLte
...' «boli suf.-ar); lJ!'CC!z
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HEC.ENZII.
HEVJSTA
H,EVISTELOR

adj. (el'.şi nslov.tire:«,(leBrca:a«:vsLbrezi:'mesteacăn')
; bucco(probabil
lat.
de
bl1c.â
«; genn.Buchse)
; Ma,inlor].(dimologie
necunoscutii)
elebuâ,vb,ren.(dininl'erje(.\i'e)
carâ«ser. kafll)decarea(-<le.kotme.
il. calfri)
; cahlăşicăhală,cuelimologie
muttlplă,
nuSI:pul
lucraeadouăarticoledecîtdacăseprolreazâ
căau etlrnonurt
diferite(Înacestc"zcăhul
ă, fiilJd
cuvirrt-Lil.lu
, trebuiascosdintrevariantelelui cahlă asa CUllL
dintreetimoJluriJe
lui lniltai,
trebuiascosle. buoa,careeste,cumaratăşi TIi.DW2.
etlmonal subst.bU[jă-);cais
trebuiadesp'lrf,it
de coisîn (<:magh.
Icajszin),ca şi caisă(<:le. kaţjisi,ngr.Xtlio'L)
de
«cafsÎn).Lipsesc
dinHdouaediţiefat·iideprimaeditienu numaicuvinteieşiL!'
dinuz.C3arabar/ilie
(poatese va 1ueraIa 11),dar şi neologisme
ea asilnbic(înTHDW',asi/ali),belicos,
E,te
binecă pref. anii-a fost tratatşi in TID\V2,dare păcatcănu s-au lucratşi alte prefixe
şi pseudop
retlx.e
: a-, anie-,athi-,aulo-,coulra-,care.deşilipsescdin THDW,ar fi prezentat
t.ot.uşiacelaşiinteres.
'Totîn
el] cuvintcle-tit:u
şi cu varianteje,
vomol.serc
a ciiin TIrIJS\?ldoar
put.ln«dintr«
şi voriunte!ccuprinsein paragraful
de graluatJC;J
apar
În ordinealfaJwUrJi,
elitril1Jilerc
la cuvintul
..tltlu,Aceeasi
situatie,desioarecum
sepel'petucaZ8in Tl{D\Y",
CCC;l
ce constituie
un oarecare
impedimJTt
în consultarea
narulul.
cu
eubul-calambur,
vorr:observacătoatevarlantelc
luicaeodir
(cuc« i CII")
au o
lrimitfl"C
(prinreprezentant
'i): câcâzdare
etc.vezicacadir;la fel,
toaledirninlltivele
luicaââ,dOrl,f
trirniterea
câdişoarii
elcovezicadâ;toatevarlantele
luicaloc(Jn
(c-ltc((-şI efi---)
alt dCjar
triuJiterell
calatcaneLc.vezicalacan.La aeeast5portiuneLipsese
la va··
ria.ntele
şi detivale!e
cuvlntelor--tiU,tt
unnătoarele
trirniterÎ
: cacfrlna
vezicaciallna
; ('acer,cacior,
coeir.câciorcclciur
vezicacilu';UWll111
vezIcacorn
: caden/ie
vezicac[enfâ;
caliavezicaeliu;
cuadranl
vezicadran;radi'ilei,
cadrilinvezicadrilal; ('a/<l2
vezica[as; ca{l'iLl,
co[clu(â
vezi
eu{e,r;ioaicâ,
cafc'[lifâ
vezicafegia
: ca{ine
vezica/enea;câf'lan
vezica{/un
; cai/uivezicahl/!.
;
vezicaiaret; calcelvezi.eaie. câftuel"I,T(zi
caieT;căilnăcel
vezicai.Inac
; c(J.lişor.,
câlaşol'
vezicul;
eUlmiÎl',
calal/r,c(lmcofÎ/, calaca!hete.,adic{,,12din5:5carese-puteau
opera.
[n nIşaselearÎIH'lJ
Vtiinrncnţiuua,
ea o noula1.e
de lnareinlportn.n-ţil
a THD'\/2J
apariţia
UIHlÎ
nonparagrnf,se Sprachgeogl'aphie
-, ln carese Îac tr.hniterila ./.Ll{1 şi i1..LH
IL
A('c5te
trimJlcr:i
nu
dea precizaariaelen1splndire
a cuvJntului
in dlsCllll-'lC
şi)pe.această
baâi,de a da ()cîl
sigurăsoluţieetill1ojogicti.
Al'Ii putul.îi antrenateşi dateleoferitede
iVALl?
OII.I--V,de.ilLRRJIul'.I ·III şIdeNALI/.lJan.1,saudeALMr·· II ,;1chiar,ţinind
seamade componenţa
echipeide eolahol'atori,
de dateleîncăinediteale cc.lol'lalLc
:.lUase
JTiiÎo"
v.ale,analeîn arhivele
institutelor
despecialitate
dinClu.i'\"apoca,
Iaşi,Bucureşti
şi Tl!,.",.n,·!·".
La fel,apreciemch şi volumele
de texteclialectaIe
erauutilefie pentruînregisLrareanoi
cuvinte,varianteşi senwri.fiepentruprecizarea
riispîmiirii
cuvintelor
În graiuri.Chiarşi "'ja,
punctulde vederedialeelologic
se dovedeşte
fecllnd,de exernpln
la paragraful,ieti.llloJogic
al
cuvîntului
{;aroanâ: russ.,magy.bOJ"OlW
j I ])10tCl"I'HoriaIe
Verbreitung
sprichtfii];ukr.
Herkunft.._.se; : ALH r, IZ.3ti".La paragraful
etimologic
al cuvintului
caiaar puteasii
rămînădoar:,,\Vahrsch,
tiirk.kaiJa'Fclsen'
: Zllr13dtg.
vgl.kayorO"GCÎ12d'fgernachtes
Hnfeir;en.
lImaul'demLi.'.Zl!geben",
Înlnleîtrăspîndirea
termenului
(ALHSNiI, h. 285)doarin Moidov1\
şi IIJun!e!l.in
11
rp(iliTieulcHzil
în favoareaoriginiiturceştia cuvîntului.
ToLastfel,fi-arfi lm])og:iiţit
numărulv:lI'Îanlelol'
daciis-arfi apelatsisl.mllatic
şi Ia alteIzvoarede ncelilşi
fel: I1c16,
acoioşâ
(ALET).
(ALM),
accent.ul
bivoli/ti
(NA.LR
;lfold.Bw;ou
...n'ifipUIIGlll'ilc
la întrebarei.\
8()2,ca si
vcvcrilâ),
bUicâ(variantilla Mlutâ,ALBSN Il, h. ;)(H).Paragmful
SG
CHre
treÎJuia fieia !J(jnwci
(ALHU/I,h. iJ)segăeşlcdingreşeală
la bama(care,dacăe ad.i.
rOlUl'tnc.sc.
ar fi I.rebuit
să apanlnearticulat:b(un,OCll'ttă.).
In 111
dud.ca noutatenu nU111ai
fonnalii,în THD\V2
apareseUl
nul(-r·)"UnLergegallg"n8 . li" exemplLl
la.an, arzilwl,asalll,asclwrill,
ascflcrlill
etc.Foatear fi trebuit
acest,O(,i'1:\
si Licuvinteca a:;cuifâlllt'nl,
acnltă.lllrâ,
ooinic,boz,eu atestări(1ndicţionar)
doar
dinsecolulni XVII-Jea,sau,la benej'lciaml,
indlcalia,,învechit.".
Pe lîngăacestsemn,indiC'lţij
de acelaşigc,lIse danşi prin"veraIL",
"LV","chem.",cceacepermitecititoruluinespeciaUzat
cu istorialimbiiromanesă dcduşeascii,
de Inprimavedere,incadrarea
pe epoda cuvintelor
t raLatcîn dieţionar.
Incheiempezentarea
ediţieia douaa dicţionarului
lui II. Til;lincu cîteva.obserY<l\Îi
llllll'Unte
şi Ilcsistematice
care,deşicritice,nu schimbă
aprecierile
noastreelogioase
privitoare
la opera lexicografică
în dicuţie.La amai, solu\ia etimologicti
întreagl\ar fi.Ci+ moi
(lat.mol/is).
cala Olm.ug
(a+muI'{/.
în THDW3
ca in DA); ardoure,
ar ti trehuitsă aibilca
etimonşi 1'r.ardem: la aş1(intern seputeald{lUga
observaţ.îa
Cflvaric!1l.a
aşi.dinsuelul
ţării.,se,explic{!
princnraclernl
muiat al luiŞ; la blwu"era necesarlillprimsensgencral'tablă.
tinichea',ul'lnÎl1d
ca sensul2 'Achscnblech'
(singurulîn THDW2)
şi :-!'tavă de tabEl'(care
trebuiaa dăugat,cf.ALlVI
IIll, h. u5\1,uul)să fie consemnate
ca specializtiri
ale scnsnlui1,
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far et.lrnonul,
tlnfndu-se
seamade diversitatea
variantelor,
ar Il trebuit,dupăsolutlaTRDW?'
:
mlttelb.dt. Blecli.,
completat
cuII ef.uel'.bljacha,ser,pleh,hg,bljacli, magh.pleh,caInDA;
pentrubnţni,etlmonului
buţ"(Interj.)cala Cioranescu,
arfi trebuit,poate,săi seadaugeIl cf.
uel'.ba/miii(inHrlncenko
cusensurile
'a lovi,a izbi;a cădea','a seaprinde,
a luafoc,a izbucni'),
iarpentrubuş'Puft.Fauststofl",
ampropune
II ef.şi ucr.bilhan'Sto13,
Buff'sau,cuşimalmulte
şanse,postverbal
dela buşi(cf.uel'.buhaii'a bate,a lovi;a izbi;a sparge',cuformein conjugarebus-); la aâ-hoc
seimpunea
caetimonnulat.ad-hoc,
eln, lat. aâ-hoc
(cala alteneologisme:
aâmonitic,
adnota)
; la articolulapoi,13, deapoiestelocuţlune,
nuadverb;apostol
areo foarte
bunăschemăÎnDA: 1 'Apâtre
...', P. ext.'propăvădultorul
UI1l"Î
învătătur!'.
11'cartecanonică
cuprinzind
fapteleapostolilor'
(înTRDW2
sensul'postulSf'Inţllor
Apostoli'
e subH, nu subJ,
ca specializare)
; la auri,exemplul
cu careseilustrează
faptulcă verbule tranzitivarcverbul
la dlatezarcflexivă
în acuzatlv,decinupoateaveacomplement
direct(unexemplu
euvb,auri
tranzlt.lv
e în DA,s.v.);la baeiar fi pututfi adăugatşi sensul'termenderespect'(existent
in
DAşi la Ctorauescu)
: formatitlu ar fi trebuitsă fie baqea,conform
etimonulut.
nu baqeacă
(precum
In DM;aceastăvariantăprovine,dupăpărereamaimultorautori,dincontaminarea
bagea+ogeac)
; pentrususţinereaetlmologlet
din bg. balakam'im Wasserspielen",
la bălăci
trebuiasă fie lnversatesensurile:f '(herurn-)
patschen,pantschen",
Il (figurat)'(herum-)
schmieren';eu sensuriinvechiteInvechite(pentrucareîn limhamodernăse foloseşte
adj.
vechi)
aparebătrinca determinant,
in limbaveche,nunumaial subst,vin,ţuică(uzur!curente),
romani,domni,tiremuri,
zile,halal',cîntec(ilustrateeu exemple
in THDW,vezi1.1,b-rl),ei şi
al altorsubstantive:baltă("...aceastăbaltăIastebălrtnaşi dereaptăa sfinteimănăstiri...
'',
an 1627,DHHB,XXI,doc.199),cale(,,,..din SIănicpină la mijloculdealului,<,",,-lea
cea
bă/rfnăa lui Mihaivodă ", an 1628,ibid.,XXII,doc,78),carte ("...cum citesc['arată;
scriu']cărţilecelebâll'fne", an 1626,i/Jid.,XXI, doc.,13,şi an 1629,ibid.,XXII,doc,
359), descălicălură
("...acelloc de prisacăau fost descălicătură
bellfÎrul
lui Sofron,iar
popaVlaseau ziscăiastedecălicălură
maiMlrÎnăsocru-său
lui,Hiraton
...",Moldova,
an 1632,
Ghibă.nescu,
Sureleşi izvoaâe,
V,doc.CCVIII),
direse("...dil'esele
lui Dohl'cnehi
şi a fraţ5lol'
săisintmaibătrÎne
şidircpteşi s-aucrezut",
an 1634,DRHA,XXII,doc.150),âmli1uri
("Iară
încapulfîpiis-anaflatşaptedrumuri
bătrÎne
totaratecuplugul",
Moldova,
cea1642,Ghibănescu,
op.cit.,III, dac.148),hrisoave
(a111630,DRHB,XXIII,doc.35),semne("...eumau ţinutşi
maiclenainte
vremepre semnele
MlrÎne",
an 1628,ibid.,XXII,eloc.6, ŢaraRomânească,
an
1661,Ghibănescu,
0p. cit.,VI, doc.LXXXV),
tocmeală
("...pre tocmalalor eea /Jălrfnă
..."
Moldova,
cca1642,id.,ibid.,III, doc.148),vii("...viileceleMfrÎne
dela H.ădăclneşti",
an 16,11,
DRRB,XXIII,doc.276;aicisensulesteJncăin uz); bâlrÎn'vechi'conferăşi anlonirnului
săunormaltînărun sensneobişnuit,
'nou',ca In exemplul:
"...ca să arate...căr-ţile
celebătrîne
şi celetinerealemănăstirii
AnhlOasa"
(an1645,Mllntenia,
N. Iorga,Stlldiişi documente,
XVI,
p. 72).Lafeladj.blln,Inoameni
buni(1ntextelevechiistoricedepînăîn secolul
al XVIII-lea,
cînd,sensulîncep
indsăsepiardă,formula
devineoameni
bunişi bătrÎni,
ajllnglnd-·-il1
perspectivă
diacronică
- pleonastică)
însemna'hătrin' (ef. şi buns.m"străbun,bunic)şi doar implicit
'ehrenwert,
g13ubwUrdig'.
S.rn.bizoIZ
nu poateaveapl. bizon(probabil
greşeală
de tipar,ca şi
bfrlăveziblrsă,unelecorectera bÎrfăvezibÎl'Sel).
La bolocan
lipseştecuvintul-titlu
din citatul
ilustrativ"Asearămăculcaişiaziiată-mămareban" (coreet
inTRDW1
: mi'iCUlc3i
bo/acan
...").
La brÎllcă1,
pentruformabrfnclllitil,
paranteza(ironicpentrufllfculiiă)
nu esleexacte.
; (dacă
s-arfi lucratcuvintulbrÎJlcllli/ă,
trebuia,probabil:,,(ironic)
'mină'.inexpresia
a minca(apuca)
el!bdnclllita",
cu etimologia
: contaminal'e
dintrebl'ÎJ1că
şi fllfculi/ă
(nudiminutiv
dela brlncă).
La ca,dacănu s-arecursla soluţiaI. Adv.,1!.Conj,(cain DA),trebuiamăcar,la Incadrarea
morfologică,
ordineaAdv.,con,j.,căcisensurile
1- 6 şi \)sintadverbe(lascnsul1 nu e exactă
afirmaţia:"caintroduce
propoziţii
comIHlrative,
în carepredicatul
verbalestelăsatla o parte",
căcielementele
introduse
princanu sintpropoziţii,
ci complcmcnte)
şi dOHT
7--3sinteonjuncţU
(ieşitedinuz,in loculluicafolosindu-se
inlimbamoderni'i
că),Iarsensul10priveşteconjuncţia
compusăca Sel.
In privinţ;lllotăriiaccentului,
vomobservaeă bâ/ârare şi accentulbatir,copaslie
are
(şi)accentulcopâstie,
badd-başă
are şi variantaînvechită
oxÎtonăbacal-başa,
iar anostşi abaie
nu se accentuează
ânost(greşeală
preluatădinTRD\V1)
şi abaie.
La bibliografie
nu aparunelesiglccarese folosesc
In'interiorularticolelor.
E adevărat
că ele,unelenicimăcarprescurtări,
sintfoartetransparente
(Chirijain J!rolJ.,
Boierişi ciocoi
PetruRareş,la AL[Alecsandri],
Scris.,Flora1'.,la C.NGR[Costache
Negruzzi]),
dar,Hpsind
dinlislablbliografică,
nu se cunoaşteediţiafolosităin dieţiollar.
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în concluzle,
ediţiaa douaa dlcţtonarutul
lui IL Tiktin este()contribuţie
importantă
la dezvoltarea
Iextcograttet
româneşti.
Omagiind
figuraunuimareînaintaş,
aceastăa douaedipe va constituifărăîndoialăun util instrument
delucrupentruspecialiştii
românişi străini.
LA. FIOI'ea
Centrul
deLingvistică,
Tstoric
Literarăşi Folclor
Iaşi, sir. Codrescu,
III'.:2
ALEXA.NDHU
PHIL!PPIDE,Operealese(Teorialimbii),editatede G. Ivănescu
şi Carmcn-Gabrlela
Pamttl,cu un studiuIntroductiv
şi comentarii
de G. Ivănescu,
Editura
Academiei
R.S. România,Bucureşti,198,j,442p.
Considerată
ca fiiudreprezentată
de trei "şcoli",,-.careactiveazăin celetreiprlncipale
centreculturaleale ţ.ării-, llngvisticn
românească
fj fost consolidată
de trei mariInvătatl,
carean trăit In primajumătatea secolului
nostru.Dupăreeditarea
operelor
principale
alelui
SextilPuscarIuşi OvidDensuslanu
a rămasmcăneîmplinit
dezideratul
repunerii
În circulat.le
a opereiceluilalt
mareedllalIlngvlstlnl!
româneşti,
preaputinvalorificată
degeneraţiile
actuale
In duda profunzimii
şi extenslunil
ei extraordinare.
Simplareedltarea lucrărilorpublicateşi
punerea
incirculaţie
a celorincditeIl-arfifosttotuşisuficientă
în cazulluiAlexandru
Philipplde,
căcidensitateafaptelorşi ideilor-- estedoaroperaunuiînvăţatcareera convinscă ştllntn
esteşi trebuiesă fie grea-<precumşi nonadcrenţa
faţă de uneledintretezelesalenecesttau
cuacuitateointroducere,
o motivare
şi o actuatlzare,
aşacumsecercdealtfelIncazulreedltărtl
oricăreiopereştiinţificesaufilosofice
de mareanvergură.
VolumulAlexandruPhtlipplde,Operealese,Teorialimbii,primulmenitsă repună
IncircuInţie
operamareluisavantromân,reprezintă
dinmaimultel)UllcLe
devedereo realizare
neobişnuită:
prinefortulin vedereastabiliriitextului,prininaltulnivelal notelorşi comentariilorşiprinperspectiva
creatălingvisticii
româneşti
şi europene.
Editorii,profesorul
G.Ivănescu
şi cercetătoarea
Canuen-Gatn-lela
Pamf'il
, au selectatpentruacestvolumlucrărilecu ceamai
largădeschidere
teoretică,carecnnţinideilede lingvistică
generală
ale mareluilingvist.Din
vastaoperăa lui Alexandru
Philipptdo,
sîntdateacumla lumină:Principiide istorialimbii.
Iaşi,1894,Introducere
Înştiinţalimbiişi Fiziologia
sunetelor
(acesteaelinurmăreproduse
după
textelelitografiate
Înl\l20·-·1921
şi.completate
cuadăugiriIe
luiPhilippide
dincursurtle
predate
ulterior)şi o notădinOriginea
românilor
..val,II, referitoare
la Bazadearticulaţie
şi bazapsihologică.
într-UItamplustudiuintroductiv
şi In numeroasele
noteşi comentarii,
profesorul
G.
Ivănescu.
celmaide seamăelevşi continuator
al lui Phtlipplde.
stahileştc,f'"tpăcu etapă,
formaţiasa intelectuală,
fillaţiaideilordin operelesaleşi actualizează,
explictnd,
dezvoltînd,
corectînd
saucombătînd,
tezeleexpusede acesta.Subacestaspect,niciun llt marelingvist
român,a căruioperăa fostreeditată,
nu a benertctat
de o atît deextinsăşiprofundăexegeză.
Sintamintitecuacestprilejşi sltuaţtllcdeminimalizare,
nonrecepta
r«şi necunoaştere
a valorii
opereiluiPhflipplde,
faptecareali generatserioase
prejudicii
lingvisticii
şi'culturiiromâneşti.
ArăttndcăPrincipiide.isiorialimiriieste"primalucrarepeplanmondial
caretrateazălingvistica
evolutivă(dtacronică)
generală
separatde lingvistica
dcscrlpt.lvă''
(p. XIX),G. Ivănescudemonstrează
originalitatea
ateste!opere,chiardacăavuseseca punctde plecareo lucrarecu
titlu asemănător
a lui IL Paul.
DarG. Ivănescu
urmăreşte
gindirea
lui Phlllppide
nu numaiIn legăturăcu fenomenele
lingvistice,
ci şi in relaţiecu filosofia
şi culturaeuropeană
In ambiantacăreiase formasesavantulromân,Philipplde
dezvoltase
adeseaşi ideilegatede .prohlema
cUlloaşterii
ştiinţifice,
de etapeleşi metodele
de iuvcstlg,rţie
(CHIn primulcapitoldin Introducere
În ştiinţalimbii,
p. 239--240),
precumşi altelereferitoare
Iaolllşi societate,
la posibilHăţile
cognitive
aleomului
etc.Pe bazadatelorfurnizate
de texte,G.Ivănescu
stahileşte
căPhilippide
a realizat"odoctrinărealistădesprelimbaj"(p.XLI),fiind"dupăSchleÎcher,
celdintîimarelingvistmaterialist",
De fapt, ceeace esteremarcabil
la A. Philippideesledialecticaobiectivăa lucrurilor
vilzutăin modulde existenţ.ă
a universului
in mişcare,ca modde manifestare
a cunoaşterii
şi a cugetăriiprin .însuşirea
În etapesllccesive
a cunoştinţelor,
ca modeleredaregradată,
potrivitlegilorgindirii,a cunoştinţelor
şi ca sistematizare
a lor.
Din cereetarea
l'api<)]or,
Philippidereţineconstatarea
că întreagarealitate(obiecte,
fenomene,
raporturi)estesupusăuneimişcăripermanente
(p, 4-fl), dar nu acceptăopiniile
teleologice
care.atribuieacesteimişcăriun scopprestabilit.
Mişcarea
nu esteulljJormă,
"lumea
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mergeil1sncadăr!
i în zig-zaguri",
şi esteIactorulcare,,(!{\
substautt-i
1 malerieiJ
acelenenumăratefeţe,suptcareia ne apare"(p. 19\J).Limba,carenu esteulci numaipsihic. nlcinumai
fizic,"Hlerge
pc drumulfatal al mişcăriiuniversale,
eu toale elementele
ci atît de varii
la primavedere,dar cu al.ll.de grende deosebitunelede altele,cu muşchii,cu nervii,eu
sunetele,cu tntălesnrfle
sale"(p. 1nil),Pbilippide
Intutcştccorectfenomcnele
de continuitate
şi de disconttnuttat.e
dinprocesulmIşc[lr.ii
(vezip. 135---1:lG)
i admitecă în limbăarcloc o
permanentă
creaţie,ceeace înseamnăevolutie.Aceastăevoluţiese realizează,
ea în teoria
darwlnistă,
prinvariabilitate,
selecţieşi, apoi,generalizare.
Producerea
repetatăa unuisunet
facecasăalhăIor:o "aIUllccare"
a sunetuluiocazional
faţ,'iele"sunetuluz"; aceastăalunecare
produsăîn aceeaşidtreclleprovoacăla un momentdat schimbarea
sunetuluiinitialîn altul
(p, 15--Hi,198).Dar,aşacumalunecăsunetele
(seschimbă,
ovoluează),
tot aşaalunecăşi inţelesllI'i1e
cuvintelor,
căeiînsăşicunoaşterea
evoluează.
se schimhăconceptele,
noţiunileexpri.
mate(p. :37-38,180).Direcţiaevoluttvă
prinvnriabititat.c
ec;leîns nnrni!cazulgeneral.",\ci
uneorivariabilitatea
poatefi dcvlantăde la o e]irce[ie
unicăi aLnnci seproduceun fenomen
de acceptaresau respingere,
de selecţ.ie
prin urmare.
Schirnhnrea
limbiiestepusăde savantulromânîn relatiecu o multitudtnc
de factori
întrebuinţarea
Îl!timp,aualogla,
creaţiaimediatâ,
rilmul,irnprumutul
etc.Celemaiimportante
cauzealeschimbărl
i Îl!IirnbăsîntInsă.dupăPhilippicle,
bazadearticulaţie
şi bazapsilJologici\
(aceastanumităiniţ.ial"Iămmireapsihică a cunost.Irrt
clor").
Omul,remarcăPhitlppidc,
nu poatecunoaşte
nat.uradecîtgradat: "buciiţi
... dlntr-tnsa au devenittreptat cunoscute
acesteiinteligenţi[a ouiului]şi Intr-ograclare
fărăsfîrşit.
de la timpIa timpşi de la lor:la loc,sfărîmăturile
cunoscute
se inmulţcs«
ori scad"(p. J28).
Darlucrurile,
şi prin urmareşi reprezentările
lor,se g;lscsc
în raporturi unelefaţă de altele,
se influenţează
ree.iproc,
iar acesteinfluenleşi raportmipot ap'ln)ai eleatît in sl.arede
reprezentare,
eiLşi în form.ăgeneralizată,
în starede idee,de noţiune(p. \!).CorespullâiLor
reprezcnUirlior
şi noţ.illnilor
avempc planullimbiicll\'Întcle,
(areîntrucîl.semnificil
lucruri
se numesccuvin/e,
in 'intelesobişnuit,
iar întrucîtrCp!'ezinlă
rapOl'tlll'ilc
se !lumesc
Forme
[/l'amaficale
(i/Jid,).La nivelulgeneralal limbii,cuvintele
l'edUll
notiunii se insLituie
ca [orllletip, eăeinu avempentrufiecarereprezentare
un cllv'int(p. 10,iDG 1\J7).i, ca oriceunitate
abstraclil l'eaIlzalăprin generalizare,cuvinlele tip nu se proclucCHiltarein vorbire,
elealeătuiesc
uzul,"elementul
conservator
în vorbire"saumodelulidealşi bazapentruvorbireaocazională,
manifestatii
Într-oinfinitatede variantc, Şi cumele!11cntul
variabilse aflil
in vorllireaocazională,uzlll
se poaleschimbanumaidatorităacesteia,iar modificările
elin
planulvorbiriiocaziollale
slnt e.lemenlcle
pe bazacăror'lse schimb[]
limba(p, 10-11).
Vorbirea
uZlla](t
devinenorml'l
penLrumembrii
uneicolectiv.ililţi,
limbaC0I11111Hl
a lor,
deşiin vorbireaocazională
ei se lasăpradăvariaţiilo!',
şi, astfel,limbacomunăse schimbâ
dato!'ÎUi
uzului,iar a:eest.a
din eauzavorbiriiOCazio1wle
(p. 11.),
Din celeafirma
le de PhiJippidc
desprecategoriile
limbăCOI1WIHl,
uz şi porbire
ocazională,se poateobservasurprinderea
de,siivîrşită
a dialceliciifenomenelor
lingvistice.
Marele
Lingvist
ieşeanadmitein diversitateafaptelorJingvistiee
() unitatepl'Înintercondi(ionare
(p. 19\J),apropiindn
..se astfelde o eoncepere
determinislă
a fenomenelor,
trăs{rtul'ă
evidenţiată tn chipdeosebitprin nlenţJamareacordat;1
raportuluicanzaJ,elesurprinderea
eiruia
('ond.iţiOlllllcl
validitateaoricăruidernersştiinţific:.
La fcl ea alţi neogralllHLiei,
PhilippidenumeştecHuzele
"principii"
şi consideră
cii
in eepl'Îveştc
limba- careestcprodllsul
a douăcauze,unafizicăşi alta psihică, istoriaşi
evolutiaei trebuiec;'illtate
Inschimbările
acestorcauze(p. :H9).Depeacestepoziţii,el11combalepe Vossler,
careidentifica
pentruViaţl1
organică
eauzacu scopulşi acordaUIlrolexagerat
vointei(p. ,l50-:157),
şi se aratâindignatde faptUleăistorialirnlJi.!ol'
se filcecellllaiadesea
numaiprinanalizafenomenelor
şi legilorf[,J'ăa ţine seamade cauze,DarPhilippide
aratădl,
de foartelllulteori,se prezintădreptcauzefenomenele
de condiţional'e,
lmprejurăriIe,
iar nu
adevâratele
mobilllrÎ
gcncratortre
ale e('celelor
(p, :367).
Distingel'ea
corectăil cauzelor
de eon..
dij.ijconstituie,
dIll)âcI,o neeesitale
deprimordinpentrureuşitalIllcIeereetări.
CU!loaşterea,
t:redePhilippicle,
nu se poaterealizaf{u{tstabilirealegilor,carerezultă
firescdingeneralizarea
raporturilor;
însănu oriceraportesteo posibilă
lege,ci numairaportul
earesestahileştelntr-un
nurniirfoartemaredesituaţii.În cazulcercetării
dÎac]'onice,
lingvistlll
romlhlconstatăcă "legilenu sIntvalabilepentrutoldeauna",
cJeoarece
condiţiile
şi cauzele
se pot schimba(p. 19),
Philippide
dezvoltăo concepţie
clialecLieă
şi In legăturăeliorigineaşi dezvoltarea
limbajuluiartl.eulat,
cares-a creaLp(\Jlazalltlormanifestări
reflexedevenitecuvintetip şi simboluripentrucomullitate
(p. G8--G!J),
O dat,!COI!stihlite,
cuvintele-tip
incepa se Illodifi.ea
prinalunecarea
sunetului
şia iUiclesulni,pl'in
analogIe
şi contamimlţie.
DatoriHt
sehimbărilor,
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formainiţialălicuvlul
clor,atît ca"schelet",
cîtşi caînţeles,devinemaitirziude nerecunoscut.
Dar,deşiseatlala un paseleteoriaarbitrariului
semnului
lingvisticîn ce priveşteraportarea
semnululla realitateadesemnată,
savantulromânnu o-a putut desprinde
de bazaistorică
pentru a o enunţa.Neirrtelegerea
acestuiluer-us-a menţinutşi mai l.lrz
lu, cîndcombate
ideeasustinu
tă eleSausvure
(p. ,lD2 39:».
DupăPhiHppidc,
psihiculumaneste"toLnatură"şi estesupus,ca oricepartea naturii,
legilor(p.:3GG:)f]().Psihiculreflectă,
iar nu creeaz:J.
rcalil.alea.el nupoateinterpretaunlucru
ca'remiexist:l(p. 3Hl),şi, Inacestfel,Il-arputeaschimliu
pe a neaccentuat
în ă, în funcţiede
vreunconslderent.,
_.. pentrucă s-ararticulamaiuşor,spreoxcmp
lu->,înainteea ă ,'1se fi
produsIn realilal.c(p. c170--·:l71).
NurezulL,l
totuşlcttpsihiculunuipopornu ar avea()mare
tusernnătal
e în procesul
schimbării
limbii(vezip. 9),el îşipunedoaramprentaasupratuturor
aelivHilţilor
si pruducţi
iloruuutpopor.Considerînd
evoluţialimbiica un fenomen
inexorabil
şi necesar,
Phtltppido
noteazăcă"tnmsformările
uneilimbisefacdeobiceiluconştient:'
(p.11),
dar şi atuncicindsepetrecconştient,
adicăvorbitorii
.îşidauseamade ele,acesteaau Joctot
În af'aravoinţeioamenilor.
Totuşiel nu ajungede aicila conclnzla
naturalisrnului
lii1gvistic,
dupăcarelimba,cafenomen
natural,nupoatefi c1eterminatii
în niciun feldevoinţaoamenilor.
Prinaceasta,llugvtst.n
l rornânsubliniază
ColLimba
are o evolut.le
oblectivă
şi.că libertateaindividuluij"lVIde limbape careo vorbeşteesteminlmă; cu toateacesteainsiideterminlsmul
lingvistic,
deşiuna dintreconstrîngerile
celemaiputernicemanifestate
în societate,nILeste
simtitca atare.Vointase manifestă
evidentîn norruareu
limbii,în creareaaspectului
literar,
a limbiielecultură,precumi în fixareaaspectului
limbiiscrise,carereprezintă,
în concepţia
lui PhiJippidc,
formageneralizată
a uzurllor(p. 17:1--175).
Dincelerelevate,sepoateconstatacă ceeaeea reuşilsiloferePhflippid
e prinoperasa
teorctlcă.
alăturieleurlasaerudiţieşimultitudinea
delapte,estemanieradlalccl.lcă
deconcepere
şi de redarea fenomenelor.
Prinaceasta,el a realizatnu numaimonumentale
opereeleştiinţ,a
Iimbll, clara arătatşi cumtrebuiestudiatefaptelelingvistice,
cumtrebuiesit se Iacăştiinţă
.
.
Profesorul
G. Ivăncscu
şi Carrn
en-Gabr!«!n
Parnfilau oferit,prinaceastăediţie,specialiştiloractnatlo preţioasăoperăşi un indruma]'
pentrucercetarea
ştiinţificăIn domeniullingvistieii.
Celelalte
volume
al(ediţieivorconţine,
Indiscutabit.Irnat.erf
aleşiideila feldevaloroase.
Importantcsteea llngviştlisă aprofundeze
şi să fructificeceeace operamareluiPhilippide
oferă eu generozi
tate.
ŢoanOprea
CentruldeLinglJisticâ,
1slorieLilerarâşi Folclor
1aşi, sir. Codresefl,
nr. 2
GIUSEPPE
PICCILLO,
11glo5sario
ilaliano-moldavo
eliSi/uesiro
Ameliod719).Studio
filologico-lin[fuislico
e Ies/o,C.lJ.E,C.1\1.Calania,1\)82,182p.-180p. facsimiJe.
Secolele
XVIIşi XVIIIformeaz,{
perioadaIn carecontactuldirectintre Italiaşi Prin·
cipateleHomânc,
inceputdejacuo Slită deanilllaidevreme,
seintensific,l.
deschizind
pen;pcc\Jvespeciale
cultu.ril
romţmctipe()duratiilungădetimp:apariţiaŞcoliiArdelen.e,
a curentului
Jat1nist,
a celuiltallellistşi,alăturide altecomponente,
participmca
la fonnareaşi dezvoltarea
culturiill1odel'l1e
româneşti.
în planullimbii,neologismele
italienes-aufăcuttot maimult
prezente,mai alesîn domeniu]
artelor,construcţ.iei
şi arhitecturii,in domeniul
tiparuluişI
al negoţului,
iar în planulideilorS-)Jajuns mairepedela formularea
conştientă
a originii
rOm!llle
a poporuilli
românşi a celeilatinea lirnbiisale,Toateacestease datorează
artişUlor,
meşterilor,
negustorilor
-- mai alesdin Genovaşi Vene\.ia ,cît şi a misionarilor
eatolicF
trimişide colegiulPropaganda
Fide de la Homa,toţi cmători,pe o duratăde timpmai
sCllrti'i
sau mailungi\'In Principatele
Homilllc
..AHituri
de diferiţimeşterişi artizani,misionariiitalienIau reprezentat,
maialesln N!oldova,
un şir neintrerupt
de prefecţiapostolici2•
Printreitalieniiapropiaţ.i
timpuluinostrucarealiînchinat,cu pasiuneşi înaltăştiinţă,
studii de referinţăacestorcapitoledhl istoriarelatiilorcllltllraleîntreceleclolulpopoare
rornanice
seimpuneazinumele
prof:esorului
Giuseppe
Pieeillode la Universitatea
din Catania
1 ef. în specialHamiroOrtiz,Per la slol'iadeliacLlIlLll'a
italianain Romania.
Prima
edizione
italiana,rivedutae cO!Tctta,
HOllla,lstitutoperl'EuropaOrientale,
194;\,.pp.42şi
urrn.,75 şi unu.
2 N. Iorga,Istoriabisericii
româneşti
şi a oieJiireligioase
a Românilor,
Tipografia
"Datina
I{o!ll[lIIcase!1",
Vf"tlel1ii-de-1VIlln"tc,
L 190\l,p. 321şi unl1.
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(SlclJla).
Inafaraaproîundărll
acestuidomeniu
culucrăridespreStolnlcnl
Constantin
Cautacus
zlno,Franclscus
Lovas,VitoPlluzlosau Stlvestro
Arnellu,Giusepp«
Plccilloesteprezentin
literaturade specialitate
şi eu lucrăride istoriea limbiişi de dialedologie
românească
nordI sud-dunăreană,
Irnpunlndu-so
nu numaiprin cunosttntcle
de mareIntindere,
spaţialăşi
temporală,
de limbăromânească,
ei şi prin soluţionarea
unoradintreproblemele
dificileale
domeniului
1ncauză.Nu estelipsitde Irnportantă
să a(][1ugăm
că, de zeceani, profesorul
Plcci1Io
conduce
un lectoratde limbaromânăla universitatea
anrlntif.ă,
rodal iniţlativeiş!
strădanie!personale,
alăturtndu-so
astfelunornumeilustrede roniânlşttitalienica Marlo
R.uttlnl,CarleTaglfavlnl,
GinoLupi,MarianoHamş.a.
Pentrudate despreviaţalui Sllvestro
Amcl!o,
autoruln.mersdirectla acteşi corespondenţădin epocă- intre care şi unelescrlsori81elui AmeJio
Însuşi,aflateIn Arhiva
Congregatlel
Colegiului
PropagandaFide de ia Roma.Născut,eu o probabtiitate
stabilită
de GiuseppePlccillo,în perioadaanilor1680--1690,
Amelloestetrimis,Între1712-1722,
tn calitatede călugărmisionar,
in Moldova",
împreunăcu alţi confraţi,unulitalian,Iar cel
de al doileapolon,Persoanăcultivată,ArncllourmasecursurileColegiului
de mtslonar!
din
Alsslsl(InprovinciaUmbria),dlstlngtndu-so
dreptunuldintrecel maibunielevi.Dindate
maipuţinclareale epocii,Gluseppc
Piccillopresupune
că Amelloa Iostprefectapostolle
In
Moldova
intreanii 1720-şi 17:224•
Reintorsîn oraşulSiUnatal,Foggia(în provinciamortdlonalăApulia),ştiriledespreel se pierd.Într-nuultimdocument
Carese păstreazăÎn legătură cu el, şi anumeIntr-oscrisoare
a sa cătreCongrcgntte,
AmelloInforrnează
despretrimiterea manuscrisului
său, spre a fi publicat.Estevorbade Conciones
latinae-tnukiaoo,
un
numărde 85de prediciscriseparalelin latinăşi română,datate 1725,In afarăde acestea
şi de alte scrleribilingve,
in italiană-română,
sau Iatluă-rornâuă.
Arnel!o
a mal lăsatun
Breneuocabulario
iiatiano-mnldano,
intr-unmanuscrfs
aflat în Archiviode! MinoriCOllventuaJldin Roma.
In felulacesta,Amelioducelllaideparte tradiţiannormlsional'i
italienicare,Incepind
cuun Gasparc
da Noto(1644)
şi continuind
eunn VitoPilnzio(Hin).I:Jsătraduceridinlatină
In românăale textelorreligioase,
sau scriudesprelimharomână.
Istoriamanuscrisnlui
discutatpe largIn cartealui Giuseppe
PiccilloesteurmărităIndeaproape,
autorulfolosindu-se
maialesde scrisoriale luiAmclioînsuşi.Pe aceastăbazăse
faceprecizarea
că textulpăstratpină1nzilelenoastreestecopiafăcutădupăo primăformă
deterlorată
de ploaie,pe drumulde intoarcere
dinMoldova
cătreItaHa.ScopulacestuiBreve
vocalmlario
a fostsă servească
misionarilor
italienieareurmausăia drumulŢărilorromâne.
In istoriafilologiei
româneşti
s-a ştiut foartetîrziudespremanuscrisul
italian-moldav
Intocmit
deSlIvestro
AmcIlo.
Semnalat
abiaîn 1023,decătreFrancisc
MOl1ay,
În revista"Glasul
Minorităţilor"
careapăreala Lugoj,esLesupusimediatuneiprimediscuţiide cătrc Ovid
Densusianu,
In "Graişi suflet"(1,1923-1921,
lll'.2).Dar,aşacumconstat{l
autornlcărţiide
taţă, "Inrealtail Densusiauu
nonfeceun'analisimoltoapprofolldita
delMs., ma si lill1iUl
a presentare
il conLenuto,
a metterein rilievoalcunifaUilinguistici
di pal'ticolare
interesse
e soprattuttoa puhblicare
un clencoalJbastal1za
nutritoelivocidel glossario,
ma senzaun
adeguatocommenfo"
(p. 33).La aceastădiscutieparticipăşi N. Drăganuîn revista"FătFrumos"(1926,nr. il.
DacăIn privinţaCafccl!ismului
Amelioma!arepredecesori,
lexiconul
săubilingvltaloromânnrmează.cronologic,
doar vocabularului
atribuit cit, CarloTagliaviniStolniculni
Constantin
Cantacuzino6•
3 Ramil'oOrtiz(op.ci/.,p. 103-104)informează
căAmclioa fostprefectapostolie
nn
l1umaiIn Moldova,
ei şi "in Valaehia,Tal'tal'Îaşi Transilvania".
4 DupăN. Iorga(op.cit.,p. 325).aceastăprefectură
a lui Amcliose va fi.desfăşurat
Intre anii 1718şi 1724.
5 Giuseppe
PiccillorectifIcăafirmaţiainexactăa acestuia,
dupăcarevariantaCatechismuluilui Amellon-arfi "decîto copiec1tscpoatedefideJ:la celui...tipăritîn Romala 1677
de călugărul
VitoPiJuzio",
punîndin paraleltextelecelordoinusiollari
italieni(pp.34- 35).
Cutot modelul
lui PiJuziode cares-a servitSilvestroAmelio,
textulceluidinurmătrebuie
apreciatcafiindun text original
şi de sinestătător,căci.,leÎnl10vazioni
prescntineItestodeU'
Amelloriflettonouna diversae pÎlIrecentefasecrol1ologiea
del llloldavo".
6 MarioRuffinia avutideeadc a consulta,în bibliotecarămasăde la Constantin
Cantacuzino,
cărţileitalieneşticares-aupăstrat,în numiirde 160(cL capitolulLa stolnie
Constantin
Cantacuzino
e le opereilalianedeliasilabiblioteca.
pp. 54--7(\,din vol.L'illflusso
itallanoIn Valacchia
!leU'cpoca
di Constantlll
BrincoveaJw
1688-1714..
Societ.Ac.ad,Horn
.•

41.3
Cartealui Giuseppe
Plccilloesteprlmamonografie
a vocabulm-ulul
lufStlvestro
Amello,
monografie
carearemerituldea st.abili,
prinmultiple
l'cctlficări,
istoriatextuluişidea-lsupune
uneidiscuţiilingvistice
complete
(dinpunctde vederegraficşi fonetic,morfologic
şi lexical,
cu toatăproblematica
acestuidin urmăcapitol:elemente
latineşi imprumuturi,
studiulderlvatelor,discuţijde naturăsemant.lcă
a lexemelor
clasateetimologic).
Textulvocabularuluţ
estereprodus
şi in facsirnil,dar şi în transcriere
tipărită,cuvintele
fiindnumerotate.
In felul
acestaaflămcu preciziec,isumacuvintelor
glosa
te de Arnalio
esteele140\),corectindu-se
definitivafirmaţIianterioare,
carele reduceaula 1 000.
Deşivocabularul
lui Amelloare importanţăşi pentruparteaitalianăa lui, căciInreglstrenză
numeroase
elemente
lexicale
mcridlona!e
italieneştl,
explicabile
prinobîrşiaautorulul",
pe noine interesează,
însă,sectorulde limbăromână,In toatăcomplexitatea
in care11cercetează Gluseppe
Piccil!o.
Amprenta
grafică
dominantă
ilcuvintelor
româneşti
la Amelio
este,cumeraşideaşteptat,
ceaitaliană.Dinacelaşimotiv,suneteinexistente
in latinasauin Itallanaliterarăse redau
graficmultmalvariatdecîtsunetelecunoscute
celordouăidiomuriînrudite.In glosarullui
Amcllo,
pentru[ă] sefolosesc
5 grafcme
(e,ae, e, a, o),aproapeaceleaşi
ea şi pentru[il (e, o,
ac,y, 1,a)",S-arfi cerutaicisă sedeosebească
chestiunile
depurăconvenţie
grafică,decelede
redarea uneipronunţ.li
dialcctale,
dlrerlt.ă
de formaliterarămodernă,
ca în cazullui talliar
(p. 48)in careut: dinprimasilabănu-lreprezintă
pe [i] ci esterezultatul
uneirnstlrIspecifice
graiuluilocalmoldovenesc.
Grafiacu ic pentruasa-zlsul[eJ redă,în fapt,rostireapopulară
românească.
Deaceea,exemple
detipulleqtunanul,
iereiuku,
ieîiş.a,trebuiedetaşatedeexemple
cu grafiaaepentru[el,undeavemo simplăconvenţ.ie
şi nu linfaptrealde limbă.
Aşacumbinesesemnalează,
unelegratii(cumsîntcelecuk pentru[cJ,efokurkatio,
kat
ş.a.,sauClIczpentru[c],ca Inczijtesc,
Insăciur,saucu dzpentruWJ,cain ardzţjnt,
alătur!de
giurato,sauClIszpentru[s],ca in szlnqur
, alăturide suţlet,sauszpentru[15],
ca in conuszaeţş
punIn evidenţăo Influen
ţă polonăşi maghiară
_. limbilecaresusţineauofensiva
catolică.
Desigur,
sunetele
carel-aupuspeAmelioîn ceamaimaredificultate
atuncidncla scris
româneşte
eucaraderelatineau fostceleinexistente
InlimbaproJlrie
atit lu variantaeiliterară,
cit şi In ceadialcctală.
Estevorbade [sJ,[z],[il şi [h]",penlrucare,aşa cumprocedează
şi
VitoPilllziosauautorulLexicoulllui
Nlarsilian,
selasădinplininfluenţatde graflilepolol1ă
şi
maghiară.
Scriereamultorcuvinteeste,Insii,itaLienizantă,
maialesin cazulreduplicări!
consonantIce,caInracchiu,
squrraş.a.In assanl(p.56),nu ni separeo reduplicare
nemotivaiă
fonologic,eumsintcelelalte
exemple,
căe!,pentruAmelio,
ca şi pentruoricarealt italian,scrierea
cu -s-llcgeminat
al'f1l'eprezenhct
spirantasonoră,şi nu ceasurdă,reală.
DiscuţiaÎn jurul grafiilorşi înregistrării
fonetieea cuvintelor
la Amliţio,
purtatăde
Giuseppe
Piccillo,j)l'cslIpune
serioasacunoaştere
a celordouălimbiîn cauză,)ceeaceestedin
plindemonstrat
defiuiol'lll
cărţiipe careo discutăm.
Existăla Amelio,
aşa"cumammaispus,
faptecarcse explicăprindialectulsăude acasă,precumestefrecventaconfuzie
Intresurde
şi sonore(cf.giogare,
pentrujucare,ciolaiipentrugialliuş.a.;p. 71',72,74şi ul'm.).
Analizafouetismelol'
moldoveneşti
in voeabularul
lui Ameliopunţ In evidenţă,Intr-o
măsurămaimaredecIl.texteleepocii,prezenţaunorparticnlarităţidialectale,
In bunăparte
prezenteşi azi,Nu estedelocsurprinz{ttor,
de exemplu,
faptulcă Ameliolasăadeseanumele
femInIne
{,'irăvocalafinală,perceputăclarnumaiin zonedin afaraMoldovei,
ca lu boboiaz,
buryau,clopoll1lJz
ş.a.(p. 57).Aeeastăfinalăreprezintă,
InMoldova,
un sunetvelarintermediar
Intre[ă] şi el]ea apcrtl1l'ă,
pierz!mlu-şi
chiarcaracterul
siIabic,foartcbineperceputin sudul
ţării, un sunetpe careGiuseppc
Piccilloîl caracterizeazii
pe bunădreptate"unapronunzla
debolisshna
di ă" (p. 58).
Munchen
1974).Analizafăcutăde RuUiniîntăreşteportretuldejacunoscut
al cărturarului
şi
omuluipolHievalah,caracterizat
prin"vastitaspirituale"
şi "profonda
COllosccnza
deliaJillgua
italianae di quellalatina".
7 Amelios-a născutla Foggiaîn Abruzzi.
8 Uneledintreacesteconvenţii
graficese datorează.
nu numailipseiunuisemnpentru
un sunetcar;:,
JIUaveacorespondent
în alfabetullatin,ei eroriidepercepţie
acusticădinpartea
lui Amelio,ea In cazululIuiGZYJllO
(pentruazimă),sau imblu,pentrurostireamoldovenească
dialectah\
imblu,c1ll'cntă
şi azi,şi IlUarhaică,cUIno consideră
Giuseppe
PIccillo
(p.47).
9 Giuseppe
l'iccillofoloseşte,
pentruuneledintreacestesunete,transcrieri
diferitede
celccurenteîn alfabetele
spedaleşi păstreazăobişl1nite1e
literealealfabetului
român:[ş],[j]
(p.53-55).

Mallefaptedialcctale,
Inregl
straiede Amclio.sînt lnc:1prezenteîn Moldova.
ca de
pildădeschiderea
lui [ă] neaccentuat
la fa] sauinchiderea
lui [el neaccentuat
la [il, Reflexul
inversal celuidinurmăfenomen
(ef.ex.dinArnello,
de tipulsaehasiro
, siclda,p. 60),prezent
şl tn altetexteale epociişi existentşi azi,esteo hipercorccţte.
a căreivechime
estegreude
stabtllt.Dealtfel,
în afarăde comparaţia
permanentă
eliViloPiluzio,cuLexiconnl
Mursil
ian
saucu altetexteHleepocii,Giuseppc
Plccillo.pentruf'iecare
fenOlnen
In parte,cautăexpllcuţiideamănunt,
sprljfnlndu-se
pcoblbllograf'Ie
deceamaibunărelerinţli
şidovedind,
totodată,
excelente
cunoştinţe
de istorialimbiiromâne,precumi eleelialeetologie
românească.
La discutareaformeisub careapar la Auiellodiftongiiromânest
i, trebuiespecificat
că gmfiaia pentruea estestrictIonctlcă(fcriasiru
ş.a.,p, (5),Cîtpriveşternonortongarea
lui
eala e înaintede vocalăpalatală,ca esteun faptrealIn secolulal XVIII-lea
(czetelor
pentru
cetelor,
sauretnletujlor
pentrurimlcnilor
şi nu rămlconilor,
aşacumse notează
lap. 65),Forma
sera(cuvintpe careAmelio11turegtstreazâ
şi în formalui specific
moldovenească
sara,p. (l[,)
nu estereflexul
!nOl1o[toTlgflrii
lui ea,c:1ei,
dupăspirant.ă, dejacu cîtevasutedeaniînainte,e
dindi[tongul
româncomunlea]se velarizasc
; scriereaacestuicuvîntln formaserala Ametio
estef'ieo eroaregrafid'i, fie o eroaredepercepttea sa.Deasemenea,
Iapt.uld AmeIio
îl red:'i
frecventpe ioa]ca monotlong
(d()1Jifocâ
ş.a.. )J.66)nu este,cumcredeGiuseppe
PicciJlo,
o posib.iJ;1
rostiredialedalf1
(aşacumse 'll1lUncşte
fenomenul
în Transilvania
sauMaramureş,
subinflucn!.ii
maghlară), ci, aşa cumafirmaşi O. Deususianu,
el esteun element.
pur grafIc,
explicat
prinbazadeaudltrcHaliencase{l
a luiAmcllo,
înlimbacăruiaacestdiftongnuexista.
in domeniulconsonanttsmulut.
renomeuut
românesc
cel mai imporlantînregistrntde
glosaruJ
luiAmelioestepalatalizarea
labinlelo]',
Contemporan
cu Cantemir,
/lrneJioîi ofenilui
Giuscppe
Picdlloun argument
împotriva
afirmaţi
ci savantului
român,dupăcarepalatalizarea
lalJialeior
ar fi fost,la vremeaaceea,caracteristicil
doarfemeilorlO•
C:lderea
lui[h1esteunfenomen
caracteristIc
nunumaiSUdlllu.i
ţ:lrii,cumllolcnzăGillseppe
Piceillo(p, 7il),ei şi Moldovei,
De aceea,gloslirile
lui Amelioaragpentruharac,asnllpentru
haznaş,a.reflecl{l
unfaptexistentîn graiulcucaremisionarul
it8.lian
s-aaflatin directcontact,
în ceizeceanipetrecllt.i
în Moldov,t,
FOfmanţii
unorcategorii
gramaticale
la cuvintele
înregistrate
eleAl11clio
diferădelimba
literară- pccareGiuseppe
Piccillo
()ia careper_. dinacelaşimotival l'eflediirii
permanente
a Ullorparticularităţ.i
lonetieeregionale,
in MoldoVH,
pluralul
fcmininelor
nuserealizează
niciodaHlprin-c, dlciuiei,lafelcaşi însudulItaliei,aceasUi
vocalăseinchide
la [i],sau,în condiţ.ii
prielnice,
sevelarizcaZf1.
[> îJ,Deaceea,pluraledetipulalun!},
ikrU(1'.77·-78)reprezinUlllorma
tureutiipentruMoldova.
La [elseînfăjşeazii
situaţiaşi pentrulIeutre,eLpiceiary
(p.78).
Pentrucapitolulreferitorla derivateleînregistrate
1n glosarllllui AmelÎo,Giuseppe
PiccilIo
a apelatla o informaţie
bihliograficii
rcmareahih'ill.
Aproape
liec,\ruişir deformaţiuni
clerivaţionale
i sededidlo discuţieriinpcrspeclivii
istorie{t,
Iaraici,observaţin
cii,spn,deosebiredeformaţiunile
clerivaţionale
cusufixe,celeCIlprefixesînt maipuţinllulUeroase
la A.meJio
(p, S:3)estevalabilăpentruîntreglexieullimbiiromâne,
'
Capitolul
cc]maiextinsîn cartealuiPiccilloeste(;elCl1privire
la ana]i?;a
lexieo-semantidt
a vocabularului
luiAl1lc]Îo.
Existăo diferenţă
întreceeaceseanunji;întitluldela p, 84,C/l/Jinle
dispelrllfc
dinlimbaac/uah]saLT
pUfinfolosite
şi subtitlulIn jJfmUJ
ted (Re,qiol1alisme
şi Ci/Uiille
populare),
Situareape poziţ.iile
limbiiliterarerOIlUlnc
poate,toluşi,siidllcăuileo!'Î
la confuzia
dintreLlrh,Jism
şi regionalism.
AceastăpersjJectiv{l
lllJeste,Însă,ceamaipotrivit:),fiindcă,
de reguHî,
eanreun caraeterdestulelemtificial,In sensulpe care,-]
pl'cciz:lm
aici,cuvinte('(\12
poamrl
"strugure",
z!Jalla(ealla;1",(lgLUlde
(a[Jude),
karle!(hlt/e!),plt'medeslw
(plămâdcsc),
bllslan(bostan),baTllllzzi
(lwrbuz)
, IUliu/!,
kloska(cloşcel),
moI (fllÎt)
, ]Jas/ruma
(pastramel),
Jlosollen,qlw
(peulJcnchi),
szagae(,>agel,
în expresii
ea"a nufi de,5ag{l'"
"asel,inedeşagă")/saC!'!iacd(searb(ld
şi mold,sarMd),baldzokLlrc
(batjocura),kokos/crku
(cocos!ÎTc),
miz!ocy!oriii.
10"In reaUa--.spuneGiuseppe
Picc.illo
- c'e tI:lrilevareehese quesLo
[CJlOlllCllO
Iosse
sbto una pceuliarit,)
fenllninÎle,
cssosarehbestato eel'tamente
evitalodaIl'Alllelio".
J.lSurprinde
Lotuşi
lipsa,Inlistafoartelargăa tilllll'ilol'
hibliogmfice,
a cărţiiflllldameuLaica lui G. Paseu,Sufi.rele
româneşti,
Bucureşti,1916,
12P:lstrămaicigrafiilelui j\melio.el'. p. 86şi unu.
18Pc careGiuseppe
Piecillo11dh ea "vaj'jantc
regionale
<lişa"(p. 86).Cnvîutnl,
însfl,
se Încadrează
în scriaelementelor
latiueştiterminaleîn -elia(Inax1l!a,
sItUa,în cazulde fat:l
sel/a),careÎnveelH1
romilnă
au Hvutpretutindeni
formalungăîn -uel,ast:1zi
sCll1'tatCl
(mâsca,
8lea,şea).în cazulformeiarticulate,
aa emIlseafliiglosaluiAtnelio,
şealla-şea(sauillold.şauaşa) reprezintăopoziţiaarticulalj nearticulat.
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(mijlocitor
"mediator"),
slubari}(şliubei
) nu sînt arhalsrne,
(,1elemente
lucăvii In graillrile
rotnânestl
si luaialesîn Moldova.
De aceea,ele ar lreImideLasatc
de cetelaltclexeme,care
fonneai5mareamajoritate
şi eareintr-adevăr
rcpreztntă
cuvinte'
dispărutedinuz.
Şipentrucapitolul
Ctioinl«
eliscmniţicat
diferitdecelac/ual(p.102nrrn.),avemdeIăcut
uneleobservaţiide detaliu:giogul'e(giuNlre)la diatczaactivaare şi azi sensulprincipal
de"a dansa"; formula
desalutbuonauretna(bunei
orcrnca
) sefoloseşte
şi azi,maialesÎnmediul
1'\\]''11:
la fel clestţjii(lteleştcu
) işi piistreazi'i
sensulde altădrrtânealterat.Spredeosebire
de
capitolulanterior,citatmaisus,aleise selectează
cuvlnt.ccaresînt clar arhalsme
şi decinu
malan cum,,1intreintr-oopoxlţ.ic
culinsemactual:11lOlilIă,
noenunnt
"mercenar",
stan "statuie",arkaaa,.avocat",
hac "premiu",
ţiilrop "dojenitor",
galbanaszu
(gâlbcnaşi
"încasatorl"),
lezuiiuta
tlcsuilurt:
"adula\ie''),
rodictosii
(rod.icios
"productiv")
ş.a. Pulanii,cu corespondentul
italian utnidola Amcliu,este sigur o eroare gnlfic:il.
cu p in locullui j, aşa cuml-a
explicatşi 0, Densusianu.
Estefoarleposihi] ca majuscula
P în grafialui Amcliosă fie o
transcriere
greşitii,
maialescă.manuscrisul
luiAmcllo.
aşacums-avăzut,reprezintăo a doua
variantă,refăcu
LăLotde el.Deaceea,explicaţia
nrofcsorntul
Piceil1o,
referitoare
la faptulcii
pilafulse găteşte"in urnldo"(p. 119),IUC/'II
careal'put.eafi o cauzăa 111odil'ic11rii
semantice
Incauză,nu ni separcadmislbttă,
pentruruot.ivul
că.sensulnotalde Amelioesteeli desăvtrslrenecunoscut,
atit azi,cît si in epocileanterioare
alelimbiiromâne,
,
Importante
observatlf
'pentruistorialimbiiromânese întîlnescla discutarea
unorserii
slnonlrnlce
elinvocabularul
Iui Arnollo,
tntărlndu-se
asUelconsta
tărl dejafăcuteîn această
privinţ'l.Rclui1.m
aici,În fOfm<'i
prelu('l'at{l,
concluziile
autoruluicărţ.iiÎn aceast{l
privintă:
1. în cazu]în care,într-o('otl1peti\ie
sinonimie'l,
unuldinLreelemente
nu a parvenitlimbii
românemoderlle,
aeelaeste,eleregulă,un elementnclatin,2. Maimultele::l()%
din siJlonimeleÎnregistrate
de Ameliosint:ll'haismc
şi rcgiol1alisme
sal1elel11ente
populare,
neseledale
delimbaliterarfllIJodern{l,
ceeacedovedeşte
"ii caratlereal'cai('o,
regionale
e popolare
tUlina
lmonapartedeJlevoeicontenute
ne! glossario
elell'
Alllelio"(p. 125).
Nusintem,Înschimb,deacordcuafirmaţia
finnUl,
ciifouetisl11e
detipulpOrell(p/[âu),
/VoTkllloc
(/Jircolac),
mungolo
(mîncaI)ş,a. (p, 127),careaparin aceeaiformăşi ln Lea:iconlll
klaT8ilian,
şi 1nAnolllJll1l1S
Caransebesiensis,
şiîn alte citevadocumente
ale epocii,întocmite
elestrăinisau,în oriceeaz,de perfcc,ţi
eUlloseători
şi vOl'J.Jitori
ai IimbUita!iene,"nonpossono
esserealtribuitea selllpliee
casuaJihl,
ancheseal momento
aUl/alele,llostre(',0110Scellze
nonei
eOllscnlono
ciipoLere
affermare
se e qtîalil'atLicii)J/'ollullzia
esseriflettollo"
1'1,Pulemspune
totuşieu certitudine
că aeesterosllrise situeflz,'iÎn
afa!'aspeeifieului
de evo!1l1.ie
formaEi
1'0lJt<lnească
: elesint datorate/'leIllleibazede audiţie !1e!'oll1llească
directă(a autorului),
sau
indireetă(uninformator
Ileautohton).
fie uneibazede articula[ic a unorvorbitorineromâni
(unguri,poloni),Cl/rese puLeauafla printrecatoliciimisionari.
J
Cercetarea
exLinsl.l
clarşi profunclii,
totodată,a lui Ginseppe
Piecillo,întl'lÎprinsll
direct
pe manuscrisul
italian-român
al lui Si]veslro
Amclioelela inceputulveacull'i
al XVIII-lea,
reprezinHi
o contribuţie
uti!>lşi deciimporLl.mt,\
la e"noatereaunoraspectenleistorieilimbii
româneşti,
lileluderea
textuluiluiAmelio
în cHt'Lea
discuta
Liiaici,atit infacsimil,
c'iti înformă
tipăritl.l,mllreşlevaloareaştiirq.ific,l
n acesteia.
Lumtni!aFassel
Frcilmrgi. Br. (R.F: Germania)
EFTIM
rE NIUHGIJ,
Cu!'s
dej'ilosoj'ie
finullaAcademiu
jl,Jihâileană
(1834
-"3,); 183.5-,JIJ),
ediţieîngrijităşi studiuintroductiv
de VictorTîrcovnicu,
"Facla",Timişoara,
1\lStî,324p,
Editareaoricăruitext J'Omilnesc
elinepocavechesau din perioadaformiirii
limbiişi
culturiimoderne
reprezintă,
fărăÎlldoiaUi,
un faptdellJlJ
eleremarcatşi celeareşi-aHf;\Unat
snreinade 3 da la luminătextulrespectiv
meritătoatllaprecierea,
clac{l
aceastăsarcinăa fost
dusă.la sfîrşitcurezultatebune.1;;ste
allsolutnec:esal'ii
însă,defiecaredaUI,verifir:area
acestor
rezultate,ciîcisepoateÎntîmpla
caeditarea,în locsăPl'Oc!lI('(l
eIedulculturalscontaL,
să realizeze()imaginefalsăasuJlrafellomenelor,
cîndtextulpublicatconţine(preamulte)elemente
diferitefaţ.ăde originalşi, ea atare,Îllcetcaz[l
de a fi o oglindăa acestuia.Aparent,nu orice
text vechinccesiW
din parteaeditorului
()mareaerihiefilologic<'i,
importallt:
ar fi doarS{l
nu se modifice
conţinutul
deidei,chial'clac<'i
unelecuvintesausintagme
au fost"rectififate".
Aşa s-ar puneproblemaIlumaidac{lIl-arexistao legăLurii
str1nsii
Întrefornwlimbiitextului,modulin carcse exprimăieleileşi lwturaacestorideisaudaciispcdaliştiIin materie,
1'1"Nupot fi aIribu.itesimpleiÎntlrnpliil'I,
chiardae,\în prezentcunoştinţele
noastre
uu neperrnil"ineăSflafirrntill1
daciişi carcfaptedepronul'qie
sîntrefifdale",
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In speţăistoriciiculturi!sau ai uneianumitediscipline
sau arte, n-arfi interesaţiIn a cunoaste,o datăcuIstnrlculapariţiei,pătrunderii
şi dezvoltării
ideilor,elementele
lexicale
prin
careau fostdesemnate
noţiunile
şi oseilaţiile
careau avutlocpe acestteren.Aşadar,editarea
unuitext vechipresupune,
subtoateaspectele.
reflectarea
cit maifidelăa limbiiîn carea fost
scris.
OperaluiEftimieMnrgua fost,Inultimeledecenii,
în repetaterinduriîn atenţiaspeciaIlştllor.Trecuselnsăo lungăperioadăde timpde cindG. Bogd:m-Duică
consacrase
o amplă
monografie
vieţiişi aetivită[iiacestuiInvăţ.at
1şi nusemaifăcuseră
paşiIrnportantî
în cunoaştereaşi difuzarea
opereirămasedela el.Deo sporităatenţies-abucuratacumactivitateaprof'esorală
a luiMurgu,căcideschiderea
cursuluisăudefilosofie,
in noiembrie
1834,a reprezentat
inceputultnvătămtntulul
superiorIn Moldova
i piatrade temeliefi facultăţilor
de filosofie
şidedrept,pebazacărorasevaIonda,în J860.,
Universitatea
Ieseană.
în ediţiaEttimioMurgu,
Scrieri,Bucuresti.
l()(j9,alcătuităde1.D.Suctu,au fostcuprinse
o partedintrelucrărîIc
rămase
de la rcvoluţlonarul
bănătean.printrecareşi frBgmente
dintr-unmanuscris
(identificat
de
G.Bogdan-Duleă)
conţinînd
cursulde filosofie
predatde Murgula Iaşi. Acestcursprovenea
de la un cursantal Seminarului
de la Socola.căciprelegerile
eraucititeşi la Facultateateologică(careţineadesistemul
deInvăţămtnt
al Academiei
Mihlnene,
undepredaMurgu).
VictorŢtrcovntcu
cdtteazăacumun manuscris
multmai apropiatredacţieioriginale,
păstratIn fondulBibliotecii
CentraleUniversitare
"NIilwi
Eminescu"
din Iaşi,făcîndconfruntăriamănuntlteşi cu celelaltemanuscrise
ale cursului,existenteîn fondulBibliotecii
Academiei
dinBucureşti.
Manuscrisul
ediLata fostIdentlricat
de G. Ivănescu
2,şi nu de Emil
Diaconescu,
cum menţionează
Victor'I'Ircovntcu
în studiulintroductiv,
iar identificarea
celorlalte
manuscrise
de la Biblioteca
Academiei,
precumşi stabilireacalităţilorde întîietate
ale cursuluieditatau fost relevateIn cercetărianterioare
3, ele nefiind,cum s-ar putea
crede- in lipsa oricărorindicaţii_.'-,contribuţiiale editorului.Unninuu-I
pc G. BogdanDulcă,VictorŢtrcovnlcu
a realizato amplăcomparatlc
a manuscrisului
lui Murgucu manualul
prelucratde Invăţatulbănăţean,adicăcu lucrarea.Joannern
Irnre,AmicLls
[oetlnsraiionis
cumexperieniia,
Pestin!,1.8:-30--19:31,
scottndtn evidenţăinterpretările
sau contrthuţttle
originalealelui Mnrgu.
VictorŢtreovnlcu
a tratat in studiulintroductivo seriede probleme
in legăturăcu
actlvitateadidacticăa lui EftimieMurguşi in legăturăcu structura,conţinutulşi extensiuneacursuluipredatde lnvăţatulbănăţean.Nu a folositInsă(saunumainu a menţionat)
informaţiile
dintr-oseriede studiielinultimiiani,careî.iputeauoferisugestiiîn legăturăcu
Importanţa,
fondulideaticşI.limbacursuluipublicat.Estesurprinzător
faptulcă lipsescorice
retertrlIa particularităţile
delimbăşi de stildinmanuscrisul
luiMurgu,carerelevăsuperioritateaacesteilucrărişi subacestaspect,faţă de alte operefilosofice
scriseîn limbaromână,
anterioare
sauulterioare.
Esteprearestrînsăin aceststudiuIntvoductlv
secţiuneareferitoare
la problemele
Ilmhlt,foarteadeseaprezente
inparagrafele
cursului
publicatşi foartela ordinea
zileiIn momentul
în carepredaMurgll.Niciaprecierile
în legăturăcu terminologia
filosofică
întrebuinţată
deacestinvăţatnu sintsuficientderelevante,
iarGlosanzl
dela finelevolumului
nu oferădecitIn măsurăredusă"cheia"caleurilor
şi perifrazeJor,
destulde numeroase,
care
aparîn lucrare,de celemalmulteoriîn eOlleurcn!ă
cu neologisme
imprumutate
dinlatină.
TextulpublicatdeVidor'flrcovnicn
conţinedeseoriemenc1ări
aleoriginalului,
carellici
llUrealizează
unificarea
formelor,
aşacumşÎ-[tpropuseditorul,şi nicinu eraunecesare
pentru
Inţelegerea
textului"căciacestaa fostfoarteîugrijitşi clarredactat.Astfel,editorula redat
printlitalcalculuităt"intuiţie",
daraiciMmguvoiasăevitefolosirea
unuiparticipiu(substantivat)omonim
aceluiaal verbului
a tlita,eăeiverbula seuita ,- a căruicorespondenţă
semantică
cu lat. inlucol'
i-a sugeratcalchierea
- nu areun participiucu largăfolosire.
Totalinoportună
esteredareain formaconşliu
(p.252)şi conştiintă
(p.259)a euvintelor
consciu
(III, 92V)
şi consCiinjă(III, 110')4.Ca brmăţean,
MurgnfoloseafonneleCllseeşi sei,recomandate
de Paul
Iorgovici,
Iarscrierea
ca atarecu slovechirilice
nu-ipuneaeditorului
nicio problemă
deinterpretare.
G. Bogdan-Duieă,
EflimieMurgu,Bucureşti,19,37.
G. Ivănescu,
Formarea
terminologiei
filozofice
româneşti
moderne,
în voI. Contribujii
la istorialimbiiromâne
literarei'nsecolLll
al XIX-lea,Bucureşti,
J956,p. 174.
3 VeziIoanOprea,Eflimie1YI1Zl'(Jll
la A.cademia
Mihăileand,
în ALIL,XXVII(19791980),p. 179-183.
'j Manuscrisul
editatestecompusdin trei caiete,ment.ionate
aici în ordineprin cifre
romane,1nregistrate
la Biblioteca
CentralăUniversitară
"MihaiEminescu"din Iaşisubcotele
III 15, III 16 şi III 17,
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în textulpubliculde VictorŢtrcovnlcu,
neologismele
carepornescde la imparisilabicele
latineştiin ,.(tJio, (lrtoni«aparrcdut.eîn -(!Jit sau"(t)iune.Substant
lvelecu forma=(t)!«
corespund
uneiadintre!
opţiunile
lui Murgu: condiţie
(III, nI)")saucutuiiţiile
(III, 110r; fonettsmulspecific
nu a fostrespectatde editor).Decelemaimnlteori msă,editorul11modificat
formeleoferitede textuloriginal:condiciotic
(III,
transcriscondiţii,
propoztcione
OII,
149V),
propoziciunea
(III, 158'')şipropozitione
(III,11 transcrise
propoziţia.
Mainefirească
estetranscrierea
prin=(ttiunc,ţ.inîndcontciîasemenea
forrneaparabiaîn jurulanului1845,
fiindpromovate
atuncisimultan
dea seriede lnvă!,aidincerculBlajului(precum
1\.T. Laudau,
T. ClpnrIu
etc.),La Murgu,formele
preferatesîntIn ,,(t)ione(uncorlmodificat),
căciînvăţatl
anteriori,ca PetruMaiorşi Gheorghe
Lazăr,le prclerascră
: absiraccione
(III, 74'), transcrts
abstracţiune,
condicione
(III,118',122v,157')şicotuiiţione
(III,11!)",
120"'),transcrise
condiţiune,
constiluţioncle
(III, 161'),transcrisconst
itntiunile,naţtone(III, 157'),transcr!snatiune,dar
păstratîn alt locnoiioanelor
(II, 32'; reprodus
In ediţiela p, l(2),reliqione
(III, 1(i1'),devenit
in modsurprinzător
în editiereliqhlunen
(p.288)etc.Sintroartenumeroase
cazurilede înlăturarea fonetlsmelor
Invechite,
regionale
saucareaLcst.ă
anumiteinfluentedinaceaepocă.Nu
estenormalca formasisttmăf.ăne redatăprinsistcniă,
căci,deşitraduceadupălatină,Murgu
foloseadesigurformauzualăatunci,careurmapronunţiadinneogreacă.
Faptelesemnalate
maisusrelevăexistenţaunorinadvertenţe
în stabilirea
textuluişi în
comentarea
lui. Totuşi,conţinutul
bogatîn ideinovatoare
de facturăilumi.nist-raţionalistă
şi
democratică
poateIireceptatin formaîn careesteeditatcursul,figuraproeminentă
a revoluţlonaruluiEftimieMurgucontnrtndu-se
in luminacalităţilorde mareprofesor
şi mareomde
cultură,cuideioriginale
şicuo lnaWî.
conştiinţă
civică.Nerespectarea
multoradintreparticularităţiledelimbăspecifice
textuluiorigillal
Inlăturăînsăposibilitatea
dea evaluacorectmijloacele
lingvistice
utilizatedeMurgu,
iarlipsaunortndrumărl
pentruînţelegerea
anumitor
faptelingvisticedinperlnadade începuta formăriilimbajului
Illosotlc
românesc
tngreulază
pentruspecialistulnelingvtst
accesul
la fondultdeatlcfoartebogatal cursulnl,
urnhrtndcoerenţa
argumentativăşi caracterul
deosebit
de sistematic
al acestuia.Pe de altăparte,Ilngvistu!
careva dorisă
studiezelimbatnvăţntutul
bănăţean.contribuţia
sa la formarea
termtnnloglct
filosofiee
româneştimoderne
saualteprobleme.
de acesttip, va trebuisărecurgăîn continuare
la manuscris.
Cutoateacestea,edital'ea
cursului
dcfilosofic
predatdeEftimieMmgula Academia
Mihăileană
din Iaşipoatefi considerată
un pasim1Înte
sprecunoaşterea
activităţiişi oPN'ei
uneimariperşonalităţidin primajumătatea secolului
trecut.
IoanOprea
ANTONIE
PLĂMĂDEALA,
Lazăr-Leol!
AsachiÎn culturaromână,Sibiu,,/,1985,524p.
DespreLazăr-Leon
Asachi,tatăl cunoscutului
învăţatGheorghe
Asachi,fdeţineam
informaţiidestuldepuţine,multedintrcacesteafiindfragmentare
sauincerte.S'tudiile
deistorie
a literaturiiromâne
pl'c!llodcrnc
menţionau
deobiceişi numeleluiLazărAsad\iprintreceicare
au tradus,pentruprimadată la 11oi,
lucrăridinliteraturafranceză.
Caatare, LazărAsachi
eraapreciafcaun InaintaşcareseII1,Scria
Inscriaunoriniţiatorimodcşti
ai activităţiidccmanclpareculturalăşi naţională,
Altaesteînsăimaginea
pc careo oferărezultatele
uneicercetări
recente.
Prin amplasa lucrare,AntonicPlămădeală
reaIizaz,ldouăimportanteobiective:1)
reconstituirea
şi analizaactivităţiiunuimareînvăţatşi 2) editareauneimaripărţidinopera
inedităa acestuia.Seoferăastfel,pentruprimadată,coordonatele
realealefiguriiunuierudit
patriot,milit.ant
pentruafirmarea
Jimbiişieulturiiromâne,în ultimeledeceniialesecolului
al
XVIII-lea
şiprimeledouădecenii
alesecolului
nnnâtor.AntoniePIăm.ădeală
stabileşte,
pebaza
unorfaptecUi10scute
sauacumîntîiaoal'[ldatela iveală,principalele
momente
din viaţaşi
activitatea
luiLazărAsachi.
Darlucrulcel.maiimportantesteprezentarea,
pchazaa numeroase
malerialeilledite,
a principalelor
lucrăricareanrămasde la invă;ţatul
moldovean.
Devenitcnlahorator
apropiatal luminatnluimitropolitVeniaminCoslachc,Lazăr
Asachi- el însuşifaţă bise1'Îcească
cu inaltefunctiiierarhicc-a fostun cOllstant
promotor
al ideiloriluministc
şi a l11:ilitat
activpentl'U
emaneiparea
culturalăşi socialăa ne1\l11Ului
săn.
Subacestaspcet,el seapropiefoarteInnItîn idei.t)iacţiunedereprezentanţii
Şcoliiardelene,
ale cărorpreocupări
cu siglll'al1ţii
ciîîierau cunoscute.
Şi, ca toţi iluminiştii
- a cărorepocă
a fostsupranumită
"a filosofiei"
-, LazărAsachis-apreocupat
de Clll10tlştCl'Ca
şi răspîndirea
filosofiei.
Hodul.acestei
preocupări
estetraducerea
Logicii
senzlIalistului
francez
EtienneBonuot
deCOl1dillac,
precumşi a altorlucrăridedimensiuni
maimiei(dcspre
Epiet(:tşi desprefilosofia
chineză).
27 Lingvist-icD
.

Descoperite
acumde AntonicPlămădeală.
manuscrisele
continlndtraducerile
de filosofiealelu!La1JrAsach!
relevănunumaiimportante
documente
deistorieculf.urală
şilingvistică,
intiietateaacestuitrrvăţat!n cepriveştetraducerea
opereilui Condillac
la noi.
primei
a traduceriidinfilosoful
francez,AntonlePI:'lmădeală
lămureşte
şi P1'O1]1'.:37:l8de la Bihl"iolcca
Academiei
H.S.România,din Bucureşti,
a donaa logicii.Acestrnanuscrls
a fostatribuituneori11liVasi1e
mtreprtnscse
şi el o traducere
a opereilui Condillac,
darprinintermediar
"'·l'c"ns!'.ă
Hlui DaniiJPhilippide,
careerafolosităca manualla Academia
Uicţionarut
lileraturii
române
dela originipinăla 1.900
(Bucureşti,
1979,
Inserează
aC85t
manuscris
printreoperelerămasede la Virnav.AntoniePlămădeală
Insăsă determine
adevâratu!
traducător.
Dealtfel,manuscrisul
autografal luiVlruuv
.
carecontineprlrnapartea Loţţicii,
arc o limbăin modevidentdiferităde ceaIImanuscrisului
;37:-18.
Unelediferentede limbajse Intilnescinsăşi.întremanuscrisul
descoperit
de Antonle
Ptămădcală
şi celexistentla Biblioteca
Academiei,
dar acesteanu dovedesc
decitfaptulcă,
măsurăeeinalntaIntraducere,
LazărAsachlîşiperf'ccţ.iona
sintaxaşi manifesta
maimultă
afinitatepentruneologism.
Ca atare,nu existămotivepentrua tăgădui(dealtfelAnton!e
Plămădeală
aduceargumente
suficiente)
faptulcăacestmanuscrls
liapartineluiLazărAsachi,
Dacăin traducerea
dinCondîllar:
Iimhnlui LazărAsach
i estegreoaieşi atestăInprimul
rîndefm'tulde a exprimafilosofia
Înromâneşte,
meritconstatatşi in cazulcelorlalLe
traduceri
ale acestuiînvăţat,Jnerăl'ile
originale.
predicile
în primulrînd,relevălinmaretalentoratorle
sCl'iiturkesc.
Proprietatea
stiluluişi formaargumentatiei
dezvăluite
aiciIl facpe Antonle
F'Iămădeală
săseÎntrebepedrept,dacănuavema facecuuntalentdetalialuiAntlmIvtreanu.
Prnăla descoperirea
şi publicarea
întregiioperea lui LazărAsachl,aceastarămînetotuşi()
prezumtie,
L11ZăI'
AsachlseapropiedercprczentanţttŞcclt!
ardelene
şi prinideilesaledespreIlmbă,
prccuru
şiprinactivitatea
concretă
elecultivare
a limbii.In cuvintulCătră cetiioriu
careprecede
traducerea
dinB. de Salnt-Plerre,
Borticiul
itulicncsc,
Iaşi,1821,Asachise bucurasă constate
eli"vedem
astăzişi pe românicu multeoplutcle
sirgulndu-se
Întoaletreţţări (s.n.)ca săaducă
limbalorla căzuta{;Îistare,princareasă se luminezăcompatrtottl:',
arătîndapoică "inăltmdu-sălimbanoastrăva vestiodoarălc
folosltoarelor
ştiinţe".In acelasispirit,el consideră
apoicii"aceastăindatorire
tastedin celemaltemeinice
il 111101'
patrioţi".
Cîtpriveştemodulîn careconsidera
LazărAsaehIcătrchuleprocedatInvedereaemancipăriilimbii,şi dedataaceastaelmanifestă
o maresimilitudinc
cuIlurnlniştll
ardelenl,
anUlnd
că,atuncidud elementele
lexicale
li Hpseau,
a procedat
prin"nle imprumuta
dela maicaJlmbii
noastreşia lealcătuidupăharactirul
ei,Iarunellllllintea le InnoidIn:cărţI!eceleveehia românilor".
l\şdar, Asachipropunea
imprumuturi
dinlatinit,creaţiiIn spiritulaeeleiaş!11mbi
(darşi in spiritullimbiinoastre,aceastafiindurmaşalatinei"- ideeaesteapropiatăaeeleia
de PaulIorgovici)
şi revitalizarea
unorcuvintedinvechiletexteromâneşti.
Dintextelerămasede la LazărAsachise poateconslatad'i celemaimaridificultllţi
le-aavutIntraducerea
Logicii
luiCondilIac.
potrivitanalizei
întreprinse
de.Antonie
Plămădeală
şia fapteloroferitedepaginile
tradueeriî,
reiesecăLazărAsaehia evitatIngeneral
introducerea
unortermenidinfranceză,
deşitraduceadinaceastălimbă.Franceza
aparefoarterar şi !Jumai
alăturielelatiniiîn glosi'triJe
relativnumeroase.
In schimblatinaa fostvalorificată
În mare
măslll'ă,
atît în preluiu'ea
elemente}or
lexicalenecesare,
cît şi în precizarea
pringlos!lrc
a calcurilor.Puţinmaitîrziu,dnd traduceaaceeaşilucrarea lui CondilIac,
VasileVlrnavapela
maidesla franceză,
chiarda(ăporneadeIa un originalgrecesc.
O eviclent,\
predileeţ.!e
manifestă
LazărAsachipentrucaIetllHngvlstic,
confo1'l11indu-se
acena!n
orientăriidominante
a epocii.La felprocedasel'll,
de altfel,SamoilMieuşi Petru
ultimul,probahilcunoştinţă
apropiatăa lui Asachi,Limbagreacănu parea-i fi
furnizatînsă,cala alţiînvăţaţiai vremii,elemente
neologice
decitintr-omicămăsură,Deaceea,
unelecaleurlsintmaidegrabăprelucrări
prinparafrazăa conţJnutului
noţiuniideciturmare
a unuimodel:a [ninjiiidee"raţioIlHment"
(p.281),deşciocelliloare
cerce/âri
,.analize"
(p. 222),
idrarelnintii,.nrţionare"
(p. 28J),cerccliiloar'e
luareaminle"observaţ.ie"
(p. 22:i),pusăÎnainte
prâu/rea"obiectul"
(p.223,229)sauprâvirea
pusăÎnainte(p.211),]JrâuÎl'ca
careselpuneinainte
noaslrcr 207).Pluralulin -a sau-ala (-ale)al substantivelor
f'enomen
(f'enomella,
p. 228,
284, şi a:r:iomă
(axioma/a
şi axiomaie,
p. 204),precumşi cuvinteca scopos,
epislimie
etc.
cCl'tlIidt o influenţăgl'cceasdi.
Traducerile
referitoare
la Epictetşi la filosofia
chineză,
eaşi traducerile
deopereliterare,
au solicitatin maimieămăsurI!
efortulpentruaflareacuvintelor
necesare.
Deaceea,aspectul
generalalncestorlucrăriestemultmalfiresc,cu o sintaxăadecvat.ă
şi unlexicuşorinteligibil.
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Aşaelims-amentinna
l, LazărAsnchl
inl.roducea
neologisme
dinlimbalatinăşi,caatare,
le dădeao Iormăapropia
t.ăaceleiape careo au >lslăzÎ
in limbaliterară:aualooliie
(p. 432),
definitie
(p,2()!J,
2(;7,2(2),determinat
il'(p.2:;),2:Hi,2,lR,el1l),divizie(p.2(5),formă(p.2:m,
pl.[oarme,
p. 236,245),instinct(p.2:37),
itlenlil
ale(p.27R),
melotl
(p.21G),
natură(p,204,2(5),
obsernatte
(p.26:1),
propoziţie
(p,28:5),
raport(p. 2(7),renoluţie
(p,286),solie/ale
(p. :19:l)etc.
Vechi
le sufixeeleadaptarela limbaromânăsintutilizateîn modcurent: [isiccsc
(p.2,13,295,
:>11),
it.tccs«
(p.227),mctuţhiccsc.
(p. 3(5),tnisliccsc
(p. ,nI, 4:12).
moraliecsc
(p,29J,315,:317),
sioicesc
(p. :\1fi, 3.17)
; idealnic(p. 28(5),
materialnic
(p. 4:12),
moraintc
(p.227),naturuluic
(p,
28\!,2fHl)
, realnic(p, '1:l1)
; [ormor!si
(p.28:1),
[orniarisirc
(p, 246); [ormălui
(p.283)ele.
Faptelede limbii.
pe carele oferi!textelerămasede la LazărAsaehioglindesc
Înmodul
celmai elocvenL
efortulcarese f'ăceaatuncipentrutmbogăţirea
şi nerfeclIonarea
mijloacelor
lingvistice,
necesare
treceriiintr-onouăetapăa istorieisocial-culturale.
Conştient
denecesrtatca
acestuiefort,invătatu!moldovean
a valorificat
toateposibilităţile
C31'e-Î
stăteaula îndemînă.
Astfel,alăturieledeznăli
(p.201,20ii,2;'>2)
pentrn"adezvolta"
şi dczoătire
saudtznălire
(p.206,
28fi,:!Cît),
pentru"dezvoltare",
calcuritnttlnlte ,5ilaalţi contemporani,
acesttnvătatsefoloseşte
i deregionalnl
dejqhiucarc
(p,252)oridejghio/}('((TC
(p.27,1).
Interesante
sintşi o sedeelecuvinte
realizateprincompunere:
lnsumiceimc
(p. 4:31,4:J2)şi znslzmif'iilne
(p. il:î2)pentru"existenţă
in sÎne",]loolc!,ic
"prcZllmţic"
(p. :1(2),jJoale!'Ume
"posibilitate"
(p, 301.),
pcdenaf'arime
"formă"
(p. elOi)etc.
Multedintre fapteleelelimbăspeeiIîce
]u{'['iÎri]or
rii.mase
de la LazărAsachiau fost
semnalate
eleAntonie
PIămi\deală
princOJllpararea
textelortraducerilor
euoriginalcle,
operatie
ca1'C
a lnlesnitprecizii.rile
mai alessub aspeeLul
conţinuLului
cuvintelor.
Cercetilrilc
asupra
limbiil'OmîlllC
.literareelinprima,jumătate
a secolului
al XIX-leavorputeaastIelbeneficia
eleo sumăde daLenoişi interesante.
AntolliePIăllJiîdeală
a lneereatşi a reuşitsă restituie
enlturÎÎromâneşti
un mareînvăţatdinperioadamarilorprcfaceri
tÎnzlndspremodernizarea
cuIlnrii, să intl'cgeasd
figurannuii1ulllinist
romfmde înaltnivel.
Ioan Oprea
DicţionarulSllbdialecllliui
bănlljecl1l.
Introducere.
ilcăluirw Dicţionamlllz.
.Abuuiu
l>ibliogra/ice.
Li/eraA.: A.-- Albocalmin,
Tipografia
Universităţii
din TimÎşo8ra.
Timişoara,
1985,185p. [Cniversitatea
dÎnTimişoara,
Facultateade Filologie,
CentruleleştiinţeSociale]
(mnltlp
licat).
Elaboratla IlldclllllUl
prut elI'.cioc.G. Ivăncscl1,
membrucorespondent
al Academiei
H.S.Homânia,
şi elininiţiativaprof.dr. VasileŞerban,Dic{ionatul
sllbdialec!lliui
bănci/can
esterezultatul
munciiunuicolceLÎv
delingvişti.
cadredidactice
şi cercetători
dela,Universitatea
din Timişoara
(Faeultalca
deFilologie
şi CentruleleŞtiinţeSociale),
rcpHrtinrea
redactării
acestuia,pe litere,fiindurmătoarea:/\, Il: SergiuDrinell; n: MariaPUH!!;la-Sitaru;
(::
DoinaBabe\!,PetruLiviusBereca,PalllinaCheie,MihaelaChior:,anu,
Sergi;1'l
Drincu,Maria
Purelela-Sitarll
; E, ti: DoinaBabeu; r: PaulinaCheie;li, 1,1: MihaelaChioreanu
; J. L,
X: PetruLiviusRereea;
1\1: 1011
Muţiu; 0, Ş: FranciscKir{tly
; I' : VasileFrăt.iIă
; It. Hocilca
Popescu;S : AnrelScorobete
; T, T: DumiLru
Craşoveanu
; U,V: VasileŞrban; Z : Domnka
Gheorghlu.
.
Primapartea volumului
1ndiscuţiecnprindeo Introdllcere
.încarese face un istorie
privitorla incerc[trile
de adunarea materialului
lexicalbănăţeanşi sedan uneledate referitoarela elaborarea
lucrării- autori,materialullexÎcal
pe bazaeii.ruia
a fostredaelatDicţionami etc.),normele
deredactare
(rilcăfllirea
Diclionarzzllli),
.L1brcvierile
bibliografice
şi dlevaListe,
carccuprind:numelelocalitâţ.iJor
anchetateşi ale subiecţilor
folosi
ţi pentruDicJionar,
ale
sateloree f.igurează
In reţeauaNALRDanat,ALBI, ALRII şi 'VLAD,.AbJ'cvierUe
le.TÎCogra/fee.Volumul
1 includetn continuare
reclactii.ri
elela literaA (pînăla cuvintulalbocalmin)
şi arc ea redactorpe cercet.şt. prine.elr.SergiuDl'ine11,
numece treliuias{tfigureze
pc Una
dintre.coper\,l,
pentruci1,in fonei,acestaesteautorulvolunmllli.
în final,reZlUnnte
în limhile
engleză,
franceză,
germană
şi rusl. Referenţ.!
ştiinţificisintconf.elr.VasileD. Ti'traşi ecr(;{)L
şt. e1r.Hoellea
SUfleţel,
iar redactorcoordonator,
pro[ univ.elI'.VasileŞerhan.
Materialul
earestăla bazaacestuiDicţionar
provinedinsursediferite:atlaselingvistice,
glosareregionale,
textepopulare,
culegerişi eolec(.ii
de folclor,studlişÎ urLieole
carediscută
probleme
legatede suhdialeGtul
bănăţ.ean,
lucriÎriliterarescriseIn acest
DilI',ceeaceam
reţineInprÎmuIrinel,SÎlI!faptelelnregistrate
peterenprinanchetedirecteşi
efectuate
deautori,surselecelemaisigureşi maiimportante
pentruÎntocmirea
[meif;tj'eld( h!(:r:iri.
tn alcătuirea
Dicţionarului
autorIipleacădeIa ideeaeii.o ,]stfelde'operălcd{:ogl'li..flcă,
spredeosebire
degIosarel(
regionale,
trebuiesăÎl.lxegistreze
"întregul
fondlexicaldinsuiJdiaJ.eclul
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studiat",săcuprindă
faptelexicale
"populare,
dlalectale
(regionale)
şi neologice"
şi săreprezinte
"o adevăratămonografie
a cuvintului
tnreglstmt"
(p. IO),
Referitor
la celetreigrupelexicale
careeompun
lucrarca.
credemcăprimelesîntnumite
impropriu
.,populare",
pentrucă ele,de Iapt,apart.lnlimbiicomune,
celeiliterare,şi sint111registrateaproapeîn toatedicţionarele
explicative
şi etlmologlce
alelimbiiromâne.Ele apar
aicicu unelecompletări
provenite
din sursebănăţene(citatereprezentative,
sensurispeciale,
atestăr!noi)şi sîntnotatepr-intr-un
asteriscel. Daracestlucrunu {acealtcevadecîtsă ne
aratecămajoritatea
acestorcuvintesetnttlnesc
şi în Banat.Numaiin rarecazurisepoatevorbi
determeni
euadevărat,
popularicuvintepropriinumaiunoranumite
regiuni
(deexemplu,
aburcă,
acăţ=saIclm,
acău,acoperitoare,
adulmeca,
aţuniătoare
ş.a.),pentrucă restul,aşacumse poate
lesneobserva,aparţ.inlimbiicomuneşi, de aceea,avindin vederepărereaautorilorprivind
structuraDictionarului,
ne întrebămde ee nu figurcază
aici,de exemplu,
şi: abajur,abanos,
abatere,
abis,absolut,
abstract,
absolvent,
absent,academic,
accent,
activ,agentle
etc.,etc.? Oare
aceştitermeninu seIntilnesc
şi În Banat?
Conceptul
de "dicţionar
dialecta
I" avansatde autorinu are o justificareteoreticăsuficientă.
Estedela sineintelescăintregulvocabular
allimbiilHerare
seregăseşte
însuhdlalecte,
iardacăautoriinu-lInroglstrenză.
nuînseamnă
căellipseşteclect.iv
dinBanat.Oriceneologism,
de pildă,poateapăreaoricindla vorbitori,iar netnregtstrarca
sa nu dovedeşte
sclcctlvltatea
subdlalectulul,
ci are maidegrabănu caracteraccidental.
Un asemenea
"dicţ.1onar"
nu poate
dovedidecitunlucruştiutdetoatălumea.Practic,el nufacedecitsă reiasuperfluu,
dela definiţi!la etimologii,
Inventarele
dicţionarelor
generale
şi speciale
(aletertnlnologlilor
ştiinţifice
sautehnice).Un dicţionardialectultrebuiesă se axezeexclusiv
pe elementele
specifice,
care
definesc
subdlalectul
respectiv
Inraportculimbacomună,
fiecăestevorbadecuvinteregionale.
fie de adaptări(formalesau semantice)
aleIexlcululgeneral.
Ca şi In alte lucrăriIexlcograflce
cunoscute,
în structuraDicţionarului
subdialectului
bănăţean
sîntcuprinse,
dupăcuvintul-titlu,
indicaţiile
gramaticale,
detintţia,
Iocaltzarea,
sursele,
stnontrnele,
varianteleşi ctlmolcgla.
În legăturăcu uneledintreacesteaspecte,vomfaceIn continuare
citevaobservaţii,
deamănuntchiar,careîncearcă
să aducăcompletări
saucorective
articolelor
dinDicţionar.
1. Cuointul-titlu
este,În general,hinealesşi, de celemalmulteori,Ilterartzatcorect,
pe bazaunornormecunoscute,
utilizateÎn toatelucrărileIexicngrat
lce de acesttip, sau,In
cazurispeciale
(probleme
legatedetermenii
dialectali
şi noologlci),
dupăuneleprincipii
stabilite
de autori.
ExistăInsăo seriede rezolvări
discutabile,
pe carele vomrelevaÎn continuare.
I.!. Decela unelecuvinte-titlu
estedat întreparanteze
rotundeun alt termen,în realitate, dupăconcepţia
Dicţionarului,
o variantăa acestuia,din momentce, pentruvariante,
esterezervatun paragrafspecial'?Astfel,sepot cita: ablecaţie
(ubltqnţic
), abrac(abroc
), abţibild(acţibil
), abur (aburc,abor), în cîtevacazuri,tot intr-oparanteză,
figureazăcuvîntultitlu transcrisaproximativ
fonetic(asiugăpentruacinţjă,aieepentruaiteşi aşilăraipentru
acceleraîş.
1.2.Uneori,în Dicţionar,
sîntprecizateşi sttuattileIn carecuvintele
aparin expresii.
Numaică, nu totdeauna,indicaţiafăcutăcorespunde
realităţii.Sînt etichetatecu formula
In expr.simplesintagme.
sauuneorlchiarcompuse,
nelutndu-se
în consideraţie
faptulcă o
expresietrebuiesă aibăIntotdeauna
In componenţa
ei o formăverbală.Era corect,conform
normelor
stabilitede DLR,să seîntrebuinţeze
formulaIn sintagma
sauIn campusul,
dela caz
la caz.Nu pot fi considerate
"expresii"
sintagmele
albeţulochiului,
păzitorul
albinelor,
albul
ochiului,
albeata
ochiului,
albeaţa
dela ochietc.şi,cuatîtlllaipuţin,compusele
albină-jigănească,
agllridli-slilbatică,
carle-albă.
(Facemaiciprecizarea
că oriceccunpus
seBcrlecucratimă;vezi,
la acru,brÎnză-auă,
lapte-acru,
piatră-acră,
undenu se respectăaceastăregulă.)
1.3.Numaicu totulizolata fostnotatăIn Dic/ionar.
pronunţiatermenului
(siIabare
şi
grupurile
col180nantice
dinvariantele
dialectale).
Lucrulesteextremdeimportantşi el trebuia
consemnat
caatare.Intoatecazurileîn carcs-arfi pututivi neclarităţi.
Oricum,
seimpuneau
a fi dateastfelde explicaţii,
măcarin cazulcuvintelor
care conţin'grupurile
vocalice
ai, le,
io,În, ua ş.a.Deundeputemşti,de exemplu,
elimsepronunţăcuvinteca:, abU,aiuş,aidul,
aimprenui,
aizimban,
ajgi6retc. etc.?
IA. Trebuianotatăcuconsecvenţă
situaţiaactualăa termenilor,
subliniindu-seprobleme
legatedevechimea.
şl răspîndirea
lor : rar,invechit,
.învechit
şi rar,neobişnuit,
dacăaDpătruns
in llmhalitereJ.r<l
şi, eventual,
provineiiJe
în caremaipot fiîntUniţl.
1.5.Ar fi fostnecesare,
poate,şi unelenotaţiicare.săfixezeapartenenţa
termenului
saua sensuluila o anumităvariantăa Umbajului,cîişiuneleindicaţHdenaturăstilistică.
Credem
că acestelucrurimeritausă fie consemnate,
şi operaţiaaceastas-arfi pututfacecu
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uşurinţă,pentrucă citateleilustrative,
provenite
dindiverselucrărisaudinlmcgistrări
de pe
teren,ofereauastfelde c1"te.
I.fl.In general,cuvintele-titlu
eu mai multesilabepoartăaccent.Existămsăcîteva
cazuriIn careacestalipseşte:abtibild,
abuşilea,
acotropi,
aCOD,
acooel,
acştoc,adin.
1.7.La p. 132,1;),1,
135şi 1.52surprinde
neplăcutalrabetizarea
greşităa cuvintelor.
2. în privinţaindicaţitlor
.qramalicale,
trebuiefăcutecîtevaobservntit
În legăturăcu
uot.a
rca pluralulut.
2.1.Ar fi fostnormalca la absoluttoalecuvintele
dinclasanumelui,
indiferent
de natura lor (literare,populare,
regionale),
să fie mentionat
pluralul.S-aacordatinsiiatenţie,în
primulrtnd,aşa cumse prectzcază
şi.ÎI1parteaintroductivă.
a volumuluî,
formelor
"specifice
dingraialepluralulu!''
(p.19),dcslseafirmă,tot aici,căInlntentinautorilor"austatşiformele
«llterare
,)(populare)
din grai"(p. "19).
Dinprimacategorie,
cuvintespecifice
Banatului,
s-aubucuratde acesttratamentdoar
11 substantive(acarniţă,acătâtură,acău,acon,acontţă,acouel,aonnţ,aişor,aiuşc.aizimbon,
albtneîţ.la majoritatea
dintreele,peste50,neexisttnd
nlcio Indtcaţledc plural.
Lasubstantlvcle
dincategoria
a doua,cuvinte,,«literare
»(populare)",
s-anotatpluralul
numaila un numărde20,deşi,credemnoi,el al'fi trebuitsăînsoţească
toatecuvintele.
Deee,
spreexemplu,
abur,acou,adeisau aeroplati
siloaibămenţionatpluralul,iar aba,adăpătoare,
adresăetc.,nu'!
Sepoateinvocaaiuişimotivulcăizvoarele
folosite
del ticţionarnuatestăastfelde forme,
dar,In cazulcuvintelor
provenite
dinanchetele
directe,astfelde motivaţiinu maiau niciun
suport.în ambelesituaţiieraunecesare
cercetărisuplimentare
pe terenşi numaidupăaceea
setrăgeao concluzie
realăcuprivirela non-existenţa
pluralul
ni,cititorulfiindavizatde acest
lucruprintr-osimplăIndlcaţf
e : Pl. 'r,
2.2.Deşicst.cun dicJ,ionar
al unuisubdla
lcet,decise bazeazăpe faptelepropriiunui
anumittip degrai,nusintemdeacordcunoturcaexclusiv
Ionctlcă(uneoridestuldeaproximativă)a unorplurale,cumar fi : lÎc;f(sg. ac),adeie(adăll),aqieluri(adet).aroocnţ
(advocat),
aţundzişuri
(afundlş),
ai'iiWir(iJiJ
(ajutor),ajiulurinţ(ajutorlntă),
alpti) (alb),albictoş
(alhicios),
a/bleU
şi a/bietie
(albcaIă),
albţa/ăşi alb/eiă(alheal.a),
alb(Ui(alhie),dintrecuvInte!e
populare
("literare")
; albinlei(sg.albine]),acolniţ(acarniţă),
a,qnui(ngnuţ),dintretermeni.!
bănăţ.eni.
EletrebuiauIn totaliLatealorliter<ll'izate,
maialescă acestluerua fostfăcutla toateformele
de singular.
2.3. în unelesitualE pluralulnu estedat niciatu11ci
cîndel existăin cHdrul
citatului
careInsoţeşte
euvlntul-tiLlu
(vezi((clie',acru,agÎI'ci)
sau!.ncazurileeîndsespuneeă termenul
se intrebuinţează
"maiales]a plural" (veziactibil).
2.4·.La substal1tivele
neutreindical'ea
plurallllui
s-arfi impus,pentrufă acestlucru
ar fi dat posihilitatea
stabiliriiexactea fOl'ITleior
terminateîn -e sauin -uri,fapt nu lipsitde
importanţă,
maialesIn situaţiaactualăin eare se afirmăcă unadintreaec5tetermina
ţii ar
aveapreponderenţă
faVide cealaltă.
:'
2.5.Formele
deplural,masculine
şi feminine,
nu sintconsemnate
la nieiunadjectiv.
t.U'.La sllbstnntive
trebuiaimlicat<'i
conseevent
formade genitiv-dativ,
în primulrind
la subslantivele
feminine,
articulareaIn -ii sau -ei.
3. fn legăturăeu problema
variantelor
şi a criteriilorcareau stat la bazastabiliriilor
seimpulluneleobservaţii
şi sepot purta.chiardiscuţiieUcaractermaigeneral.
3.1.Credemcă varianteletl'ehuirtu
s,'\eonţinătoateindicaţiilede la cuvîntul-titlu;
clndsituaţiao cereaeletrebuiaulUmatede o parantezăcaresă cuprindăV}lrialltele
deplural,
de genitiv-dativ,
aCcent,
pWIlunţie,
iar, dupăaceasta,de categorie
gramatieală.
a.2. în alineatulrespectiv
sint grupate..variantele
foneticeşi celelexicale",
cit şi "formeleliteralizate,
lntilnitefoartefrecventla scriitorii
bănăţeni"(p.20),Elese găsescla sfirşitul
articolului,
Inainteaetinl0bgicl,
sint.marcateprinindicaţia[-Şi:j, reapăl'lml,
"Informăliteraliza.tă"
(p.21),la loculalfabetie
respectiv,
Cl1trimiterila cuvî.ntul-bază.
Aceastăformă"literalizată",urmatăadcs('[!
detramcrierea
fOlletlda cuvîntului,
l'ăsplndibl
maiales"prinliteratura
de graihi\năţeanşi prinnmneroasele
jlnblieal,ii
apăruteîn acastăpartea ţării"(p. 21).este
considerată
a fi absolutneeesarli,
ea venind"În Intîmpinarea
vorbitorului
obişnuit,careva
puteaidentifieamaiuşorcuvintele
despreearedoreştesă aibăinformaţii"
(p. 21).
Cuvintele
"litcralizate",
vruJute
deo transcriere
fOlletică,
decelemaimulteoridiscutabilă
şi aproximativă,
redau,In fond,pronunţiabănăţeani1.
a termenului
şi, de aceea,dinpunctul
nostrude vedere.nu le putemconsidera
variante(lexicale)
ale unuitermende bază.
:1.2.1.Celemainumeroase
exemple
şi, In acelaşitimp,celemaigreude acceptat,ni le
oferătranscrierea
africatelo1"
şi frieativclor
de tip hănăţean.Elear fi trebuitliteral'izale
şi, în
eazulacesta,nuar maifi fostvorbade pafiante,
ci de însuşic1wfntlll-litlu.
Poate,eramaibine
să seindiceundevaseparat,dacăaeţ.inea!!lUtla aCestlucru,pronunţiaeuvi.ntului
Ingrai.
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Pe bazaacestor"principii",
aparca pseudo-variante
ale termenului
de bazăcuvîntele
1..redauafrtcataalvcolo-palatală
surdă,c, prince (ci) şi nu prin1Cj,e,i) : aicietaic«)
pentruoiie,olbcce(clbece
) şi aibicce(a/biete)pentrualbele;
, 2. rcdanatrrcatanlveolo-palatală
sonoră,d, prin ge (gi) şi nu prin d c, il : agreci
tadecă
), agieca(aâieca
) şi agicâ(adică) pentruadică,aflievrll'
(adievâr)
pentruaâeoăr,a!Jicl
(adiel)pentruadei,ag/câce(uâicăcc
) pentruaâicăte.agimll'at
(nâinărat
) pentruadenărot:
3, redauIrtcatlvaulveolo-palatală
surdă,,q,prinş (+ c, 1)si nu prin ce (ci) : oduş!«
(adidt')pentru.aduce,agt'rşi(agÎtS)pentruaqirci,aglişie(aglisi!)pentruaqitc«,arşi (aiis)
pentruaici,aişla (aiiSa)pentruaicea,albişos(albi,l)()S)
pentrualbicios;
4, redauItleat.iva
alveolo-pnlatală
muiată,i, prinj ('-r'0,carecorespunde
lui:
a) ce (ci): o.juu:«(u.ieră
) pentruaccra,a.jini(uiui) pentruaciui;
h) [Ii: ajiui (aiui) pentruaqiui;
e) d: â.jie!(âiel) pentruadei;
.
el)j : ajinn.(a21111)
pentruajun,ojiuno.(aiuna) pentru«juna,ajillll{!e
(aumâe
) pentru
ajunoe,ajiuni(aiutii) pentruajunt,ajiuns(uiuns) pentruajuns,a.jiuiâiaiuiu) pentruajuta,
ojiulo1'a
(azutol'â)
pentruajulo/'a,ujiu/ori(uin/ori,agulor)
pentruaJa/o/',aji1!lorinlâ
(aiulol'ill!ă)pentruajulorin.tă,
ajiu/lll'a(azu/ura)pentru((ju/ora,a)i11l11l'i11f<1
(aiu/uril/fă)pentru
ojuforinţâo
Acelctl.şi
situaţiih"t11nlm
şi In cazulunor"variante"carenu au trecuteîn paranteză
transcrierea
foneticil,
dar careseintilnesteîn (:itateledatein cadrnlarticolului
respectiv:((gri
pentru((del.,
a,qevăr
pentruadevâr,a,qeăralpentruadevăral,
ageverin!ă
pentruadwcrin/ă(d
rodatpringe); agill11ge
pentruajunge,({giul((
pentru((juta,((giulor
pentruajutor,a{/iulol'nic
pentrn ajlllornic
(zredutprin.'li); abZÎşe
pentruabzice
i abzÎşierc
pentruahziecre
(.<i
rcdatprhl
ce),
3.3.Cuvintele
carceon!inafricataSOIlOr:\
Ij.sîntdaleea "variante"
ale:formei
de bază
cu fricativădCl1tală
sonoră:alâudzU(alâl1\l1l)
pentruahltlZ
il, u!'uml.zim€
pentrua{llnzimc,
1ntr-ullsingurexemplu
rJ.esteredatd (af'wzdzf$
pentruaf'ul1d/ş,
deşinoicredemcă.terlllCllulbazăesteafu.nZiş,
cuvintînrucUt
eu alunzime),
3.'1,Alternanţadiftongulni
caJiaducela "variante"diferite:((lbia!âşi ((lbia!!
pentru
albeofâ,alc1111T'ea
şi aICi/urla
pentrualdluJ'i,((beapentruabia,
:1.5,Alte"variante"
provindintrceercluiâ finalla f (alb/ali),a luii 1<1
Î (aflirisU,
afundzfş)saua lui e la i (abligat,
abliga!ic).
3.G,De(;iseafirmăcăîn cazulsufixului
-oiisefClllll1ţ.C\
Ia Jiterarizare
(aparcuvinte-titlu
ca: acon,albieioit),
In Dicţionarse întîlneştevariantaacoi,caretrimitela acon,
a,';l',NazalapalHlală,
il,apareuneoriliterariz3tă
(aconiiă
pentru(lcoIl[ţâ
şi aconiapentru
acolicl'
(i), dar este menţinutăln variantaoIurisilJii!.
'!. Alte observaţiiprivescbiblfograj'ia.
1.1,Credem.
eă aiciar maifi tl'cbuitsă figureze:toalegJosarele
regionale,
indiferelJ
t
deregiunea
dinmreesteaduuatJuatcrial111
lexical,celefolosite
şideDLH(BHAN,
BliGNARIC,
CIAUŞANlJ,
1'1\1"1\1-1AG1,
PLOPSOH,
SIMA,TOMESCU,
VAIDAetc.); revislelecare
puhlicflşi astfe!eleglOSDI'C
("Arhlveie
Olteniei",
"Graişi suHeV',
,.Şezătoarea"
ş.a,); lIlaimulte
dicţionareale limbiiromaue(ALEXICI,
BAHCIANU
ele.); culegerisau colecţii
de folclor,
luer(\ri
de primămărime,în speeialcelecareau glosare(BîHLEA,eOHOVEI,
MAHIAN.
l'OM1"ILIU
etc.); vechilucrăride agriculturii.
(IONESCU,
,JIPESCU,
ră,;pul1F,urlle
la Chestionaml
istorical lui Nic,Densuşianu
din trei ]oealităp
Ba.natului
(C;UDnseb(,
Brădişol'11
deJo<>;
şi Opatiţ.a Dela;ms.nI',4 fj34,BAR);materiale
111;:d
recentă,dLntrecareHlninUrn
: .Studiidedialcdoloyie,
I'iluIşoara,
J984; jlatel'ialc
"",,,,,,1,",,;
(li(iledale,
IT,Cluj-Napoea,
1\)8); NALP. Oltenia,voI.Il-- IV. Legateleacestea,
RUrpll'l!lCle
faJ)tuIeLl,H.şa
ennlr{.iese
dinbjhliofrafie!
nua Jostfolositintreglnateriallll
n1anuseris
Banal,
Trebuiell1Cnţi0119.te,
de asemmwa,
şi uneleinadvertenţe,
cumal' fi : scrierearcvisgllHÎ!l1e1e,
DJenţionarea
instituţieiearepatrollează
apariţhl.
"1111C1
anUillite
lucrări.1a
j.llceput
i nu dupătitln (veziAnI:AIL, CCS,DA,NALR.BAl\.,NALR.OLT"TDHş.a.),
eindicarea
siglci(veziarti.colele
lui EmilPetrovidde la p. 1il; la p. 44maiestecitatincăo
naLăMOLJN,
deşi lil(,I'!ll'Ca
de aiciiigl1reaM\mai
înainteeu siglanormali\
G1\.BAN.),citare})
dl'cşitua Ullortitlurişi a f\nuJui
de"pnrij.ie
(DAMI,T. apareIn 1898,.i llU\n 1H:iO,
l11"Darul
gremii"; GHAIUL,
II este,de fapt,GHAleI" 1,publicatla Bucureşti
în 1(JOG),
redareainvOlllpl('hl
a unor titliiri (veziAN,ACAD.).
e
5. Lq.un sondajSUmf\r,
fă,:utdom'în legăturăeu o anumităterminologie,
s-a putul
bsel'vacă nuau fosti!1.!'cgistratc
în Dicjionar
o seriede cuvintesausensurinoi,cxistente!n
O
.
care:
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lucrăriconsacrate
Banatului:dinI-IjXVIII
: vinalb,vinacru,siruţnu:
(e) alb, (ntn) albşi/a;
dinNic.Deusuşianu,
ms.455-1: strtujurialbi.mereacrişoare,
mereacre,pruncaibe,cireşealtoite;
dinNALR.Banul,(material
manuscris)
: aîuzall(a{Ilsali,
aţuzaliu
), aourină,vieaibă,SIl'1lfJHTe
alb,struqurtrabi,viealtoi,ageră(variantăa lui algeIâalgeriană"varietatede struguri")
etc.
Il.Arfi fostnecesar
săsedeamaimulteIndicatfcuprivirela componenţa
chest.lonarelor
CUcares-auefectuatanchetele
directeşi Indirecte.
maialesîn situaţiaîn careelenu au putut
fi reprnduse
in volum.aşa cum ar fi fostideal.
Dcslnu tmpărtăşun
concepţia
dicţionarului-tezaur,
avansatăde autori,careasfixinză
materialul
dialectul
propriu-zis
în enormamasăa vocabularului
limbiiliterare,preablnecunoscutpentrua maiprezentavreuninteres,deşinu vedem()raţiuneInuneleinovaţiieleordin
tehnic(cumar fi pseudo-Iltcrartzarea
prouuutiei
regionale)
şi nu putemînlelegemotivul
careau fost eliminate
informaţii
pretioase,
in specialde ordingramatical,
deşiconstatăm
o
seriede abateride la nOl'luele
lexicugraf'lr:e
curente,coustderăm
totuşică,vncahnlarul
specific
bănăţeanpoatefi descoperit
în aceastătntlnsăoperălexiccgrafică,
]11sutrctentă
măsurăpentru
a-i asigurao certăvaloareştfinţlf'Ică.
Ion Nuţă
CentraleleLinqnisilcă,
IstorieLiterarăşi Folclor
laşi, sir. Codrcscu,
ni'. 2
ALEXANDRU
1. GONŢA,
SatulÎil Moldova
medicoală.
Institutiile,
Editura
şi Enclclopcdtcă.
Bucureştt,1\:)86,
3!l1p,
Manîfcstjuclu-su
dinpăcate11U
111111131
printreJHDlohi'l
veleitarişi publrctst!
de a doua
mlnă,ci \;i,uneori,printrecercetător!
st.lmn
bil!alfenomenului
istoric,seobservă
în ultirni!anio
condnmnabtlă
1:eucllnţ;:'l.
de
sfchtarde desconsiderarea
celormaielementare
cerinţe
aleinvestigaţie!
etimologice
atuncicîndctlmo]ogia
estechemată
"ăSprijine
onr.guIW)J1. tatledeordinIstorl«,t11tâ
alescureferire
13.istoriavecheşi ll1ccUe
a poporului
nostru.Este
adevăratcă Istor+a
, ca mor!de reconstructie
coerentăa sensurtlor
nctlunllorumane
interpretării
corecten.
dncumer.t.clor,
etl111nlog1a,
ca descifrare
şI argumentare
a
unui
cuvintaparţinînd
uneilimbiistorice au fostprinfirealucrurilor,
in măsuraîn cares-au
adecvatfiecareobiectului
propriuşi au corespuns
cxigcutelor
metodologlce
proprii,d!sclpJi.ne
tngcmănate,
careşi-auoferitreclprccargumente solutil.Ins!';'
atuncidud, cumse întîmplă
in lucrareade carene ocupăm
aiej,istorIcul
o necunoaştere
a
şinlf.:;todeIor
etimologic!
şiiinţifi.c;;.,
rcspingînd
nCilTgumentat
admisesau
enunţatein
lingVIstica
rornilueaseă,
inseşiconcluziHe
şi.
deordInistoric:nupotfi
nesatisfăcătoaresau de-adreptnl
OCU1Jî:ndu-se
de odgineu)
structuraşi
mtuluiromânesc
medieval
istoriculAlexandru
I. Gonţa(1918-ficatÎn aceastălucrarel'CJcstU1Ui.i
o
de luulteorifastJctÎoasă,
in secpul(p,nk,mlc
da o refonnnlare
a cllno,:;tinţelol' despre
111edievale
în
n!:!ţÎ'i1cm,
nefiindistoric,sl'lfHccm
vreo
noutiiţilor perRpectivă
arnil,nunt
tntrodl1se
de :nrlorsau:::lsupra
doeumentelor
:istorice
invocatedin
abundenţă.
Ceeacene-aalrasatentJn)
DJecturlluaiatentăa lucrării,a fustnlultimeaetilllologHJol'
greşitepropusedeautor,referitoaredeoputrivă
la termen.Î
comunI
ai VOC2,hularllluiromânesc.,
cît şi la toponirnesau al1troponime.
Un adevăratapetital etimologizării
---fapt deloccOl1danmablI
in
nocivprinrezultate conduce
la concluzii
pripiteşi incorecte.
Nutrebuiesl. decîto
lingvistică
elementară,
clarbineasimill1tă,
ca sii-Pdai seamaellA.G.Il-a fluzltde
cvoluţieifonetice.
morfologiee
sauf!emantîce
aleJimbiJ
române,cănu cunoaşte
fuptulcăa compara
douălimbiapropiate
gCllealoglr
impHcă.
rCSpedHl'ea
prindpiilor
ştiinţ.ifice
vcrlflcate
alecomparativisl11ului
istoric.Simplele
coincidenţe
formalesauchiaro înrudireautcntîcăintreun cuvînt
românesc
şi ullulsanscritsau gotic, de pildă,nu dovedeşte
neapăratcă termenulromânesc
derivădin celsallscritsau gotic,ei doarf[(ptulcă celetrei limbi,atît de dep;lrtatcîn spaţiu
şi în timpunadealtn, deţincuvinteel!o rădăcinăiudo-europeană
comună.Ignorareafacto
ruJuitimp,eroareştîinţlfieăelcmcntfU'ti,
esteeu atit maisurprinzătoare
la un istoric
Invoeindin generaltermenicu etimologie
ne·;igură,controversată
sau necunoscută,
A.G.respinge
fărănici()explicaţie,
atuncidndle cunoaşte,
rezolvări
anterioare,
maivero,imUe
propunind
pentl'ueuvinterom{illeştJ
eu etimonslav,maghiarsauturcic,un eti!YlOl1
sansc!'
it (!),
gotic,persan,seiticetc.,fărăsă-şipunăîntrebarea
dacăapropierile
formaleforţatecu
tivelerăd,leini
au vreunfundament
istoric,dacăsintdeciposibiie,
şi nicidacăcorespund
evoluţieiistoricea limbIIromâne.
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Dintrenumeroasele
eroride acesttip careabundăÎn lucrarealui A.G.,vomdiscuta,
in continuare,
cutitlu de exemplu,
numaicîtevanumecomune,
lăstndpentrualtădatăcritica
etimologiilor
greşitedatede »utornentrntoprmlrnr,
şi antroponlme.
ar g e fI s.t. estedeclaratde A.G.,fl\ră.nlclun argument,
"deoriginecimerÎană"
(p.
40- 41).Considerat
de DA.SCHL8AN,
D., CADE,DEX"deoriginenecunoscută",
cuvîntul
fuseseapropiatdeHasdeuînBlumologicum
Mtumutn
Romania!',
p.1 fJ77
---'l 580,degr. o:py€.f.!,v.,
'casă.subterană'şi de gr. &PY·;))JJ.
'camerăde scăldat'ia vechiimacedoneni,
cuvintecărora
Hasdeule acordao ol'igineb'acică
în
DA,reluet şi in CJORANESCU.,
D.E.It.,s.v.,
consideră
maiverosimilă
apropierea
de
(djagatal) 'cutie,lndă'.Cercot
ăi+Ieetimologice
mairecenteasuprarom.arqeaau
Ipotezalui
Pe bazacomparaţi
ei cu limba
albaneză,
cuvlntula fostîncadratde HliSSU,
Limbatraco-dactlor,
ed.it II-a,Bucureşti,
1tlll7,
p. 204şi de Gr.Brâncuş,vocabnlarni
uulohlon
al limbiiromâne,
Bucureşti,
1983,p. 30-81,
intre cuvintelede origineautohtonăsigură.
că 1u Şâ r s.rn.,cuvintcareesteprobabilun derivatromânesc
de la căluş'bucatăde
material(deobiceipînză)careseintroduce
Îl)guraruivapcntrua nuputeavorhlsaustriga'-tsuf.-ar (probabil
cu trimitereiniţialăla legămîntul
tăceriipropriuacestorconl'rerii
rltualtce),
cf. DA,DEX,este"explicat"
de A.G.In următorul
mod,careignorănu numailegilef'onettcll
istorice,clarşi principiul
elementar
al vel'o.similităţii:
,.."roehiide iri,lungiplnăla pămînt,
numiteîn limbatraco-persană
[sic!J Re(/.aa
"P"-WC;
['1J (la egipteniuna elindiviziilecastel
războinicilor
K/,.O:G[plSC;-{0'i),
de undeşi dcnurniren
deCalasyrişi apoiCălusariîn limbagetodacilorşi românilor,
pînă[,stii.zi"
(p. 3Gl :362).
ce â t ă s.t.Deşirnajor+tatea
lingviştilor
s-aureferitla acestcuvintcaavindu-şi
originea
in vsl,Cela'tagmă,falangă,cohortă.tovărăşie'
(cuvîntulexistăşi Inrus.,pol.,ucr.,ceh.,scr.,
alh.,magh.),A.G.afirmă,p. 108: "Termenul
ccalănucotedeoriglneslavăcum11dă Miklosîch,
cilatină.El estecompus
dindouăcuvinte:cwn+co,ire-ini-Itum-:
a meroe
Împreună
la adunare.
Delacllm-l-co
s-aformatverbulco-i-eo-eire-ioi-itum+«
merge
laadunare,
a sereuni,a seapropia,
a seInclesta
eu mîinile,deundea selupta(deaiciczala=b:ItăJic
Înlimbamaghlară)".
Treclnr!
CUvedereadefect.i.unlIe
de
foartefrecvente
şi in altepărţ.ialelucrării,invocarea
verbuluilatinescnu arenieio valoareprobnt()rie
pentru8ulJstDutivul
românesc.
Celmultsepoate
reţineetimOlrullatinesc
COeiUB 'adunare,Intrunirede onmcni',
pentruo formăromânească
cel,pierdutădatorităomonimiei
cu adj.·cel·<:lat.
qUielU8,
păstratin derivatulÎneel;cf. DA,
s.v. ceală.
c il ea Z s,m.Cuvîntulromânesc
esteevidentîmpmIllutal
fiedinvs1.kL'lnedzii,
d. DA,
fiedinrus.knja.zi1,
cf.CADE
saudinl'llS.,
şiUCl'.
knjazij,ef.DEX,SCHIBAN,
D.,cumo dovedesc
atit formasi sensurile
s::decît si realitateaistoricăa contactelor
româno-sIave.
POl'llind
de la
faptulcăin'slavavechecuvlntu'l
a fostîmpflllllutat
dingoticul"lwni{Jgs,
eLgerm.f{ijni,q.,
A.G.
răstoarnă
termeniiecuaţie!şi afirmă,L'i.dl.
nieiun temei,ciitermenul
ellcaz"a fostîmprumutat
eleromânidela vizigoţişi ostl'Ogoţi
şifraţiiIn]'gepiziîn perioada
eleconvieţuire
dinsec.II- IV
inaintede venireaslavilor,
perioacliî
în care1-3uluatşi slavii"(p. 88).Maimultdecîtatît, la
p. 92 găsÎlllc:1acelaşic1.nrînt
este,lnoştellitdin indo-·geruwnă.".
de In i ţ ă. s.L'jerebie,larla,partedepămîntarată',explicatîn CADE,
SCHIBAN,
D.,
CIORANESCU,
D.E.R.,DEXprinvsl.delnica,
cf.val.di'lll,'parte'şi dtliti'a Împărţi',preenm
şi ucr. dil'nita,esteaproplntdeA.G.,p. :396,
fărăniciun dbcernămînt,
deengl.10dealşi ngr.
aO'.tw,
ambelecu sensulde 'a !mpărţ.i,
a distribui'.
ele v il1rnflŞ s.rn.şi adj. parteÎn "sistemul"
etimologic
nIluiA.G.eleurmătoarea
,,1ărl1urire';
: n•••vechiuleuvint
dcvăln7.aş)
(Uu:::::;;ava!onla--avalnla--deavalIna"!
Cerepreintăacesteformeintermcdiare
nu ni se spune nicinu putemsă ne dămseama.în
realitate,rom.deuălmaş
esteun derivatromânesc
eu
aş elinl;alnw<vsJ.
vah1mii,
păstrat
în expresia
de-avalma.VeziCIIIAC,II, 140,TRDG,SCfUBAN,
D.,CIORANESCU,
D.RR.,
DEX,s.v. valmă,
d j j !Ilă s.r.,cuvl.ntcareIn romil.nă
provinedin'IsI.dizma(cf.ceh.şi srb. deima)<v.
gcrm.dezcmo<lat.
decima
(ef.CADE,SCHIl3AN,
D., DEX)estecOIsiclerat
deA.G.nicimai
multnicimaipuţindecitde origineeeltlcă: "Lafelca şicelţiişi tra('o-dacii
trebuiesă fl avut
impozite
publke,pecareleUllme2U
clijme.
Altfelnu$-&1'
explic.a
decepopulaţiasatelor
româneşti
îi spunezecÎueJii
di}mă,contribuabilului
dijnwşşiDperaţiei
fiscaledijmuitşi dtjmuială,
cuvinte
ceIticeşi nu lTibnl,
cumle-aunumitlatinii"(p. 1i9).Caresă fi fnstformaeelticăprimarăşi
conform
cărorlegifoneticeşi căreIeventuale
evoluţiisemantice
s-arfi constitllitcuvlntnlromânesc,
A.G.nu sesimteobligat"iIarate.în realitate,acesteeuvinte,departede a fi celtice,
corespund
sistemului
derivaţional
românesc.
cUr te s.f.Lap. 170,A,G.afirmăcă"nuesteexcluscatermenul
curiesăaibăla origine
celtieul
gorlos=curtc
inti\riUI",
deşicuvîntulesleurmaşullat. pop.*Clll'tiS,
-cm(lat.clas.COhOfS,
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-temş,avîndcorespondenţi
in toatelimbileromanice:lt., sp.,port.corie,prov.cori,tr. cour
etc.,loccomunin Iexicologla
romanică.
g o n â Ş s.m.şi adj.esteun termencare,cu formainvocatăde A.G.,apareÎn DAca
variantăfoneticăa lui gOllaciu
'cel ce goneşte,ia la goană,fugăreştepe elneva
', al cărui
caracterde derivatromânesc
(goni-fsuf.
-actnşesteincontestabil.
Ignorîndaceastăevidenţă,
A.G.punecuvîntulromânesc
In relaţiecu un (ncatestat
?) [f'JIie!
din slavonul
slidoţjoru:c,
afirmlndcă "existentîn vocabularul
curental locuitorilor
satululmoldovenesc
in formagone!şi
{lonaş
estedeoriginecelttcă: gonelos=celul
quiblesse,celuiquitue (... ). Provenitdinvechiul
hindus{lincsan
eaşi gottculoanas.deundegonaşşi astăziinlimbaromână,moştenit
de la getodaei"(p. 120).
go r gîln s.n.,'ridicătură
depămtntcareacoperă
deoblceiuu mormint,
turnul'continuă
să rămînăun cuvintromânesc
cu etimologia
insuficient
clartrlcată.
Oricum,
s-astabilitcă etÎmonulprimaral cuvîntuluiestepers.{lorkhânah
'monument
funerar'(Miklostch),
intrat in
românăiie prinintermediul
turc.kurqori(Şăineal1u,
Iordan,Bogrea,Scrlban),
sauprintr-un
vechislav,cf.rus.kurqan,
pol.,uei'.kurlian,
ung.korluinţ]
'Idem'.
Amesteclnd
intr-unmodinacceptabilformedinlimbicarenu au fostniciodatăin contact,ignorînddiferenţele
cronologtce
şi
crtterlulgenealogtc.
A.G.ne oferăIap. 41o mostrăde "etimologie"
absolutIantezistă:
"Celţ.ii
careau locuitin Dacianumeauaceste.mălttmt
ga/gal,deundes-apăstratpinăastăzi.cuvlntul
gOl'{lan
şi {lhergan
(movilă,măgură).Sciţiiiranieni,veniţidupăeimerieni,
le-auspuscorliane
(... ) deoarece
sciţii,caşi cumanilda
altfel,erauÎngropaţi
in curgane(... ). Asemenea
movlle,
corhanesau curliane(existăşi formelecoraanşi curgan)avemindestul",
g r ild i Şt e s.f. 'rtdlcăturăde terenformatăîn luneaunuiriu; întăritură,loculunei
fostecetăţi',cuvintpăstratInromânaactualădoarca toponim,esteimprumutat
cu siguranţă
din vsl.gradiSte,
ef. bulg.,ser.gradiste,
ucr.JlO['odUJie,
cumo dovedf'sc
atit sufixulde origine
slavă-işleelt şi radiealul
vsl.gradi1'îngrăditură',
veziDA,CADE,
SCHIBAN,
D.,CIOHANESCU,D.E.R.,DEX.împotrivaevidellţei
şi a cerinţelorelementare
ale verosimilităţli,
A.G.
afirmăeuingenuitate:
"Altele[apclative
pentruaşezări]aufostnioştenite
de la eelţi,cumsînt
wOl'odiş!ile,
de la warda.({!aJ'de)
=loculde pază,worodişle,
ca în Cl'ăeiunişte
şi Bratzista,cu
aceeaşiterminaţie
ca in Burebista,
Ariovistele.,pecareo au şi iUrU,provenitdinaceeaşirădăcinăcu greccscul
6pdrl) = Bel'gbewohner.
Termenul
celUcwarda,devenitwo['odişie
apoi
horodişteşi
orodisla
(... ), a fostpăstratde autohtonişi menţinutîn documente
şi dicţionarele
geografice
subdeulllllirea
de horodişte
sau{lorodiş/e
şi chiarsubvecheaexpresiecelticăDOrodişte(... ) saugradişfe,
ultimaformăapărîndmaimultin ŢaraRomânească
şi Transilvania"
(p. 42).Faptulcă existiiun radiealIndo-european
*gherdll,
reeollstituit
deA. Walde- J.
Pokorny,Ver{llcichendes
Worferbllch
deTindogermanischen
Sprachen,.
I, 1927,p. 608-609,pe
bazaunor termeniexistenţiîn diferitelimbiindo-europene
(eeltă,slavă,germanică,
latină,
greaeăetc.)nu eonstitueun argumentin favoareaaserţ.iuniIor
de maisus al luiA.G.
ha t s.n.'limităa uneiporţiunide pămîntcultivate'şi hotă r i r e<vb.llolărÎ<iloiar
5.11,
sint raportatedeA.G.absolutnejustificatla UIltermenstrăvechi,trll.co-pel'san
(sic!):
"Troianul
estetracic(... ) şi nu de la sInvi(... ) aşa cumesteşi halulmoştenitdinhadd-ul
persan"(p, 67)şi "termenstrăvechivechitraco-persan,
avindla rădăcinăpe l/addsauhatl
limităprescrisăde Dumnezeu,
in drept,le{lesau canon(... ). De la aceaşi rădăcinăhadd,
oameniibunişi bătrîni(... ) însărcinaţisă despartămoşiilese vornumiIlotarnici"
(p. 361).
Deoarece
noţiunea"traco-persall"
nu are acoperire
in realitate,întrueitnimeninu a dovedit
pinăacumun contaelpermanent
şi cu atttmai puţino comunitate
istol'icăîlltl'e
celedouă
popoare
inrudite,
"ipoteza"
lui.A.G.arecaracterul
uneipuregratuităţi.Diletantismul
şi absenţa
cenzuriicriticiiştiinţificese vădeşteşi din aceeacă "etimonul"
persanoarabesteluat din...
Encllc/opediaof
Islam.In româneşte
halşi hotărîau etimologii
diferite.Ilai, dupăeumsearată
în DA,SCHIBAN,
D.,CIORANESCU,
D.E.R.,DEX,vineprobabildinuer./lai'dig.zăgaz',
sensulromânesc.
justiflcîndu-se,
dupăcumse amtă în DA,Pl'infaptulcăhatulestede obicei
maiinaltdecîtogoarele
pe carele desparte.
Citdespre5.n.Ilo/ar,acestavineprobabildinmagh.
llaldr'graniţă,tinut',veziTDHG,DA,SCHIBAN,
D.,LaiosTamâs,Eiymologisdl-lzislorisches
WOl'lerbuchder
Ullgarisclwll
Elemente
imRumanischen,
Monton
etC-l1ie,
Londoll·TheBagueParis,1957,fi.V.;
întrueîttermenulexistăşi in slavavecheca şi In unelelimbislavemoderne,
uUestesigurdacăvsl.clwla1'll
vinedinungureşte,
cumsusţineBerneker,
saudacă,dimpotrivă,
eel maghiaresteimprulllutat
din slavă.veziCIOHANESCU,
D.E.H.,S.v.
I nI[\Ş B.n.esteexplicatdeA.G.,aberantşi eonfuz,prinadj. lat. imus,superlativul
lui
infcJ'Hs
'de jos'; In forlllularea
sa, la p. 145: "la eapătulţarineise aflaterenulncdesţelenit,
izlami,denumitin limbalatinăimaş(imus-a-um=
illlllSfundll=extremitate)".
în realitate
cuvintulesteullimprumut
dupămagh.nyomâs,dupăcumau ar.ătatPhilippide
şi Şăîneanu,
Hcceplaţi
de.DA,CADE,SCRIBAN,
D.,CIOHANESCU,
D.E.H.,.
DEX,LajosTamâs,op.cii.;
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pierderea
luin iniţialse explicăprobabilprincauze sintactice
şi fonetice:
'tn ninwş>inimn«,
veziDA,s.v.
111
e giloŞ un. şi adj, 'copărtaşla stăpînireauneibucăţide pămînt'şi ·vecin'.A.G.
respinge
etimologilIc
propusede Hasdeuşi I. Bogdan,careil derivădinvsl."meşasau"tncuia
'hotar,graniţă'şi afirmăcă'estedacicsaugolic;"...tneqieşul
geto-dac
şi midjtsulgoLprovindin
limbasanscrit.ă.
dinmadlijas,
ca şi grecescul
lJ.tlho;şi lat. tncdiasşi înseamnăÎn toate aceste
limbilucrucomun,
devia/Ci
C0l!1Ill111,
dinmijlocul
societăţii"
(p.fJ7--f)8).
Lăsîndla oparteabsurdul
,lfirll1aţiei
referitoare
la imprumutul
din sanscrltăa unorcuvinteIat.ineşt
i şi greceşti
._,după
dcsplrr\iren
dtalcctelor
dinfazalndo-europenct
comune
acestelimbillUs-aumalaflatniclorlată
In contart prin asemenea
apropieritortate şi tnttruplăt.onre
sepoate"clove()i"
orice.Analizîndcorcelariaderăsptndire
a cuvlntulul.
vechimea
atestărrlor
şiformele
regionale
alecuvintului.
])LRpropuneo etimologie
multiplă:dinser.medjas,magh.nW{f(lcs
; veziCADE, DEX.,Lajos
Tamas.op, cii.
6 b Şt C 8.1.,Imprumut.
clardupăslavouul
obilie,arepartela A.G.de următoarea
,,1!1rnurtre:careamestecă
fărădlscernărntnt
formepretinsgoticecu cuvinteslavone,Invoctnd
şi
aşa-ziseformeintermediare,
inexisteute
: "Termenul
hnbetransmisde vizigo\.i
şi ostrogoţt
carpilorIl fostpăstratde urmaşiiacestorain Hnbo
, numede om(... ) darşi in expresia
ohaba
[înrealitate,rom.olwbă<:slavol1ul
ac/wba]
(... ,)de undemaiapoio-hobas-te-e.hobişte.c.obştea'
(p. 257".258).
og 6r s.n,Pentrua explicaacestcuvlnt.,
A.G.aduceIn dlscuţ.ie
tot feluldeformesanserite, goti'ee,
greceştişi latineşti,uneleînruditeintreele,darfărăniei ()Jegăturădirectăcu
termenul
românesc,
fărăsă amlntească
nimicîn schimbdebg.ser.iiqar,pol.uoor,rnagh,uoar,
et.lrnoane
maiapropiatede formaşi sensulcuvintuluiromânesc
şi maivcrldlceelinpunctde
vedereIstorie.
o r tom lll adj. 1.·bogatIn turme';2, 'chipeş,viteaz'; :L(desprecai)'carealeargă
bine,sprinten,
focos'esteuncnv.1nt
rar,utilizat(dll]J;1
atcsl,lrile
dinDLH)(\ou(inpoeziapopul,ră
şi nu-şiareIncăelucidatăetimologii!.
Dintreeeledtevacxplieaţ.ij
careau fostpropuse
în tin1p
(cuvintdaeiesau din zenel.arllwmal1lHasdcll;din orI 'monedă' Cihac;din·elllnanul
!lurt'proprietate'.-Şăincanll
; din turc. I/or!mak
'a alerga'.- Ti]{tin,Densusiallu,
Scl'Îbal1:
din lat. tiberius>
"iertoman Giuglea).,
nieiuna nu esteintegralsatisfăcătoare.
Cuatît mai
obscură
şi contrarăoricărei
logieilingvistice
şi istoriceesteapropierea
pe careA.G.o faceintre
un cuvlntsilnscrÎl
şi ullul"indo-gerl11all",
('8elemente
ale unuie1Jv!nt
compus:"...termenul
ar/oman(... )ii are origineaIn sanscritul(lrddlw-ard-h(Jrd(Cil)(jriizneţ,
curajosrăzboinic
şi
c.uv!nlul
indo-german
mann=hilrbal"
(p.l \Jl).
P ilj j Şt e s.L "ExpIielnci"
acestcuvlnl,A.G.ilustrează
uua elintrăsăturilecelemai
izbitoareale "metodei"
salede etimologiz!\rc,
aeeeade a lua la intimplare
cuvinteelinlimbi
maimultSBU
maipuţinapropiate
deromânăşi,fărăa ţinedelocseamadeistoriaşi răspîndirea
cuvintului
nostru,a eOllchide
mecaniccă formaromânească
îşi are origineain celeinvocate:
"...pajiştede la iudo-europeni
(sic!).paglisexistentsi la romani(pa.[Jo-erc,=,,,
a,;;cza,
a fixa,a
organiza),
şi la grecinyv'.)fH,
deundeT;Cf.Y&.Pxo=şeful
unuipa[JIls
şi Areopa[Jul
şi nu cumcrede
Fr.MiJdosieh"
(p.lH). În realitate.
esteo evidentăcărom,pajişteîşiareoriginea
învsl.pasWe,
veziCADE,SCHIBAN,
D., CIOHANESCU,
D,E.n.,DLH,DEX.
P l'o cel Ili e H.m.1nDL1{acestcuvîntestedefinit'slujbaşîn cancelaria
dOl1lncasc,'i.
(cu atribuţiinedefinitemai indeaproape)',
dlnclu-i-sc
drept etimonslavonulprocclnikll.
în
lucrarealuiA.G.însă,intilnimurmătoarele:
"Termenul
nu estede origineslavă,aşacumnu
esteniciinstitutiaşi nu provinedela celo,=fnmtc
Înlimbaslavti,cuvîntel însuşiÎmpl'llmntat
de slavi,ei dinlimbalatină,în carepl'occllo,
-creÎnseamnă
a comanda,
a puneÎnmişcare"
(92).
Aiei,ca şi în alte numeroase
cazuri,A.G.nu faceIliei()deosebire
întreorigineaslavăveche
sauceaslavon,!
il unuicuvintromânesc
şi nu ştie,în cazulîn eareslavolla
ar fi împrU1l1utat
acestcuvintdinlatinall1edi.(vahlceledouălimhidecultur!1
puteaudesigur
săintreIncontact
tu mediulcancclariilorcăar fi fostobligatS{larateetimol1ul
latinesc
al cuvintului
slavonese
;
invocarea
verbuluilatinesedasieprocello
nu are aieinicio justifIcare.
))c de altă parte,chiar
adrniţlnd- ceeaceA.G.nieîlIUa doveditdealtfel-. căslavonul
pl'ocelnikll
al'fi fostimprullIutat
cUnlatină,euvlntulromânesc
se cxplid\evidentprin celslavonesc.
r ăz b IIn {\l' C S.f.A.G.; "...euvîntprovenitdin limbalatină,Fesb()llae''l'estabHirea
lucrurilor,
coutrariullui
Fesmaia"(p. 87).Defapt,cuvintulcsteunsimpluderivatpostverbal
li!l vb. râzlm.n
<l't1S-+
lmll,vezi DI,H.S.V.
ră z e ş ,.m,'proprietar
depămintdev<llmaş'
csteUllimprumut
probabildin"maghiarul
rcszcs'părtaş'<l'esz'parte'; veziCADE,SC1{IBAN,
D., CIOHANESCU,
D.RIi., DU,
DEX.In etimologizarca
acestuicuvintA.G.neoferăşi ()descriere
a "metodei"
saleslli-generis:
,,,,,all1
căLI
fat să afInin lhnbacllruipoporiudo-german,
în afarăde celţiicestau la originea
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moldovenilor
(sicil, termenii
răie«saluarzeş[această
dinurmăformăesteo invenţie
a autorului]
Insearnnă
pămtnt
ean, autohton.i vucabularul
limbiigermane
ne-atrimisprincuvîntulErde-.
l'rlmflJl,
lasciţi şipcrsani.
constataţi
peteritoriul
vechllDacii(... ). Îrrtr-nrlcvăr,
'inlimbapcrsanii
şiarabăardÎnseamnă
pătnînt.,
proprietate
canoţiuneeconomică,
iaretzi-ernoşteniiortt
pâmfn/lIlui,
pămînteni.
Acesta(. .. ) a fostpăstratdeIocuit.ortt
stabiliţilarăsărl!deCarpal.i
caarzeşt
, devenit
prin mctat.cză
nizeş;:(p. 2:Jn·-240).
r o v J n ă (accent
uat i rouino)s.I. 1. 'groapil,adtnclf.ură.
surpăturăde teren,'rîpii';
2. 'locmlăştinos,
moulrlă'.Cuvîntulrnmâncsc
provine,dupâDLHşi DEX,din hulg.rooina,
ceeacenupoatesiinufieadevărat.
devremeceelexist:]cuacelaşisensşiînslrbă; corectitudinea
acesteifiliereestecontlrmatri
şi eleprczt-uţa
Jnslavavechea subst,1'0/1/1
'groap:'\',
veziCADE,
SCHIBAN,
D" CIOFl.,\i\ESCU,
D.E.n, In t.endinţa
sa lipsităde fundament
şliinţiriede a
descoperi
cît maimultecuvint.cccltieetu limbaromană,A.e. afinwlla p. G:\: .....ronitui
(...)
cuvlntdeoriginecelticu
pecare-Ialifrancezii
subformarauinşisiavii,careI-auluatdela t.rar-i:'.
Frantuzescul
raoins.rn.CUsensul(Iacares-agînditprobahilA.G.)dc'chcmincreusepar les
caux',atestatin limbajulmilitarabiain l(î\)O(veziPaulHohcrt
, Diciionnairc
alphabetiqtu:
el
analoqioue
dela IOIlYuc
[rcncaise,
Paris,1InD,s.v.),est.einsăun derivatregresivde Ia ravine
s.L(v.[1'.taucineş,cu sensulInitlnl'vtotcncc,
chut;e(elet.crre)'.Acestdinurmăcuvîntesteurmaşul,conf'orm
legilorfunctieiiislorieefranceze,
al lat. rapina,derivatla rindulsăudin vb.
)'(lpio,
-ere'a luarepede,a apuc'l,a prinde' veziAlbertDauzat,Dicliollllilire
clUl11olo{fiqllc
dela
lan{fue
{ran\,aise
", s.v,rau/ne.
seu t ,1.Ş s.m.si adj.,derivat]'ollull1esc
cu suf,-aş dinsClll<laL
seuiaIn,
cLal.h,sl')1I1,
log,iscudu,prov"eal..eseul,3p"port.escvdo,
Il'.cea,esteapropia
t de A.G. nici mai mult
nici111ai
puţindecîtde ".eLnonil!1111
seiplor: "...i111111tenii
Seu/aş!
(păstrat,probahil(]înscyles
adicămunteniicciîmbrăcaţi
în pieieleanimale,
ea şi persaniiseiţi,de undeswluZ,
apărătoare
din lelllllacoperitueu piele"(p, \J:\).
str a i S.1I.
şi Z6str e s.r.,douăcuvintee11etÎtnologia
încănedanl,sint:"rezolvate"
de A,G.printr-unul
i acelaşi('timollgrecesc,
aflat'Întîmplător
într-osintagmăgrecească
culeasădinAflamilitarăa luiMauricius
şi prinobişnuita
ignorare
atît a legilorevolu(.iei
istorice,
cît şi a VCl'osirnilitilţ.ii
istorice:"Hainelelor [lle moldovenilor
medicval1
I erau!lumitecu un
termengeneric
straie,aşacumnumeaubizantinii
pc celeale got.ilor,
(,)(f,,*PI.et.
I'o'nz:Y.
[literal
'ecnturilegotiec'j.Binein\eles
[?] cAs{/'aic
a rezultatdin eildereapartielllei
(,) şÎ citireaprin
metatezăa lui (f'&pet.
=cÎu(fŢpci.liX
ptlstrîndu-se
LotuşiintregulenvînL(,j(HP()pentru zestre
't:arcinseamnă
l('rjd/ud!
de slraie,pi'î.stra
t numaila românişi ncexistent
la popoarele
vecine"
(p, 152).Desprezesfrc
'dotă',majoritalea
lexÎeografilor
români(B.P,Ilasdeu,IL Tiktîn,S,
Puşcariu,L-A.Candrea,L Iordan)sînt de pilrereciipoaleprOYCnL
(!Înlat. de,i,trae
'mîinile
drepte',cu trimiterela gestulritualal lncredinţ.:lrii
dUremirea miresii'llllprcnnă
eu zestrea
ei;
vezi
SCIUBAN,
D., ClOHANESCt;,
l),E,n. Din româllcscnl
zestreIll'Ovhr
huJg.
2Cslra.
. probabilşi
str ,\j ,\ s,LA.G.: "Cuvintele
slrujâşi slrâjeridin vocabularul
!'otn<lncse
nu sînt de
origineslavă,cuman crezul.
uniiistorieişi lingviştipîmlacum.Ele au răcltkinf\
Îll cuvintul
ÎndoMgerrnan
sfrasscin,
ea şi greeesenl
cr'Tpc.'ra(t):=a
fi earnpalşi (JŢPJ
..rc"((!L;a
servica soldat,
1ncareCOT!soana
z Întredouăvocalea devenitsiflantas. Astfel,(r:pet.,dcţ
dw;;'."afi Inserviciulmilitara însemnat
acelaşiluerucua fiin campanie
sauinslrasa['1!]şicOIupusul
eislrascri,
adicăoameniînarmnţ.i
-sirali()ti"(p, 11,1).Etimologia
corectăesle desigurcea propusăde
SCRIBAN,
D. şi CIOH.A.NESCC,
D,E.l't: vsl.s/roza,eLbulg.slraza,ser.sfI'eia,ung.szlrazsa,
Invoearea
întîmpllltoi\re
a unorcuvintegermane
şi greceşti
nu dovedeşte
niciaicinimic,decit
celmllltoînrudirelanivelindo-european
a radiealclor
sIave,germanice
şi greceşti.
Deasemel1ea,
aşacziselcfofmc
româneşti
reconstituite
JllIrezullă.de nicăieripe terenromânesc.
of l'ac S,I11.
1..(Bucoy"'fransilv.şi Ban.)'pitulice'; şi 2. 'coc!albiţ.rl'
(atestatin zona
HăcUlU\,i),
pentrncarcCADE,SCFUBAK,
D. i DLHtrimitla ser.{vorak'graur'şi ,gvralw
'eoţ,ofană',
esteprobabil
llulllele
comunpc baza(,{lruia
s-aformatantropollimul
::;;oj'rae,
eleunde
apoinumelesatuluiŞ,,{râceşli,
HmlndOllii
alestaLe
într-undocument
din secolulal XVII-lea.
Aserţ.iullea
luiA.G.de la p. 21conform
ciil'cia
Şo!'rac
ar fi unnumede originegoticli,
atestatîn
formaSaj'ra1;
pentrusecolulal lV-leade Ammianus
M.arcc!lilllls,
nu se poatesusţineîn nici
un fel.:chiaradmiţindeă daeo-romanii
careau luatconlactcu goţii.ÎllseeoJul
al IV-leaar fi
pututimpnulluLa
numede l'mni]ie
goticesaue:luniigolial'fÎ pututdevenişefide cOl!lunÎtă!-i
daeo-romane
sichiardacăamtrececuvederea
cJifieullăţile
fonetice,
lI1.i1eniul
scursinlrecontactul
eu goţ.iial daco-romalli]OI'
şi atesLnrea
In {!OCUIIlClI
te ]'()l1]uneşti
a IJulllelui
Şo/,l'ac
reprezintă
o
perioadă
detimpmultjJrcallIare
pentrup{lstrarea
neJntrerupL:l
a UIJui
HntroponlnL
Ilr gl'e s.r. A.n,: "Dinaceastăperioad'la erelriireguliloreledreptplib]icpenalin
epocabronzului
ne-arămascuvintulurgie.Termenul
estede originesamcrit[llll'fJâ,
p,'\strat
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şi la grecisubformaoPY,-'I)r;=zrăzblllwre,
pedeapsa,
de la 0PYc(",
-(;lşi nu de la O?y,.tXw,a
celebramisterele"
(p. 1'\7).
Lăsîndla o parteconfuzia
intresanserităşi Indo-europcana
comună,
trebuiespuscătermcnut
românesc
esteurmaşulunuilat.I)OP.
*orţjia-«;»,
gr.6PY'lJ
'rntnle,furie',
cum
ali arătat O. Densuslnnu,
S. Pnşcariu,L-A.Candrea,
A. Scriban,Al.Ciorănescu,
DLR,
DEX.
val s.n.'întăriturădepămînt.',
Lap. 52,A,G.vorbeşte,
fiîriî"iteamănunte,de"cuvîntultracn-Ittr
val".în realitate,cuvintul.
nu estealt.ceva
decît
firescal lat. uallutn'Idem
'.
z tllIli c s.n.'pivniţă,bordel,Ioculntăsubterană'. C;,:"Dinepocatraco-dacă
au păstratmoldovenii
pînăastăzicuvîntulzetni
ntc [7]=-ziimnicooebordei,
luculrrţă
subterană,In care
Iocuesc
nevolaşti,
oriîşipunla adăpostceiînstăriţistupi!întimpdelaruă"(p. 105)
..Etimonul
cuvintulul
l'omiî.ucsc
esteUCl'.
zcninik
'jdcm'<zCl1lTjCi
'frig',efoşi buJg.zimuik; veziSCHIBAN,
D.,s.v.
z III ă S.f. Pentrua-şisprijiniIantezlst»
etimologie,
A.G.reconstituie
fărălllelun argumentun presupus
sensprimar·comunit.ate
gcnti!ică'
al lexemulul
românesc
actual:"Lagetodaci,numelesub careaparecomunltatea
gcn1.ilică
era ca şi în limbasanscr+tă
djaua-dzatuidzinaInlegăturăcu ideeade naştere,viaţăşi pă;.;trat
plnăastăziIn cuvîntulziuă-ţată
in limba
traoă(zinazorilor,zinacodru
lui),cuvintcaretrebuiepusîn directălegăturăeupersanul
zen-»
femeie"(p. 52).Existentaf'errnolor
romanice
(astm.[rana,port.ja, logud.yana)ca şi a alb.
zancCllacelaşisensca şi rom.zinăIndreptătcsc
etlruonul
lat. Diana,propusde S.Puşcariu
,
HEW.,Tiktin,Densuslanu,
Rosetti.CIOHA:NESCU,
D.E.R.S.V.amlntcşte
şi lat.divinadiscutat
de Densuslanu,
HLR,Phitippl.!o,
Principii,Puseuşi Gram',ad,1ugînd
că nu esteexclusăIncrucisarca
urmasilorcelordouăcuvintelatinesti.
'Ne oprim'aicicu exemplificările;
s-armaiputeacita1J1oată
(p. 107),grămadă
(p. 109),
jllpan(p.55),lance(p.1;)3),simcea
(p.1(3),simbrâ(p.116),{arină(p.145)dintrczeeiledeeti·
mologii
aberanteutilizated( A.G.in lucrareasa intr-unmodcare"anulează"
maibinede uu
st;\col
de,ercetal'e
etirnologieă
ştiinţifică
românească
şicompromite
otemădemaximăimportallţă
pentru ştiinţanoastrăistorică,
E'u,qen
Aju.n/eana
Gmimlde Lingulslică,
1slorieLi/erarăşi Folclor,
Iaşi, str. COdrtSCll,
nI'.2
ZBIGNIEW
GOLAB,
Dialectof ](flz.Sevo
in S.R. Macedonia,
S.F.R.
< TlwAmmallian
Yugoslavia,
Skopje,198'1,267p.
fnteresulgnoseologic
careIt dusla realizarea
aeesteÎ1l10nografii,
dupăcumprecizează
îllSuşi
autorul(p. 5),estecelal unulslavÎstpreocupat
de aşa-l1l11uitele
limbislave"balcanice"
(Balkal!-SlalJic)
: bulgara,macedonelma
şi dialede!esirbcde sud-est.Limbileslavecitateau o
seriede trăsăturicomune
cualtelimbiînveeinate
(româna,
8/baneza,
greaca),
faptcarea făcut
să se vorbească
de o "uniunelingvistică
balcanică"
(BalIc-an
LilllJuislic
League),
ca exemplu
tipicde Spracllbulld.
În cadrulacestei"uniunilingyistice",
macedollealla
şi dialectularori1ân
formează.
un grupdeosebitde compact(vezi,1nacesti3cns,
şi articolulma!vechial slavistului polonez:SomeArlllnanfan-l'ilaeedonian
lsogrammalismes
amifileSocialBackgrOlmd
of
theirDeoelopmenl,
In "Word",XV,1959,nr. ;, p, 4J5-4:'15).
PrÎmapartea introducerii,
în careflutorulenull1e.ră
uneletrăsătuJ'Î
structurale
comune
limbiimacedouellc
şi dialectului
al'omâl1
şi încearcă.
o explieaţie
a lor,prezintăinterespentru
"lingvistica
]JaJcanÎcă"
şi,in general,pentruteoriacOl1vergel1îeJor
lingvistice
dintrelimbineInrudite.
Cea
!Dai
izbitoare
"asemănare
tipologică"
a
acestor
limbi
este
Vă.Zlltă
dc opusă
autordiverÎntr-o
seriede modelestructurale
identice,deciîn identitat.ea
"formei"
lor gramaticale,
sltăţii"substanţci"
lexicale.
(Aceşti
termeniamintesc
deJnvi'iţatul
slovenB.Rapitar,carevorbea
de ,,0singurăformăde limbăcu trei materiid:iferltc"
: A.lbanisclw,walachische
llndblligurische
Sprache,
în "Jahrbiicher
derLiteratur",
XLVI,1829,Viena,p. 56-106.)Acestemodelestructuralesînt concepute
ca modelesaureguli(pattcl'Ils,
mles)ale structuriide adincime,
situate
aIltune
la nivelul1l10rfOllologi.c
al analizei;deex.,formarea
viitorului
cuo particulă(etimologic,
pers.3 sg. a verhului'avea')+eonjunctivul
verbuluiconjugat:ar. va-s-doal'mă,
mHced.
dia!.
k'e da spie,
Trăsăturile
structuralecomunemacec!oncnci
şiaromânei
(inparteşialtorlimbi"balcanice")
lIUpol fi explicat.e
prinsIstemul
slavprimar,cunoscutsubformaslaveivechibisericeşti
din
secolele
al X-lea--aIXI-lea.La intrebarea:celimbibalcanice
au pututexercitaaceastăinfluenţăstl'lldurală
asupra·
maeedonenei,
răspunsul
autorului
este: "l'olUanica
balcanică
saumai
exactaromânaprimară".Explicaţiacontrastlllui
dintreinfluenţaputernicăla nivelulstructurii gramaticale
şi numărulredusal împrumuturilor
lexicalearomâncîn macedoneană
este
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căutată,pcdrept,În r:oncliţii.le
social-istorice
aleslmhlozel
dintrepopulaţiaromanică
aborlgenă
(ale căreiurmese păstreazăIn topontrnele
do originearornânăexistenteşi în Macedonia
lugoslavă)şi slavi. Interferenţadintre cele două limhiesteprezentatăca o relat!eintre
substratşi superstrat
, notîunllegatein concepţiaautoruluide lJiJingvIsm:
limba-substrat
(în cazulde faţă aromânaprimitivă)joacărolulde bazădin punctde vederestructural.
Vorbitorul
nativpăstreazăInconştient
"formagramutlcală"
a limbiimaterneutilizînd"substanţa"lexicală
a celeidea duualimbi.Mecanismul
acesteirelaţii estecalculIingvtstic
(structural borrotninqş
: în articolulcitat, autorulvorbeade izograma!ismc.
(calcurigramaticale)
şi tzosctnanlisme
(caleurlsemantice).
Influentaaromânăs-nputut exercita,de asemenea,
prin
calcurisemantice
şi Irazeologlce
; autorulciteazăcitevacorespondente
de acesttip întremacedoneauă
şi nromănă,
menţionînd
că elenecesităcercetărispecialeprealabile.
Acestmodelteoreticfoartegeneralimpunedesigurprcctzărt,cumar fi celein privinţaloculuişi timpuluide apariţiea diferitclor
.•balcanlsrne".
El trebuieintregitcumecanismulsocioliugvistic
al preluăriicalcurllor
de cătrevorbitoriimonollngvl
saliparţial bilingvi
ai celeidea dnualimbi,"şacumîncearcă
autornlInartt.colul
din ,,\VoreI"
cu privirela pcrrectul compus
dinmacednneană
cu auxlllarele
imam'am'[sum'sint'şiparticipiu!
in -uţ-t(eleex.,
tamamnideno'am văzut',sumdojden'am venit'),explicatprin influenţaaromâuet.
Privităin perspectivă
tipologt
că,descrierea
se opreştela nivelulsistemelor
celordouă
limbi,intrecareexistăasemănărl
structurale
explicate
deautorprinimprumut
(calelingvistic).
In ce măsurăaceastăinfluenţăstructuralăa dusla schimbarea
tipuluiIlngvisttc
iniţial(slav
primar)spreuntipromanle
(").rămîneoproblemă
carenuputeafi obiectul
acesteiintroduceri.
În parteaa douaa introducerii
se dau maiîntîiuneledatedespreurornânl,
in special
despreceidin Macedonia
Iugoslavă.
Ar fi fostbinevenită
o hartă cu Însemnarea
Iocalltătllor
cu populat!earcrnâncaseă.
Precizîndcă subiectulmonografiei
estedialectul(graiUl)
arornân
dinorăşelul
Krusovo
(ar.Crnşuoa),
autorulprezintăistoriaeomunităţii
arornâne
deaici.i condiţiileei de viatăactuale.Despreacestimportantcentrual aromânllor
din Iugoslavia
există,
pe ltngăreferintele
deordinUlaigeneraldinmouograf
ltlelniTIt.Capidan
(Aromdnii.
Dialectul
aromăn.
Studiu.
lingvistic,
Bncurcsti
, 1932),
Matilda
Caragtu-Martoţeanu
(Fana-morfologie
aromână.
Studiudedialec!ologie
slruciwa[â,
Bucureşti,
1968),NicolaeSaramandu
(Cercetări
asupraqromdneivorbitein Dobrogea.
Fonclica.
Observaţii
asuprasistemului
fonologic,
Bucureşti,1972;
A.româna,
În Trata!dedialeclologie
ro)(lnească,
CraiovH,
1\)84,p. 42:3-476),
şi unelecercetări
speciale:N.Batzaria,Istoric)]l
fundărei
oraşuluiCnzşova.
în "Llll1lina"
II. 1\)04,p. 148ş.u..sau
schiţelemonografice
aleluiN. Saramandu
: Consideraţii
asuprasistemului
fonologic
al graiului
aromdnesc
din Cruşova·-M.Clcedonia
(II.S.l>'.
Iugoslavia),
In SCLXXI,1970,nr. 4, p. 465-471
şiLeparlerarownain
deJ(ru:;cvo
(R.S.de}vlacedonie),
înHESEEXVII,1979,Ilr.1,p. 15:3-162.
In majoritatea
ei, pDpulaţia
aromâl1ă
a venitÎn Kru.evope la sfîrşitulsecoluluial
XVIII-lea,
Îndouăvaluri:primuldinfostulcentrual aromâniIoralbanezi,
Moscllpole,
al doilea
dinregiunea
munţilorGrammos
dinnorei-vestul
Greciei.
Populaţiaslavă(mai,afes
macedoneni),
deşivenitămaitirziuin localitate,
a sporitmereuproporţional,
in timpceniJlllărul
aromânlJor
a scăznt,îndeosebi
prinemigrările
în alteoraşeelinMacedonia
sauspreSerbiaşi Român!a.
In
modabsolut,populaţia
oraşului
a seă.zllt
dela cea110000elelocuitori
In1868(dintrecarepeste
8000dearomâni)
Iacca5 (JOO
în prezent(p.20-24).Semnificativ
pentrulnstabiJitatea
soclalpoliticădinaceastăzonăin trecutulapropiatestefaptlllcă celetrei generaţiide al'omâni
din
secolulnostruau participatla v1aj:asocial-culturală
prinintermediul
a trei limbidiferite:
gre<'l.ca,
sirbocroataşi lllaeeclollC<'llJa.
Influenţ.a
româncistandarei(exercitatăevelltualprin
şcolileromâneşti
iniţiatela sfîrşitulsecolului
trecut)asupradialectului
estenesemnificativă
(p.22).în prezent,celpuţinjUll1;Hatc
dincei5000elelocuitori
ai oraşului
sîntaromâni.
KrusevQ
a rămasce!maiimportantcentruaromândin Iugoslavia,
iar dialectularomânde aiciare,
dupăpărereaautOl'ultli.
şansebunedea snpl'flviej:ui
calimbajfamilialşi al vieţiipuhliceneofl
claIedincartierele
aromâne.
Nuesteînşădeaşteptatcaaromânii
localicultivaţisăobţinăpentru
dialectullorun statutrecunescut
oficial(p.24).
Materialul
dialectalillI'cgistrat
în trei luăridirectede contactcu vorbitoriidialectului
arolllân
(in1960,septembrie
1968şiin varaanului1970)
provinedela treiinformatori
principali
şi dela "altepersoane,
inclusiv
profesori
şi elevide la liceullocal"(1'.25).Autorula maifolosit
SurSescrise(colecţii
localedefolclorîn manuscris),
ca şi textedeliteraturăpopularăsaucultă
(ale unorautoricrnşoveni,
ca NicolaeBatzaria)publicate.în citevacazuri,sint citateforme
luate dinliteraturadespecialitate
('1'h.Capidan,
lVIatilcla
Caragiu"lVIarioţeanu,
T. Papahagi).
Pe Ungăinl:.rodllcere,
monografia
cuprindedouăcapitole:fOllologia
(ClIsubcapitolele
:
Vocalele,
p. 29-39 şi ConsoGncle,
p. 39-47, In ultimeledouăpaginifiindcOllsemnate
şi unele
observaţii
despreaccent,aspectneglijatîn descrierile
anterioare
aledialec:tuluiarornân),
morfolog/a(p.48-·-139),
o culegere
deIc:r:le
(p.143-189,cuUllapendice:
traducerea
unulbasmaromân
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In macedoncană),
un dicţionar
(p. 1D:l 2UI)şi se Încheiecu o bibliografie
sctcctivă
de 51de
titluri(p. 2H:l-205),
Descrierea
sistemului
(Valeelal
se realizează
prinFormulare
mctaungvtsttcă
în dialcctu
l
însuşi,[{l!'li
raportarela un sistemde refcrin!ii(limbăstandard,prctostst.em,
sistemulaltei
variet,lţi),
Tratarea[ondiciieste,In general,de tip structurallsl
"clasic": se preztnl.ă
inventaru
l
Ionemat!c
(la vocale:în silabeaccentuate
şi neaccentuat.e).
restrfctll!«distribuţlonale
(fărăo
analiz,\rlistribuţJonală
completă),
ncutraIizăriJe
unoropoziţii,[unr-t
url!evocalelorfinalelIl
sandlti
. Autorulpreeizeaz,l
insăni Ionologla
Lradiţiouu
lă atingenumaistructuradesuprafaţă,l
limbii,Iteduceren
vocale
lorIn pozitieneaccentuată
nu sepoaterealizafări!a recurgeIa structura morroronematlcă
debuzăa cuvintelor
şi a formelor
lorflexlouuresau/şiderivate;eleex,,
eaşi a în pozlţie tlnalăneaccentuată
pot j'iinterpretate
ca rcprczenttud
conlracţlaunorforme
debază,detipul:kole, a-.k'alea: mânaC<mana)+a->mâna
(p,:li),(AmInlocul
l.Lranscrterea
utilizatădeZ, Gob)h
printranscrierea
ALH*,)Sedistinge
Întrealternante
roncmicc
(automate)
şi nlternanţe morrotoncmtce
(rieanl.omat
e). Unadintrecelemaiimportante
altcmauţcde al
doileatip este"palalaliwrea
ruorfofonetuică',
cauzut.ă
ele-1sau-('[Iexl
onar. Prin{' -i}autorul
noteazăun "morfem
complex",
careimplicăsuflxnrca
, alternanţaconson
nelşi a vocalelfinale
a temei,eaînex."şarp-!(pl,)-·,*ark'-i--+şcrk'i
(p. 57).Seriilefonctieedc consoarte
velarizat
e
(Iablallzatc).
palataJizate
şi palalalevelarÎzate
sînt gcnern
tc ruorrnroncmlc
şi Ioncmi
c dinsecventesllhiaecnle
conţinInd
vocalele
-i i -ZI(p. ,j3-45),
La bazaanalizeimorfologice
stă clasificarea
cuvintelor
În eJasegramatieale
(părţide
vorhire)şi specÎfÎC'area
eategoriilol'
gramaticale
ale acestol'D.
SLl'uelnra
formelorflexionare
(maialesla suhslanti\'
şiverb)esteredusăla morfcme
debază(rădăcini,
teme,sufixe,desillenţe)
811
hincente,
Pentru() gramaticăgellerativâ
completă
a dialeetului
lipseşteeomponellta
sinlaelică!
sC1I1antîcă
(sintaxaestencglijatil
de altfelşi In mOllografiile
de lip traditional),
Descrierea
se
re.alizeazâ
la nivelulterminalal Sl/'lletllrii
deadincime.:
seformulează
regulile
morfoJ1olog.Îce
care
l'cglementeaz,l
variantele
eoncJi
tionatefoneticsaugrama
Ucalşi cuajutoruleărorasepot genera
formele[onemice
şi foneticealemorFernelor,
Spredeosebire
de alţi genera
Livişti,
Z. Goli)b
nu
recurgela reguliformulate
cu ajutorulIr,lsătul'ilol'
distinctive
şi menţinefOllemele
tradiţionale
In rădăeinaeu\'lntllllli,
atuncicindIlUintrăîn altel'llHllţe
foncmice
sauIIIor[o!lologi
ce.Astfel,
elmlajungela oreducere
drastic,'\
a inventarului
rlefoneme
iniţial(8voealeşi30/31decOflsoane),
de tipulceleioperalepentruromânnstandardele..James
E. Allgel'ot
(Uo])1anian
Plwn%gu:
A Generalivc
PlwJlologlcal
Skelch
oI'IlieCor('Vocabularl!
01',')'tandard
Romal/lan,
Idaho,197"1),
VomrelevaÎn celece urmeazăuneleaspecteale descrierii
careaducfaptesaupuncte
devederenoifaţă de eereetărilc
anterioare
«('jtntemaisus)saucu carcnu sînlern(parţial)de
neon!.
Diflongii
eaşi oasintvariantealefonemelol'
/t! şi /0/ (p.2S 2\l; pentruaceastăinterpretare,cLSaramandn,
1\l72.,
1),IH9şi 1984,p.,j28).Saramalldu
(l()70,p, '170şi 1979,p, 158)
menţionează
că a llotatlauniiinforrnatori
dinKl'uSCVO
rostireadiftongilo!'
ea,0(/ea C li,
Vocalele
finalenesilahice
-1,-Il,-ilşiselllivoealele
i şitislntvariantealel'onemelor
voealiee
corespunzătoare
(p, 31-,-:14); i estetrcelltinsiişi la sonante,ca ti/ideii!(p. :HJ),
Voealaâ oeurăÎn poziţieiniţial;\neaecclltuaU\,
realizînd
ehiaropoziţiîeu a- : ampUl(Ll)
(=lmpul.)-âmpâl'lll,
allsâl'(u)
's,lrez; sar'--ânsor(ll)
(p, :15),AceastaeontrazÎec
afirmaţiile
C!I
vocalele
â, i nu oem,iIndialectul
aromânîn pozitieiniţ.ială
(Saralllandu,
H18'1,
p, -428
; Caragin:VIal'ioţeaull,
l\lHS,
p, 25pentruâ),Autorulafinnăcă opoziţii1e
detipulansâl'(ll)'âm6r(ll)
pol,I'i
redusela jansamj-jnso1'uj
(p. :36),dar nu precizează
caresîntcondiţiile
în careoClll'ă
11-sau
(1- Il,111
(+COI1S,),
respectiv
11-,
lll-+eons,In texteamgăsitexemple
cu â-ja-f-n,111
Ci-Gons,)
la iniţ.ială
absolntâ(# ânYllC!tOal'e
'ghicitoare',
p, H3,if âncalicâ.
p. 182),dupăo pauză)11ai
scurta(caoaspe,âl' deâdil'â,
p, (45),dupt'\()consoană
finală(lw:re(l
ân(IzIa,
p,14:3;
j'wnel'anel/pârâUl,p. 181)şi după\'oealăfinală(iaracuj'lik'i'moşie'ânlllr{eoscâ,
p, 181;cuancupârâu,p,
182),deeiîn toat.epoziţiile,
iar nazală+ COllS.
Ia iniţialăde euvintnumai.dupăvocală(rÎ-ullwescll
'mi-o-mbrae',
p, Hci,llluşâlâ"IlIJÎ/oJ'(;
'l'rull1oasă-nvăţăltml1,
p. 145,vâsilije-nlul'ţeuscâ
'împăl'tlţie
turceaseă',
p. 181,Şi-llCţ,lU,
p, 181,dCdu-nsus,
p, 18'l),
Vo.calele
neaccentuate
e şi o se menţInîn poziţiefinală:iâslc,(rale,mare;/âo'popor,
oameni',
neâo,dâo,vino;în ex.de tipulncuo,autorulil elilllină
pe -opleeînrlde la formade
bnză *nW(f-;.neapâ
(realizare
opţ.ionnh'\)--71UelO
(p, :16).
r finalpalatalizat
de-1flexlonar
esteşi afonizat(fenomen
Înt!.lnit
denoiÎn unelegraiuri
ardeleneşli
şi lmeovincne)
: picura)' -i,,,,,
[piell
n1['1(p, 45).
" Suneteleslabperceptibile
sînt notateîntreparanteze,
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CeHmalproductivă
deslncntă
de femininpluraleste-uri [t(J, careînlocuieşte
adesea
matvechile-e,-1; singurarestrictt«
pentruaceastădesinenţă"pareil fi genulanimat",Ex,.
casă=răsur
şicase,masă-:mă,mr(i),use..-lIşllr(
i), nC(iOJlCl1r(i),
cal»- căl'ur;i) şi chiar văsiliie
-".uâsllfillT'(i),
alăturlelenăsili;(p. 7:1).
Articolul
esteconsidera
Lcamortem
al dctermlnărl
l. categorie
caracterizată
prinopoz
iţlile
nelimitat--·
limitatşi neelefinildefinit(p. !)()-52).
Genitivlll
esteseparatţi formalderlaLlv
prinrcduplicnrca
acestuiadinurrnă: a {Ionlei
(gen.)-- a gonleil'i (dat.).Desinenţ
eledecazalesubstanttvulul
obiectIndlrcctşidirect,repetate
obligatoriu
de pronumele
personaleJitic,formeaza
morfeme
elecaz"compuse
şi dlscontlnul
":
a (;on(i)-lei-fl'i
(dat.),(;on(i)-Ie·t-lu
(acuz.)
: semnul+ indicii.
,.ol'dillea
intCI'IU1",
adicărelaţiile
semantic-sintactice
ale elementelor
(p. 5:l),
Lapronumele
personale
(p, 87ş.u.)nu sînt trecuteformele
neaccentuate
el!<1-protct!c.
de ex. ăi', notatin texte(p. 145),
Regimulnominalal numeralelor
compusecu -iiaţe,-cjâţ(i):palm,Iăt(i)di traţ(Ci)
(In
aromănă,
prepozlt
la deapareşi la numeralrIe
formateeu -rcce: Itsprâ,1
li!oi)esteconsiderat
un caledupăslavaveche(p. HH).Aceastăcaraeteristică
nu poatefi tnsăseparatăde suhstantlvelesulă,mie,milionele.
Dlstlnctladintreconjugărll«
a II-aşi a 1II-aIlUsepoatemenţinenumaipebazaaccentuăriidiferitea pers.I şi a II-apl. (cureducerea
automatăa luie neaccentuat
la i) : nidetn,
dar
(Iljţim,
deoarece
majoritatea
verbelorde conj.a IIj..a ali formea!tcl'I1ante
de eoilj,a II-H(13.
11;3-114).Astre.],
adllc(u)
estetrecutdeautorla eonj.aII-a (p,123),iardl.lc(lI)
la COllj,
a Il [-a
(p, 118).
.
Particulas/sdla viitorse omitefreevent; exemplele
citatesîntnumaiCliillse.r[.ia
unei
formepronominale
: : /Ja-ţ-u-dmz,
l!a-Îl-lll-ada!(i)
(p, 129).Saramandll
(I084,p, 457)consideră
acestfenomenca specif.ic
graIuluipindean,subjnfluenţăgreceasdi,
Se distingdouAconstrllcţ.ii
negativeeleviitor: una nC1)trală
(ncmarealll),
de ex" tll!
va-s-pârlu
'uu voipurta'şi unacategorică
(marcată),
formalăcu illlpe.rsonalul
nu ({re[nQâ.l'eJ
'nileste,nu există'.de ex"11Oa1'(,
S-PO/'lll
'nu voipul'la(înnieÎlincaz)'(13,129).
In unelecazuri(autorulmenţioncazii
Ilumaică ele sînt restrinsesemantic),
auxiliarUl
eseu(=a fi) formeazA
perfectul
compus
ncUvdela verhetranzitive,
de ex,eseI!ascullal(ll)
'am
ascultat'IlU'sîntascultat',eseui!nal(ll)"alllcinat'ele,Dupăopiniaautorului,asemenea
construc!:ii
ar fi calchiate
dupAtipulmacedoncan
Slllllvderam'amcinat'(provenit
din"mnvec'eral,
sub inl'luell!:a
ar, esellvinil(ll),eseubâgal(u)
elc,)(p, 1:14-1:)5),
Extilldel'[aconstrucţiei
cu
eseu+ parLieipilll
acordatal verhelor
inlranzitive
şi reflexive
s..ar fi pututproduceInsăşi în
aromână,în contexteeu sensneeehivoe.
.
Explicarea
imperativului
/Jina(existentşi in elncoromână)
prin transferarea
"particule!
o"(pronume
cuvaloareneutrnHi)
dinconstrucţii
de tipuldu-oalea,lw/-oa!ea«(J,
137)ni sepure.
improbabilA,
dincam;acaracterului
intranzitiv
alverhului
(a)veni.Astfels-arputeaexplicamai
curîndimperativele
bago,lassa(dacA
nu sinttranserieri
greşite),
lIotnl:e
de:'G, \Veigand
la ar0mânlidin Olimp(apuciCapidan,
19:32,
p, 151),
De,i corpllsul
recoltatde autornil este adecvat pentm o tratare soeiollngvistieCI
şi pragmatică
a dialectului,
Goh)hfacecitevaobservaţii
interesante
In:tceastădirecţ.1e,
Sedisting astfeldouăsubsisteme
consonanticc,
unul"maivechi,cultlvnlşi conservator",
conţinind
fonemcle
marginale
,f},3, y şi altul"mainOII.,
colocvial",
caracteristic
generaţiei
tinerede.pînă
la 25--·30
deani,carelnlocnieşte
acesteconsonnc
print, el,g:3efler(u)-defler(u)
'al doilea',1timel'(u)-timel'(u)
'temelie.',
'(UlllUl'(U)-gumâr(ll)
'asin'etc.(p,,10-41).DouA"variantestilistice"
seobservăşi în tratament.ul
afriealelor
ţ, r, Generaţ:ia
ceamaivîrstnicăntenţ.ine
încădistine(ia
dintre11,ll «lnt. c,,r;),dupiicare-! şemenţinesilabicsali(cindtl>cj1nu sintprecedalide o
altă consoană)
ca palatalizare
fOllctică
(diezare)
a cOllsoanel:preeedellte:
p61'Cllp6rti,(flln()u
'jullc'-gtlnql; drac(u)--clrat(i)
[draţ'J,lag(ll)·-·ţ'M(i)
ifa<;l']
şi 12,(12«lat. 1,ci),dupăcare-i
devine-elsau el (dUP1'i
o singurăeOllsoan:l)
: nnlnle·--nnlnlâ,
lrindu--(L111qâ;
Ml'bat(u)-băI'MI(ei)
[bărhaţ],ell(ll)-'
e,l(â)[cij1J;
t, ,,1dealteorigini
Ul'maţide
-i secomport,l
cab 12:gllde!(u)-[gueleţ],
hLCI'eq[Iucret;l]
(pers,2),(l'\usint luateîn consideraţie
africatelencurltlatede -1'
flexiollar,
ea In ţ&lâ,ţină; lale ete.)Generaţiile
tJnArăşi medieau egalizateeledouAseriide
africate,-Î devenind
În toatecazurile-d, respectiv0 (zero),Aceleaşigeneraţiise caracteri"zeazăşi prinrealizarea
frecvent[\
a diftongilor
ca,oa ea , (t (p. 29), în introducere
autorul
faceohservaţia
că existA
şi deosebiri
lingvistice
întrearomânii
seclentari
(maiales nrtÎZl\ll[
şi
comercianţi)
i ceiseminolllazi
(păstoritranshlllllallţi)
(p,18).
Al'omânii
dinKrusevoaparţinramuriinordicea aromânilol'
dIn:VJ.acedonia
iugoslavă,
grupuluiBltola-Kruscvo(p.16;pentrugrupurile
dearomâni
dinR.S. ,Macedonia,
el. şi Saramaudu,1970.p, 4f>5-,1llil
; JovallTl'ifunoski,
DieAronlll11en
in Mazedon
ten, 1n"Balcanica'"
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II, 1971,p. 337--347).Seeousidcră
grăn1l1slCâ
(p,18; Sararrmndu,
lin°, p. 467şi 1979,p. 154)
şivorbesc
ungraidetipgrămustesn,
darcuuneletrăsăturiasemănătoare
cugraîurtle
aromânllor
dinAlbania(Saramandu.
1970,p. 470şi 1979,p. 151).Douătrăsăturifonetice
importante
ale
graiului:
lipsavocalei
i şireducerea
dif'tongllor
ca,oala f, 'iinetrimitspregraiurile
detip moscopolean;
laacestea
seadaugăamuţtrca
lui-n.dupămfina]nepreccdat
de consoană
(veziSaraman
du, 1972,p. 158),Altepartieularitiiţi
sîntcomune
cugrupulgrămostcan->
plndean:
păstrarea
lui
-Il,-i dupăgrupuriconsnnanttcc,
ocurentalui e dupăconsoane
palatale,uneleformeizolate:
da,ICI,
sia (prez.3),aistu,aumânică;
saunWJ131
cu graiulplndean: păstrarealui-i dupătI, «1
la vorhltorii
ceimaiInvîrstă(vezimaisus),dispariţia
luisăla viitor.Sll.uat.la
graiului
dinKrusevoIlustrează
astfeldificultatea
(celpuţinin stadiulcunoaşterii
actuale)delimitării
clarea
unor(grupuriele)graiurlÎn cadruldialectului
aromân,
Pentrua putea"citi"transcrlerca.
cititorultrebuiesă tină seamade precizările
fftcnle
deautorin diverse
locuriîn lucrareşi pc marginea
textelor.Raport.lndu-sc
la treinivelediferite
ale descrierii:morfofonologic
(structurade adincime),
fonologic
(structuraintermedhră)
şi
fonetic(structurade supraraţ.ă),
autorulutilizeazăîn consecinţă
trei tipuride transcrlerc
:
morfofonemkă,
Ionemlcă
şi Iorictlcă.
specificate
printrei tipuride paranteze:acolade,bare
obliceşi paranteze
drepte.Transcrierea
exemplelor
In descriere
nu estelnsătotdeauna
riguros
specificată.
în dicţionBl'
se utilizeazăo "transcriere-compromis,
pe [umătal.eIoncmică
şi pe
jumătateIonctlcă",
iar intexte notareaeste"inpartel11orfofonemică"
(p, 62).
Uncaztipicestenotareavocalelor
finale:-t1,-1,-ă. Dacă,dupăun grupde consoane,
acestevocalesinttotdeaunasllablce,dupăo singurăconsoană
situaţialor estediferită,După
precizările
autorului,
-u esteclarperceptibil
(Inaintede pauză),celpuţinca vclarlzare
(lablaltzare)a consoanel
precedente;
-ă sepercepe
"numaila dictare",
iar-1"parea fi pronuntatnumai
subdictare",altfeleste"cuprinsÎn alternantafonemică
a consoanetprecedente"
(p, 31-32);
exemple
dintexte:an', mîl',fie61".,
uămin'; după(10{Ilserealizează
In vorbireabătrînilorca
palatallzare
acestor
consoane
(veziexemplele
mai
sus).În(Sararnandu,
1979,p.158
nează
că -1,arealizat
ea
vocalăşoptită
nesilabică,
ocur:1
graiuldinKrusevo
numaimenţiodupăr
şi in cuvintulIlln(i).)Dinmotivemorfofol101ogiec,
dar şi pentrua justiricarealizarea
silabică
a acestol'vocalefinale
In"stilulcintat"(singing
siilIe),Golfih
noteazăconsecvent
vocalele
finale
reduseÎn exemplele
citateîn lucrareşi în dieţionar.
Afirmaţ.!a
eă"toatecnvîntelearomalleşti
setermină.
învocaJă"(p.
77,etlprecizarea
ulterioară
"inainte
depauză")estevalabilăînsănumai
pentruformelesuhiaeeDte.
In texteletranscrise
maimultsaumaipuţinimpresionist,
întilnim
nu nUl11aimfinal
(vezimaisus),deex.: am,!li/m(nilam),avem(p,143),zburdm
'vorbim'(p.
182),ci şi alte consoane
finale:: maslllI''maistru',gars6n'ospălar',aI61'
(p. 182),alăturide
aI61'(u),
atiilp,sor(p. 183;toale exemplele
citatesînl urmatede pund).
Dacăîn dicţionartranscrierea
(morfo)
fonematică,
ceîncearcă
să redeanorma(lerostire
a graiuhlidincolo
de variaţiile
individuale
saude grup,estepe deplinjustificată,
ar fi fostde
-doritca textelesă fienotatemimaiimpresionist.
Aceastacuatit maimult,cu cît puţinetexte
aroniâne
cuo transcriere
foneticăriguroasă
(care,celpuţinla textedeoarecare
întindere,
nu se
poaterC'lJiza
fără
înregistrare
prealabilă)
au
fost
puhlicate
plnă
în
prezent.
Nn
au
fost
publicate
texteleInregistrate
la Krusevo
dep, Neiescu
(veziCLX, 19S5,nI'.1,p, 28)şi deN. Saramandu
(veziSal'anHtn.cltl,
1970,p, 4(l6),iar textelemaivechiau o transcriere
normalizantă
sauchiar
cn l.!l1cle
greşeli,cumsînt Textemacetia-române,
basmeşi poesiipoporale
delaCmşova
de M.G.
Obedenaru,
Bticun:Şti,
1891(cI. Capidan,19:12,
p. 131).
CeleilSde texteinclusein monografie
sintîmpărţitein cineisecţiuni:1. "Texteinregistrat(1nKrusevosaude la vorbitorinativiai dialectului
din Krusevo";II. 7 cînteceşi o
povestedin colecţiauneistudente(autorulprcc:izeazii
că ,.formatradiţională
corectăa dialectuluia fostrestahilită"
cu ajutorulunuiinformator
principal,
p. 25); III. 13basmepopulare
dintr-ocolecţie
aflată la Institutulde FoleloretinSkop,ie
(texteleau fostcoreetate
cuajutorul
uuuivorbitornativ).Secţiunile
lV şi V cuprind4 texteculesedela doi"cara,laşi"(astfelsiut
numiţi
rnaeedollcni
păstoi'ii
aromânitrans1l1llJIanţi)
SofilaJi
şI de
un informator
din
Struga.de
l\:ceste
textepermit
cititorului
compararea
eudin
alte
variante
aleladialectului
aromâll
vorhitein Macedonia
iugoslavă.
Moduldewlţgel'ca majori.tăţ.ii
textelorpresupune
o transcriere
maimultsauluaipuţin
normalizantă.
Dincele11textealesecţiunii1,textele,
1.,2, 5, 6, 8 şi 11par a fi notatedirect
ladictareainformatorilor"
Te"tele:l,·1,7.au fostmaiîntîi scrise,:3fiindcitit de informator
far 4 şi 7 lransJiterate.
Textul9 esteop9.ezie
scris'lin rainl localla 1903eu ortogtafie
l'omâneasc,'1.
(titlul.::':;ghiclu
a Cmşoveanlol'
'Pllngerea
cruşovenilor')
; poeziaa fostinclusăin corpus
,,1n
fonemică
acordşielIcorectat
pronunţarea
înde
Krnsevo"
(p. 26).Textul
10lineI'·
este
un transcriere
cintecnotat
de la o in.
hătrînă
dupăohişnuită
overşiulle
la !lniiinformatori
mai
(p. 150). .
'.
.
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CuprIvlrela texteledinsecţiuneaIV,autorulprecizează.
e:'1il ntil!zato notare"lrUlJreslonistă
H,păsl.rînd
tuconseeventet«
fonelÎee
ale)aeete:laşi.
fonn.e
.. Aseruenea
texte,
notate.Irnnreslonist,
sint deosebit pl'etioasf:
pentruenuoaşLcre,a
faptelorde vorbire,ca şi
pentruverificarea
rcrlucţfllor
făcutede autor.
In textepot fi urmărltet'enomeue
carenu fac oblect
nt descrieriiautorului,cumslut:
protezalui a; $1+i, e>ş,j: nu
aromâne
dinnordaflate
In contactdirectcu slavii,
1!J'7fl,
p. 15B); reducereadiftongulul
oala a Indao,nao(cI.
H17D,
p. 15(\); asurzirc.'.J
cowwuIleI
finalechiarurmate
de-u uesllabto:
s-l1-vel(H)c.:t
'15-0
v;j,d',p,:182;
Sarsrnaudn
tneni)oneaz,l
neutra1izarea
opoziţiei
de sonoritate
în
final:lîn unele
şi IugoslavIa)
;
nll.ernan
l.e: işi (realizat
cas sau.i+ohstniultă
(il'âmbIÎ
(p, 181),
arăţumiail't
(p, 182).Şuiel'ătoarek\
care par a se eOl1.1porta
au realizări
fonetice
toartediferite:şă (=şi ; p. 14:1),
şed,inşi,
.)nâosali(=şi nouă
sute),aşi (==aşa)
(p.:181).,
şi,şeâsi,şase.5iâse
(p.
ş',t' la Saramandu
,
1984,pareil fi problematică,
celputinsubaspectfonetir,Unelealternante
ar puteafi Inconseeveuţede transcriere:aie8Iâ.aestii,
icra-c
cr«,lJ6ili IiJlla(p. Jil1).Autorule,.teuneori(rar)
nesigurIn separarea
euvintelor
fonetice:cf,ta s-âmvc!(u)
(p. 145)şi ta-să-ncălică
(p. 182),mauiinti,ma-minii(p. 181)şi di-tno-nă-inti,
Dicţionarul
cuprinde
aproape2 000de cuvinte,
directîn Krusevoşi in alte
localităţicu populatie
aroruânească
(Solilarl,
sau
dindiferitesursescrise.Nuse
indicăctimonulcuvintelor;la cuvintele
se menţ.ionc!lză
limba
..sllI'si'i
: albaneza,
bulgara,lnacec1oneana,
slava.v'0che)
slavaelesud(bnlgara,nl{:Hedonean;l
sausîrhD.,
fărăspeci
ficare)etc.Timpulrelativscurtîn careamavutla dispnzi
ţiecartea(eanu seaHilInbibliotecile
dinIaşI)nune..a permissăfacemobservaţ.ii
deamănuntasupradleţionurului.
ChiarIa o lectură
fugitiv:'!
sepoateobserva
cAelconţinei Lermeni
ndnrcgislraţl
îuDictimwl'ul
dialeelalui
aromân,
generalşi elimologic.
Edilia(Jdmwaugrnenlatâ
(Bucm'eşti,
1974)al lui T.Papalwgi.Textele
(maialesceleculesedirect)şi dkţionarulsporesc
valoarea
doeUIn.ntnril
a eiîrţiiprezentate.
Prinaceastălucrare,Z. GoI'lba realizatşi primamonografie
(pacţblă)de tip generativ
a unuigrai(a)românesc,
dovedind
()bunăsUipînire
a problemelor
dialeelologiei
şi lingvisticii
româneşti.
Ea se adaugăcontribuţ.iiJor
maireeenLe
(dareu o Îndelungată
tradiţie)ale unor
invăţaţ.istriî.ini
la cunoaşterea
stăriiactualea dialcelelor
romllncşti
sud-dunărene.
A. TUTC1.1!e!
Facultateade Filologie
Iaşi, Calea,23August,nr. 11
EMANUELE
BANFI.
La deJl'Istitulo
soslanziale
balcanizzazione
deilerritorio
romeico
e;de/lalinglla
neogl'eaca,
extrasdin
"Memorie
Lombardo.
Accademia
di Sc!enze
eLeUere",
voI.
XXXVII,fase.5, Milano,1982,p. 285-32'1.
"
StncLiul
luiEmanueleBanIireflectăstadiulactualal cercetării
uneiadintreproblemelecheieale "lingvisticii
balcanice",
problema
"balcaniziidi"
limbiigreceşti,limbiia di.reiistorie
rnedievalil
şi modernă
estestrînslmpletitii
cuistoriae",lorlalte
limbiale Sud-Estului
european.
Deşinu estedefinitInmodexpres,procesul
de restructurare
a limbiigreceştiantice,conform
unordirecţiide evoluţiegeneralc
În limbilebaleaniee!,
esteurmăritcu acuitateîn implicaţiile sale celemaiimportante.deordinlingvistic.culturalşi.soda!.Problemalndiscuţ.ie
are pentruspaţiulculturaldenico însemnătate
cu atît maimDrecu cit estestrînslegată
de începuturile
mişcăriide emancipare
naţionalădin primeledeceniiale secolului
trecut,în
centruldezbaterilor
ideologice
aSllpraa eeeace ist01'ieii
grecinumcsc"noulclenism"situlllclu-se
problemalingvistică.'In cadrulunui acceleratprocesde redobîndil'e
a conştiinţei
naţ.ionalc
prin limbă.,se disting,Incepindcu nceaslăcpocă,douătendinţ.e
clar couturate.
Pe de o parte,se jncearclconstituirea
Ulmineo-clasicism
elenicla nivelultuturorstructurilor vieţiisocbl-culturale,
ceeace,în planlingvistic,
are dreptconsecinţă
creareaunuimodel
lingvistic
oficial,puristşi aca.demizant
: Imt1wrcvollsa,
limbălilcradlofiebl.ăgreacăa ultimelor
douăsecole,impusăde elimatlllde "întuarcere
la origini"favorizateleun hiperelasiclm
cultural, care încearcăsă se modeleze
după marilerealizăriale epociilui Periele.Emanuele
1 J\Iaicoreetspus,balcaTlo-carpatice
sausucl
..esleuropene,
Intrucitlimbaromânii,
limbă
luatl'iîn conslclcrare
in cadrulacesteigrupări,s-adezvoltatnu numaiIn Peninsula
Balcanieă,
ci şi In nordulDunării,în jurulCarpaţilor.
VeziG. Ivănescu,
Istorialimbiiromdne,
Iaşi,1980,
p. 193.
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Bantlî'iiinsuşcst«
alclcOllcep\Îa
ist.oriculul
greccontemporan
IZ,'1'SOli
kalns,dupăcare constituirea katharcvousel
a fostdeterminaUi
de nevoianoiiclaseconducătoare
a "regalului
greeo-bavarez"
de il se
şi printr-uninstrument
lingvistic,
Rezultatal unuiaristocratlsmcultural
de un ncoctastcism
exacerbat!
katharevousn
răspundeaspirnţ,iei
de întoarcere
spreo ,epncăde aur';printr-oarhatzarea vocabu
larului,prinrcpuncrea
în circulatiea unorforrnc-flexlonarc
dcsucte.prin "re-elenizarea'"
topol](Hnastic.iiJ
tendintecareau
contribui
t in ultimiiim,Lanl.ă
la fărîJniţ.arca
lingvi;;ti
cii,a limbiineogl'cceşti, .
O a douat ondinţ.ă
luată în discuţiede autorulacestuistudiuestereprezentatăde
acei intelectualigreci,dar mat ales europeni,careîncearcăabordarea
prohlemntlcii
"l\oÎÎ
Elac1e"
din perspectiva
celordouămileniide netntrerup
tă cvolut.ie
istorică,Dezbaterea
în
juruldemotieei
reflectiiÎn acelaşitimpi interesulsavanţiloreuropeni,
inciidin secolultrecut, pentruIlmhavie, ea şi nationalismul
l.radiţîoual
popularemcrgcnt.
Aceastaesteşi (lil'ccţ.iacareîl interesează
cu prioritatepe autorullucrărft. Capunctede plecare,E. Banf'i
îşi propunesă cauterăspunsuri
la următoarele
intrebărt: ce era,dinpunctde vederelingvistic, Greciaparţtaleliberat:l
de subturcila Începutul
secolului
trecut..careaufostcondiţiile
iingvistiee
realeale [1I111i
teritoriuromeicfoartedivizat,ee uzurtlingvistice
an fostatestate
în timpşi careerauraporturile
dintremodelulpurtstimpusde culturaorlclntăşi condttitlo
lingvIstice
realeale Grecieieliberate,
Rezolvarea
corectăa acestorprobleme
reclami'i
maiîntîiidcntiflcarea
cauzelor
istorice
ale aspectului
celuimai caracteristic
al limbiineo-greceştl
: extremaei fărîmiţare
teritorialdialectahl,Fmgmentare:1
teritorial-administrativă
a Grecieipe durataceloraproximativ
şase
secolede donrlnatt«
otomanăa avut ca efectaccentuarea
uneifărîmiţăridialectale
sensibilă
încăîn epocabizantinii,
ajungtndu-se
ca în secolulal XVII-leatabloullingvisticgrecescsă
aparăputernicfragmentat.
Dlalect.ele
greceşti
-,.13,6jJ.cc\'(Z
--, moştenitoare
ale koine-111ui
romane-bizantin,
sediversifică
în continuare,
pc de o parteprinIărlmiţaro
şi izolaretcri!:orial!\,
prinformarea
de arii.periferice
şi "insule"
lingvistice.
şi, pe de altăparte,prin aportuldiversiIicalde la lin dialectla altulal unorconsldcralillc
influenţestrăine,slnv«,turcesti,albanczc,românestt,italiencştf
, evreieştietc.La toale acesteas-aumaiadăugatşi diferenţele
culturaledeterminate
de orientarea
uneipi'irţ.i
a teritoriului
grecesc
(Insulele
Ionice)spreOccident,prin Veneţia,şi rămînerea
în izolare3.Grecieicontinentale,
supusăprocesului
de turcizare.în cadrulacestuicomplex
peisajculturalşi social,autorulremarcă(p. 290)roluliruportantal "hegemoniilor
danublenc"
în Lranstul
I.ereaciltreGreciasecolelor
al XVII-lcH
_...al
XVII!-leaa ll110r
ecourieuropene,
umanisteşi illIminisle,
Interesante
şi j,llstein ansamblu
sînt explicat.iiJe
pe careE, Banl.ile dă ne-constituirii
în acestesecolea uneilimbiliteraregreceşti
pe bazepopulare,
în ciudalipseide dificultate
în
1l1ţ.elegerea
reciprocă
dintrevorhito!'Îi
dialectelor,
condi'\ii1eislorico-sociale
şi culturalenu au
permisniciunuidialectsă cîştige()pozipeprivilegiată,caresă-Iconducă
la unifiearea
limbii
neogreceşti
prin impunerea
unui ansamblude normeliterare.Cauzele
acestuifenomen
sint
multiple:lipsauneivariantelingvistice
cu prestigiuculturalcares:\ se fi formatla () Curte
feudală,absenţaorganizării
ulluiaparatde stat naţional,absentauneitradiţiiurbanesemnificative,absenţauneitradiţiiliterarecomune
caresă-şipoalăasumarolulde modellingvistic,
Ansamblul
acestorcauzea ac(.iol1at
1nmodhotărîtor,în ciuclaexisten
(.eiunorcondiţiiparţial
J:avorizanle,
cum au Jost înflorireaunei literaturicultenaţionaleîn arii dialeetale
precum
Cl'elaşi Ioniaşi existenţauneiITadlţ.ii
populareoralecontinue,
del-inătoarc
it unuifondde
"texte",comllne
princonţinut(cînlecepopulare,
poeme,legende,
povestirilT!oral[zaLor
..diclactice),dar circulînd
in variantedialeetalc.
Absenţ.a
unuimodeloridalde autorÎi.ate
a făcutca
limb''lpoplllan'i,
diferel1ţhtă
localşi IiPSit{l
de o structurănormatiVl,
să eirculenumaicamijloe
de C01TlunÎeare
elementani,
Singurainstituţiecarear fi puLutÎndeplini
un rolunificator
- rol
Indeplinit
cusueeesin ;,ceaoLl
perloadil
În spaţiullingvistic
romuuese
-- eraBiserica
Ortodox,'!.
D:u,spredeo.iebire
de TărileHomtî.ne.
undecurentuliuovfltor
se opuncacu Sllcees
limbiislaVlme,
în Grec1:,.
!Îmbaoficială
elBisericii
a rillllJ.s
Iastaciul"îngheţat"
al uneireelaborări
a limbii
Uhi'gicedWlltine,strictfidcltlmodelului
medio-grecesc
timpuriu,fiirăsă participein vreun
fel :nnmicaobIectelorvorbite.
e b::l7.a
ceIe1'Tna!insenlDate
contribuţiide (i fctoIogie
istorictl.
neogl'eac-iA2,
autorul
(p,292-·2H),pentruperioada
TurcocraţÎei,
cÎl:cÎgrupedialeetaJe
derivatedinkoine-ul
,eo.,roman:
1, gruplllpeloponesiaco-ionic,
pe carese hazează.
aetmtla!'i'tilJ.o·n;<:
iradiată
elinALeua,
în cadruleăruiase partieularizează
grupullaconic,carecuprindegraiurivorhite
2 A.,Semcnov.
The,Grc;"
Lan!Jl/age
in IlsEvohz!ion,
1836,:VI,Triandalilidis,
Nzo8")')lV)(
YV':'-flfLGtTLKI).
A,,..I(HopL){tj
Eu,o:.y(,
'PY:,
Atena,1938,A. Mirarnbcl,
La [((n{jue
greqllcmoderne.
DESCtiplioll
ci analyse,1959,
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izolaLin Laconta,urmaşeprobabileale vechiuluidialectdorle,supravletutt.or
al procesului
deunificare
dinepocaclr-ntsttcă
; 2, orupu!dialeclelor
nordice,
vorbiteîn nordulAticii,Eubeea,
insulele
Egeeinordice(Thassos,
Samutrake,
Lcmnos,
Lesbos)
şi in Sarnosul
repopulat
in secolul
al XV-leacu gr<',ei
nordici;:).[jl'llplli
cores
putizălor
vechiiatcniene(astăziÎn regres),dialect
'Vorbit
în A,tica.Eubeea
sudică,Peninsula
Manişi insulaEgina; 4. YI'upul
cre/an,cuprinzind
graiuriutilizateîn Creta,Cycladc.
Naxos,insulaIkarlaşi 5.[truj!Ul
dialeclelor
desiid-est
vorlJitein Chios,Dodcca
nez.Cipruşi unelepunctealeIltoralulutmicronsiatlc.
Criteriul
fundamental
utlllzuteleauto!'în aceastăclasificare
estecelfonetic,
urmărinrtu-se
Isoglosele
cîtorvatratamente
Iouettce tiplce.PoL1'i
vi1.aceluiaşicriteriu,G.N,Hadzidakis, în clasicasa lucrare2:0'r;ofJ.o<;
lcra,oPlO:
T'i) V20S),Â'r,VI,;âîc;
y),.(;)(Ja·0.,
apărută la Atena în 1915,mai lua în considerare
şi Umpllldialcctclor greceşti
vorbiteîn Italiamcrldională
şi în SieiJia.
Paginileurmătoare
ale lucrăriisînt dedicateunordisocieriprivitoare
lareflexele
lingvisticeale absent
el centrelor
urhanccaresă iradiezeun modellingvistic
unitarşi la intluenielealbanczc,
Lulgărestişi macedoneue
(inGreeianordlcă).
rotnânesl.i(înEpir,Salonic,
Larissa),
evreeşti.
(în Salonici Voios).
italiene,franţuzeşti,
germane,
olandeze
şi arrneneşt
i (Inporturi).
Ol.sr.rvntli
interesante
[u.eautorul(p. B()'l·;)(),1)
in legăturăCl1procesulde "marginalizare"
a limhiigreceştiîn marileoraşede C08St,'i,
cumestede exempluSaloniuul,care,în timpul
'lnrcocraţ.lel
il avutaspectulunuiadevăratmoznlc
umanşilingvistic.
Convlctulrea
secularăîn
aceiaşiceut.ru
urbana unorputernrce
comunit.ătt
degreci,turci,bulgari,sîrhi,români,armeni,
evrei,pganI,
italieni.unguri,albanezi,
englezi,
ruşi,spanioli,
francezi,
arahl.a determinat
adînci
ţ;idiverse
inf'lu
ent.easupragraluritorpopularegreceşti,
maialesîn lexicşi 1nformarea
cuvintelor. Intr«celemaicaractertstlec
sufixeimprumutate
din limbileeu carea venit în contact,
suIixecare,alăturide numeroasele
împrumuturi
lexicale,contribuie
la "haleanizarea"
limbii
lleogreeeşti,
autorulaminteşte:sl1fixclc
de originelatinii(foarteproduetive
indl din greaca
rneeUe
tîrzIe)-Q:tO,-&n)';"-ODPct,
-t-Î,),I.,
-OO)1.)I.CI.."
sufixelcitaiieneşti-OUTXDC;
şi -ou-rO'o.;,
sufixulveneţiancX('j<x,
celeslave.-[Tao:
şi -l-:Gşi celeturceştiÂţc:şi l"r,s.
Diferenţele
dialedalcau fostaccentuate
şi datoJ'itf[
,lportului,
diferitde la o regiunela
aH.a,nI acestorinfluenţealoglote.
Pe cîndregiunile
de elmpicali fostputernictureizateprin
măsurile
adminisLralive
aleponii,îninsule,cuexccpfÎa
Cretei,tureizaLă
după1667,a Hodosului
si Ciprului,
tmcizalesi ele,şi a insu]elor
dinHeptancz
stăpînitedcvcuepeni
şi puternieitaliellizale,a persistat()anumitiiautonomie
lingvistică,
carc.pe lîngăpăstrareacamcterului
etnic,
a favorizatşi fragmenlarea
dialeclalii.
() situaţieparticularâse remarcăîn cadrtllregiunilor
luonlauc,Epi!-,ThcssaJ'.a
şi Beoţia,ariirnareatede un puternicconservatorism,
datorat,re1aUveiaulonornii
politiceîn timp1]1
'I'ul'cocraţici
şi sJabelor
influenţesLrMne,
atîl de .puternice
în regiunile
de coastâ.In aecslezonelTlontane
culturagreacâîi rnenţ.ine
caracterele
specifice,
sprijinindu-se
şi
pe
o
eonslanlâ
înflorire
economieă;
Biserica
Ortodoxă
deţin?
aici
un
imens
pn,sLigiu,
viaţaecollornicâ
şi cliILumlă
menţineunconlactconstantcu centrelctdin
Prineipatele
],ol1lâne,;;ti
şi din Europacentralâsau Italia.
În urmaacesteiaLeuLe
analizeEl[adoriloristoricosociali
şi cultud'U,cadrullingvistic
ncogl'ccesc
existentpcdurataTureoeraţ.iei
esLe
articulatdeE. Banfipem'm,'\toarele
coordonate:
1. Dialeetele
populare,
moştenitoare
ale Llrîmi\ilrU
koine-ului
elenistic,
sîntutilizateîn COll1Unicarcnelementanl
la nivelulomlilă(.ii
i limitatela uriideterminate
geografic.
2. Acestordia..
lecLeli se suprapun
sauli sealăturiivarÎ8ntelc
lingvistice
pe ('.areaulorulle numeşte(p. 308)
"koinailerri/oriCIU",
earaelerIz9te
printr-oserieeletrăsM,.ricomunedeterminate
de influenţa
substratului
dialectalin domeniul
foneticii,morfologiei
şi lcxieuilli,
precumşi de inflnenţele
limbilorde eontaetîn fUllcpe
de configuraţia
etnicăa zonei;de pildă,koine-ul
zoneiheptaneziceCf;tC
coloraI.
de ll!llneroşi
termenivendieui,pe cindeeal zoneinordicea IJrcluattermeni
turceşti,macedoneni,
bulgăreşti
(iiromi'meşti.
1nac.;este
koimi-uri
regionale
existănumeroase
texteredacta
te.începînd
CUsecolul
alXV-·lea
şipinăinsel'.olele
al XVnI-leaşialXIX-lea.
3.Cao
(,Ollseeinţ:1
a factorilor
de maisus,seremareăimpunerea
unorelemente
lingvistice
carelin de
sferaomlit,l(ii.
4.ParlleularÎzarea
unorl17.u.1'Î
lingvistice
dependente
de sferacomunicării
scrise
conduce
la constituirea
unor"leoine-uri
interregionale",
variantelingvistice
utilizatede primii
denwticişti
ai secolului
al XVIIIlca(Katartzis,Philippidis,
Kostanclas,
Vilaras)impotriva
mediilorconservatoare
eonstantillopolitanc
din jurul Bisericii.Sînt distinsepatru asemenea
,,/'"oinc-uri
regionale",
variantecultivatein lUodconştient,mai îngrijiteşi lUail'egularizate
decîtdialeclcle
populare:koine-ulconsta.ntinopolitan,
cel smirniot,un koinenordicşi unul
heptanczlcopcloponeziac.
Dacăla nivelfoneticacestevarianteinterregionale
eraupnternic
condif;ionale
eletiplil koine-ului
teritorial.
corespunzător,
factoricomuniprecumreducerea
sistcmullli
flexionarnominalşi simplificarea
sistemului
verbalputeauconstituielemente
de
echilibru
Interdialectal,
mai.alescă toalesufereau
şi influenţa"normalizanti"t"
a varianteitradiţionaleculteeeleziastiee,
de sorgintebizantină,.5.O poziţicinteresantă
deţinein această
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perioadăşi limbacultăoficială; ca instrument
de comunicare
eminamente
formalăşi scrisă.
aceastăvariantăarhatzantă
si aristocraticil
a fostutilimtiî.
de o elităconservat.oare,
ca limbii
Iiturglcăa BisericiiOrtodo'xe
şi limbăotlclalăa Patriarhieiconstanttnoporltnno.
Irnensul
prestigiual Ilmhilgreceşticulteşi eclcz
last.icen făcut-osilrezistecu succestentattvelor
de
a seintroduce,
începînd
cusecolul
al XVI-lea,
subinfluenţăprotestantă,
reproducerea
textelor
de cult în limbapopulară.Cu toatesuccesele
în aceastădirecţieale unorcărturar!precum
N. Sorlauos,
M. Kalllopolltîs.
1. Mlniat.is.
K. Lukarts,puternicaopoziţiea clernlui ortodox
conservator
a dat eîştigde cauzăIlrnbitcultetradiţ.ionale.
În douăsinoade(1688şi 1(\42),
la organizarea
căroraapreclnb
il este rolul unor înalţiIerarhidin '['ărl!eRomâne,
au fost
condamnate
deschistraduceriletextelorSDCl'e
în Itmhapopulară,luîndu-se
măsuridrastice
impotrivaperso
nnlltăţf
lor inovatoare:un M.K::Uiopolltis
a fostexcornuntcnt,
iar o personalitateprecumpatriarhulK. Lukarisa fostdusăroina!
de demnitateapastorală,sub
aeuzaţ.lade a se fi lăsat influenţatde îdeiealvluistc
şi catolice.6. La nivelulcomunteărll
scrise,uninteresdeosebit
il prezintălimbadocumentelor
ofielale
otomane
redactateîn greacă.
Accesibile
111epocămaseigrccorone.
acestetextestnt,In modparadoxal,
celmaispecific
"romeice",
fiindalcăt.nlt.e
la poruncaportJide greei.Hiramaripretenţiicărturăreştt,
IJnparagrafspecialestededicatin lucrarerenomenulul aputitJeşi difuzarea unor
elementelingvistice
comunetuturordlalectelor.
Deosebitde elemente
comunedatoratereIlexelordin greacaecleztast
lcă, se l'cnwrcăîn aceastăperioadăo scriede fc!ptecarese incadreazăÎntr-o evoluţiemai largiî,genera]balcanică.în cadrulacestuitip elefenomene,
consolidate
mai ales după secolulal XVIII-lea,E. Banficitează(p. 310)redueerea
vocaIismululla cincifoneme:fi], re], [a], [o], ruj eu pierdereatotalăa diftongilor
antieisau
elenlsticlşi formareade noi dif'tongl
: [ai]=cxJ,
0:1)şi [oiJ"',)(,01),generalizarea
grupurilor
eonsonantice
[I't]pentru[pt],[sk] pentru[sch],[st]pentru[sGj.[ht]pentru[ktl, simplificarea
sistemului
flexionar
nominal(cufuziuneatemeI!)!'
vechide declÎnarea
I şi a JI,·a,1112scuJin
şi
feminin,Intr-ounic,lflexhme),generalizarea
partici.piulul
prezentindecJÎlmbiJ
în -OVTO(,
subsLitulrea
infil)itivuIl1i
prin structurisnhordonate
etc.
De ()atenţiedeosebită
se bucurăcîtevafenomene
morfosintactice
caraeteri.stice,
generalizatein greacăparaleleurăspîndirea
lorşi în altelimbibalcanice.
Unfenomen
bbeeunoscut
dinaecastăeaLegorÎe
estedispariţia
infinitivului,
păstmt ca ataredoarin uneledhl]Gete
perifericesaucontinuat
îndemotieă
nUlm!Î
subformaunorutilizărisubstantivale
:'rOqn/.['Sf1l'utul'
<
<cp/,dv,Ţ[)cp:x'(
'mîncarea'
< fi(I.'(EI
v ele.Pentrutoateeelelaîle
funcţii,inJinitivul
a îosl.Înlocuit
prin structurisintactieesubordonate
de tipul va.+conjullclivlll
(Z'iO(
C11
valoarefillah1)
._-d.
rom.să,bulg.da,alb.li!sauprinOU,7tW,7tou+indica!iv
-" ef.rom.că,buJg.te / .to,alb.qe/ se.
Deoarece
inovaţiaesteatestatădejaîn greacaNoullliTestament,
autorulconchide
că limbile
balcanice
au preluatinovaţiadin greacl1.
prinintermediul
contactelor
Cllgnilea medictîrzieşi bizantină
3.Formarea
perifraslică
a vii/omlui
csLeÎncăUHadintretrăsălmile"ba1cunic:o"
tipieelimbiineogrcccşti
adusiiin diseuţ.ie
de E. BanIi,Viitorulvechisintetica fostînlocuit
În neogreacă
prin două forme,ambelecu corespondente
in alte limbibalcaniee:verbde
voinţă
+ inf'inilivul
prezent,ca in română,bulgarii,sîrbo-croată
şi în \lueledialectealbancze
i verbde lioin!ă+
rVCf
•.+conjllllcliv.
Pentru cea de a douastructură,cu alestăriin greaca
Hediseutată
pentrulimbaromână,dupăMiklosieh,
Sandfeld
şi Me.yeT-Uibl,e,
de A.
Philippide
In Ori!linea
Românilor,
II, Iaşi,1928,p. 6013-607,
În comparaţie
eu Îeuomenlll
corespullzător
dinalbanezii.,
daratribuitănu unorposibile
influenţe
il1terbaleallice,
ci cOlIlunităţii
de strudurăpsihologieă,
înlocuirea
infinitivului
prin structurisintacticesubordonate
este
explicată
prinjnfluenţăgreecaseă
de Al. Rosetti,în SCL,IX, 1958(artieolreluatIn volumul
La linguislique
balkanique,
"Univers",
Bucureşti,
1985,p. 107--11:3).
O influenţăa modelului
grecesefuseserespinsăde Al. Gmur,COIlP
(['oeU
sur la lingllÎsfique
balkanique,
In "Bulletin
linguistique",
IV,HJ3(\,
p. 43,cual'gnmentul
căinfinitivul
a dispăruttreptat,In gradediferite
şi in epocidiferite,din limbilebalcanice,
explieaţ.ia
aeestuifenomen
fJinddată de "tendinţa
de eliminare
a eeleimaiabstractecategorii
verbale".
Oamănunţită
reeXami1181'C
a întregiiprobleme,pe hazaunuibogatmaterialilustrativextrasdilltext.eromâneşti
veclii,a fostîntreprinsăde C. Frâneu,111!ocllirea
in.{inilirmlui
priI!constructii
persollale
În limbaromânăveche,
In"Anual'
delingvistică
şi istorieliterară",tomulXX,191i9,
p. 6\)-11(\,eareexplicăfenomenul
prin cauzeexclusivinterne.Influenţagrecească
esteadmisăîn c('Intinu8l'c
de G. Ivănescu,
op.cit.,p. 415-'lHl,care,lntărindargumente
alelui Snndfeld
şi Hohlfs,admiteInsăşi unele
cauzeinterne,dependente
desistemul
verbalromânesc,
1111ruelt
Inromânăinfinitivul
s-apăstrat
in stl'uet.uri
sintactice
căroraIngreacăle corespunde
exclusiv
construcţia
euSUbordonate
conţi:u1.l1d
l1nmodpersonaL
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medic,E. Bnafi
:l13)următoareaevoluţie:DG),srvo:
B,l
va<pp.x<P('l>
Osvvc\
yp,xq:l"')
(f()l'lI1i
generallza
tă cărelali corespunrlc
bulg.Siedapisa,rom.o să scriu,amIII.fJ(lsi scriu).Atestăr!alestructuriieu
tr.ţiniit»
saa conjunctiv
în primelesecoleale ereinoastreîntărescipotezacă.şj acestIcnomcn
a apărut
iniţialîn greacă,deundefiiradiatapoişi în altelimbibalcanice
4.Altfenomen
comun,
fuziunea
datinului
cugenitflJ/ll,
atestatpentrugreacăIncădlnprimelesecolealeereinoastre,caracterizeazădeopotrivă Hexiunea
nominală
a Iimbtloralbaneză,
bulgarăşi.română; în explicarea
acesteitl','is,Hul'Î
Banf'!apeleazăla procesulde romantzare
a peninsulei;în
inscripţiilatineştisintatestatenumeroase
cazuride folosire
a datlvulnicu funcţiegenitivală,
detipul[illusregipentru[ilin» 5.Strînslegatiieleacestfenomen,
careva duceîn greacăla
dlspartţ.la
dattvului,este,după
substituirea
pronumelor
posesio«
prin formele
aioneencliliceale promunelor
personale:
ngr,()
p,o'.»
Î1Y\.I\lC.(l'){!X
o·o:)}
rom.ţrat.e-ni-c
ţratcrmilii,
(jură-ţi
<gu[atib! buJg.seslta mu,Otrăsăturăpe caregreiJe3
o posedăîn comuncu altelimbi
baleanice
şi careaparede,asemenea
atestatăin greacaNonluiTesiturctt:
estepTednceţ.iJ
acestor
Ilmbipentru structurisintacticeparoiocişce,
ct. ngr.C)(ctnOJ).(n)
cp[j,OIJ(,
JU)':.1,
S2V'":oţ,t')21.
VS.rom,Aremultiprietenişi TUI
o ştie.In sfîrşit,alte argumente
invocatede autorullucrării
in sprijinulipotezeisalecu privirela "balcanizarea"
limbiineugrcccst!
sinto seriede elemente
[razeoloqice
comune,
explicate,
dupăKr. Sandtcld,
prinanalogiideviaţ.ămaterială
şi spirltuulă
careau condusla o comunăWettonschauuno
",
.
Toateacesteconsideraţii,
pe carele emitepornindde la limbagreacăsprecelelalte
limbi
balcanice,
îl conducpe E. Banfl In domeniul
controversatei
"lingvistici
balcanice",
domeniu
Incarepărerişi argumentărI
opusecoexistă
Încă,la maibinede 150deanide cîndB. Kopitar
a recunoscut
"uniunealingvistică
balcanicil",
ComplexH;:ttea
factorilorcomuniacestorlimbi
şi maialesînrădăcinarea
lorInstrueLuri
lingvistice
populare
şi coJocvble
sintpentruE. BanIi
argumente.
puternicede Qnu le trata ca simplecoIncidente
lntîmpliltoare
sau "generice"
7,
Faptulcă limbitipologicşi genealogie
8 diferite,cumsint limbilebalcanice,
atesblacelaşi
fenomen
în epociapropiate
nupoatefi o coincidenţfi.
întăreşteconvingerea
autoruluie,1"uniunea
lingvisticăbalc,mică"
este o realitate9,
Putemfi de acordcu autorulacestuistudiucă niciunadintreexplicaţiile
daleîn timp
ansamblului
de fenomene
lingvislÎec
şi etnica-culturale
desemnatprintermenul"uniunebal4 ALGrnur,COLlP
d'oeil
..., p, 42,considcră
căformade viitorcu a aUNI,
detipulamS(l
scriuesteaproapesingurafnIosit,l
in Hruhapopulară,formaeu a voifiindimitatămultmai
tirziudupăgreacă,Totuşi,formele
de viitor"naUtic:
cu a IJoisintveehi,după'elllIlatestăinscripţiile
dl.seub.1e
deIi. Mihi1.escu,
LimbalatinădinprolJinciile
dunărene
aleimperiului
roman,
Etlll:aAeademiei,
BlIC1;reşti,
1960,
p,
1
2.
Vi!tOfl21
anal.itie
Cl
a
/Joi
el'
folost
Î1atina
popula.fă
ala'Lurl
decelcuhabeoŞIdebea.
EsteUlaIcorectsa adnutenlJ
Hnprcuna
eu G. Ivanescu,
ofJ.cu.,
p. 155,căpreferinţa
pc careunelezonealeromanit:lţ.ii
orientale
o amIiipon,tril
viitorulcu polo
se explicăprin influent,alimbiigreceşti.
;
fiNumeroase
exemple
dedaiirms
adnominalis
deacesttip sIntdiscutatede Fi..MIhăescu,
op.cii"p. 156.Al.Graur,op,cii.,p, 40,respinge
şi 1nacestC,lZ
posibilitatea
influcn[,elor
interbaleauh:lc,
vorbindrle.r;pI'C
"unecerUJine
tendence
!\la Gimplifieation."
qu'jne se mani1'ec;te
pas
de la m0menwni{\re
.,
GLa numi1rul discutate1naceasbl.
lucrare,preluatein majoritatea
·eazul'Ilor
de la
PericlePapalngi.ParallcleA.llsdl'iicke
andllederwrlen
Imllwndnischen,
iUbonfsischen,
Neu{jl'iechiscl1en
wIdBulgarischen,
în ,,,Jahl'esbericht
des InstitutfUrclasrumiinisehe
Spl'ache",
14,
Leipzig.
1908,p, 113--178şi IZ!'.Sandfeld,
LiJl{jllislique
balkanique,
Probll'mes
ciresllltals,
Paris,
19:30,
ar trebuiadăugateşi "expresi.ile
în cornun"enumerate
de Al. Hosetti,Istorialimbii
române,
Bueurcşti,
HlG9,
p, 2'7H-278
; lhta acestorelemente
frazeo]oglce
comunee,te desigur
multmaiamplă,
7 Cumau susţinuteer'eetiitorii N,A,Andriotisşi G. Kourmouiis,
Qllesliol!s
de la
linguis!ique
balkanique
ell'apporldela
[Jteque,
!.nAclesdupremierCongres
international
desetlldesba[!wniques
ci sud-esteurop('ennes,
VI,Linguisliqlle,
Sofia,1968,p, 21-30.
8 Cornhătî.nd
pe
earete opunno"ţiunii
de nuniunelingvistică
balcanică'\invocîndcriteriulgenealogie, Ho.seLU,
La lin,ljuisliqlw
balkantque,
p, 38, vorbeştedespreo
<1nUlllită
"evolutie
spreintegra""
.. a unorfenolllene
lingvistice
caresint ex.plicate
prin cauze
interne,diferitepentru fiec[lrelimbăîn
9 Conduzie
bnzatăşi pc alte
şi sintezerecente,întrecaresIntcitatelucrările
T. Bynon,Ungllislica
slorica,
1980,H.W,Sehaller,
DieBa/kanspracJzen.
BineEinfiihn1l1(J
in di,;Balkanphilologie,
ji'c!ijeJlllei"g,
1975şi G.B.Salta,Ein[ii.hJllllg
in dleBalkan/in{fulslik
m.ilbcsunderer
13C1'u,cksichiiguIi!l
des
mHldc.sBalkanlaleillischen,
Darmstadt,
1980,
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canică"nupoatesinţjurî;
să ofereo argumentare
integralsatisW,eii
l.oare.
Opartedincercetător!
(Mildosich,
Hasdeu,Weigancl)
au eonsldcrat
că pot explicamajoritatea
e11emeulelor
comune
dinlimbilebalcanice
prinapelulla substratuliliric,tracicsaudaco-muestc,
alecăruiprobabile
elemente
comune
aufostpreluatedelatinăşigreacă,
limbigeneral
balcanice
vremelndelungată
10.
Formulată
in acestmod,ipotezaestegreude argumentat,
întrucîtcunoştinţele
uoasf.re
despre
situaţialingvistică
balcanicăînaintede romaniznrea,
respectivde greeizarea
Peninsulei
sint.
foartepuţine.O a douaipoteză,aprectatăde E. Banf'l(p. 319)ca fiindmaiverosimilă,
careti
fostsustlnutăde G.Meyer,H. Perierson
şi Kr, Sandfeld,
Jnsistăasupraroluluidefactorunificator,culturalşi lingvistic
al Bisericii
Ortodoxe.
Greacabiznnttnă,
devenitlapoilimbiiecleziasticii,
ar fipututdifuza,prinprestigiul
elde-alungulsecnlclcr.
uneletrăsătur!comune.
Avem
aielde UlCUt
observat.la
căbinecunoscutul
caracterconservator
si arhalzantal acesteivariante
a limbiimediigreceşti
limiteazăconsiderabtl
valenţele
ei "unifi(:atoare".
tu sfîrşit,alteipoteze
tlnzlndspreexplicarea
"uniuniibalcanice",
pc careautorullucrăriirenunţăsă le maianalizeze,
insistăasupralatineibalcanice,
secolede-arîndullim.băoficialii
a regiunii
11,sauasuprarolului
unittcatorjucat de comunastăpînireturcească
12.
n ponderedeosebităacordăE. Banf'!în argumentare»
sa (IJ.320-·;122)unui aspect
maipuţin cercetatIn modsistematicptuăacum,deşiimplicatoricumÎn oricecousidcraţ.ie
asupra"uniunii
lingvistice
balcanice".
EstevorbadeIaptulciizonaBalcanilor
8 fostintotdeauna
o "realitateplurrllngvlst
ică",un terenidealpentrucontactelingvistice
multipleşi Indelun
gaLc.
Maimultdecitoricarealtiistructurăsocial-culturală,
oraşuldetip balcanic
facilitaprincaracterulsău plurtctnic,
plurieultural
şi pturlllngvlstic
transmiterea
unortrăsăturicomunecătre
limbitipologie
şi genealogie
diferite,împrumuturile
red}11'OCe,
difuzarea
unorinovaţiifavorizind
uneorişi evoluţii
lingvistice
cucauzeinterne.Lap. :322a lucrăriisale,autorulvorbeşte
chiarde
apariţiaîn centreleurbaneplurletnicc
ale peninsulei
a unui"koinC'.
intcrbalcanlc'',
un reI ele
.Jinguafrancaconttnentală".
careserveala comunicarea
elementară
Intregrllpurileetnice
diferite,limbăcomunăla coustituirea
căreiaau contribuittoalelimbilebalcanice.
Element
eomponeut
al acesteimozaicate
structuricareera oraşulbalcanicsub 'I'urcocrat!c,
al acestui
adevărat.
"tessutoconnetlvo
delleculturedeliapentsola:'
(p. 322),neugreaca
a suferitelinplin
procesul
de "balcanizare".
In specialHumclia
post-blzantină
a fostatît deintens"baJcallh:ată"
politicşi cultural,încîtevoluţiapopulaţiei
grccofone
in acestnoncadruambiental
a condusla
profundemodificări.
ale limbiimediogreceştl
hizantinc, 111Ibogi\ţind
dialectele
neugrecest
l eu
numeroase
elemente.Jnterbalcanlcc".
Dacăeste adevăratcă multedintreaceste elemente
sintbizantine
saugreceştitirzii,totuşi,maialesInlexicşi frazeologie,
elementele
interbalcanice
ne-greceşti
sîutatit de numeroase,
incitsepoateconchide
că,lntr..ull spaţiuatît de complex,
lumeahizantinănu a avut Întotdeauna
un rol eondudi.tn!'.
Inov,ljiifonetice,llIorfosintactice
saulexicalepornitedin diferitecentreale Peninsulei
au pătruns,,;!În greacă,atlt la nivelul
graiuriIol'
cit şi supradialectal,
atribuindu-i
o amprentăbalcanic.l
uşorrecognosclbilă.
EugentvlllIlfeanl1
10Pentruinterferenj.ele
dintreceledouălimbide cultndcareau coexist.al
în Peninsula
BalCo'1nieiÎ
în timpulevulnimediu,vezi,mairecent,JohannesKrarner,
De/'l(aiscrzeil/iche
griechische-Ialeinische
Sprachimnd,
comUniCA'lre
la colocviu]
,,?;iele
undvVage
der Balkanlingnistik"
,
Berlin,2-' 6 martie,198111AsupraIlotabilci
influenţemedievale
a latineişi apoia române!asupraaltorlimbi
haleanice,
veziIvanPetkanov,
LeselCmenls
romansdansleslanglles
bulkanfqucs,
în .'lele:;
du
X' Congres
intcrnational
delin(fuisUlJllC
el dephilologie
romane.),
Strasbourg
(J(jG2),
III, Paris,
1965,p. 1159--1176
şi AI.Rosetti,L'apporldulalinbalkanique
elduTOW1WiH
il la communUlztC
balkaniqllc,
in volumulLa linguisiique
ballmnique,
p. 1.'1-58.
12E. Lozovan,
L'uniolllin(jllisfiqllC
comme
hupolhese
de[raDai!,
în "Boletino
dell'Atlante
linguistico
meditcrraneo",
8--9, 1966--1967,p. 27-28, face observaţia
interesantăcă tol.i
factoriiinvocaţi
pentrua explica
"uniunea
lingvistidl
balcanieă"
auactionatseparatşidiacronlc.
AdevăI1l1
acestuifapt llUne impieclică
să recunoaştem
în "uniullea
lingvistică
balcanicft"
nu
rezultatal convergenţei
tuturor faelorilor,

RECENZII,
'RE;VrSTA
'n,EVlS"l'EL()H
l\OBEHT
]\IA
HTIt\",
POliIWIC
fO!Jique
dusens,colecţia"LinguisLique
nouvcllc"P.U.F.,
Paris, 1G8,1,
2G5p.
Apărută ln('olcc\Îa
"LingliisLiquenouvelle",
car-tea
luiRobertMartin,
protesor
Ia Sorbona.
ilustrca
că unadin eUrecpHc
celeIn;}Jfecundeîn senJ.anL1c:a
Hel.Ital:']
1, anumeaceeaCHI'e
plf;ac1.
delamo.Ielele
logiee.
Creionlnd
o ,Jogir;{t:]
sensu!ui
",autorulrepuneîndlscut
ie uutneroasa
aspecteale fUTlc\jow\rii
coerentea Ihnbujulut
naturalla nivelulcomuntcăn!
curente,suhsu
miudu-Ie
unuipunctdevedereunic)valoarea
(leadevar
..Acesteia
dinurmă1seaeo1't]('J.
n11
numai
celedOllfl
valorialelogiciibinare(otlcnărat
i Fals.A i F),insuficiente
pentruc."pLarea
şi modelarcaexpresiilor
}inrvisUce,
el tO:.1.[:;:\
g,JJ11f1
de Intcrprct.ărt
din logicapulivalcntă.
Optindpentruun dean:l.liză
validaUi
prinIucrăr!deref'erint
ă caaceleaaieluiTarsld
(Lcci«,scmanlics,
Oxford,1\)ijl1)
sau Lakoff
aminatural
HS.)"'ntes("-,
22,1970)ţ;jcarenua îlH.:elat
săproliferez«.
lucrareade [nemerit.ul
dea o
Il quasl-Lotalitatea
nivelelor"i unttătilo::discursului.
Celecine!capitoletSesnaniicu«
elncrite.Nolion:[ontlttrncnlales,
Leora!"pardifirtUiotl';.
Iil'WI'(jctic
eldeţinition.
Iitumistiquc,
Leuratdanslesmotulcs
possiblcs
ci lesuniversdecrcţţouce,
Semoniism»
(Ioa:le
outnoiusnrai";1)('la SelnanUque
ă la
la oerit«dnniner«;
reconsid
erăspaţiul rolulcelortreidimensiuni
,:lesemnului
şi ofer;'to interpretat:"
gJohalia clinalTLislllului
lor,subsemnuludccvărll
13rcalitatendesemnată.
I'onna1izarca
expresiilor
din
llHtur:Jl
cu ajl!torI11
sirnboJurHol'
.i
dinlogie:'i
nu esteun artificiugratuit!c..i un.inslrutnclll
.rnelaling"vLstlc
1n
să sisternatil'.t,ze
fenonH:,he
a cărorfun-·;t)onD.re.
convergcnUi
sedez\'ăluie
fnaj-greusaudelocîn ab;enta
uneiasemenea
ahslractizi1ri.
Plecînddela cupluridefrtlze.
aleciirorillterl'elapi
potfi descrIse
1.11
ternlcnideinJe.t'enirt
nnEoniJnie
sau par:Jfmzl,ca, de excluplu
p;.:;.::])ieTrc
eslreucnn
r, Pietri'eslde rc!olll',
uflatcin relajiede ecl1ivnlenţ.iî
logică(rclBI)c
Jingvisti.c.l.
de purafraz{t),
autorulopteazăpentl'll
o sem3J1ticil
"veri·relaliol1nellc".
In cadrulacesteia,inten'salllăpentruanalisLesteintuiţia
Iice;lrnivorhitorcOlllpclenL
eon1"ornJ
ăreia oricefrazilesLe
de un ansamblu
inJinitde
frazeposlbUe
şi acestelegEltrtri
potfi dcfir.tlt!
înterluenide şi F (adeuăl'al
ji fals).în aCl'8te
condiţii,
pl'oblenJtl
sen.sului
nuHlo.1
estepus;:)
in nloelabsoltrL,
ci relativ:l)JInes'ag.itpasdecUn;
quelest:lesen,s
d'nnepllrasequelconqUC}J!
rnn.is
queUes
rclatlolls
de·v6rit(:
UJl:issen'l
\ d'('lllb'(;
phrascsconccv;;bles.
Cetted6marchell'est pas snnsmppclerl'optique
d'nne
linguistique
IlllUlanenLe
el purcm8nt.
relatiollnclle,
d'OlllesprolJh\mes
de dl:ndLalÎon
son1an
ll10ins
tm1Jsitcircmcnt
flV;]CUl'S"
(p.
AdopLat'ca
concept.ului
de
analitic"pentmil captao scriede tU iicrnantice
intrapropozU)otu!ic
şi o seriede reJapiSCll1antJee
)paradigtnaU<'-e'
între
'sintagnt{-"J
etc.conduce
la o reow;iderare
a domeniilor
respective
ale semanticii
şi pvagmaticii.
În conformitate
cu ceeaceO.Ducl'ot11l.Ulleşl.e
(
iliscu['siucs',
1'.U.L.vOll,
Lvon.
lDT7,p. :J,13(1·),
\,uneconception
(!J.ssique"!
selnniIl('aia
{ruzeC
întlInpC'..(',
s;,n5ul'
ţineeJ!unlului,
Încădintr·unvolumprecedent([n{'crencc.
elpa·(jphrase,
IZlinc!,:sj,cc],.
Paris,1\J7G),
Hobcrt..vrarLin
concepe
seJlsulca aparţ.inlncl
componentei
semantice
(la nivelul
frazei),,dselllnifien
[.ia(termenÎl1!ocuiL
in prezentu
I volumCI1celele
ca aparţ.lnÎnd
componenLei
pragnmLiee
(lanivelul
j .Îlu5treazii
aceasUi
următor:
intrecuplulde frazePicrrecstl'euenu
/
es!derdoul'rela\ia
se lllanifesti\
indiferent
elesiluatii1eparLieu
Iarealediscursuilli,
'.OsLe
previzjhiJi
i
în timpceintre
PietrccslreuCJI(l
i La discorde
s'insfallepoateMIse eonstiLuie
llumaio relatiesilualională,
irnprevizibi1ă
lingvistic:,
linîndexe!llsivde interpretarea
pragmaUdi.
Înl;.eleas;l
ca local "sensului
s.itual.ional",
pragl1l.atlca
se opunesemanUeii.
Aceastadin
urinăregh:azr,
mallitestarea
a douăfUllej.ii
distincte:fUI/elia
{raslicâ,
iniţială,elaborind
8(,n"ul
calocal condiţiilor
deadev<lr
şiluncjiadiscurs/ud,
terlllinală,
asigurînd
inserarea
frazeiîndiscurs.
conform
exigcn\.elor
coerenţei
textuale.Sensu
I denotativ(conoUtţia,
ca prcsupozi!Je
a actului
de enunţare,
informcază
doaraSllpl'8
tipuluide ('olJlHnicare
şi a tipuluideraporLu.d
intreemi.
ţ;it.orşi destinatar)va fi reprezentat
printr-oCOll7j)(!lumfâ
semanlico·lo!Jicâ,
Junda!!lcnlală
în
fUl1cÎia
frastică.Formaacesteicomponente
esteMc=c(H3.
iL.). în carc!VIdesemnCaztl
!!lodaU·
zatorii,H esteluat în sensulde "predicat"
logie(proprietate,
relaţie).a, b etc. desemnea;r.:l
1 ClIvaloareilllstrativă
pentruacelaşiLipde cercetări,
menţionăm,
la noi, volumullni
'Em.VasUiu,
Sens,adevăranalitic,cunoaştere,
EdituraŞtiinţifică
şi Enc.iclopedică,
Bucureşti,
11)8,1.
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argumentele.
în timpceR esteinvariabil,
IvIInclud«
Iacf.orti
vartabtli(Ump,mod); elesteJocul
In carese exercităfuncţia
a 1irnbll.1ului
şi în caresedderrninăadevărulsaufals!',)
a ceeaceestespus.Pentruo
aecerrtnbi1ă,
seadoptă{)semantică
difuză2,rnnladecvată
decîtopoziţiatranşantă"ad".vfimt
j fals","lăturide noţiunileoperatorii
de "lumiposibile"
şi
universde credinţă"
3 şi se
presupozttîs
(relaţiade presupoziţie
nu are sensdecît
Intr-ununiverscarecomportă
propozi
tlllepe carele leagăsaumăcarposibilitatea
lor).
Sfl.ua
t.llde Iimbn]carepentruO.Ducrot(Laprenoeel le dire,Manie,Paris,Hr;,l),de
exemplu,
ţin de ierarhiile
argurncntntlve
instalatede enunţ sînt"recitlte"
prinprisrnaconceptuluide "maimultsaumaipuţtnn(Iev'J'at" V),definitîn Iunct!ede
coordonate:
continuumul
l'ealiWtii
(dccupată
Imei
vagal scmniIlcaţ.ilor,
folosirea
selecttvăşi
de vorbitori.Caracterul
contlnuual r"-<tlităţJi
esterespnnsabl!
de
cupiulbeauţ laid,:1:V
devineoperatorde inverslune
: pas beause opunelui beauşi intr::lîn cîmpullui loidcare,la
rindullui}repreztrrtă
n inversiune
a luIbeau,pe o searăirnaginară
careconduce
de Iabeaula
Iaidsauinvers;paslaiiireintroduee
unpragseparator
şi permite,datăfiIndinfinitatea
valorilor
posibile,apropierea
Lirăconfuzie ballemaishorsdu Ch:1l11jJ
de la laldeur).Cuajutorul
acelulaşl± V sîntanalizate
Cil: la gazclleestun oiscaii(caracterul
difuzal S6),c'est
unenoilure
sanseneireune
selcctivă).
d'unecerlaine
maniere,
Rousseuu.
estlepremier
desromanliques
(varbţii
Jle conţtnuturtlor
definiţiollaJe).
Ctnettsmut
guilJaumian
fnndatpe tensiunisuccesive
esteconfirmat
şi Imbogăţit
Înurma
evahlăriimodu-ilor
şi Llrnpurtlor
fnuJcezei
dinpunctulde vedere21adovărulul
in lumilepcsibHe
şi conform
llnivcrsurlJor
de
HeţJnem,
printrenUllleroase
alte lămuriri,mecanismul
în urmacăruiacomliţ.iOl:,,]ul
din lnlrebarearetoricăsemnifică
!Ilaimult
deeîteeeacc s-a nllmit,,()derivareUoeuIionnri\".
Se distingeîntreo interpretare
pozitiv:1
:
SeraiHIa Paris?şi llUanegntiv,l:EI il serailitParis; înpl'ilnulcaz,c1r.stin8tal'ul
esteinvita!.
să considere
condi-ţlonalul
"deapmtenenţă"
eapc o ceJ'ere
de{ol1firmare,
în al doilea,condiţionalulscmnificii
distantaîntreceeacccd.econsiderat
posibilin ulliversul
vorbÎtorului
şi ceeace
pareacceptabil
în unlversul
lui il. Numeroase
cazuride folosirc
a sllbjundivului,
înregistrate
pur şi simplu('--il
"servitllţJ
gramaticale",
sîntcxplicitale
cu ajutorulnoţiuniide "anti-univers"
introdusăîn cadrulceleide ,)urnipo,;jhne';;l,L'anti-lulh,rcrs
est eon<;u
COllUllC
un ensemble
depropositions
C[ue
le loenteUl'
tientpOllT
bm;ses,maisqninele sontpasnecessairement,
c'esta-direquipouvaient
etrevn.dcsou que1'oninlagIneeOl1llne
telles.lJniversd'attentes,l'antiuniversestle Hendupos:;itle
dontous;lit([{).i:l.
qu'iln'apaseuHeu.Onvoitleil.enavcela notioll
de "mondes
possUJles"
: l'anU-lmivcm
rac;scmble
le:;monuet,
qnietaienL
possi.lJles
ct quele reel
a annihiles"
(p. 114).SedislingcastfelIntrelin subjonctiv
al "subordowlrii
critice",al "concesivei",
nI ,,1real11IuÎ,
nI h:exls1CLtţei,
:11antcccdenţei"',
al jrelativei"elco
Tratareaexhaustivă
a unită!Hordiscursului,
de la definit.iiJe
de dic.ţlonar
(cap.II) la
mecanismele
mc!:aforei
(CHp.
IV).- procesC81'e
înseamnă
afim18rea
echiv3lenţei
a douăpl'edicateîn term()ui
de ::1::
V pe haw uneiimplicaţii
comune
dar disimetricc
- se încheiecu un
modelcompletşi complex,
îngloblnd
ccmponenta
pragmatică
şi precizind
statutuladelorde
limbaj.În mulţimea
interpretărilor,
nll o c)ntăcontradiel:orii,
propusepelltrucircull1scrierca
domeniului
pmgmaticii,
HoherlMartinopen:i.lză
o sislcmatizare
.binevenită.
Noţiunea
centraltl
de"aetdelimbaj"permitedistincţiaclarăintrefrază(caentitatevirtuală)şi e'llUJt\.
(carezultat
al actuluideenunţare.,
aldltllirea
unei
a fraz.ei"
("pragmatierl"
in sensulee]mailarg)
apelîndla conceptul
de "ilocutoriu
". cadrul"pragmaticii
enl1rrţului.",
posteriGurăceleia
frazeişi ruaicon1plexă
decîtea)se Vildistingeintre,:interpretare"
şi Hre-interpI'ctare41y
mecunistnede accesla .sernn1fIcaţle"
şi.la ,perJD('.utorlu"
,;faI}teJ.e
pragn1atîce
vor fi considerate
cu
ajutorulregulilorde "previzihilitate"
(instrument
oferit. [Jsemenea,
de logică).Pentrua
facectin:,previzibnHate:
un dornenlu!'ealculabU\\)
anurnitcclernente
ale lexieulu.i
"naturalI:
pot fi explontate
pragmatie
; estevorhadespl'cadverbele
"deemm\.are"
(franchemenl,
mani·
f'eslemen
1), de anumiteformeinLcrjeci;.îonnle
(eizbien), de COllcctorii
pragmatici
(!lceşlhl
leagă
frazape careo introducde enunţare,.,
uneifrazeprecedente
(mai!"atuncicindeontcstăI1U
ceeaces..a spusci dreptulde(1.spune).
2 Termenul
esteiuspinltdo conceptele
(uzzyelinmatemaUcă
şi literaturacarepriveşte
aplkareacom:eptllll1i
esteindicatăIntr··{)
secl;hme
specialăa b.ihiiografiei
VOlUIrllllllÎ,
3 Acestacstedefinitprinexpresiitl1od111e
de forma:"seştieeă","secredecă".Pentru
aceeaşisituatie,in Jingvif;tiea
romJ]eHseil
(el.Em.VnsiJiu,
oJl.cii.)sefoloseşte
terlnenul"uni-.
vers de ff;ferinţ.ă".
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Prin amploarea
informaţiei
(220de titluriorganizate
intr-obibliografie
generală
si pe
scctluni),
prin consecventn
şi rigoareametodeişi prin capacitatea
Int.cgratoare
a modelului
realizat,volumulmarchează
un momentde referinţăl.llansamblul
preocupărilor
legatede
limbaj.
oan« Poţiărda
Facultatea
deFilologie
laşi, Calca23August,IIi'.11
DOMINIQUE
IHAINGUEî\EAU,
Genises
da âisconrs,
coJee(ia
"PhiJosophie
et Langage",
PierreMardaga,Bruxelles,
1984,209p.
Celdeal şaseleavolumal lui Domlnique
Maingueueau
1,Gencses
du disconrs,
ambltioneazăşi oferămaimultşi,maiales,altcevadecJto "iniţiere"
sauo"treeere
Inrevistă".Dialogtnd
cu mulţidintrefondatoriianalizeicontemporane
a discursului
(Foucault.Serres,Genette,
Barthes,Greirnas)
şi sprijlnlndu-se,
pentrucontrolul
permanent
al teoriei,pe un corpussubstanţialde textedinsecolulal XVII-lea,
autoareaîşi propunesă observein eefelun discurs
sauun ansamblu
deformaţiidtscursive
......
deexemplu,
ideologia
_. ia naştereşi sestructurează
ca o totalitatecoerentă
într-unspaţiude gindireomogen
caresemenţinedincoloelevariantele
i ndlviduale
inevitabile.
Dacăstructurs
llsmulcăutaseîn discursprincipiul"genetic"
al omogenităţii
iar Istorismulidentificase
raport.urlle
ce dicteazăcorrtinut.ut
şi manifestarea
discursului
in evoluţiasocialăşi istorică,prezentul
demersoferă{)concepţ!e
integratoare deasupraopoziţ.iei
"istorie!
structural".
Ideeafundamentală
esteea oriee discursîşi capătăidentitateaprinprezenţaimplicită
şiI sau polemică
a CELUILALT
2 şi eflIntertcxtualltatea
estesimultanrăspunzătoare
şi de
schlmhărlle
în timpşi deidentitateaunei"farni1ii
dlscursive",
opusăCELUILAT,
de coerenţa
ei structuralăInternă.
Făcîndsă intervinănoţiuneade "competenţă
discursivă",cu trimiteredirectăla
G.G.T.,Domlnlque
Maingu
eueauoferăo nouăinterpretare:pentruChomsky,
facultateade a
recunoaşte
şi dea producefrazecorectegramatical
într-olimbădatăestelegatădeo eapaeitaLe
Innăscutăa specieiumane;demersul
elefaţă transferăproblema
In planulenunţului,
vorbind
deo capacitate
deordindlscursiv.
Individul,
casubiectvorbitorsaureceptor,
poatesăidentifice
un enuntprinstructură,sărecunoască
tipuldediscurscăruiaî.iapart.ine
şi categor!a
degîndire
care11defineşte,
nu ca urinarea uneicapacităţitnnăscu
te, ci pentrucă el lnşuşiesteUnCE
(ALTUL)
faţădeo formaţiediscursivă
dată- fenomen
ceţinedesocialşi de cultural.
Celeşapte
capitole
cărţii: Primaute
de l'Interdiscours,
Une
comQtience
Unesenianiiqne
globale,
Laale
polemiqne
commc
inicriucomprehension,
Du discours
il ladiscurstoc,
proiţque
discursioe,
Uneprattqueinicrcetniotique,
Unscheme
de correspondance,
precedate
de un Ananipropos,redhnensionează
gradatşi concentric
analizadiscursului. :
Plecindde la definiţiape careo dă M.Foucaultdiscursului(Arch.eolo,qie
du savoi!',
Gallimard,
Paris,1969,p. 154): "UnensembJe
dereglesallonymcs,
historiques,
toujoursdCtermineesdansle tempset I'espaee
eL(fuiontdMiuifiuncetapedonnee,c'1.
pomuncairesociale,
eeonomique,
geogmphique
oulinguistique
dOlJnee,
lesconditions
d'exel'eice
dela fonctÎon
ellollciative",se operează
o distincţieconceptuală
Intreformafie
discursivă
şi suprafajădif,CllTSivă,
primadcsemnlnd
un sistemde eonstringeri
semantice
şi a doua,ansamblul
enunţurilor
produse
conformacestuisistem.
Termenul
discursestefolositde autoarepentrua desemnaîns:1şi
relaţia care uneşte
celedouăconcepte
precedente,
apropiîndu-se
in acestfel de practicuvorbitorilor
pentrucare
a evoca,deexemplu
.."lediseoul's
de]'al'L"
nuInseanmă.
Inprimulrindo trimiterela unansamblu
detexteefective
ci la unulvirtual,celal enunţurilor
earepotfi produseconform
constringerilor
formaţieidiscursive
respective.
Întregulmodelesteconstruitpc hazaa şapteipoteze(deundeşi l1umărnl
de capitole)
care decurgUlladin cealaltă,pe măsurăce sînt verifieate.
1 Celelalte
cărţialesalesint: lnitialionaux mellwdes
d'analysedu âiscoul's,
Hachette,
Paris, 1976; Linguisliquc
fran9aise.lnilialioIlil la problematiqllc
slructurale
(In colaborare),
HaehcUe,
Paris,1977·
..·1\J78
;Les!ivresd'ecole
delaIUpublique,
.78,/,0-1914.
Discours
elideolo,qie,
Le Sycomore,
Paris,1979; Approche
del'enonciafion
enlin!luistiquc
franraise,HacneUe,
Paris,
llJ81; Scmanliqllc
dela poUmiqlle,
Âgcd'homme,
Lausanne,
1983.
2 ef. şi FranclsJac(Iues,
Dialogiqucs,
P.U.F.,Paris,1979,

HECEN7.TT,
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Primulcapitolesteconsacratipotez
ei conformcăreialnterdlscursu!
prlnieazânsupra
discursului.
Faţiide ceeaceanallzntextului a definitca: "arehiLextc"
"lilt6ralllre
au second
degrc",.Jiypcr/ hypoLexle"(GeneLle),
"dialogisme",
"mollologisll1e",
"relatiIi ahsolu
". "hH{:rogi,ne/ h01Hogi:ne"
(Baht.in):
autoarearafineaz{l
termenulinterdiscurs,
propusinil)al(pentru
ceeace preziutâ el cnruuncu "hCterog'::n{:it('.
constl
l.ul.ivc"),inlocuindu-I
CUtriada: uniners/
citn],! spuiiu.discursiv,
Uniucrsul
discursiv
desemneazii.
ansamblul
Jorrnal
iilordiscursl
vr.de toatetipurilecare
interacţ.ioneazii
intr-oconjunctură
dat.ă; el repl'ez.intii
teoreticun ansamblu
finit chiardacii
practicnu poatefi sesizatIn Loialitate şi prezint:i
interespeutru analistîn măsuraîn care
serveşte
cadomeniu
deeonstructtc
pentruciniţnuill'discursioc.
Acec,tea
rlcscmnează
unansamblu
de forltla!.ii
rliscul'sive
concurente,
dclirnitindu-se
reciproc
intr-oregiunedeterminată
11universuluidiscursiv,
în interiorulunoruscnrenca
cîmpuridiscurslv«
(concepute
nu ca zoneinaularc
ei,în feluldejar.xperimcutat
rUol\l,
Serrcs,La disirilntiion,
Minuit
, Paris,1\l77,ca susceptibile
de a permiterelelede schimburi)
se constituie
discursul
propriu-zis,
procesdescriptibl!
în termeniiunoroperaţiiregula
le efectuate
asupraunorformaţiidlscursivc
dejaexistente,
Morlalit.ă[.ile
conform
('(u'om
se stabilesc
relatiileîntrediferitele
forma
iii discursive
aleunuicimpnu
sîntdeterminate
apriorÎ(',
Analistul
va izulaIninteriorul
acestuiaspatiidiscursincsubansa
mhlur!def'orrnaţi
i dis('l]]'sive
susceptibile
dea fi pusein relaţie,Tinindseama
, pe de o parte,de
identitateafiecărelforrun
li] discursive
şi, pe de alta, de caracterul
dialog!cal oricăru!enunţ
discursiv,
autoareadefincşte
dublafuncţionare
a spaţiuluidiscursiv:
"C'estdirequecesenonces
onLllllcndroif
el un ClI/Jfl'S
indissociable
: oneloitlesdechiffl'cr
surleul'enl1roit
(eulesrappol'lant il leurjJropreformation
discursive)
maisallssisurleul'envcrsen tant qu'ils.sanltOllrl1l'S
versle rcjeldu diseollls
deleul'AU'rRE"(p. ;J2),
Aceaslă
noţiuneoperalol'.ie
posed:l
undublustatut:modeldisilllcll'k
permiţînd
descrierea
slrueLurii
ulIuiclisclll's
şi,în acelaitimp,modelsimetric
al intcracţiunii
conflictuale
întrec!ou{i
discursuri
dintrccareUliul
îlreprezinl!l
integralsaup,U'ialpeGELALAI,T,
,vlodelui
ueţ)olJcaz:'i
'in ceeaceprivctcdiscursul
al doilea- În clouiicLape,
de constituire
şi de conservare;
in cea
de a doua,chiardaeiiprezenţ.a
CELUIL/\LT
(discursul
prim)constitutiv
li disp'irut,modul
'incaresevororganiza
noilerelaţiiinterdisClll'sive
r{unine
determinat
de reţ.eaua
semantică
ini.ţială,InLeracţiunea
esLe(:ollcepulc'i
dialectic,
ca o trecerea unuidiscursdin actualit.ate
Într-o
cLap,'î
de marginalizare,
de redistribuire
elarieisemantice;
suporturile
saJenu disparbruscci
trecla "peril'erie",
undeariasClnantidi
estelolalsaliparţialreluat:)deun noudiscurssaliredlstriJmitil
inlremaimultenoidiscursuri,
Cualtecuvinte,daciiceldeal doileadiscursnu mai
arelegătur!vizibilecu priJnul,l';1mîne
legaleleel prinstructurile
semantice
în carcacest.n
va
conlinnils,'iapară,în calitatecie CELALALT,
piniila un anunti[Jll01I1ent
în timp!spaţiu,
Procesele
de "c:ontiulIitaLe!
discontinuitate",
zonelede "regularitate",
deja explicitatcde lL
FOllcault,
se găsesc:
îmbogăţite
prinintl'oducerea
formelor
elelranzi/iecareHfÎ!'mă
existenţa
prioritariia illlerdiscllJ'Sului
şi rel'llz{\
oricejuxtapunere
de regiunidiscursive
insulare.
CaracterulCOnstltllti
v al reIaţ.ieiinterc!iscursive
tranSfOl'lllii
,interacţiunea
semantidi
inLreclis(,ursllri
intr-ullprocesrJelraducere.
de"interilleomprehension
reg16c"
(cnp,IV),;conform
ulIuisistemeleconstrîngeri
semanLÎt:c
globale(cap,LI),Ele privesC'.
simultan;
toaleplanmile
discursive:vocabularul,
temeletraLate,enllnţul,eml11ţ.area
etc, In interiorull'uJlC'.lionării
disClll'sÎ.ve
llUsepoale izolaunJoein e:Heceeaceestespecific
uIIuianumediscurss,"I
se C()llccn
trezeexclusiv
saucu prioritate,
fiela nivelulellvintelol'
fieal frazelor
salial înEmţuiriior
argllmentalivc,Evidcll!icrea
disenliniirii
m:lreilorpc multiplele
Planuriale discursului
(careîşi
l'flspuncl
între ele)('omltree
la respingerea
opoziţieiîntre(1SlJ'llelUl'f1.
"de suprafa\ii"şi una
"prOfl)ndiî",
cuatribuţiidiferitein comunicare,
Capaeitatea
vorbitorilor
(autoride"discurs")
de
a produce
şielea înţ,elege
discursuri
eonfonne
cuproprialorforlUaţie
dlsClll'sivii
şidea lerespinge
pe celelncompatibiJe
cu ca ţinede C01ilIJclcnJa
ÎnlerdisClli'siIJ(/
(cap,IT),În acestec()ndiţii,
discursulnu maiesteunsimplurezultat,unansamblu
de lexte,ci unproces,o practicădiscursivă
(cap,V),legal:lde()practicăinlersemiotid
(eap,V1),integrînd
manifestări
lingvistice,
picturale,
muzicale
etc,SejJostuleazii
astfelseheme
elecoresponden(.;l
intredomenii
diferitedemani(cstare
alespirituluiuman(cap,VII),înlr-odialecticii
regăsi!'e
a unei1I!liL\p
fragmentate
de exigenţele anaLizei,
Prin captareaansamblului
mecanismelor
caredecidmodulde constituire
a unuidiscurs
dat şi a DISCURSULUlln
gen,eral,
volultlul
răspundedezideratnlui
formulatîn [n!rodllcerC:
"",nousparticipons
assezlargemcnl
du m01!vement
de Ionelqlli crnporlela rHlexionsur le
Iangagc
depnis11lle
bOllne
deeclJnic,
celuide la "pragmalique
",quienlene!
pr(eis(mHmt
articu]er
dans1'[leLe
verbalenonciel inolJeiation,
langageeLconLexte,
paroleeLaeLion,institlltiolJ
JIngnistique
et inslitnLions
sociales",
" (p,lE)şi devineUllreperatît pentruanaliştiidiscursului,
cit şi pcntl'llceicarcsepreocupă
deunulsaualtuldinelementele
saleconsLilutive,
QmwFopârda

EECEN7:rr,
TU;V
[STA
ru;vrs{ELOn
.lEANCLAUDE
AJ"iSCOMHHE
I OS'VYALD
DUCHOT,
L'urqurnentation
dans!a!anguc,
colect
tn ,,"PhÎlosopllÎe
el Langagc.",p,j,cl';'cJ\Ial'dHga,
Bruxelles,
IaH:-l,
lBt p,
TeoriatU'gull1enlaţiei
rcuneşte
Iaora,acl.ua
lă treidircct.i
l: reloricrl,
logie(l
i teoriadiscursu,
lui. Aparial.laîn 1\);,R
a renumit
ulul Traile de l'ar[J1U1lI'1lIulio[/,
aparjinîndlui Ch.Pereln1811
.?icolahornLoa
rci sale IT. OlbrccntsTvtcrn rnart-hr-a
zri o (ldcvlrati'i
cotiturăin domeniul
şLiinţ.ei
limbajului a rclorlcil. UnaUin;!clemaipromilătnare direcli!in anaIizaargllll1cnLaţ.iei
esteceaa logieii
logici)
it acpulJii,
propriestrnct.urito»
de limbaj,ai cărc!promotori
sint elvetienii
J ean.Blal
sc Grizeşi GeorgesV
j[-!Jla
LlX.
Concepţia
lingviştilor
francezi.IennCluuueAnscomhrc
j OswaldDucrot.,crislalizatit
in Jucraren1!arqnmcnţ
alron dansla
avuusca
ză (l accepţiestic!oSCliSIi
a fenomelluInÎ
arg!Hl1euLa-ţiei,
prezentată
ea o trăsfiLur:l
a Ihnha,iului.
i\cef:lsta
lucrare esterezultatul
unoree.rcdiiri
careseInl.iudpe perioadaenjll'Însă
inlre1D7Sşi 1\i81si careau Iăcut.obiectul
mairnulLor
articoleşi stuuii.Preocupaţi
la Inr.epuL
de funcţialingvisticii
fi arglllTJental.iei,
O.
Duerotşi .1,-CI,Anscombr«
şi-au]lwpu"siiinl.ror!u('ă
t.eorraargumcnta
lieiin teoriageneralii
fi
cnunţurl!
şi ",1defineasci'i
noţiuncaelepoliIolJÎ(!,
Lurrarcaarc un dubluscop:pe eleo partesă
reullcf>sd,
fiin'\modificări
escn\ia!r,!lulJlica[.iiJe
cdordoiautoriap{rrute
pln{rin prezcnt,pe ele
alta [;,1Îmbogrlţ,easci\
teoriaaIgultJenlaţ.iei
prindefinirea
poziţieiioractuale.
Autoriipornesc.
deia observnţia
C>l
di:,cur:,ul
impuneaetiviltrţ.ii
eleargumentaţie
(;omtrin-·
gerI("·arc
nu-şi::1,[1[i
cxplicyţja
in etHldi\Ji!c
logicesaupsihologice
aledernOllstnll'i:i.
])upăophlia
lor,sensulunuienunţincll1rle
şi o rf)l'lnil
de influcl1iă,
C'lre'iÎ'Jmfl1este
101'ţă
Hrgulllentativii
:
"Signifier
pourun ('llOllCC,
e'eslorienler"
(5), ill rnâsuIaÎn caredetcrulină
sensulenuJl!urilor.
Jim.bareprezintă
"un desHenxp!'Îvilegies
OI],'('.Iabo1'e
l'arguHle.ntatioll
"(CI),
Penlrua defini
[lntoriipOl'llesc
dela premisaciioricediscurscOlnporhl
celpul.indouăenunturi,
E J si E 2
tin:lIlsHm])lu
deemmţurÎ).
clintl'('
c[!T'('l1l1u]
esledat.pentrua-lautoriza,
justilien
saltimpunepe celMalL
Ei conslati;cl'iîn!;'in\uiri!(,
argumentative
posibIle
Îlllr-lilldiscurssint
legateclestructuraJingvistic(l
a enunturilor
şi nu lllllW1I
deInfol'llIat.iile
pc cureacesteale vchiculeaz:l.Subliniind
în ultimulcapitoldispm'itatca
dintreinformaţiile
transmise
de un ellunţ
i !losihiIitiiţ.ile
de folosire
ale accsluiaîntr-oargmllcut3Fe,
autoriiopunargUll1cnLativitatea
illforllJativiL1Ui.
afirmîndchiarcu exagerare
(':]"l'InformaUvitt:
est eufalt seconde
pal'rapport
h l'arglllnentat.iviU""
f)D).
Seaj1Jnge
la HeeasLl
eOllcluzie
in urInaanalizeient111turi1or
de evaluareeletipulcel
estbon,CIdirorinlerpret:ll'c
ar justifica.,Iarec!uc[ioll
de l'appal'emment
clcscriplÎf
an J'ondamcntalement
argumenl.alif"
(ibidem).
AutoriidisLilJg
din "[J]1111
loculuiÎntre(lrgwnen!ajic,
acltllde 11(lJ'!junu;lIla
şi aelulde il
inFera.Dac{lw'{Jlmlcnia!ia,
lr;'is:Uuri\
a dÎS(!ursullii
ce explicăcoerenţadisclIfsivo-l.ex\.nalil,
comportăcelpuţin(I()\ll.
clllmlnridintrecareml\llestearguUlentlll,ial'
al ţdoileaconcluzia
1;;1/ [aiibeau:E 2=<:;or{ot/s,
in frazHSor{ons,
puisqll'il{aiibeausauin ll;i'lailbeau,sor!oJ)s
actuldea (U'(/ulJlcnla
esledefinitea ,,\iU[leleheanconp
plusnbslraitqllCl'argumentaLion
et 'luipentser6Qlierendehorsd'elJcmais11(Jl!Ş
eslappal'l1
c!'a))orr.1
iltrave\"s
ellcdansla mcsurc
011il la conditio]]nc
eLla eontrainl."
(lfl4),Oricecnunţ,fie U\serveşte
SHU
nu ca prelUisi\
lnt!'-()
nrgulllcnta\ie,
esLeo])icdulunuiael.de:1;ugllll1enta
carefaceparleintegrantăclÎ!1
senslllSăli.
Ina(lenst{tlH)ll[].
versiulle
a leOl'iei
10]',J,..CLAnscoll1hre
si 0_Dt1ero!
avansenzrlicleea
urllJătoare
,.ceprocesslIs
ciiscl1l'sit
qne1'011
llomuw
al'!/ulIienirttion
t quieonsisteil enchalncl'
desenoncesarguments
el.desi:l1011ces-conclllsions
Jui-lllt'.me
pOll],
pre.ahlllle
un aeleeI'argumenta
sur lcquclil s'appuie.ConilDC
louslesneiesHloculoin;s,
I'aeted'al'yumenler
serealiseclanset par uu
euouc(,
lllliquc"
(JOS).
Ac/uldea intao estecousiderat
caun act elelimbajcareirnplic"l
prodlleereuuflui
enunţ
şi nu ca Inla.ctpsihologic
defundaulen'Lare
a ullei.convingeri.
l..InlocutorIAaI 11I1Hl
l',nUIT-.
[.:
infcriidDclennnpndn-l
pe E se referiila u])raptprecisX pe.eare·-I
prezint:)ca j)lmctuJde
plecareal uneideducţiiceclucela elllln\8l'Ca
lui E, llelllideIIinferase eIisLinge
de aeluldeII
informa,
Argmnenlaţ,ia
eslelegatiteleanumiteconvingeri
relativela realitaLe
_argumentaţia
se bazeazăpc posibilitatea
de ini'ercn
\il,
Capitolul
al doilea:11IIIcr:lrii,
J/ul'(JIlJllcntalion
dansla laJLguc,
reiatextuleuacelaşititlu
publicatin nI'.'12elin1\l75al revistei"Langage"
şi repl'czinhl
o versiune
îmhmu'Hi'i!lti'i
a teoriei
"sl:ill'ilor
argumentativc"
(,,6ehelles
argument.atives")
prezentat:]
de 0_ DuC!'ot
în luerareasa
din1\)7;;
La jJl'ClWI'
1'1le dire(Mame,
Paris).Caclrlll
generalesteelatde o repunere
În discuţie
a opozÎ!.iei
dintreselllantidi
şi pragrnaUel'i.
Poz!t.ia
autorilordifenl.radicalde ceaCI.
neopozitiviştilol',în speli'iceaexprimalti
de elL_Vlorris
în HrlU,ciupi'!
careun semnnu ac!ioneazti
decît
prininl'onna!Îa
peeare()aduce,J,-CI,AnscOlllbl'e
şi 0, J)llcrolconsiderii
căexislăÎnllwjorit8te<t
enunturilor
:Hlllrnile
tn1sil.turi
ilnbriealein stl'UclUril
sintactici'i,
Lri\sMllri
caredctermi11:1
valoare;lor pragmatic,t
independent
de conţinutul101'
informativ.
Prin urmare,
pragmatiea
mi
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operează
eu rczultate!e
oferitede semuul.lcă
ci directeu structnr-;
slnlacticăa enuutulul.
Ea
trebuie,dupăexpresia
luiCuJioli,
să fie"integrată"
şi nu adăugatădescrierii
sern3utiec.
Intreducerea
uneiretorici"integraLe"
înpragmatică
reprezintă
obiectul
teorieiscărilor
argumentative.
Incluztnd
pragmatica
şi retoricain componenta
linţnrist
ică,autoriirectlficăpunctulde vedere
exprimatde O.Duerotîn capitolulIVal luerăriisaleDireeinepas dire,dupăcareacesteaal'
aparţinecomponentei
re/orice.
PunctuldepleeareIl const.itul«
eonst8.Iarcll
că nu oricecxpres!e
poatefi folosltăInfor..
mareauneianumiteconcluzii,
chlar daciiIndlcaţtlIc
adusedeaceastăexpresie
parsă-iIurnlzeze
atit destinatarului
cît şi Iocutorulul
:jusl.ifie:'îri
suficiente
pentruaceasUi
concluzie.
Deexemplu,
Petid'auiomohilisies
dcpasseni
le 120Ktnţ]:(prfsque20%)esteun text bizarprin paranteza
pe careo conţineşi careserveşteca argument.
ce nutorizcazâ
aprecierea
făcutăîn propoziţ.ia
principalii.
Expresiile
carear fi trebuitsăfigureze
în paranteză
sîntpasioulIlţatt,unpcu.tnoitis,
pasplusde.Prezenţaluipresqne
nu sejustifiei\
dccltdaciiparanteza
nureprezintă
unargument
ci, dimpotrivă,
o restrictie.
introducînd
linmais(tnaisqttonr!memepresque20%).Ideeacare
se poatedegajadin acestexemplu
estecă existăîn limbafrancezăexpresiia cărorutilizare
discursivă
estesupusăunorconstrîngeri
cenu potfi dcdusedinvaloarea
lorinformativă,
constrtngerl
privindtipulde concluzii
în favoarea
cărorapolfi uttltzate.şi totuşi,aceastălimitare
a conoluziilor
nu are legătură('.11
consecinţele
pe careinterlocutorii
le atribuieinformaţiilor
adusede enunţ.Putemadmiteeii,dacăenuntulA esteadevărat,consecinta
B estelogică; că
destinatarul
admiteaceeaşi
legL'itură
logică;sauconsideră
că enuntarea
luiA DUpoateconduce
la concluzia
B.Adeseacondiţiile
discursului
cereaîn cutaresltnaţ.lc
A să nuficspus;saucaA
să nu fie spusîn favoarealui B. Exlstă. cleei,limitărilegatede naturaenuntulutA carefac
obiect.ul
retoriciiintegrate.Caurmare,descrierea
semantică
a unuienunţnu poatefi redusă
la o semantică
informativă,
citrebuiesă conţinăindicaţiiprivindtnloslrca
enunţulul
in sprijinul
unuitip de concluzii.
Sensulenunţulu!
are ca parteintegrantă,
constitutivă
aceastăformăde
influenţăcarese numeşte
ţorţăal'{Jllmenfatiuă.
Argwnentativilalea
estedeci"untrait const.iluli]
elenornhreux
enonces,
qn'011Deputsseernployer
sanspretelldreoriclll.er
l'interJocnteur
vers
llUcertaÎlltypede cOIlelusion
(parle fnit'1u'onexelutun autre'lypede eonelnsion)
: il faul
doncdire,quandon decrÎtun enonccde ceLteelasse,qnelleorientation
il porteen lui - ou
encore,(...) eu faveurde quoiil peut etreargument"
(:30).A argumenta
pentruconcluzia
C
printr-unenunţA inseamnă
"presen'ter
A commedevantamencrle destinataire
a conelllre
C"
(28).Deexemplu,
spunindcuivaTlIespresqlle
Ill'hwrc,nuo facempentrua semnala
întîrzierea
eu careaceastasoseşte,
,deşipoatedorinţanOHstri:i
estesă-Ifacemsă tragăaceastăconcluzie,
Deaceea11ll-·i
vomputeaadăl1ga
acestuienunţ.o formulă
dereproşTulefichesdumonde,
111
es
J1resqlle
il.l'fleare,afarădoardacăvrem51't--i
dămcnunţlliui
o nuanţăironică.Pl'csql1e
introduce
aici un argumentforleîn favoareauneiconcluzii
favorabile,
un "Pl'eSUppose"
pmgmaticde
apreclere
favorabilă,
trăsăturăarglll1lcniativă
carc-lopunelcxemului
Ilpeille,eeeOIHluce
spre
o concluzie
negativăcu efectdevalorizant.
Autoriiprecizează
şi noţiuneade argumentaţie
virluală.Structuragramaticală
a limbii
distinge.
intreargument
posibilşi argumentdecisiv.
Un enunţpoatefi luatdreptun Bl'gllment
posibil,darsănu folosim
aceastăposibilitate.
EstecazulcOl1cesivelol'.
In EienqlleJ eanlJicI1ne,
Pierrel'eslera,
enunţ.nI
.leal!viendl'a
poatesusţ.ine
cOllcluzia
Plate neres/erapas,darargum<mtul
nu estefolositpentruC!lexistăl'aj.illni.
pentrua admiteconcluzia
invenl1L
Deasemenea,
putem
sănufolosim
un enunţ,deşiargument
posibil,
pentrucăil considerăm
fals.Şiaceastăeventualitat.eesterecunoscută
de gramat.icii.
Conc:esiva
potenţialăsauirealăA,Nme
si Jeanvlen!(e/aii
venll)
, Picuepartira(serai!parti) aratăcă se acordăsuborrlonatei
o potenţialitate
argumentativă (venirealui .Ieanreprezintăun argumentposibilimpotrivaplecăriilui Pierre),dar
refuzăm
să o accept:lm
eaadevărată.
Deaceea,pentrua descriecOllccsivele
trebuiesărecurgem
la conceptul
"estimerA argumentativement
utiIisableen favenreleC",adic:l:"admetreque
quelqu'un
puissearguraenter
pourC au moyendeA et, euplus,il eroitA vraiel 11'
a pas,pnr
ailleul's,de 1'ai80n
de refuserC" (:31).
O daUlprccizatij
ideeade retoricăintegrată,ipotezăin virtu;lea
căreianu toaterelaţ.iil()
argumentative
dintreenunţuripot fi dedusedin conţinutulinformativ,apare intreharea
legitimă:reprezintă
acesterelaţiiunfapt primitiv,ireductibil.
sauîşi găsescexplicaţiala un
nivelmaiprofund'( Autoriipun îndărătulrelaţiilOJ'
argmnentatîve
întreenunţurirelaţii
argumentative
Întreentitiiţimaiabstracte.Pentrua delllonstra
aceasta.
idee,ei circulllscriu
cadrulmet.odologic
In carevorintroduceargumentaţia
şi conceptul
de scăriargumentativc
şI definesc
noţiunile
fundamentale
Cll.carevoropera:enunfarc,
enunţ,enulli-oC1lrenţă,
conţinul
şi acideDorf;irc.
Astfel,"L'(moilcialioll
sera(...) l'ac/iDite
langagiilJ'e
exercec
par ceilliquiparle
au moment
Oiiil fJarle"(36),activitateînesenţăistoricii,cenu sereproduce
identic."L'cnoI!ceoccurrence
serace'luiraUl'objelele['ellollclalion"(ibidem).
Acestţ,
clonil
noţiunisînt strînslegate,

primareprezentînd
un proces,a douaJUndprodusullingvistic.De ,,!CeeH
nu pot existarnci
enunturl-ocurenţă
identice.În Je »iens,Je oien«existădorulsub-cnunţur!
diferite.Pentrua
explicaasemănarea
dintreele,autoriiintroducconceptul
deenunt: "cequisubslste
deI'enonceoccurrence
Iorsqu'on
fail:abstractlon
de I'nspectevenimentle!
decedernier:l'(nonce,
est donc
uneclassed'enonces-oecurrenees,
la classedesenouees-occurrcnce
ne se diffel'cnl:Îent
quepar
les marquesnlstoriqucs
qul Ieur sant conterees
par I'enonclattou''
(Ibidem).TermInologIa
folosităde Peircepentrusemnullingvistic
iokcnI tţtţ»:parcsi) convlnăşi pentrudltiotomtn
enonce-occurrence
I enonce,
Descrierea
semantică
a unellimbinatureleL ar constadin construirea
unuiansamblu
de reguliformaleavindaceeaşicapacitate
ea a Iocutorilor
limbiiL de a asocta(lsemnificaţie
oricăruienunţprodusin prezenţalor. Lingvtstul
nu noate stabilicorpusulde fapte decit
printr-unnumărde ipotezeext.erne.
Ipotezele
relativela diferitelernecanlsmc
intervenind
in
descrierea
semantidi
sîntipotezeinterne;elese referăla tipulde reguliformalefolosite,la
metallmbajul
în carese [acedescrierea
semanticii
.. Pentrua ilustraopoziţia:ipotezeexterne!
ipotezeinterne,autoriisefolosese
de conceptele
actedeparolej conlenu,
Actuldevorbireillocutotre(J.I..Austin)estedefinitca"dcsacttonsspcclflques
it certaInsmories
dedireet accomplf
s
danscosdlres".Deexemplu,
enunţulJe promets
debientraoaillcrccmportă
un act Hocutnrln
de "promisiune"
âebiensemnnlat
în structuradesuprafaţăde prezenţaIulJe protnet
s, Această
noţiunear ţinedeipotezele
externecărorale corespunde
ipotezainternă,decon/inul:descrierea
euunţului
ca avînd-unul
saumaimulteconţinuturi
arcctate de "marqueurs",
ceindicăpot.enţialiHtţile
ilocutorii
alesale.în enunţuldefaţăconţinutul
ar fi [Jetr âuaillcrai
bien]Insotitdeun
"mal'queur'
al actului,pronlesse".
Sensulunuienunţcornpot-tă
o valoareillformatJvă
şi unaargumentativ8,.
Funetiaargumcnhltivă
serealizează
eu ajutorula diversemorfctne,
sintagme
sauexpresii
cureîn afaraCOllţinutuluiinformativ
dauşi o orientare
argumentativă
enunţlliui,
antrenînddestinatarul
intr-o
direc:ţ.ie
saualta.Ot'Îentarca
arglllnentativă
este"uncelassede elJnclusioIlS
suggerees
au destinataire:cellequel'ellonccprb;entecommeUlledesvl"cesde J'{monciation"
(149).Valoarea
argumentativă
n unuienunţesLedată de inten'ţiaargumcnlatlvă
a locutorului.
EnunţulLe
veTre
estil moilievideconduce
cătreeone1uzla
argumentativi'i
: Il ralllle rcmplir; HClene
est
peuinlelligen/e
îl'Incondu
cepe destinatar
la o semni[icaţ.le
apropiatăde [{eUne
n'eslpas inlelli(Jcn/e,
ea cfeeL
al legiilit01ei,
legea discursului.
AeN,st8.
seexplieăprinfaptuleă existăanumitelegialediscursului
careîi confcn'i
conţinutului
semantic
al emmţ,urilol"
o orientaresauo
forţăargumentativă
de caretrebuiesă 'ţinemseamă,AntorHrcmarc'lo anumită"economie
il descrierii
sernantice"
în funeţionnrea
legilordiscursului
([oi d'e.xhansli/Jite,'
d'abaissemenl,
dela negalion,
de[alitolc), Cfere
facesăîntîrzieapariţiauneinuanţedesens"exclusă
dinenunţ"
şi raportatăla adul clJunţării
_.,ceenee ducela o eşalonare
a interpretării.
1Ieexemplu,
recllrgindla legilediscursului,
autoriiexplicăcaracterul
,::parent
anarhical nlO/femului
un peu
in independentă
şi subordonata
condiţionnl:l
(cf."pezzet nn pezz",
articolupuiO.DueTot
din
"Cahiers
de lexicologie", 1970,p. 21--52).în frazaJ'ai un peuel'ariJenl
dansmapodle,
llIZpel!esteinterpretatca excluzInd
faptuleă aş avea mulţihani; în schimb,În eondiţionala
Si j'ai 1.ZIl
pel!delempsfibre,je reraicelJol/agc
cantitateaprezentabl
ea;ocondiţ.ie
sufieientă
nn estelimitatăÎn parteaci superioară:
locatorular .facecălătoriaşi în 'cazulîn carear avea
maimulttimpliber.Expresia.l'a! un pClldeX nnexclude,
la un nivelfundamental
în limhă,
o cantibltemare;la acestnivelfrazaprezintăaceleaşi
condiţiideadevărca Pai au moinsun
peude X.
Structura
limbiipermiteexprimarea
unor relaţiide ordineintre conţinuturilesemanticesauintrecnnnţuriJe
din3ceeaşi
zoni\semantică.
Este vorbade fenomenele
"scalare"
care
facobieetulcapitolului
al treilea.Seştiede la E. Sapil',carea studiatfenomenul
"gradaţiei"
(LingllisliqZ1e,
Editiol!s
de Minllit,Paris,1978,p. 207,-2'!9; ediţiaoriginalăestedin 19,14),
că allllJllitccategoriilingvistice
-- adjective,grupurisintactice,frazesau enunţuri..,-sînt
orientaLe.
De exemplu
g[acial=,.pius
quefl'oid"l rroid==c"plus
qne frais".Aceeaşigradaţie
sepoatestabilişi pentrubnl1anl,
ch.rwd
şi tiMe(cc.o. Dllcrot,T. Toc!orov,
Dictionnaire
encyclopediqmdessciences
cItIlangagc,
Senil,Paris,1972).Pentrua definirelaţia"plusque",autorii
se raliaz:lpunctuluide vedereal lui GillesFallconnier,
exprimatîn articolulRemarques
sur
la [Mariedesph{:nomenes
scalaires(în"Semantikos",
1. 1976,nT,3, p. 13-;36),carestudiază
fenomenele
s(,cJ]are
dinpunctdevederesemantic.
plecînddela conCepţia
imp1icaVv{l
a gradaţ:iei.
Aceastărelaţiemzuneştemorformele
(adjcdivele,
Incazuldefaţă),ei frazeleintroducînd
mOl"formele
1ncontext.HclaţiadeeDllstituire
a i.erC1rhi.ci
sededllee
dintr-unadeimplicare
întrefraze.
Pentruseriarrais--[roid-glacial,G.Fal.l(;ouni(ll"
cOl1siden'i
căfrazaIl failglaCial:::::>
Il raiirraid:::::>
Il [aii{rais.J.-Cl.Anscombre
şi O.Ducrotetichetează
eOIlcepţ.ia
luiFaucOllllier
drept"minimulistă"pentrucă,dacăintr-uncupludefrazedepef1.celaşi
palIerunaoimplică
pe cealaltă,
trebuie
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siiadm.iLem
e,1t.oalesîntcompatibile
intreeleşi, pentrua fi nc!ev,lrnLe
I.'rrn:est[raicliesiL'ran
est!/la('ialc,
t.rebuie
ca primaS!1ne echivalent!!
cu L'C(Jll
es!au tnoius[rolclu:i silnu l'xeludiî
o temperatură
apropiată
elezero,EfceLl1l
eleminimalizare
estrobţinutprinprezenţamorf'emulu
I
subiacent.
au nioins,căruiai se consacră
un capitol(al şaselen)
şI careestenumit),rnarqueurH
al strategiei.
dlscursive
de consolare
.. Acestmorfcmapareîn contextele
în carerlesernneaz(i
o cantitateposcdată
nici"dacăamb moncz
l in huzunru,
amcusigl1rant6
(şi):i.Este vorbadeun
"lninimaJism
cnntext.ual:'
Hiri'îurmein 1exieu]
francez,mlnuuatlsrn
careimplieărecnrgerea
la
legilediscursului
şi.la strategiile
dtscurslvc
menitesă_01eargl'i
ncestaumoinspostulatîn structura
semantică
prof'u
ndâa f'razclor.C;,Faucun
nicrrecurgela AlaxÎmc
de()llanlilC
:1lui P.I-LGriu:'
pentrua da niuxtumm
deiuf'orntal
iepert.Iueută
trebuiesă recurgeu:hl friJZC
scalaresuperioare.
Autoriili alrihuicrcnomr-nulu!
scalurde ordinlogic,annttzatde C, Faucunn!er,
o structuri:!detip argumcnt.,
tiv, renuntlnupartial la C0ll10ditfl\ilc
oferiteelelegilediscurslIluÎ.Peulru
aecos!a,ei se folosesc
de morJemul
niem»,rr-vclator
pentrufenomenele
sC!.Jare,
Acestadverb
.enC11(,:rissant"
esteun "lnarquellr"
argun1{nlaU.\,r
('.::11'(:',
ve.rlfică
orientarea
uneiscăriarguJneJJtativc.l'\slJel,peo searăarguHlclTlaU'v{t,
unu]f.JinlJ'c
enun['l.lri
estearguluentul
superior
sauproba.
i\pal'lt.ia
luilneIrU;
încursulellunţ:i'ir.U
prezintă}Jro}Jozi(ja
p' caUllargLnH'nt
1nl'a,·'oarea
concluzici
r şi un argunwntmaiputernicdecîtpropoziţiile
fJ anlerioure,
DU[J!l
opinia"lltGri]or,
Illcmc
rcveleazăexistenla
uneiorgunizilri
ilrgllmentntivc
inseriseîn limbii,primitiv,l
cleci,('arelIllse
deducedinvalorileinformative
saulogice,DeexemplU,
il spunedesprecineva:TICIla liNllec,
le 3"c{jcle
cimemc
ledoclor.al
d'NalInseallJn{t
a preslllJ11l1e
indiîriHul
enunlnlui
scalar:11a mhne
le doctoral
d'NoI- o concluzie
r: C'('Ilin WlliiiC,
Putemspune,ironic,C'csiulllupeW!Ul!C:
il a l(jlirenre,
le c!lele,
ledoctoral
(/'C/al
ci
lehaccalaUTeal;
in ciudalotaJiZ!lrii
infOl'fll!ll,iilor,
Irlt1nu:
ts'Le1nac.estcaz greude aCTeptaL
PentruC, Faucollnicr,
dimpotrlv{l,
ordÎllC3
sLahi!iUi
inlredonăpropoziţii
p şi p' într-o
fraztide lipulp cimeJlle
,v'arela baz!\illlpl.ica\ii
leg'lLedevaloarea
lorinfonnativâ,
Ceeaeeface
dinp' un argumentforte este('<1
p' 11implicăpe p şi !lUinven;,01',ml'znc
devineimposibil
de
foJosiL
cîndp-,-p'esteinfcriorluip pentl'll('ollelllzia
r cu greuputemconchide
că avemde it
facecuuntip sobruafinllînddespreel : fi boii/n's]Jeli:un demi-vcrre
de uin(1c/wquerepas,
elmcmeullegOli/le
decogllac
avunlde seeoncher,
pentrn{'ilJi' p' (Dill! cogl/ac)
reprezinUi
llIl
argumentmaislabdecîtp (vin),
AutoriiaecepEl
Leoria
implicativ{l
millimalisUi
penlmexplicilrea
legiipecareei o llUH1CSC
loi de la talMess!'
(vezip, (j(j),
Înlr-oprim,letap,\.,I.-CI.Anseol11IJre
şi 0, Duno!cOllsidcl':ll1
enuntareaea slllniî:1
uneisituapieledisCllJ'S,
a unuieflulll
..tip şi a folosirii
accsluialn'lCNlslil
siluaţie, Henlluţînd
la aceasUi
ieiec,autoriirecurg(vezicapitolul
al patrulea,Lois
ci loisarglllnenialives)
la
o alUlentitatedecîtenulll·ul-tip,
şi allume{razaÎl1ţelcasi:!
ca (:
de simlJolnrl
CBre
nn apar
oblignlot'in
i.nenunţ,De exemplu,
in dÎ:iloglil
:
Est-ce([l1C
PieTreua uenÎI'ou rcrulrz--vous
?
-, J' ('spCre
ellulJ!uluÎ
J'csT)(\re
i se va atribuifraza,]'('.1'1'(:1'('
p, Aceastii',oltIiI'pnzinlaa\'dlliajulcă
frazanu coincIde
în genera!
cumnter.ialnl
si poaleeompolla
ym'i"biJc
p ean'sereler{t
la !mtur8jul
discursiv
realsauvirt.ual; l'aponleprimi()senlllifieaţie
îllţeîeasti
în"cestcazca lin
"eoltsLl'uÎt
Lhe-oriqHc"
ln vederea
unulcaiet1l
al sensldui
enunţului.
/\nLorii
aV[111Se3Z1
euneeastă
ocazieipolezainl:ernii
(',,,sell1ni[icnţÎa
uneifrazeesteJăcuUi(li1l('Iernonle
separate,pc carele
nUlllesc
conţinuLuri
avînelslaluturii]ocut.orii
diferite,De exemplu,
putemar!(ltlga
i\loisil ,le
c!upit(1) Pierres'iil1a,qillc
glieJacqucsnicndra,dar nu după(2) Picrrr:((lorldecroire
!fUi'
uicndru,
desiacestec!1unţ.uri
dau:,)('('ea;;i
informatie
fornwL'J
dindo\],icon(inulufÎ
u"'--[Pierrc
croi!gueJacqw'sf)icnrlraJ
şi b'==iJucqllcs
ne uicndra : îlls{,a şi!J au sl.nl.nturi
ilo('uLorii
inverse:(JesleafirmaL
în (1)şi presupus
în (2)iar li
presupus
în (1)şi aJirmnl
în(2),
Dintrestrategiile
argumclllalivc,
ÎnlNoga/ia
henel'ieinză
deo alenpedeosebilă
din parlen
autorilor,
careÎIcOl1s:1enl
capitolul
al ;)-le,l,
Publicatinnumărul
special
I 'În!erroga/ion
al revistei
"LanguefnlllyaiSe"
din 1USI,textttlintilula!.ln!crrO!/u!ioll
el (jrqiul1enla!ion
il suferitullele
modiflcfixl
priI!introducerea
Ilo'ţiunii
de j!oU/'onle
definit:}
abia în ultimulcapitolal lllcnlrii
(conee.ptnl
a Jostexpus.înlucrarea
Lesmolsdudiseolll'S,
Editionsde :Vli
nuit, Paris,19S0,apar!inîncll1-i
lui 0, Ducrolşi ulluicolectivde lingvişti)
: "lorsqu'l1l1
Ioculeul'
r produitUllelion
ee
E - en entendantpar lil un segmentde dis(;()urs
oeeurrcnce
d'unepIua,ede la langllc-- il
Inel en s(,(llelin Ollplusieurs(,flonclateul's
aecomplissant
desaciesilIocuLoÎres,
Ce.locuteu]'
peuLadopLcr
vis-,i-vis
de ce"C!lOll('.Î3Leurs
(an moins)deuxattitudes:
ou biens'identifler
il eux,en ]ll'ClIant
alorsen ehargeJClll'S
ades ilIocuLoÎres
;
OIIbien8"('ndistancier
eu lesnssIrni!ant
1 unepersonne
distinctede lui" (J75),
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Hevenind
laIntercgnt.lc.
constatăm
c{l>llwliza
eiarecasuport.
douăteze:L - o descriere
adecvati'!
a frazelorinterogative
din francezii
t.rebulc
Sflle atrilJliÎeo valoareargumentativi!
la un nivelintrinsec:2. această valoarele conferâaceeaşioricntarrargurncntativă
ca aceea
pe careo au frazelenegativecorespunzăt
ourc.Acestetezese rercrăIntraze si nu la enunturi,
frazafiindcousidcrată
ca o ent.ita
lc teoretkt,Dintreinterogative,
doarlntr-rogati.vc!e
totulc,
oui] nOII,
sintfolosite
pentruilustrare,Pentrua-şisustineccade11douateză,autoriioperează
()dist.lncţtc
Întl'('ualoarearqurnent
atinăşinaloar:iruliriul
ă.Pcnl.rua puneintrebarcn
est-ce
qllcP'!
trebuiesă avemÎn vedereposibilitatea
p si p, Caindiciude igOl]()ran\l,întrcbarea
estesimetric,,!I'a\.iide jJ şi p, Ca indiciueleignoranţă,Intreba
rea estesimelrÎei\raţii de p
şi ;vP, dar pe planul valorii,ugllll1entative
este nesi11lelrÎC'1
şipriviiegiazăp. Autorii
rvanseaz;Jipotrzn('3, într-o coordonareargnmcr.tnt.lvă.
un enunt interogativEst-e»
qttep '! esteorientatspreo concluzie
careal'puteaJavnrizap, Deexemplu nuţieuidiot.
d'ubu
ndorinor
Ionposte (Ee)Est-ceouela pourrastroiunrniicur ()LYOll
? (El)' acestexemplu
Est-eeqtu:P ar puteafi înlocuitprinP (Tu1/1'
pourraspas!I'OUVI'I'
mieuxi{Liton
). SllbsLÎluinci
însiiintrelHlriI
un cnunţ.ascrt.iv
p provocăm
it\coe.renţ{l:
*C'es!linpcuulio!ci'abandonner
Ion
ţiost«. TupourrasIrO/I1JC1'
miCII2:
il LY()II,
Tezarrupă careoriceintrcbarc.retoricăsaunu, are o
laturiinegativi"!,
un aspectargt1l11entativ
mgnliv,ili se parc]lcalocuriexcesiv1l
pentru('iiin
multesilu2ţiiîntrebarea
nu estefolosiL{1
deeîtpentrua cere()informa(.ie,
un r'lspullS,
:vIodelu
I argumentativ
elaboratde ,J,-CI,Anseorn
bre şi (), Duero!explieil.eaz{,
strategiilela caretrel)lde
sii'lJleliim
dinclipaîn carepragnUl
tieaesteintegratii
înstructurile
sintactice
şi semantice
aleenunţuiui.
ConlrIbuind
prinecrcet{tri]c
lorla ehlJonlrea
uneiteoriia discursului,
autoriipornesc
de la fcnomenul
e)']unjărÎÎ
şi de la ncLe]e
de limbaj,Argulltentnţia
esteposibiE1
daloritll('xislcnţei
In limbăa unor"motsriudiscoltts"
("1 mars,el,prcs!Jlll',
!l'ai!hllls,dane,
I:nefletetc.,conectot'i,
operatori
pragmatici
caredcelnllscazii
şi confinn;\
valoaren
8,rguwentativă,
Deaceeaal'inrwl;ia
(,l'!].ÎmlJ3
flreprinexcelellţil
o structuri.)
C1rgumcntatlvă
estejustificat{[,
Prinfixareacadruluiteoreticillargumentaliei,
analizacon-ceptelol'-cbeie
şi a unorstrategiiarguIIlenLative,
lucrareaconstituieun instrumentInformativ
pn'.pos,o introducere
În
Sllldiulargumentaţiei.
dar si () sintezeI
a 'fenomenelor
l'eferiloare
la argumentaţie
şi la actul
de {1nrgnillcnla.
All1rioara
Ghcol'qhiu
Faculta/eade Fi/ologie
laşi,Calea23AU(/liSI,
nI',11
"ZFITSCI1HII,'T
FOrt BALJZANOLOG
lE", ,]nhrgang
XXjl--2 (fJermlsgegelJen
vo]]
.'SorbertFeiter, SlnvroSkenl1i,
Klalls,DetievGrolht!sen),
Oito Hal'rassowitz,
Wiesbaden
1\J8d,
l
Prestigioasa
JHlbllcaţie
v-est-gcrlnan1
rCllllC,';ltc
'Il]celedoutifasciclllctlaJe
nUIlltiru.lui
J)e
1\)84o seriedestudii,articolesi recenzii
earel,lest:tamploarea
si calitateacerceti'triJor
balcanologiceelinH,F,C;,
)';orb('rt
Heiter,reputate:JJ'cet<1tor
şi animator,
directoral Institutului
pentru
Balkano.logic
al Cnivet'sitâţii
LiberedillBerlinulde Vest,tllluldintreorg'ţllizalorii
colocvinlui
"'NegeundZiclederBallmnlingllislil<"
din,l-,,(imarUel\JRJ
(pentrucare,vezi<TOlliea
lui Klaus
Stclnkeîn HESI':E,
XIX, 1B81,nr. '1,p, 771 772),semneazii
în acestnumăruninteresant.
articolintilulat Sprac/iens!'reit
au!'d('Innulkon als Il[[sdruel;
gcselisc/wf'/Iiclu.I'
(;c(fcllsâlze
(p,
t7;J--l\J1)
în care,luindC3spaţiuderefcriuţ!t
dOllleniile
grecşi sîrb,nrmtll'eştc
dialectica
impuneriivariantelor
literarenaţionalemoderne,
în relatieCUlloţi.nnile
"natiune"şi "naţionalism",
lerlllCni
pc careautorulîi considenl
sirnpleeticheteverbalepentrureal.itl'iţi
diverseşi lipsiţi,
prinurmare,de valoarell1clorlologictl
în cercetarea
Iingvistinl,
Intcresanh\
şi fertW!ni separe
distincţiateorclieăstabilitiide Norbertllciterîntre('.olJeeptc]e
de cla"elşi ,lJl'UJ!,
Considerind
(';1ccicarevOl'.lJesc
aceeaşilimbă(Le,aceeaşivarialllăcliastraUcii)
fortncnz'l
o cla8â,pc cînd
poporulca atnTeesteungrup,un conglomerat
heterogen,
autoruleoncl!Îcle
câ.formula"ceiee
vorbesc
aceeaşilimbiiformează
un popor"estelleaelev{traUL
Incepindcu s('colul
al XVIII-lea'
o dată cu cmergenţa
egalitarisl11ului
ilumillist,se ajungela confundarea
celordouănoţiuni,
ceeacedetermin;'i,
în condiţ.iile
spccifice
aledomeniului
balcanic,
conflictul
lingvistic
(Sprachen"Iuit) întrevariantes()('iale,
eleeh\să,carelnccareăsă se impunăea .limhiliterarenaţionale
unÎee,Întregreaciişi sîrbbise observao similitucline
globalădin acestpunctde vedere,dacii
l1eraportiim
la luptadintredemot.ici't
si varianta]Juristă,inlclectun1isl'{t
şi aticis!:'ila greei,
pe de o parte,şi Il]ccadintresîrlmpOlJulară
şi slavono-sîrba
puternicllHU'c.ală
eleinfluenţa
slav(Jll{1
şi rusensc'i,
pe ciealtăparte,Variantele
cultealecelordOllllliml>i
istoricesîntputernie
marcatesocial,ca rezultatal diferen[.ei
socialedintroclaseleînalte,nrhaizante
şi purlsteşi
m8selepopulare
inculte,lntruc\tpină111
zoriiepociimoderne
limbaclaselor
superioare
il fost
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singurulinstrumental educaţtei,
primaformăde reacţiea egalltarismulul
Iluminlsta fost
respingerea
elttarlsmulul
cultural.Ilurnlnlştt
precumVukKm'adzi(\
(1787
---1864),
RigasFeralos,
IoannesVllaras(1771-1823),
DanielPhlrlppldls
(1758--18;32),
Demetrios
Katartzes(1730-1810),Athanasios
Christopoulos
(1772--;847)
militează
actlvpentrucultivarea
limbiipopulare,
traducînd
sauredactind
lucrăride educaţie,
manuale,
cărţidepopularizare,
in scopulcultlvărtl
maselor
burgheze
mediişi a claselor
de jos.Argumentele
unorpurişti ca Panagiotls
Kodrikas
lmpotrlva
demoticii
eraude naturăsocialăşi educaţională
şi nicidecum
lingvistică:
anumecă
limbapopularăe vulgarăşi Iipsitiidenobleţe,că e o corupere
a Ilmhlivechi,căe noclvăpentru
gloriapatriei,că e Incapahilă
să exprimeconţlnuturt
eleval.e,
de naturăştiinţîfieă,filozofică
saumorală.In urmaanalizeiscrierilor
teoretice(articole,prefeteetc.)ale cărturarilor
grecişi
sirbiai epocii,NorbertRclterfaceIntcresan
l.edisocieri
privindapariţiala celedouăpopoare
a fenomenului
de diglosle,prinadincirea
difercn
ţelordintrevariantaclasicăşi ceapopulară
a limbiicomune.
Extrapollnd
termeniidiscuţieila domeniul
românesc,
remarcăm
că situaţia
limbiiromâneesteîn multeprlvluţediferită:spredeosebire
de greacăşi sirbă,undelimba
clasicăprezentamarideosebiri
fonetice,Iexlcale,
frazeolcglcc
şi chiarmorfosintactiee
fat.i\de
graiurile
populare,
reprezentind
fazevechidinistoriacelordouălimbi,limbaliterarăromânească,
alecăreiInceputuri
dateazăabiadinsecolul
al XVlclea,
s-afundamentat
pc graiurilepopulare.
Reacţiapuristăa latlnlsmului
ŞcoJilardelene,
avinduneleanalogiisoclollngvtstice
cu situaţia
de la grecişi sirbi,nu se raportala un modelclasicromânesc
opuntndu.l
grahn-ilor
populare,
ci la însăşilatinaclasică,eonsidcrată
singuraformăautenticădupăcareromânatrebuiasă se
reconstituie.
Pedealtăparte.celălaltcurent,avinrlu-I
capromotori
peEliadeşiAsachl,orlenta
limbaliterarămodernă
sprevechearomânăliterarăbisericească,
cuunputernic
caracterpopular.
Pe cîndla greoi,maialesea urmarea aeţ.Iunii
lui Adamanttos
Korais(1748--1833)
şi a adepţilorsăi,katliareuousa
a reuşitsă seimpunăca limbăliterarănaţională,la noia învinslimba
populară,
susţinută,
în continuarea
luiEliade,de"DaeÎaliterară"şi de".Junimea",
nuînsăfără
un considerabil
aportdinparteacurentului
latinist,aportalecăruidimensiuni
nu au fostîncă
exactdeterminate
In lingvistica
românească.
ConcUţiile
scclal-politlce,
aratăNorhertHeiter,
Înprimulrindopoziţiafat-ăde Rusia,a favorizatla sirbideclinul
slavono-slrbel.
Altăcontribuţie
carene-areţinutîn moddeosebitatenţia,atît prin problematica
In
sinecltmaialesprinrezolvările
propuse
şi metodologia
ut.lllzată,
estearticolul
luiUweHlnrlchs
,
Isi das Altkirclienslanische
cineBalkansţiraclie
l (p, 112-160),Adoptindo perspectivă
deopotrivăstructurală,
psihollngvlstlcă
şi istorică,autorulîşi propunesă determine
cit de carneterlstlcesînt"baleallismele"
prezentein texteleredactateIn sec.al IX-lea-alXI-leaÎn slava
vecheblserlcească,
limbăeleculturăconstituităpe bazadialectulul macedo-bulgăl'esc,
prin
traducerea
dingreaeăa principalelor
textealereligieicreştine.Sistematizînd
vastabibliografie
a problemei,
UwcHinrichs
alcăl:nieştc
olistăLIcelormaicaraeteristicc
"baleanisme"
dinslavouă,
pe eare îşi propunesă le studiezeistoric,in cadruldiferitelor
etapealeaşa-zisei
"balcanizări"
a slavouci.
CelelUaidesinvocate"ba1canisme"
ale slavonei
-- caracterul
de.bakanism
al unui
fenomen
lingvistic
estedeterminat
deprezenţa
saşi în altelimbibaleallice
vii - avuteInvedere
şi de UweHinrichs- sint: existenţavocllelorJinguale
mediiin sistemulfonologic,
marcarea
morfologică
a vocativului,
utilizareaarticDlului
deiinitpost-PlIS,
sincretismul
cazualgellitivdatlv,înloenirelil1fillitivului
prin eonstmcţiisinlnctiee
subordonat.e,
utilizareadativuluiadnomina.l
cu funcţieposesivă,
dublareaobIectului
sintactic,diferenţ.îcrea
sistemului
tempora
1
preteritalll1
funcţiedeearacterul
cnunţu1tIÎ,
constrl1irea
eonclitionaluilli
şi a viitorului
euauxiliarul "a vrea",neutraliza
rea opoziţiei"loc":"direcţie"la verb, exprimarea
pcrfectnlui
prin
cOllstrucţia
a avea+]xlrlicipiul
activperfect,
utilizareaadj.micpentrunoţiunea"tînăr",utilizareaverbelor
cusensul"aprinde,a apuca(fangen)"pentrucelecusensul"aincepe(bcginncn)
,
utilizarea
tipuluidenumărare
unusprezecepentrnnUll1eralele
dela 1 la 19,preferinţa
pentru
organizarea
parataetică
a enunţurilor.
Conştient
de varietateaexplicaţiilor
istoriceposibileale
aparitieiacestor"balcanistlle"
in slavonă,auLorul
introduceo seriede necesaredisoeÎeri,
în
funcţiede sistemullingvistic(Iangue)
al slavollei,
de uzulconcretal unuiasaualtuiadintre
"baleanismc",
de situaţiaacestorfenomene
Încadrullimbajului
colocvial,
al textelorproduse
in scrisşi al celororale,precumşi in funeţiedefenomenele
decontael lingvistic
intrebazadialeclalăa slavouei
şi greacamediebizantinăcarei-a servitca model,ca şi întreslavonadeja
constituită
şi graiurileslaveeu carea venitulteriorin contact.în urmaabordăriimonografice
a fiecăruifenomen
avut Îl1vedere,UweHinrichsstabileştepatru categoriide "balcanisme"
în slavonă: 1. "baleani.sme"
eareprovindingreacamediebizantintt
(viitorulcu a voi,dublarea
obiectului
direct,pcrfeeLul
comp'IS
eli a cwca,inlocuirea
infillitivului,
echIvalareaconceptelor
"loc"şI "direcţie");2. "balcanismc"
prezentein dialectulvorhitbulgaro-macedoncan
al secoJuJulal IX-lea(marcarea
vocativnluÎ,
dativlliadl10minal
ellvaloareposesivă)
; 3. "baleanisme"
carese intilnescşi în variantaeol()cvială
a altorlimbimoderne
din afarauniuniilingvistice
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balcanice(postpunerea
articolului,
dublareaobiectului
direct,sincretlsmul
cazual,dublarea
conjuncţiet)
şi 4. "balcallisme"
care,relevantedin punctulde vedereal limbiicolocvlals,
nu
sînt particulare
slavnnei
(existenţavocalelor
llngualemedii,utilizarealui micpentru"tinăr«,
utilizarea
lui"aprinde"
pentru"aîncepe",
structuranumeralului
dela 1la 19).In ciudaprezenţei,
in gradeşi la epoeidiferite,a fenomenelor
generalbalcanice
în slavonă,
la considerarea
acestei
limbiliterarescrisesupranatlonale
dreptmembrual uniuniilingvistice
balcanicese opune,
pe deo parte,absenţaunuicontactllngvtstlc
permanent
şi constantculimbileviişi,pe dealtă
parte, caracterulnon-obligatoriu,
facultativşi, prin urmare,non-sistematic
al majorităţII
"baleallismelor"
sale.Avînd()existenţăexclusiv
scrisă,slavonel
i-alipsitIncă o condiţieesenţialăpentrua puteafi inclusăînuniuneabalcanică,
şianumeparticiparea
"actual-performativă"
la contactuloraldintrelimbilevii, situatein acelaşiplantemporal.In consectntă,
conchide
UweHtnrlchs,
majoritatea
"balcanismelor"
dinslavonăprezintăun interesducumeutar-Istorde
şi nu sint deflntt.ori!
pentruttpologlzarea
acesteilimbi.
Unstudiucomparativ
şlfnterdlsctpltnar
semnează
DagmarBurkharf: DiesozialeSiei:
lungderFruiiau] dctnBalkanuruiihreManiţestation.
itn setnantischen
Feld.Jieiraien"
sowie
einiţjenRomplement
drţelderri
(p. 41-72).Urmărindsemantlsrnul
termenilor
caredesemnează
noţiuneade "a se căsător!"în limbilcalbaneză,greacă,strbo-croată,
macedoneană,
română,
maghiară
şi turcă,pe bazaunuiÎntinsmateriallingvistic,
istoricşi etnofolclorlc,
autorularticoluluipuneîn evidenţăo seriede interesante
convergenţe
semantice
întrelimbilebalcanice,
în privinţareflectării
llngvlstlce
a raporturilor
socialedeterminate
depoziţiafemeiiîn societate
in cursulistoriei.Prinraportarela poziţiafemei!faţă de bărbatîn cadrulcăsătoriei,
se arată
că existăin Balcanitrei tipuride expresii
lingvistice
princarese concret.lzenză
substanţasemanticăa cimpului"căsătorie",
şi anume: subordonare
(Unter-Ordnnnq
), in greacă;postordonare(Nocb-Ordnutuţ
), în slrbo-croată,
slovenăşi slavabisertcească
; raporturidealăt.urate
(Hinzu-Ordnunq
), in maghiarăşi turcă; explicaţiile
oferitepentruevolu!l.ilesemantice
sint
de ordinistorieşi socioantropologlc.
Deun Interesdeosebit
sebucură,in sferadepreocupări
a colaboratorilor
revistei,limba
albaneză,
in specialfenomenele
lingvistice
particulare
pe careleprezintăaceastălimbăin medii
lfngvistlcealogene,în. articolulsău Beill'âge
zur Iealabro-albanischen
Lauilehream Beispiel
derMundartnoriAquaţortnosa
(p.192·-204),
RuprechtRohrefectuează
o descriere
a fonologiei
graiuluivorbitde albanezii
dinCalabria,
in sudulItaliei,graicareare la bazădialectultosc.
Luindin discuţie
corespondenţele
foneticedintrctoseăşi dialeetuldinAquafoI'mosa
şi comparindfonetismul
cuvintelor
albaneze
cu al celorimprumutate
dinitaliallll,RuprechtRohrare
prilejulde a faeeinteresante
observaţii
de toneticăistorică.
Specialist
în problcmele
raporturilor
lingvistice
italo-albanczc,
WalterBi'eucercetează,
in.articolulUnregelmiissige
Verben
in einemitaloalbanisclwII
DialeIcI.
Normall'opncn,
KZassificalion,]{omplexWil
(p.25-,·10),situaţiaactualăa verbelo!'
nercgulate
in dialeet.luneicomunităţi albaneze
dinprovincia
italianăCosenza,
prezentînd
maiîntîiparadigmele
normateobţinute
dinformelc
atestatealeverbelor
neregulate,
iarapoio clasificare
pecriteriimorfologice
a acestor
paradigme.
.
'
In urmauneieercetări
deterenamăuunţ.lte
(timpde 14luni)In oraşulSpataşi in satul
Kiriaki..dinsudulGreciei,
localităţieareaparţinunorcomunităţi
albaneze,
LucasD. Tsitsipos
a adunatun bogatmaterial,Insoţitde atcnteobservaţiisociolingvistiee,
materialprelucrat
şi prezentatin articolul
Fune/ional
Reslriclioll
andGrammaiical
Reduci
iOninAlbanian
Lungnuge
in Greece
(p. 122-131).Prin "restricţie
funcţ.ionaIă"
autorulînţelegereflcxele
structurale
ale
pierderiiprogresivc
a competenţei
lingvistice
a dialectului
maternalbanezde cătrevorbitorii
nativi,subpresiunea
limbiigreceştioficiale.
Varietateconservatoare
a dialectului
tose,arvunitik6fllncţ.ionează
astăziexclusiv
ca limbajvernaenIar
şi eoloevial,
caracterizat
printr-o"drasticallydiminisched
eommunicative
adequacy",
maialesîn privinţa"grupurilor
terminale",
adică
a generaţiilor
maitinere.Dreptexemple
de "rcducţiigramaticale",
consecinţe
ale diminuării
funcţionale,
autornIdiscută,intrealtele,tendinţade a Înloeuigernnzlul,
foarteproductivin
albaneză,
prinstructurislntaetice,
subpresiunea
incompatlbilităţii
dintreparticulaparticipială
postpusă-ll1Ice
şi sufixulgcrunziului
grecesc
-6v't'0'.<;,
şi pierderea
subjonctivului,
datomtăconfuziei.(determinată
de fonetica
grecească)
intremarcatea subjonctlvnlui
şimarcadoa viitorului.
ReinerJoha Bender,Die Krisenprovinz
Kosovo,
Ein jugosl(1lpischer
Peripllerraum
im
Umbrucll
(p. 4-24), îueearcăsă determine
cauzeleistoricealefrămîntăriJor
socialeşinaţionale
din provincia
Kosovo,
din sudulIugoslaviei,
locuităin majoritatede albanezi.
Douăarticolecu caracteromagialsemnatede HelmuthW. Schaller,
AugustLeskiens
WalzlZllmullswăI'tigen
Mitglied
der Ba.yerisclzen.
Akademie
der Wissensc!wflen
şi Conslantin
JireeeksWahlZUIl1
allswărtigen
Milglied
de/'Bayeriscllen
Akademie
derWissenschufien,
prilejuiesco documentată
analizăa activităţiicelordoiiluştrislaviştiai secolnlui
trecut.
29- Lingvisticil
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Surnarul
revisteiestecompletat
eli treiarticolede etnologie:Gabrlela
Schuhert;
Tcxlilien.al" tnaoische
Miitelder Verl1i1lunr/
tindHeilunpnonIcrankheit.eri
tm stidăstlicheri
Europa
(p. (ll-110l- o Incercare
de descriere,
ttpologlzarc
şi interpretare
a practlcllor
magicelegate
de.utilizarea
Lexl.llelru'
camijlocdeprotecţie
şi delccuirea bolilorlapopoarele
sud-est-europene
;
ImreGn'[fjk,
Eiqcnttunszetchen.
in de!'volkstcultur
(p. 7::l-79) o aplicarea semioticH
in cercetareasoclologtcă
a "semnelor
de proprietate",
adicăa modnlitătilor
fizieeşi ideaticede "comunlcare
a contlnutulut
conşf.ilnţe!
deproprietate
şi de lndreptăţ.ire
a pnsesel"
în spaţluletnomaghiar;NicolaeHăduloscu
, Eiri tmbeachletes
Zcuţţnisaus dan vOf'i[Jen
Jahrluuiâcrt
dir:rumănisclie
Pauţlbtc(p. lEii-172)_.. o cont.rlbuţ.le
documentară
la istorianalululÎn
Homilnla.
La rubrica"Besprechungcn",
MorlsCsâky,.IurgenKrlstophson.
PetorR Prlrtl,KlausHenningSchroeder.
GabrielaSchubert,
Helmuth.Jachnow,
WalterPuchnerşi KlausStelnke
iau in dlcuţ.le
problematica
unorlucrăride balcanologie
semnatede GabrielaSchubert,GotttriedSchramm,
A. Pipa,Djurdjlca
Petrovlc,P. Brang1M.Ziillig.,II. Stcger,J.lC Mavrornalis G.A. CYChUll.
Putemaprecia,în concluzie,
că lucrărilepublicateInnumărulpe 1984al acesteireviste
Indică.prinvarietateatematicăşi diversitatea
punctelor
devedere,interesulde caresebucură
in lumeaştiinţificăoccidentală
problemele
lingvistice,
istoriee,etnologlce
complexe
ale Sudestuluieuropean.
Eugenl\111Id
eanIl
"LEVIBA
ŞI LITERATURA
MOLDOVENEASCĂ"
(Chişinău),
anul XXVIII,1985,
nr. 1 '1.
Revistafilologică
trlmestrlală
"Limbaşi literaturamoldovenească''
aparela Chişinău,
capubllcaţ.ie
a Institutului
deLlmbăşiLiteratură
alAcademiei
deştiinţea R.S.S.Moldoveneşti.
lI.1XXVIII-lea
tornal revistei(nr.1-4) cuprindestudiişi articoledindiversedomenii
filologice(istorieşi'teorleliterară,folcloristică,
gramatică
şi vocabular,
fonetică
experimentală,
dialectologieetc.),precumşi studiide un interesmaigeneral,
reunitein grupajeeu titlulfilologia
şi
!jena/a
superioară
sau din isloI'iafilologiei.
Dindomeniul
istorieişi teorieiliterarese remarcă,
in moddeosebit,
articolele
semnate
deP. ZavulanIslorismlll
scrieriicmfobiografice
a IIliT. Vîmav(nI'.1, p. 20-28)şi Elemente
ale
isfol'isn1ll11li
Înamintirile
all[o/!iograficc
aleluiG.Sion(nr.4,p. 10··--18).
Porninddela cunoscuta
tezăleninistăa istorismului
ştiinţific.,
autornIcelordoullstudiIplineîn evidenţăo serie de
aspectereferitoare
nunumaila "evocarea
unorpersona]itfoţi
istoricesauevcnimente
şi întîmplări
dintreclIt" (111'.1,
p.20),eişia anumitorrealităţisociale,eeollomice
şi culturalepropriiepocii
în taI'eantrăit şiscrisceidoimemorialişti.
Studiulreferitorla TeodorVîl'llav,pe Bngăalte
informaţii
preţioase,
stabileşteşi data morţiiseriitorului
(25.II. 1868),necunoscută
celoree
s-auoeupatde hiografia
lui. Specificarea
surseide undea fostpreluatăinformaţia
ar fi fost,
in aceastăsituaţie,foarteimportantă
pentrucriticaşi istorialiterarăromânească.
Evidenţ.iind
calitliţile
lil.erare
ale operelor
autobiografiee
alelui T. Vîrnavşi G. Sion,P. Zavulanremarcă
tctcidahl
"caracterul
universal"
al acestorscrieri,care au fost cunoscuteşi apreciate',
abia in
secolul
alXX-lea.
în cadrulacelorasi
preocupiîri
de istoriesi teorieliterară,rcmareiilll
si studiullui 1<:.
Hodun,Principiile
dealătllirea llTwidictionar
elerime.A.ranjarea
cuviIlie/oI'
(ur.1, p. 9-19).
Autorul.dupăo sintezăreferitoare
la uneleprincipiilexieografice
necesare
alcătuiriiunnidicţionarelerime,realizează
uu model(Jitel'ele
i şi f) porninddela poeziile
deinspiraţie
folclorică
ale lui MihaiEminescu.
Uneleaspeelealeliteraturiicontemporane
sînt discutateIn studiisemnatede H. Corbu
(!lI'.:3,p. :3---11)
şi lVL
Dolgan(lll'.:3,p.12-19), carese ocupădeliteraturaînchinatăvictoriei
asupral'ascismului,
saude A. Vizitiu(nr. 4, p. 19-25),careprezintăinceputurIle
literaturi!
sovietieemoldoveneşti
pentru copii.
Cercetarea
folclorică
a lui L, CurllcÎ,Tipologia
cÎntecelor
popularesalil'ice
şi /ilnor/stice
(nr.4,p. 43--47)stahileşte.
înurmauneiariaJize
eleconţinuta cîntecelor
populare
moldoveneşti,
patl'lltipuriesenţ.inle
: cfm'cce
salirice,
wilOtislice,
satirico-umoristice
şi mnol'istico-satirice.
Această
ciasificare
tipologie.>!
areInvederenu l11Hnai
prezenţaunuiadintreceledouăelemente
(satirice
şi umorislice),
ei şi eoexistel1ţa
lo!'saupreponderenţa
unuiadintreele.
Studiilede gram.atici\.
şi vocttbular
au ca obiectcompatibilitatea
derivaţională
a unor
preJ'ixoide
(1.DmnlJrăvcuuu,
nr. 2, p. 25- 31),semantica
opoziţiei
negaţie-aţ'irmaţie
(A.Dîrul,
nr, 4, p. 2(i29), semantica
grarnaticală
În dictionare
(C.Russu,nr. il,p. :l:--::l7),
structura
irnbin{lrllor
de cuvintestabileechivalente
cuverbelemişcării
(T.Cartaleallu,
Ill,,3,p. :l8-4,3),
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fenomenul
abrcvlerll
(E.Coustanl.lnovlcl,
nr. 4, p. 30·_·-25)
saucaracteristicile
combinatorii
ale
elementelor
constitutive
alepropoziţiei
(V.Botnarcluc,
nr. 4, p. 36-42).
Dinlucrăriletluerllorcercetători
remarcăm,
maiîntîi,preocupărlle
privindcercetarea
"expresiilor
trazeologtce"
subaspectteoretic(E. Mindlcanu,
nr. 1, p. 45-51)sau eu aplicaţie
la operaunorscriitori(V.Sclifos,
Expresii[razeoloqice
Înoperalui I. Creanqă,
nr, 3,p, 44-49).
Altestudii.urmăresc
probleme
de gramaticăsau vocabular: vorbeletranzittveşi întrebuinţarealorabsolută(A.Vulpe,nr. 4,p. 52--55).modulcondiţlonal
şi conţlnntul
Iul(1.Condrea,
nr, 1, p. 40--45),tmblnărlle
terminologice
in sistemul
lexicalal limbii(1'.Popovskaea,
nr, 2,
p. 58-6a). InteresantestestudiulMarieiOnofraş,
Desprestructurasemantică
a substanttoelor-:
denumiri
depersoane
tlupiiocupatia
lor(nr,4.p. 48-51).în urmauneianalizelexlco-seruantlce
R substantivelor.denumiri
de persoane
dupăocupaţie(numede agent).ca şi a mijloacelor
de
formarea acestortermeni,autoareastabileşte
douăgrupesemantice:grupulprocedural
"care
constădinelemente
ceau la hazăacţiunileefectuate"
1)igrupulobiectual,
cutrei subgrnps
care
au la bazăobiectul
muncii.produsul
munciisaumijloacele
elemuncă.
În privinlapreocupărilor
de dlulcctnlogte.
se observăcă,in general,
ultimelenumereale
revisteistnt orientatecătrepublicarea
unorglosareregionale,
semnatede A. Durnbrăveanu
(nr. 1. p. 36--'19)şi D. Antoctcă(nr. 3, p, 56·-57).
StudiulToponirnia
moiâooetiească
casursădestudiere
a istorieilimbiisemnatdeM.Lungu
(nr. 1, p. 29·_·
35)relevăpart.lcntarl
tăţilelingvistice
specifice
unortoponimeînregistrate
în
diversedoeUIIlente
dinsecolul
al XVIII-lea,
printrecareşi recensămintele
populaţiei
Moldovei
dinanill772-177aşi 1774publicate
deP.G.Dmitriev.Analizalingvistică
a acestuimaterial
toponimie
îi dă posibilitatea
autoareisă punăIn evidenţăo seriede faptefoneticespecifice
precumşi uneleelemente
structurul-deriouttne
sau,altfelspus,funcţionalitatea
şi productlvltatea unorsufixetoponlmlce.
Studiulde toneticăexperimentală
Sistemul
moldovenesc
detrei vocaletn Mai (Limba
literara),semnatde G.Gojin(nr.2, p. 32-40),areca obiectdeinvestigaţie
atit limbavorbită
citşi pe "cea.poetică",
a operelor
Ilterare,şi esteÎnsoţitde o seriedeststematizărt
alevocabularuluilimbiiliterarei aledistrihuţiei
grupurilor
vocalice
de trei suneteîn hlat.
Altearticoleşistudiicuprinse
Înpaginile
revisteisereferăficla relaţiile
lingvistice
moldoruso-ncrainene
(S. Semcinskl,
nr. 2. p. 41 50),Iie la istorialilologiei
(N. Corlăteanu,
V.F.
Şişmario1!
- dislinsl'omanisl
sovietic.
nr, 3; p. 20-28) saula predareadisciplinelor
lingvistice
în înv:lţămintul
superior(S. Berejan,G.Popa,nr. 2, p. 64-(\9).
Dintreomagicl'i1e
anului:1985.
reţ.inem
pe celeînchinatecUlloscuţl!or
cercetători
I.G.
COl'lăleanu
(nI'.2. p, 79)şi It. Udler(nr.il,p. 58).
Hevistafilologică
din Chişim'iu
maicuprindeo scriede articolegrupatesuptitlul!lote
şi conwnicâri,
o rubricăconsacrată
prezentării
decărţ.isaureviste.intitulatăcriticiişi biblio,qratie,precumşi o rnbricărezervalăprezentării
vieţiiştiinţifice
interne.'
Prineupl'insul
variat,prinpl'ohlemele
generale
puseîn discuţie.prinIpaterialul
inedit
peeare.!!valorifi'ă,revista"Limbaşi literaturamoldovenească"
se recomandă
tuturorspeciaJlştilordin domeniulfilologIei
române.
Ion-HotiaBirZbamz
Gen/mideLiJ!{j1Jistică.
IstorieLiterarăŞiFolclor
Iaşi, str. Codrescll,
Ill'. :2
"FILOLOGÎA",
XIX (1982--1984),
IFlstitutode FilologIay LiteraturasHispanicas
"Dr.Aluadol\.hmso",
BucnosAires,1!l85.
HevisUl
eonsael1ltă
studii.lor
de h.ispan1stieă
şi de romanistlcă.
"Filologia"
publicăde
obiecieontribll
ţiilecercetătorilor
institutuluiafiliatUniversităţii
dinBuenosAires.Celde-al
XIX-leaHumăI;
eonpnestudiireferitoare
la uneleprobleme
de filologie,
lingvistică
şi istorie
literarăde intereslarg,deşian în vederedomeniispecifice
lumiihispanice.
(europene).
Astfel,
amplulstudiuEl B u s c (\11,esperpenlo
esencial
esterelUarea
uneidezbateriasupraunuifenomenliteral'şi·artisticCllobirşiaîn picarescul
spaniol.Autorul,EmilioCarilla,stabileştemai
întii trăsăturileesenţ.iale
ale formeiliterare"esperpellto"
(..ciudăţenie,
absurditate"),
aducînd
importante
precizărişi cOIIlpletări
conceptiilor
anterioare
asuprafenoIIlenului.
Carillaajunge
la concluzia
citsepot reţinedouătipuride caractere
specifice
pentru"esperpcnlo"
: generale
(precum:
deformarell
sistematică,
parodhl,
caraelerul
popular)
şi
parţiale
sau
complementare
(precum:tendinţaspreeseatoJogie
şimacahru,
religiosul
caformăexterioară
şi "animalizaci6n",
adicăprezentaactivăa animalelor
În naraţiune).Stabilindapoi că manifestarea
expresăa
acesteiformeal'tisticeîşi găseştelneununarcaÎn
operelelui Quevedo.
Goyaşi ValIelnclan,

RECENZII,
R!EVISTA
l1EVrSTEI,O"f\
autorulestede părerecă Buscăti("Şmecherul"),
una dlnl.recreaţiileultlrnulul
artistamintit,
poatefi conslderată
operacareintroduce
aceastăformăart.lst.lcă.
Llngvistlca
estereprezentată
in primulrindde studiullexicalşi sintacticLasconstrueciones
conslnoyno...pcro,y [oscampos
Lexicos,
semnalde OfeliaKO,vacei.Obiectivele
cercetării
prlveseeompatibilitatea
sauInccrnpatlbllttatea
tntrebulnţărlf.dn
funcţiedeanumiteconjuncturi
sintagmattce,
a conjuncţlel
sino("ei")şiIlformeinegatea conjunctie!
pero("dal',Jnsă"),
precum
şl diferenţa
sernemlcă
a coordonărri
cu sinoşicu no...pero.Foarl.e
interesante
sîntobservaţiile
legate
devaloarea
semernică
acoordonărt!
cu no...care
peropot
(gradată
In forma:
'C"excluzlune
Ilmltatrvă''
- "exduziune
nellmitatlvă''),
fi valorlf'lcatc
nu"restricţie"
numaipe terenul
limbiispaniole.
, . Unpersonajdelargăcirculaţie
In.comedia
Barocă,Don.IuandeAustrla..ncăruifaimă
il.trecutoceanul
şi l-afăeutprezentInteatrulmexlcan,
osteanallza
t într-unamplustudiueomparat.lvialcercetătorulul
RaquelMinlande Alf'le,iar armoniaspectf'Ică
"stmctului
mlădtos"
("elsondulceacordado"),
ea finalitatea creatlvltătl!
artistice,esteurmărităde ABdaParodî
in perspectivacorespondenţei
căutător-ascultător.
în secţiunispeciale,
revista...Filologia"
conţineşi o scriede notelexicale
şi filologice
şi
extinseanalizeasupraunorapariţiieditoriale
recente.
IoanOprea
"REVISTA
DE FILOLOGIA
ESPANOLA",
LXIV,Instltuto"Miguel
de Cervantes",
Madrid,1984.
Cunoscuta
revistăspaniolă
publicăla inceputul
acestuitomparteail douaa unoltntlnse
cercetări
stilisticecomparative
asupraunortextcvechişi moderne(LasGozosâe
la.Virgmeu
elLi h r o deJuan.Ruiz), Pe un spaţiuamplu,Margherl
ta Morreale
reuşeşteo subtilăanallză
semantică
pornind
de
texteleoferite
delumea
hlspanlcă
medievală
'. Cercetători!
.românl
găsiaiciun
model
delainvestigare
a vechilor
texte
româneşti
în vederea
valortrlcărll
JOI'pot
din
perspectiva
lingvisticii
moderne.
Un foarteinteresantstudiuasuprauneiconştitnteIingvlstlce-a
secoluluial XVI-lea
spaniolrealizează
JoseMondejar
(El pansamieuto
linqiiistico
de!DotiOrJuan Hlzarlede SCIll
,]uan),careanalizează
in moddetaliatrelaţiilelingvistice
italo·hispanice
din epocain care
se cristalizau
limbileromanice
literare·
occidentale.
JuanHuaJ'te,
admiratorconstantal limbii
latine,facepartedintreprimiiulllanişti
careau admiscălimbileromanice
potdevenieleinsele
aptepentrua da expresie
arteişi ştiinţei.In studiu,se facamplerefeririIa ideilelingvistice
aleacestuiînvăţat,ideiizvorîtedinfilozofia
platonico-aristotelică,
şi se evidenţiază
aprecierile
salein legăturăcu arbitrarietatea
semnului
lingvisticşi caractcl'lIl
generatlv
al gramatieli.
Sugeratăde un text al filosofului
renascentist
Campanella,
în carelimbiii se atrlbuiau
calităţi
deosebite
in
asigurarea
coeziunii
şi
unităţii
statale,
cercetarea
CUl1oscl1tulni
romanist
Manuel
Alvar(Lalenguay la cl'eaci6n
delasnaciollalidades
modernas)
esteo elevată
investi.
gaţieasupramanierei
In carelimbileliterareromanice
s-auconsolidat
şi s-auimpus,o dată..tU
llllăturarea
fărlmiţării
feudaleşi cu centralizarea
puterii,prinrenunţarea
la ideeauneiliIllhl
universale,
care,dinconsiderentereJigioase
sauanexion!ste,
apăreapeprimulplanln.concepţia
unorInvăţaţi.La rindulei,limbade culturăunicăa Insemnat,
ca In cazulItaliei,menţil1era.
mereuviea conştiinţ.ei
naţionale,
In ciudaunormaridiferenţe
dlalectale
şi a fărîmiţării
teritoriale,
.. Manuel
AJvarfacecîtevareferirişi la situaţiaoferităelelimbaromânăliterară,subJi·
niindu-lmanieraspecificăde formareşi impunerc.
Concluzia
mareluiomanistestecă idealurile
Iinh'Vlstice
de alt.ădatăpot fi regăsiteIn
zilelenoastre,adeseori
subsumate
unorprobleme
politice,socialesauculturale.
Latintardioy I'omance
ţemprano
esteo recenzie-studiu
la.HogerWright,LaleLatinand
earlyRomance
in SpainandCarolin{jian
Fl'ance,Liverpool,
1982,.Reputatul
filologşi lingvist
FranciscoMf\rcos
Marincombateşi corectează
aicio sm;iede tezesusţinuteelecel'cetătorl11
englez,f01'lnuJîndpreclzări
în lt·găturăcu datarea,extensiunea
şi duratadc manifestare
a unol'
fenomene
lingvistice
din Evulmediutimpuriu.
Sumarulrevisteiconţineşi alte importante
studii.şi notede.dimensiuni
maireduse.
precumanalizafUologică
şi stilisticăintreprinsă
de Alva!'!)
AlonsoMiguel,
studiulde poetică
şt stilisticăalluiYIcente
BeltrunPep!6,notelelexIcale
sennate<te.
Pila.rGarclf\
Mouton
.şicercetareadialeetală
realizatăeleMariaVaguero.
Numaipulininterc&.'1ute
sintreplicile
polemice
dintreGerold.
Hlltyşi AlvaroGalmcsde Fuelltes.
IoanOptea

