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Seriei de volume pulilicate din Noul ailas lingvistic român pc regiuni (5 volume din"JALR-· 
Oltenia, 3 volume din ALHH'-ilIaranl1lreş şi 1 volum din NALH-Banat) i se adaugă acum prl- 
mul volum consacrat graturltor din Moldova şi Bucovina, apărut in Edltura Academie! H. S .. Ro- 
mânia. 

Mergind pe ltnla celorlalte at.lase regionale, folosind experienţa tuturor atlasclor lingvis- 
tice româneşti. a multor atlase romanice şi aducînd unele inovaţii menite să dezvolte geografia 
lingvistică şi să uşureze consultarea şi Int.erp reta rea materialului lingvistic adunat, autorii 111l" 
bogăţesc lingvistica românească in genera] şi diulectologta noastră în special cu 01 ucrare de o 
excepţională însemnătate. 

Al.lasul Iingvlst!c al Moldovei şi Bucovinei, prolectut să apară In 5 volume, se distinge prin 
bogăţia, varietatea şi precizia faptelor de Iimhă tnrcglst.ra te precum şi prin felnl cum acest ma- 
terial lingvistic este prezentat. 

Autorii ali J ucrat fiecare În cite o zonă. A. Turculet a anchetat Bucovina, II' Nuţă partea de 
nord-est H Moldovei, 1. FJorea partea centrală vest.ică, V. Arvlntc partea centrală esti cii a Molrlo- 
vei iar St. Dumistrăcel partea sudică ti acestei provincii. Trebuie să spunem.rchlar ele la început. 
că au fost eliminate În general luconverrientele ce deeurg dintr-o astfel de cercetare prin cele 25 
de anchete de probă efectuate, unele in Iocallt ăţl din reteaua at.lasulul, altele în alte puncte, 
aslgurtndu-se. astfel, unitatea acestei lucrări şi efI unele diferenţe ee mai apar în transcrierea f o- 
netică, eventual şi În alte privinţe de la un anchetutor la altul, nu afectează unltat.ca lucrărl}, 
exactitatea înregtstrârfl răspunsur!l OI', corecfl turii nea parti cularltăţilor grai urii OI' moldova- 
neştl şi bucovtnene. 

NALH ,,- Mold, BUCOD. este, indiscutabil, cel mai complex al.las regional din cite HU apă- 
rut pînă în prezent .. Acest fapt este dictat, pe de o parte. de lntinderea ariei cercetute, pe de alta 
de complexitatea partlcularttăţttor tuturor gralurllor anehetate şi, eu d eosehlre, a celor elin Bu- 
covina şi din sudul Moldovei. Atlasul a trebuit, de aceea. să fie elaborat I'n multii minuţiozitate. 
Este poate suficient să amintim că în 20 din cele 210 puncte anchetat e s-au răcu t anchete su- 
pllmentnrc, de verlneare şi completare a răspunsurilor anterioare, autorit Llnjnd să nu lase să 
se s11'('coal'('. i nexaclităp cu ştirea lor. 

Complexitatea graiuri!or anehetatc şi, deci, şi a materialului adtmat a impus 1mbogăţirea 
structurii acestui atlas faţă de celelalte aUase regionale amintite. îmbogăţirea p{ll'ţÎÎ introduc- 
tive şi a procedeelor ele redl'wtare a hărtilor şi planşelor cu material necHl'tografiat. de la sfîrşitul 
voluumJui. T otnI arc In vedere să usureze consultarea aUasului, să·i elesehidii. eerectălol'lllui 
('alea sprc interpretarea corcetii a Iim tcrialnluilJiug visLic. 

Cele 107 h{trţi lingvistice mari, însoţite chiar pe paginile respective ele 74 de hărţi miei, 
sintetice şi interpretative, la eare se adaugă altele 18 aşezate la sfîrşit apoi cele 43 de plallşe eu 
material necartografiat care le urmează, eOHstituiud. toate, atlaslII propriu·zis, sînI precedate 
de o parte introdnct1v(t cuprinzînd 10 hărţi ajutătoare ("introductive") ea cititorul Si! poată cu- 
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noaşte, Intre altele, realltăti. mai vcchl mai noi, istorice, administrative, culturale, sociale ale 
Moldovei şi Bucovluci. numele orlctal ştpoputar al Ioca llt.ăţtlor anchetate, zonele anchetate de 
cei 5 autori, Volumul începe eu o preţată În care se dau amănunte asupra felului cu m s-au efee- 
tuat anchetele şi cum s-au redactat hărt.ile lingvistice, urmată de lista', Iocalttăt.ilor anchetate, 
de un indice alfabetic al cuvlnt.elor-tltlu, un indice tematic al hărţ llor interpretat.ivc, un indice 
al termenilor din hărţi şi din materialul necartografiat la care se adaugă tabelul eu transcrierea 
fol1etieă şi o listă cu abrcvicrile de rigmlre ale a tlasclor lingvistice romanice şi româneşti folosite 
la redactarea matertalulul adunat in anchete, Aceste anchete s-au efectuat din septembrie 1967 
plnă în aprilie 1\)74. 

O dată cu primul volum de hărţi l lugvist.io« apare, In aceeaşi editură, elaborat de aceiaşi 
aut ori, şi volumul Noul ailas Iirutuistic al României. Moldova şi BUCGl1ÎJlil. Dale despre iocalitâţi 
şi inţormatori, alcătuit pe baza chestionarului introductiv şlloLfl!]zlnd 420 de pagini. Volumul acesta 
oferă Inf'ormaţ.ll esenţiale privind aşezarea şi vechimea Jiccărci Ioca llt.ât.i, ol'iginea locuitorilor, 
numele de ape i de locuri, numele părtilor satului, ocupaţia locuitorilor, apoi datele cele mai im- 
portante despre informatorii cu care s .. a lucrat (nume, poreclă, vtrstă, studii, ocupaţie, localităţile 
pe unde au călătorit şi eu ee scop, uneori şi rea cţf ile 1n timpul anchetei etc.). Detalii privind felul 
de a pronunţa al informatorilor nu apar dectt numai atunci cînd acestea sînt necesare. Altfel, 
se inţelege cii informatorii au o pronuntie bună, aceasta fiind o condiţie esenţială în ale- 
gerea lor. 

La sf'lrşltul volumului găsim notată cînd a fost efectuată fiecare anchetă în parte, fie 
că era vorba de lucrul cu chestionarul, Iie că deplasarea avea loc în vederea culegerii de texte 
dlalectale, Găsim aici, totodată, şi numele celor care au mai parl.icipat la unele anchete (Ion-Horia 
Blrlea nu , Ion Oprea, Doina Hreapcă, Gavril Istrate, Cecilia Zoler, Zamtlra Mihail). Acest vo- 
lum, cum arată şi titlul său, face parte integrantă din atlas. Materialul bogat de date pe care-I 
conţine este de o reală uUlita te pentru cercetător. ajutindu-l, chiar de la început, să înţeleagă mai 
bine hărţile lingvistice şi plansele eu material nccartografiat in general, apoi abaterile de la spe- 
cificul graiului care ţin de Idiolectele rcspcclivc. 

Mai adăugăm că sînt în pregătire şi cîteva volume de texte din toate localităţile ancheta le, 
care vor permite studiul îndeaproape al sintaxei În primul rînd, apoi un glosar ce va Include cu- 
vintele atît din aceste texte cît şi din cele rămase în arhiva at lasului Moldovei şi Bucovinei. 

NALH-ilfald. Tineau, este, aşadar, un complex de lucrări, ca şi celelalte atlase lingvistice 
reglonale de altfel, permiI.lnd studiul aprofundat al graturtlor anchctate attt pe orizontală cît 
şi pe verticală. 

Noile al.lase, regionale, henef'iciază de o reţea de locallt.ătt mult mai deasă dectt cele na- 
ţiouale. Astfel ::-JALE - Mold, Bucov., eu cele 210 puncte anchetate, are o reţea mai densă de 
peste 4 ori decît ALR I şi de 21 de ori deeJ.l ALR II. Slnt incluse toate punctele din ALE, adică 
48 auchetatc de Sever Pop şi 10 dc Emil PcLroviei, apoi 48 de puncte din cele anchetate de Gustav 
Weigand. Distribuţia celor 210 puncte, elin care, deci, J04 sînt eereelate acum pentru prima oară, 
este făcută judicios,ţinîndu-sc seama de o serie ele concluzii pe care le-a permis geografia lin- 
gvistică de-a lungul anilor. Comparaţia largfl care se poate face cu celelalte atI ase româneşti 
şi chiar cu alte atlase lingvistice romaniee asigură UD studin temeinic al gl'aiurilor elin Moldova 
şi Bucovina. Să reţinem apoi că "In marea lor majoritate, au fost alese localit,lţi rurale vechi,' 
unele dinLre ele izolate, cu grahlri in eare să se refleele cît mai fidel particularităţile lingvistice 
ale fiecilrei zone" (pag. V). Nu lipsese nici. unele ora'je miei (Solca, Negreşti, Săveni etc,), al căror 
grai însă nu poate diferi mult de cel al satelor. 

COl1sultînd hărţile primului volum din N.ALR-Alold. Bucou. se constată, chiar de la 
Ilweput, eă "peisajul lingvistic" este mult mai variat decît se ştia pînă acum. Ne vom referi, 
In continuare., la unele fapte desprinse la prima dUre a hărţilor lingvistice din acest atlas, hărţi 
care euprind răspunsurile la lntreb:lrile privind corpul omenesc (p,lrţile corpului, boli, însuşiri 
fizice şi morale). Hărţile volumuilii iIII, In primul rind, caracter lexical. Ele permit însă, adesea, 
şi studiul particulariti'tţilor fonetice iar uneori şi cel al unor particularjtăţi morfologicc, cum se 
poate constata, mai ales, cu ajutorul unor hiu'ţi sinldiee. Reţinem aici cîteva titluri de hărţi : 
creştetul capului, cucui, l'il' (de pdr), pieplene, chior, urdori., [lrCÎoT, aSUTzesc, wnârul obrazului, 
ciung, visez, febrd, palatalizf1rea lui p in "picior", sunetul It I'n "unghie", IJclarizarea lui e şi i pre- 
cedaţi de j În "injec!ie" etc, Planşele cu material necal'tografiat î.mbogi'tţesc mult informaţiile pri- 
vind lexicul mai alm: [alal, coşuri pe abl'l1z, minie, albeaţd, râgllşit, ş/irb, riie, mădlWrl, umâr, lifos, 
ame/eală etc, 

Aşa ClllIl se poate vedea, termenii llrr,lăriţi privesc noţiuni importante. Este firesc, deci, 
ca atlasul să prezinte multe hărţ.i pe eafe le numim Ilni/are. Dar date fiind reţeaua deasă de puncte 
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şi minutlozttatoa efectuării anchetelor, apa!" chiar şi pe astfel de hărţi elemente noi, fără 8 le ştirbi 
lnsă caracterul unitar, Harta 45 spre exemplu, intitulată strănut (ind. prez, 1), prezintă acest 
cuvint în 208 puncte, chiar daeă în unele Iocatttătl din nord-est mai ales se notează şi o formă eli 
metateză, slărnut, Iar in citeva din aproximativ jumătatea sudică a Moldovei apare strămui, cu 
m, datorită, desigur, unei etimologii populare. Forma slramzliel}. alături ele străniu, din punctul 
itf,8 (jud. Suceava), nu afectează nici ea unitatea hărţ.ll. Reţeaua densă din Bucovina a permis 
consemnarea, de data aceasta, şi a doi termeni noi, ăurndsc In punctul 464 şi pÎI .. nles in 
punctul 482, 

Şi mai unitară este harta 27 Urcior (la ochi) ! I sensul că in toate punctele s-a notat formâ 
ulcior, CI! 1. Dacă in punctul 5,.)5 apare bcşfci ră alături, de altfel, de uisor (acest din urmă termen 
i-a fost sugerat Informatorulul), în punctul 615 buba ră, in punctul 637 qIOŞl, aceasta se dato- 
reşte, desigur, altor Iactorl, şi nu este numaidecit o dovadă, ca mai sus, eă acesta ar fi primul ter- 
men folosit pentru noţiunea in discuţie. Cu atit mai mult deci astfel de hărţl îşi păstrează carac- 
terul lor unitar, asemănlndu-se cu hărţ! ca cea cu numărul 2\J spre exemplu, intitulată sprtn- 
ceană. Apariţia pe hurtă in citeva puncte (474, 463, 6:32, (58), a cuvintului geană în loc de 
sprtnccană se datoreşte confuziei pe care () fac informatorii respectivi, în ciuda faptului că in- 
trebarea iudlrectă pusă a fost insoţ.ită şi de inclicarea necesară, Există şi hărţi perfect unltare 
din punct de vedere lexical. Am cita alei harta ,lO Lacrimi. Peste tot, fără except.ie, s-a notat 
lacrimă. Aceeaşi hartă tnsă nu mai este unitară sub aspect fonetic. De altfel, hărţi perfect unltar e 
'sub nspect fonetic ntci nu pot exista attta vreme cit se menţin diferenţe de rostire tată de limba 
literară. 

Dar chiar şi pentru notlunlle fundamentale unele hărţ.i oglindesc o mai mare hogătte de 
termeni decît putem constata eu alte atlase sau cu alte surse de informaţii. Observaţia aceasta o 
putem face, desigur, şi cu celelalte atlase regionale, ceea ce arată, incă o dată, însemnătatea unei 
reţele dense de puucte cartografi ce. Să privim mai atent harta 42 Omuşor .Jneite", Termenul 
omuşor apare doar In 12 puncte, repartizate pe intreg teritoriul lingvistic cercetat. Mai reţinem 
forma omule! in două Iocalitătl. Cel mai frecvent termen este păriilziş (cu variantele parultiş, 
peretii», pierătuş, apărăiti«, aparaitiş, impârătuş) intilnit In cea mai mare parte a ariei. Harta mai 
prezintă însă numeroşi alt! termeni dintre care spiriluş (In punctul 547 s-a notat forma spirt), 
.fn{ii!itlari, fniiijil6r apar mai frecvent. Ceilalţ.i sint notaţi în cîte un număr mic de puncte (unii 
apar o singură dată sau cel mult ele două. trei ori) : apărişu gtir!, barbuţăl, bombiţa ii [undt: gÎtului, 
bcrcguş, heşlcriagâ, beşlereguş, cătăl ; căţătu mic, cll'ţîbuş, clapa, ctempuş, clempustr gihllu, clopoţdl, 
{lUdic, gf/ll!j, gttWI, gUca gl/ulu, gÎşlerel (gîştcrez), gllşter, Îngiţiluş, limba micâ, UmMca cţa mfiică, 
:UmbLÎIă, limlJlll'uţă, limbll$Qarâ, lindiruşll gi/ulu, malL! gilulu, tWHş6t, p6pu gtfulLli, popic, 
popâzâcll iMla, peleNş, răspirit6rt, spâlâtuşu (spârălllşu) gitUlUi, lumburllc, ţilim{!Jrtcuţ, !aca/uş. 
Această mare bogăţie de termeni este determinată, desigur, de forma, dimensiLl'nea şi funcţia 
acestui mic organ, care au permis numeroase metafore, şi numai uneori de necpu'oaşterea terme- 
nului folosit in localitatea respectivă, ceea ee a dus la confuzia cu alţi tcrment Aceleaşi consta- 
tări [Jl'hind marea bogăţie de termeni se pot face şi cu alte hărţi: 62 "Uâmllui Adam, 87 Roltzlă 
(la !Jcllunchi), 105 Sclzi/oadi!. , 

La aceeaşi primă citire a atlasului ne-am oprit şi la unele fapte fOlletiee. O serie de hărţi 
permit să delimităm acum mult mai bIne aria din sudul Moldovei a lui -fI (final). Dacă analizăm 
harta 27 Junghi, constatăm că această arie··, al11 IIumărat pe hartă 43 de localităţi - este de- 
Umitah'i la nord de punctele 622, 617 (jud. Vaslui), 595, 664 (jud. Bacău), 669 (jud. Vrancea). 
'Particularitatea mai apare, ceva mai la nord, într-o mică arie alcătuită din 5 puncte, două în 
nordul judeţului Bacău, iar celelalte in sudul judeţului Neamţ. 

Unele hărţi surprind mai mult decit altele prin noutatea faptelor relevate. Astfel harta 
sintetică LXXXVIII notează în Bucovina, In zece localităţi un i epentetic chiar dacă, adesea, 
slab sau foarte slab perceptibil, Înpădtlichi6s, pâdllichiQasâ, pr1duiclze, oiclzi, Oi,clzelal'i, dei,sl, "deget" 
Ilreiclle, sflngaici, stingaice, deci într-o zonă unde pluralul de la mÎnă este mln! sau minUT: (numai 
In punelul 480 apare forma mîjnf, care insă prin faptul că informatoml se corectează spunind, 
imediat, llltmll'ţ. pare a se datora mai curînd influenţei limbii lterare). Numai forma dejsi a 
mai fost culeasă în punctul 530 din jud, Iaşi. Pluralul mlin este notat, şi numai In 6 puncte, in 
sudul Moldovei, unele, deci, în cuvintele amintite (ochi etc.) nu apare prin anticipare un i epen- 
tetic (şi anume cite unu in judeţele Bacău, Vaslui şi ('"ulaţi şi trei in judeţul Vrancea). Avem a 
face, credem, in oicM, zm'!tche elc, din Bucovina, cu un fenomen în fază incipientă, anticiparea 
lui 1 apărlnd aiei, ca şi in graillrile olleneşti care o cunosc, in mod independent. 
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Unele isoglose sînt destul de caprl cioasc iar pc baza lor, cum se ştie, nu se pot trage con- 
cluzii în legiiLmă eli felul cum se grupeaz,\ 'In general graiurile moldoveneşti. Există Însă şi iso- 
glose cu un traseu destul de clar, dar elim ele asemenea nu pot servi la stablllren structurii acestor 
graiurl. Este sutiolcnt să privim harta 90 Ouăle picioarelor. O isogloS{l care vine de la nord la 
sud aproximativ pe 1;1 mijlocul hărţii lingvistice, unind punctele 489 (nord-vestul judetului Bo- 
toşani) GbO (sud-vestul judr.tulul Galaţi) separă forma âUâ (In jl1mătatea vest lcă) ele forma 
ULiş{)âre jurn\httea est.icâ). Asemănătoare mtrucitva a eesl.eia este harta .:1 Crcicri , o isolglosti 

ele la nord spre sud, rostlrHe creier (la vesl.) criir (la est) . 
. Evident, numeroase hăr(.I demonstrează existenta unui grai moldovenesc de sud, a unul 

moldovenesc de nord si a unui urai bucovinean, fapte observate incă de Ioan Nădejde si 
Welgand şi reluateapot, eu n'ite detalii, de mai mulţi cercetători (Iorgu Iordan, G. Ivă- 

ncscu, Galina Glricutcto etc.). Unele h;ll'ţi din NALR- Mold, Bucon. ne atrag atentia şi asupra 
unui zone moldovenesti de nord-est. Am retinut, deocamdată, harta :';0 Lacrimi si harta sin- 
tetica LXX X. IV de U;l(!e se VCd0 că în nOl'd-.st a avut loc depalutallzarca lui II «1l'/-f- il, rostin- 
du-se, astfel, lâcrMi "lacrimi", tiic t ă ) "mic(i)", lunină "lurnil1ă", inin: "inimi" etc. în aceeaşi 
zonă fac arie, chiar dacii. traseele Jsogloselor respcctlvc diferă întrucîtva, şi cuvintele moalele 
(capului) (harta ,3 Creştetul capuluiţ, 1111'6 (harta 16 Mdlreaţâ "pcUicules"), a şoşot! (harta 49 Şop- 
tesc), alnniiă, cu sufixul -iţă (In restul ariei se spune mai ales aluuică, iar prin sudul Moldovcl 
alună. cum reiese clin harta 64 Jl1uni,tâ), plămiu negru (harta 77 Fical). Tot numai aici se înre- 
gistrează, deşi nu arc o răspîndire prea mare, termenul, dat ca fiind vechi, scr{lI)â (scrh)ii) (harta 
78 Şira spinării], apoi forma ţniclii pentru "puchillKl" (harta 2b Urdotii, Toate aceste fapte ele- 
monstrează că NALH-l1Jold. Bncon, va permite o mai minuţioasă cunoaştere a graturllor mol- 
doveneşti, fapt cu a l.it mai important cu cît, cum bine se ştie, studllle consacrate pînă acum 
acestor graturl sînt puţjne. 

Am vrea în încheiere, să ne referim şi la un alt fapt. Consllltind acest prim volum, ne-am 
oprit, uneori, şi la răspullsurile din punctul cartografic 512 (Coţ.uşea, judeţul Botoşani), al drni 
grai ne este cunoscut lllai bine. Am constatat aceeaşi bogăţie de material lingvistic şi aceeaşi 
precizie a noLa\.iei ea peste tol. Unele hăr\.i ne-au reţinut aleni.la mai !Uult. Am constatat astfel 
c{i pe harta :18 NO]'(1 apare, ca şi în alte puncte ele altfel, singllJarulnâl'! în loc de nârtl, aceasta din 
urm.fl fiind singura formă pe care o cunoaştem. La fel, lJarta â5 Neg eHi pentru acest puuct JÎizCi; 
ne-lUU fi aşteptat la forma l1iz.Cl sau chiar nizr;l, prezentă de altfe] ea şi. Llizel şi în alte puncte. 
l\e-8!ll oprit şi la rostirea slom6.g, eu -g 1n loc de -c, notată şi 1n alte loealiLiîţ.i vecine şI care llU ne 
c,stc cunoscută (harta 74 Stomac). De asemenea, nu cunoaştem elin graiul de aeasă pluralul mfnmt 
(harta 7() j\;Jină) dat de informator ca vechi, răspunsul prim fiind însă mint!, mln'i. AfU'tm tot acum 
(harta 77 Ficat) că alătmi de ficat sau plâmfi negri existi't, ca termen vechi îns;'i, şi mâiurâ njogI'd 
-mai1l.1'i negri şi că, dacă este vorba de vite, se spune mai, majuri. Cele semnalate mai sus pentru 
punctul cal'tograLic f>t 2 au ca scop să suÎJlinieze limitele pe care le-ar prezenta cercetarea unul 
grai numai cu metoda anclletaLol'ului-infol'lnato]'. :r,ste, aşadar, necesar, atunci cÎ1ld studiem 
un grai pe baza propriilor cunoştinţe, un supliment de informaţii ob(.inut cu ajutorul informato- 
rUoI' propriu-zişi, eu folosirea uno]' metode variate (chcstionare, convorbiri tematice ete.) care 
Eă rilseoleaseă şi să pună în evidenţă marea bogă.ţie a graiului, sLl'atifieăl'ile existenţe, şi nu nUlIlai 
cele lexicale, cum se remarcă, cel mai adesea, de către cercetător!, ci şi cele fonetice şi gramaticale, 
Cit{l dreptate avea Ovid Densusiallu (Opere, I, Bucureşti, 1968, pag. 111), care, refel'indu-se la 
atlasul lui ,Jules Gillit'l'OIl şi Edmond Edmont, constata că "vorbirile locale aseund complexi- 
tiiţi de fapte pe eare nu le bănuim". 

SJntem, aşadar, în faţa unui atlas care deschide () clupi'! nouă in cercclarea ariei dialectale 
moldoveneşti şi a sulJdiviziunilor acesteia, J'iisplătind, 3otfel, pe deplin, indelungata, minujioasa, 
şi, adesea, anevoioasa mUllcă ele 'anchelalor şi autor, Nu putem, desigur, încheia făr,'i a aprecia 
cum se cuvine şi scrierea, excelclrlfl, a htlr!ilor şi planşelor, ftteută de Eugenia Achi\ei şi Areta 
lVlacoveL 

SteFan GiOSll 
Fawllalca de Filologie 

Iaşi, Calea 23 August, Ili'. 11 
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II. TIKT [1\, Rurniinisch-denlsche« W i)r[u/.! i.W li , 2.,i\berarlJelteLc und ergănzte Auflage 
vou Paul Miron, Band 1, A "C (Liet 1 : E:i.nleJlung, Bihliographit\Abkurzungen, Autorenllste, 
Llet. 2: a arunca, IJef. 3: anir.co! --- bob, Liet. 4 : bobnr=s căr at, Li ef 5: cărăbăni=-coleaşă, 
Lict G coleclâ--""cuinlâ), Edltura O-Uo Hnrrassowitz, \\71esI)aden) 1985----1986, 723 p., in 4:). 

In anul 1 nsr, a apărut, la prestigioasa editură Ol.to Harrassowtt.z din Wiesbarlen, primul 
volum (literele Il C) din cea de a doua ce]ilie, refikuUi şi completată, a Iucrărl! lui II. Tlktin, 
Ruminiscli-cdeutsches Wi5rlcrlmch. Prima ediţIe a apărut între anii 1 \)08 şi 1{J25 şi este apreciată 
lnc,l de spct.Ialişti ea primul dieţjo:nar c,OJnplct al HnlhH române, 'in sensul modern al cuvintului} 
mtruclt cuprInde lin mare număr de euvinte-lIUu, sensuri ilustrate cu cltnt.e din scriitori, va- 
riante şi f'ortue grarIEI.Ucfile şi e.UrnOJlul cuvhrtclor. Considerat i acum exemplu din rnai multe 
puncte de vedel'(" cutn CII' fi atEu !.la ac.nrda.t{t cuvlnt.elor moştcnlte şi unprnmuturuor vechi şi, 
tI18.Î ales, pruden\,a martifestatil de autor In staJMi.j'eC] ctlmonnlul, dicţiollarul lui JI, Tiktin, 
devenit o rarltatc, merIta () nouă ediţ.ie, cu atît. mal mult cu cît, redactat Intr .. o tllnhă de circulaţie 
intcrnaţ.iona'!ă) gonnnna, a constitutt Z,J va (',onstHul tnult Limp 1111 izvor de primă Importantă 
pentru studierea Hrnbli mmăne JUI uumai de către specL1Jiştii români, ei şi de eălre cei străini. 

:NOUQ edl!.ie, a"vlnd ca edItor pc praf. <ll'. Paul r./Hron de Ia lJniversitatea din Fl'eihurg, 
R.}·'. CrCl'lnanla, şi. ca principali colaboratori pe prof. ar. \7aiJe I\rvÎnte de Ia tTnIversitatea 
"l\J. 1. Cnza' din Iaşi şi pe elr. TIsa Lnder este rodul eoIabol'tidi unui luare l1Ulnir 
de lingvişti din Iaşi, Cluj, Bueureşti, 'I'hnişoara şi Frei1nll'g, la care s .. a adăugat şi un eolectiv 
re:.;trins de 'istorIei ieşeni. 'roţi aeeşt.i eohlborator.i, 'u.1cnt,iol1aţi. Ja }). 21 a lncrărH) au asigurat! pe 
parcursul alcătuirii noii ediţii, diferite operaţii precum: verlfkarea citaLelm, doeumentarea 
pentru stabilirea prhnei aLcstâri hlfo:rnlaţJi de geografie Hllgvistieă ete. 

Sprijinul maLerial holilr.itoI' dat de DeutselJeForsdmn[ssgemeinschaft a făcuI ea, după 
ani de l1HU1Că suslhnrtă, îndrăzneţul proiec.L s{t capete nh]ll. 't'/Ol' lnui api:irea îllCi doufl vo- 
11u11e, pe lîngă ccl deja apărut, initial in Ja;;cieulr. 

Comparînd cele două Ediţii, pc eaTe le yom abrevia În eoutilluare THDW1 şi TI'lD\V2, 
rernarefllll luai lntii) eUl:11 este şi firesc. la o Teeditali\ elcillcnte1e de eontinuitale. În prirnnl 
ril1d, este cvidenH\ ponderea pe. eare o au 1n cele două ediţii cl!ylnlele veehi din,$imbă (unele 
dLntl'c ele ieşite din uz)" prin Îoloslrea une.i hibUografU adecvate (literatură l'Oln[ină veche 
iStOriC8 şi reljgioasă, c-8rţj POPU1:11'C şi eDlectH de foJclor) dar, se inţelege şI Etiratură artistică. 
pînă la rnarii elasiei inclusiv), ceCtl ce eo:nfer::l dicponarului caracter istorIe; acest caracter 
istoric: cste şI mai accentual în TRDW'l, in hi.bUografia căruia se adaugă, pllltre altele, colec- 
tii de documente istorice, manuscrise, l11criî.ri teoretice privitoare la istoria !.îmbii române S8U 
lucriiri vechi şi lJoi ele 1cxicograri.e. 

tn a'l doilea rind, se constatJ. că eelc 111ai rn,uIte articole din TI{D\V1 aH intrat fără 
nieÎ o schimbare in THDvV". Nu se exclud de aiei nici cuvintele-titlu ak eiÎwr dLate au fost 
corectate sau intregi te, ori ale căror Lra.duceri au fost modificate. 

în al treilea rînd, strueLUT'<l articolelor în ceea ee pri.-v'eşte paragraful de grarnat.ieă 
;1 r<'lrnas In general Ilcsehimbată de la () ediţ.ic la alta, 1n sensul că diferlte1c derivate de la 
cuvllltuî ·titlu (de regulă "diminutivele, allgrncnllltiyck şi anLonimele formate cu prerIxe ele 
negaţie, dar ulleori şi alte derivate apar\.inînd r,uniliei de cuvinte) nu s··au lucrat separat 
(curn se proeedeaz:l, de exemplu, in DLH), ei s-au J{\sat la pamgraful de gramatică, alături 
de variantele lexicale ale cuvîntului-tiUu. Conslatîmi aceste similitudini !l1Qjore, se poate SpUlIe 
eft T'HDVV'2 este o ediţie Iidelft a dieţ.ionaTlllui Inl II. TikUn. 

Dar THlnV2;nu esLe numai un dicţionar ,lI lui IL TlkUn, ci (;,<;1e o 11 o II ii cdipe, r c- 
I ti C 11 t il şi e o 111 pIc t a t ă. Camclerul S8U de llonLa Le se impune dtitoruilli atît la prima 
veci ere, cit. şi la o analiză aLeuL:'î. Vom observa, în primul rînd, Încercarea de a se stabili 
pentru fiecare cnvlnt·.titlu prima atesLare, lntreprinclel'e pe cît de difici]Ci, pe atît. de meritorie. 
Chiar clacă rezultatele in aceastii pri.v.int'i }Jot fi, 1!IH'()l'Î, donr devine limpede ::Iemu, 
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fără ca cititorul să mai apeleze la lucrări speciale, cii, de pildă, foarte multe cuvinte, Imprumuturl 
romanlce de obicei, au pătruns, după cum atestă mal ales două Iucrăr! nou Introdus> în biblio- 
grafie (N.A. Ursu, Formarea terminologiei şliinfifice româneşti, Bucureşti, 1952, şi Despina Ursu, 
N.A. Ursu, Neologismele limbii române in perioada 1760--1860, lucrare în manuscris), in epoca 
amintită (dar şi ctt.eva decenii înainte şi după această pcrloadă) ; tot astfel, pe baza DERS 
şi a altor lucrări similare, se poate afla că alte numeroase cuvinte apar în documente 
scrise în slavonă, latină, gerxnanll sau maghiară cu mul! inalnl.c de a fi Î11 texte rnmâ- 
ncşt.l. Un alt mod de a se evidenţia vechimea ;destării cite unui cuvint este luarea In consIderaţie 
a numelor proprI! (toponime, mai far antroponhne) formale de la npeJa tlve pe terenul Iunbll 
române. 

în al doilea rînd, noutatea vine dia verificarea atentă. 1n lumina contrilmtiilor 
ulterioare primei ediţii (Dictionarul rouuuie, gJ Academiei Româns : S, Puşoariu, 'Ely- 
maloqisches Wliden'mch der Hurruint schen Spraclie, I, lfJ05; L-A, Candrea si O. 
Densuslanu, Dicţionnrnl eiitnoloqic al limbii romane. Elemente Bucureşti, Hl07 -1'914 ; 
Alejandro Cioranescu, Diccionario Ettmot ooico Rutuano, TenerHe---Madrid, 1966; Tach e Papa- 
hagl, Dicţionarul dialectului aromăn, ed. a Il-a, Bucureşti, 1\)74: August Scrlban, Diciionarul 
limbii romăneşti ... , Iaşi, 1 \)39; H, Mlhăescu, Influenta qreccască asupra limbii rotnăne ptnâ 
în secolul al XV-lea, Bucurest l, 1956 ; Tamâs Lajos, Ei qrnoloqtechcs-historisches Wi5rterbuch 
da unqarischen Elemente irn Rumânischcn, London The Hague Paris, 1 (j(j7 ; V. Arvlnte, 
Die denischen Enileluuuuicti in dcn rumănischen Mtindartcn, BerJin, 1971, ca să ne oprim doar 
la cîteva dintre cele mai trnportante), a etimologiilor, Pe lîngă destule completări sau corectări 
faţă de TRDWl, de regulă marcate prin bară oblică dublă, noua ediţie indică eli regularitate 
etimonul cuvintelor derivate pe terenul limbii române, ca şi al neologlsmelor (la asemenea 
cuvinte In TRDW1 lipseşte solu tia etimologică cxpresă). Ceea ce este de remarcat la para- 
graful etimologie al c1!vintelol'-tiUu din THDW2 esle aceeaşi reţinere faţ.ii de soluţiile facile 
(şi sub acest aspect TRDW2 est.e un urmaş demn ele probitatea ştiinţifică a lui H. T1ktin) 
ca şi, la cuvintele la care situatia o i.rnpune, atitudinea obiectivă de recunoaştere a dificul- 
tăţ.iJor, mate1'ializată prin prezentarea celor mai importante propuneri etimologice apărute după 
H. '1'i1<t1n, în acest sens, exemplare sint discuţiile etimologice de la cuvintele: aburca (după 
informatiile din Puşeariu şi Cioraneseu, ('.1'.re contrazic propunerea dubitativă a lui Tiktin, 
urmează o observaţie care ar putea întări propunerea Iniţ.ială : "înrudirea semantică cu urca 
nu trebuie pierdută din atcnţ.le"), acc!la]'c, acd/a (trlmiterca la Cioran eseu arc rol nI de a atrage 
atenţia asupra dIficultăţii cazului), alean (eu o inspirată completare, care desparte sensul 
'Schwcl'mul.' de celelalte sensuri cu etimoll maghiar), amnar (după soluţia foarte prudentă 
din THDVv1 : "poate din lat. Jl1C1nUS", THDW2 prezi.ntă şi s()luţiile din RE\V: man (Il) ăritzs 
şi Philippide sau Scribal1: lat. "ignarium, pe ultima respingînd-o pentru că nu poate explica 
toate sensurile cuvîntului; am putea adăuga şi faptul că formele dram. amlnar, amănar, arom. 
mănarlu, cu â sau l etimologici - căci aici nu e vorba de epenteză, ci de forme rămase nesin- 
copate -- exclud dinl:re posibilele soluţii pe * igna1'ium), umpTOOl' (al cărui etimon, necunoscut 
pentru TRDW1, se limpe7,eşte in bună măsură prin ultima soluţie, a lui Bogrea şi Cioranescu : 
ngr, npow(Jo:;; ar fi trebuit .!nsi1. notat şi sensul adjecLÎvului neogrec, 'premature, precoce', 
adverb 'pn\rnaturement', eare luminează primul sens din română). asfinţi, asmllli (după ce 
sint desfăşurate toate soluţiile înregistrate, concluzia este sceptieă : "Hămine cu totul neclar") 
aş (auxiliar al condiţiol1alului, pentru carc TRDW2 d.!, după PIliJippide şi .Miklosich, soluţ.ia : 
lat. volebam), atrage (primeşte În TED1N2 etimologia st3bilită în DA şi In alte dicţionare: "ealc 
după franceză sau italiană" ; de altfel şi atestarea tîrzie, de la sfîrşitul secolului al XVIII-lea, 
indkă formaţia neologică), bălăci (TRDW2 renunţă la "poate din bale 'Geifer'" şi rămîne la d. 
şi -- chiar fără şi, după părerea noastră - hg. balakam 'imWasser spielcn'), biban (se adaugă, 
in consens cu DA, CADE, SCRIBAN, D., soluţ.ia corectă: bg. biban), boreasâ (cu completări 
care contrazic presupunerile lui Tiktin), brusmre (eu adăugarea propunerilor mai importante) ete. 

Uneori, modificarea de la paragraful etimologie nu este suficient argumentată : boascâ 
('"Wein-)Treber'.-Et: necum. 1/ Vsl. /JOslCiI vezi hoşliIlâ; dar IJoslal înseamnă doar 'ceară' In 
limbile slave şi evoluţia semantică la 'drojdie; tescovină' nu e dovedită' baIlc 'Witz' (la fel ea 
în DM) nu se demonstrează a fi nici de origine germană, uiei legat de înţelesul 'Kartenspiel' 
(şi acest.a ar fi trebuit glosat întîi ca suhst. banca" Gesamtheit der Einsătze beim Gliicksplel', 
apoi, prin specializări sueeeslve, 'Kartellsplel' şi 'Baccarat'); boriâ (complctarea cu soluţia 
lui Cioranescu : origine germană ni se parc În contradicţie cu răspîndirea geografieă a termenului 
românesc, care melamă un etimoll uerairww) ; brebenoc (Ială de soluţia THDV{2 : mittelb. lat. 
peruinca, paragraful corespunzător din THD WI este preferabil: "eL rus, baruen6ku, ner. bar- 
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»inok, tierninote, pol. barminck, irarbinek, toale la genitiv -nka ·c=lat. ţserninca, PL!:',,", Întrucît 
indică ctirnologia irncdiatii. ,} cuvtntulu! românesc) ; adaos nu are ca etirnon pe adăuqa, cI pe 
adaoge, de con]. a III-a, căruiu ii este part.lclpiu (soluţja se află în ))1'1.) ; pentru bilţ, care nu e, 
pe baza exemplului din .Jipescu, "capcană, cursă', ei 'pretcă ; aşezat transversal în ştlubci , 
de care albinele prind fagurE', s-ar putea avea în vedere ca ctlmon uel'. bil't:e, -c ja (Hrincenko, 
5.V., sensul 5) ; de altfel, cuvintul are mai multe sensuri (vezi DA), din care unele (precum 'cele 
două lopăţele care se pun la capetele unei spele') se Întllnesc şi 10 cuvîntul u cralucan, altele ar 
putea fi evoluţii semantice româneşti. 

În al treilea rînd, In edij:ia a doua se operează o masivă şi destul de consecventă 
modernizare. In privinţa grup{trii cuvintelor strict în ordine aIfahetidL în privinţa grafiiJor 
şi, uneori, În privinţa rosttril. Nu de mie:'î importanţă practică pentru cititolTl] de ad este 
a lfabetlzarea strictă a cuvinlelor-Litlu : a se desparte de Il ele ă (redat, după normele in 
vigoare, 1), s de Ş, t de ţ, i de i, astfel încît con]. că nu urmează imediat a dv. ca 
si inaintea subst. cabală, c.i după subst. cazuistică ; adv, irică nu mai stil Intre anoiomist 
şi vb, ancheia, ei la litera Î ; suhst. CÎine nu mul urmează imediat după sul.st. cainiea şi vb. 
căina, ci după subst. cizmărie şi ciblă (şi căina este pus la Jocul lui) ; interj şi vh, aux. aş 
nu mai urmează imediat după suhst, as şi Inainte de suhst. asalt, ei la locul lui, după adj. 
asurzitot şi trimiterea asuinta ; subst. aţâ nu se mai află ncrnijlodt între subst. al şi atac, 
ci după adv. aiunceşi şi trimiterea aţapoc ; bie şi. bica nu mai vin după subst. bibliotecar, ei după 
adj, bizui! şi trimiterea bizunie s.a.m.ri. 

Renunţarea la unele litere: ii (rodat ea ă), 4 din. elenlentele latineşti (red.al ca frÎcativa 
z), qu (redat ca chJ C, cu, co), lJ.otC:1.rca diftol1gilor e şi â ca ea şi 00, renuntarea la llotarea carac- 
terului silabic sau nesilabic a! luÎ i şi u (dispar 1 şi 1'1), a caruderului vocaJic al lui e, i şi o 
urmate de a, ă (dispar i, O, folosite pexltru marcarea hiatului), înlocuirea grupului see, sei 
din veclJea ortografie cu imaginea gnJfidi a valorii lor fonetice şle, şti, renunţarea la accenLul 
care evidenţ.ia rostirea eu afrÎcatii î.ll grupul see (în neologisme}, renunţarea la punctul care 
Inarca sonorl.zarea lui s (;:i, în-locuit CU z) :inter\/ocnlÎe sau irnploziv (ul'1u::ll de o sonoră sau 
final) Ia unele neologisme (procedeu folosit inconsecvent de II. Tiktin), marearea jHeiotăl'ii 
la cuvintele vechi în Jocul hiatului duc la numeroase sehimhări de gmfle. În locul gmfiilor 
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, ame- 
runt, 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, IntîJnim in 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) apoL aproape, 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, gratii perfect n(lrmale 
pentl'U cititorul de astăzi; cititorul străin al dicţionarului trebuie, şi În aeeafltl! privinţă, consi- 
derat specialist sau mDc.nr f::nnilbrizat cu speeificuJ scrierii şi rostirii J'0p1ilneşLi. S-a păstrat 
uneori, pentJ'u nevoi de demon;itraţie etimologic.ă, 1. (vezi "1'Oeoln1 amiazd), dar lipseşte acolo 
unde nu are altă funcţIe decît ca să arate ro.tireu eu afrÎcHtă urmată de consoană (In TRDvV1 
Melea,?, hisiIabic, este redat in TRIJVv2 /Jicicaş,!nlerpretabil ca l!i- sau tri.siJabic) ). Dacă după 
vocală -lLI (final) a fost redus,în grafia contemporană la i (sel11Îvocal), conform rostirE (în loc 
de alu, alaiii se scrÎe ai, alai), după consoană (ne referim la suf. -ar, -tor, dar şi la alte situaţii) 
dispare eomplet : birariii, în TRDVv!, biral', în TRD\V2• Dar operaţ.ia de modernizare nu se 
face in Gazul lui adetW. (în THDW1 bit;Îlabic), care devine In TRDW2 paroxiton sau proparoxlton 
(este scris ade'tiu), in lOG să riimlnă oxitoo, ca în THDWl, dar CIt grafia mOdel'llizată : adei 
(formă eare se găseşte şi la ereche, Le/opiselal Târii [Vloldovei2, ediţia P,P. Panaitescu, 
ESPLA, Bucureşti, 1958, p. 

în al rntrulea rîcd, a'llorii eclei dc a dOlW ediţii 011 Inlocuit acele cuvinte-titlu care, eu 
trecerea tiUlpululJ au rălnas shnple variante regionale SHU J.rrvechite, cu !of:rHa ac.ceptată ca 
literară de limba modernă. Cuvintele-titlu din THD\yl: absces, abundalll, -dan/Ci, alhimie, 
aliluia (rostit, dupii indicaţiile i1utol'ulnÎ, alilu-i-ia), alminlerea, al0111, apus!, al'ababurd, banieră, 
balalama, bâldfomieâ, Mlâtllri (vb), bellca, bisexi, bolnâvi, brăiJănoc, calcască ş.a. rămîn În THDW2 
variante ale urlIliH()al'<Jor cuvin[e·titlu: abces, abundent, -dentă, alchimie, alelula (lipsese, ca 
in general in tot volmHul 1, indicaţiile Ol'tocp1ee ; probabil are patru silabe), altminieri (şi alt- 
minlerea), aloc, opusi, hambabll/'iI, bandierd, pa/alama, bâldiarnidi, bâtâ/ol'i, peltea, bisecl, Îmbol- 
năvi, bl'cbenoc, caleaşcâ ş.a. OpefaţJa de înJoeuire al' fi trehuit realizată, In eazul lui lwrababurd 
şi la varianta a/aba/JIlr..? (în THDW2: alabal-urâ vezi arababurâ, ca în TRD'\Vl, nu, cum ar fi 
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corect: aiahabnră vezi harabobnrăş, t;n Joc aparte Il ocupă înlocuirea n.pr, Belgrad, în TRDWI, 
cu Eă/grad, în THD\V2• cle'ii la crorlÎcarii munteni formele înUlniLe sînt Beliqrud, la C. Cantacu- 
zino (Cronicari munteni, ediţie îngrijiLi'î de M,. Gregal'ian. Editura pentru Literatură, Bucureşti, 
1961, val. 1, p. 20, 128, 129, l:H,!GD), H. Popescu p, :l18, :l2G, :'128, 511-51:;, 5U;) şi 
R. Greceanu iibid., J f, p. 42, 4:1, sau Belgrad, ia C. tibid., J, p. 1 :37) şi H. Popescu 
tibid., p. 284: 347) :375, 377, Iulocuirt de vartant.e tnvechi!c eu 1'o1'n18. lit era ră s-au 
operat şi In interiorul articolelor (de exemplu, ind. prcz, 1 birnesc in THDW1, birt:i, în TIlDW2). 

In al cincilea rînd, trebuie evidenţiatii stril,clunia autorilor noii editii ele a spori couslderabll 
numărul unită,ţJlol' de eUe'ţiol1ar. Fără ca prin aceasta 8:1, c!ev:i.nti exhaustiv) lucru spre care 
probabil nici l1U au ţinUt editorii, căci THDW2 a păstrat şi chiar a accentuat caracterul, 
Imprirnat de H, 'I'Ik tin, al dÎcţional'uJ.rd ca tezaur al cuvintelor vechi românesti, noua 
îşi sporeşte numărul de ('.!1Vhlte-tJthJ cu o treime (vezi Fnt rctiucerei t), lB» IHI numai prin 
garea unor neotogismc de larg;} circulatlo, ci şi a llDOI" cuvintc vechi (urmare fircascrl a im- 
bogăţIrii bihliografice). Parte din acestea din urmă sînt extrase din interiorul alt.o r articole, 
unde fÎ(m)'au ca derivate în '[amiiia ele cuvinte il cuviutului-t.il lu. iSu credem că, dRC,) s-ar fi 
procedat astfel eu toaB consecventa s-ar ti fl1cul' articole separate pentru t o a t e 
derivatele -, antunimc, dlminutlvc. augrncntative etc.). noua editie al' fi nvu t de pierdut. r·: 
adevărat că s-ar fi l11depilrtat destul de vÎ:dblJ de lui H. Tildin În general a 
lcxlcografî1ol' din prima jumătate a secolului al )()(--le,a), dar ar fi n1Hl'C, dacă ne 
gîndirn DUIuaÎ la trei aspec.Le: 1 Q noile cuvinle-tH.111 ar fi lo.ate, ]1l'irna atestare; 2u 
fi-ar fi putut evidenţia evolutia lor "etlllmtieiî., adesea numai lor, Juern imposibil de 
realizat eînd sint pUl' şI shnplu cnulucraLe în paragrafularnesLeeate en variantele 
proprh.1-zLsc) cu vadarrlele foncti ce şi C'Ll fonnelc ; :r) ar fi re-ieşit rnai pregnant 
şi sistematic modul lor de formare, fune\ja şi productivitatea afixelor. De exemplu, S.v. cal 
figul'ează diminu tivul câluş, care Il-ar mai Ii tl'cJn:iI: să. fie inserat aici, ele vreme ce esle şi 
cuvînt-titlu; la câluş era necesar deci şi Ull sens 'eul mic Si] LI [11](:\1", ca şi altul 'buca1:'l ele 
Jelnn, legată de funie, eu care .se coboară oflll1enH în .puul de sond;'f (lipseşte 91 cUn IJAJ 
dar poate fi ilustrat eu un text dlaledal : "Cînd intram 1n pu ţ. aveam un lemn p-aşa de lung 
[cît hraţ.ul] legat de sfoară, şi-n(':iHearnp(' lernnul rila - se nurnea ciilu:;; şi 111f't legarn bine 
pe sfoară'\ _ALRT, pet. 762/ 11.:24(:}/18---20). Tot S."'\l. cal figureaz8 ţ;i ciiln.şel C:1 diIninlltht, dar 
ar trehu.i sti fie cnvint-tHhl, Hl,lear pe.n.-Lru faptni d1 nu înscauJ.uă doar 'cal Inlc sau tînăr', 
ci şi, la pl., 'cai de le11111, la bile'i, pc care lncnlecă eopilî care se lnvirte)c în cerc'. Racordarea 
la noile prJneÎpH şi nornle lexJcof{rafIee csh o de optiune In cazu! unei reedit8xi, 
dar trehui.e v:lzut dac6 Ihlclitaten ub acest iaţ,l. de priI-na edj"ţ:ie aduce iji nIt 
avanLaj faţ.ă de ce!, care nu c de spaţiu tipografie. 

Dintre cuvinteleAitlu noi, cîteva pent.ru a evIdenţi.a 
dhncnsiunea operatiei de cmnp'letal'e: a}Jolecar), ardeia! (care inlow 
cuicşte, datorită cltatldui, v1), (adela (Un extras cUn ndj. ardelen.esc, 
TID\Vl ; dar sensul II, Subs-L PVolLstanzJ este· pndll ol'ie3 , Ilcologisrn ine .. 
xistent în TRDW1), orienie von Arif.l.1H";', lip:;eşte din ; pe baza dtaJ.llJui din 
Dosoftei se putea introduce şi ad'v. tll'/cnc.:;!e), {'{s/rucarc, as[rucul, aslrucâlnfnf, aslrucăloare (1n 
TgJYW1 doar as/ruea), aslupal (în TIUTW1 doar asuda! (al'lat IiI In THDV\Tl sub asuda), 
astupare, aSl.lj)l'enic) asuprire] asuprit, aSl1[iri!Ol' , extrase cHn artic.olul asupri, 'rnI}\\r1), 
aşe:'Zare şi aşezat cu citate cu tot rHîJ TIiIY\VJ dar ncaşczurc ar trebui lucrat separat 
in TIi.DVV'1), de aUI in, eik,i are alt etimonl" ballcl 
şi banc2, bancăl şi (loate pa.tru des.piJrtite EI. ethnologiei elin bancll; 
Tli.I)"\Vl), bătut (cu fonrte lnulte sens-:,u'l, extrEls.Înclude şi sintag1ua bâ.fllf 
de cahlc "zăpă_c:lt, buhllae") î:ntilnith în ':\IoldrVf.l)J (lucrn.te lrnpl'C-IUJl de TI1IJ\V1, 
tn ciud,a scnsurHoI' şi etilrlologUJor difetHe ; se puLea Uil )UnJplă', cu HlestărÎ 
in NALR ldold. IillCOP. 1, sau 'partea monle a capului, llllgiî DA), boldil (din boldi, 
'rr-u)"\,i\Fl), bo[olJclniş rri-,cstnre e un Dunl(' lucru rnC'lliJonat}, boltii (cUn 
bolti, THD\:V1), lionz<1l' (în VHriantă , cmll probabil ar fi 
si trebuit să ră.lnlnă, acelasi Inteles etiIn_oJtJI.:ic\), hOT (nou) 
buciun11 şi bncÎZll:n2 (despărţite) ;"1ortral, etc. ".f , -" 

Creden1 eFi al' fi l.rebtdl s3. fie luerale aşa ClUJl s-a procedat cu alipi l afiş, adagiO 
şi adagiu, jniructt au cthnologii diferite) (hJcru evidenţJat şI În Tl{r)\\I::)! envinte ca ateu «.; gl'.,/ 
lat. atheus) şi ateist «it. ateislo:; la senSUl vechi 'ateu' s-ar acHlllga şi unul nou, partizan la 
aleisrnului') ; bezcl' (şi variantele) al' fi trehuit despărţit de mcscnler (şi variantele), avÎud eLi- 
ll1011uri diferite, doar eoraclieIe ; bibilicâ, separat de pichcre (şi variantele), căci nu s·,a demonstrat 
că ar avea a(claşi etimon ; băşinâ «lal. pop. 0(881110) de beş (în cornpusul beşl1/-calului, <lal. 
oissiwn); bol arI 'Biiltchel" «bo!â+slII. -ar) de bolar", 8.11., 'KeLte .. .' «boli suf. -ar); lJ!'CC!z 
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adj. (el'. şi nslov. tire:«, (le Brca:a «:vsL brezi: 'mesteacăn') ; bucco (probabil lat. de 
bl1c.â «; genn. Buchse) ; Ma, inlor]. (dimologie necunoscutii) ele buâ, vb, ren. (din inl'erje(.\i'e) 
carâ «ser. kafll) de carea (-< le. kotme. il. calfri) ; cahlă şi căhală, cu elimologie muttlplă, nu SI: pul 
lucra ea două articole decît dacă se prolreazâ că au etlrnonurt diferite (În acest c"z căhul ă, fiilJd 
cu virrt-Lil.lu , trebuia scos dintre variantele lui cahlă asa CUllL dintre etimoJluriJe lui lniltai, 
trebuia scos le. buoa, care este, cum arată şi TIi.DW2. etlmon al subst. bU[jă-); cais 
trebuia desp'lrf,it de co isî n (<:magh. Ica jszin), ca şi caisă (<: le. kaţjisi, ngr. Xtlio'L) de 
«cafsÎn). Lipsesc din H doua ediţie fat·ii de prima editie nu numai cuvinte ieşiL!' din uz. C3 ara- 
bar/ilie (poate se va 1 uera Ia 11), dar şi neologisme ea a silnbic (în THDW', asi/ali), belicos, E,te 
bine că pref. anii- a fost tratat şi in TID\V2, dar e păcat că nu s-au lucrat şi alte prefixe 
şi pseudop retlx.e : a-, anie-, athi-, aulo-, coulra-, care. deşi lipsesc din THDW, ar fi prezentat 
t.ot.uşi acelaşi interes. 

'Tot în el] cuvintcle-tit:u şi cu varianteje, vom ol.serc a cii in TIrIJS\?l doar 
put.ln« dintr« şi vo riunte!c cuprinse in paragraful de graluatJC;J apar 
În ordine alfaJwUrJi, eli tril1Jilerc la cuvintul .. tltlu, Aceeasi situatie, desi oarecum 
se pel'petucaZ8 in Tl{D\Y", CCC;l ce constituie un oarecare impedimJTt în consultarea 
narulul. cu eubul-calambur, vorr: observa că toate varlantelc lui caeodir 
(cu c« i CII") au o lrimitfl"C (prin reprezentant 'i) : câcâzdare etc. vezi cacadir; la fel, 
toale dirninlltivele lui caââ, dOrl,f trirniterea câdişoarii elco vezi cadâ; toate varlantele lui caloc(Jn 
(c-lt c((- şI efi---) alt dCjar triuJiterell calatcan eLc. vezi calacan. La aeeast5 portiune Lipsese la va·· 
ria.ntele şi detivale!e cuvlntelor--tiU,tt unnătoarele trirniterÎ : cacfrlna vezi caciallna ; ('acer, cacior, 
coeir. câcior cclciur vezi cacilu'; UWll111 vezI cacorn : caden/ie vezi cac[enfâ; calia vezi caeliu; 
cuadranl vezi cadran; radi'ilei, cadrilin vezi cadrilal ; ('a/<l2 vezi ca[as ; ca{l'iLl, co[clu(â vezi 
eu{e,r;ioaicâ, cafc'[lifâ vezi cafegia : ca{ine vezi ca/enea; câf'lan vezi ca{/un ; cai/ui vezi cahl/!. ; 
vezi caiaret ; calcel vezi. eaie . câftuel "I,T(zi caieT; căilnăcel vezi cai.Inac ; c(J.lişor., câlaşol' vezi cul ; 
eUlmiÎl', calal/r, c(lmcofÎ/, calaca!h ete., adic{, ,12 din 5:5 care se-puteau opera. 

[n nI şaselea rÎIH'lJ Vtiin rncnţiuua, ea o noula1.e de lnare inlportn.n-ţil a THD'\/2J apariţia 
UIHlÎ non paragrnf, se Sprachgeogl'aphie -, ln care se Îac tr.hniteri la ./.Ll{ 1 şi i1..LH IL 
A('c5te trimJlcr:i nu de a preciza aria ele n1splndire a cuvJntului in dlsCllll-'lC şi) pe .această 
baâi, de a da () cîl sigură soluţie etill1ojogicti. Al' Ii putul. îi antrenate şi datele oferite de 
iVALl? OII. I--V, de .ilLRR JIul'. I ·III şI de NALI/ .lJan. 1, sau de ALM r·· II ,;1 chiar, ţin ind 
seama de componenţa echipei de eolahol'atori, de datele încă inedite ale cc.lol'lalLc :.lUase JTiiÎo" 
v.ale, anale în arhivele institutelor de specialitate din Clu.i'\"apoca, Iaşi, Bucureşti şi Tl!,.",.n,·!·". 
La fel, apreciem ch şi volumele de texte clialectaIe erau utile fie pentru înregisLrarea noi 
cuvinte, variante şi senwri. fie pentru precizarea riispîmiirii cuvintelor În graiuri. Chiar şi "'ja, 
punctul de vedere dialeelologic se dovedeşte fecllnd, de exernpln la paragraful,ieti.llloJogic al 
cuvîntului {;aroanâ: russ., magy. bOJ"OlW j I ])10 tCl"I'HoriaIe Verbreitung spricht fii]; ukr. 
Herkunft. ._. se; : ALH r, IZ. 3ti". La paragraful etimologic al cuvintului caia ar putea sii 
rămînă doar: ,,\Vahrsch, tiirk. kaiJa'Fclsen' : Zllr 13dtg. vgl. kayor O" GCÎ12d'fgernachtes Hnfeir;en. 
lIm aul' dem Li.'. Zl! geben", Înlnleît răspîndirea termenului (ALH SN iI, h. 285) doar in Moidov1\ 
şi IIJun!e!l.in 11 rp(iliTieulcHzil în favoarea originii turceşti a cuvîntului. ToL astfel, fi-ar fi lm])og:iiţit 
numărul v:lI'Îanlelol' dacii s-ar fi apelat sisl.mllatic şi Ia alte Izvoare de 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 (variantil la Mlutâ, ALB SN Il, h. ;)(H). Paragmful SG 
CHre treÎJuia fie ia !J(jnwci (ALH U/I, h. iJ) se găeşlc din greşeală la bama (care, dacă e ad.i. 
rOlUl'tnc.sc. ar fi I.rebuit să apanl nearticulat: b(un, OCll'ttă.). 

In 111 dud. ca noutate nu nU111ai fonnalii, în THD\V2 apare seUl nul (-r·) "UnLer- 
gegallg"n8 . li " exemplLl la. an, arzilwl, asalll, asclwrill, ascflcrlill etc. Foate ar fi trebuit 
acest ,O(,i'1:\ si Li cuvinte ca a:;cuifâlllt'nl, acnltă.lllrâ, ooinic, boz, eu atestări (1n dicţionar) doar 
din secolul ni XV I I-Jea, sau, la benej'lciaml, indlcalia ,,învechit.". Pe lîngă acest semn, indiC'lţij 
de acelaşi gc,lI se dan şi prin "veraIL", "LV", "chem.", ccea ce permite cititorului nespeciaUzat 
cu istoria limbii romane să dcduşeascii, de In prima vedere, incadrarea pe epod a cuvintelor 
t raLatc în dieţionar. 

Incheiem pezentarea ediţiei a doua a dicţionarului lui II. Til;lin cu cîteva. obserY<l\Îi 
llllll'Unte şi Ilcsistematice care, deşi critice, nu schimbă aprecierile noastre elogioase privitoare 
la opera lexicografică în dicuţie. La amai, solu\ia etimologicti întreagl\ ar fi. Ci + moi 
(lat. mol/is). ca la Olm.ug (a+muI'{/. în THDW3 ca in DA); ardoure, ar ti trehuit să aibil ca 
etimon şi 1'r. ardem: la aş1 (intern se putea ld{lUga observaţ.îa Cfl varic!1l.a aşi. din suelul 
ţării., se, explic{! prin cnraclernl muia t al lui Ş ; la blwu" era necesar lill prim sens gencral 'tablă. 
tinichea', ul'lnÎl1d ca sensul 2 'Achscnblech' (singurul în THDW2) şi :-! 'tavă de tabEl' (care 
trebuia a dăugat, cf. ALlVI IIll, h. u5\1, uul) să fie consemnate ca specializtiri ale scnsnlui 1, 
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far et.lrnonul, tlnfndu-se seama de diversitatea variantelor, ar Il trebuit, după solutla TRDW?' : 
mlttelb. dt. Blecli., completat cu II ef. uel'. bl jacha, ser, pleh, hg, bl jacli, magh. pleh, ca In DA ; 
pentru bnţni, etlmonului buţ" (Interj.) ca la Cioranescu, ar fi trebuit, poate, să i se adauge Il cf. 
uel'. ba/miii (in Hrlncenko cu sensurile 'a lovi, a izbi; a cădea', 'a se aprinde, a lua foc, a izbucni'), 
iar pentru buş 'Puft. Fauststofl", am propune II ef. şi ucr. bilhan 'Sto13, Buff' sau, cu şi mal multe 
şanse, postverbal de la buşi (cf. uel'. buhaii 'a bate, a lovi; a izbi; a sparge', cu forme in conju- 
gare bus-) ; la aâ-hoc se impunea ca etimon nu lat. ad-hoc, el n, lat. aâ-hoc (ca la alte neologisme: 
aâmonitic, adnota) ; la articolul apoi, 13, de apoi este locuţlune, nu adverb; apostol are o foarte 
bună schemă În DA : 1 'Apâtre .. .', P. ext. 'propăvădultorul UI1l"Î învătătur!'. 11 'carte canonică 
cuprinzind faptele apostolilor' (în TRDW2 sensul 'postul Sf'Inţllor Apostoli' e sub H, nu sub J, 
ca specializare) ; la auri, exemplul cu care se ilustrează faptul că verbul e tranzitiv arc verbul 
la dlateza rcflexivă în acuzatlv, deci nu poate avea complement direct (un exemplu eu vb, auri 
tranzlt.lv e în DA, s.v.); la baei ar fi putut fi adăugat şi sensul 'termen de respect' (existent in 
DA şi la Ctorauescu) : forma titlu ar fi trebuit să fie baqea, conform etimonulut. nu baqeacă 
(precum In DM; această variantă provine, după părerea mai multor autori, din contaminarea 
bagea+ogeac) ; pentru susţinerea etlmologlet din bg. balakam 'im Wasser spielen", la bălăci 
trebuia să fie lnversate sensurile: f '(herurn-) patschen, pantschen", Il (figurat)' (h erum-) 
schmieren'; eu sensuri invechite Invechite (pentru care în limha modernă se foloseşte adj. 
vechi) apare bătrin ca determinant, in limba veche, nu numai al subst, vin, ţuică (uzur! curente), 
romani, domni, tiremuri, zile, halal', cîntec (ilustrate eu exemple in THDW, vezi 1.1, b-rl), ei şi 
al altor substantive: baltă (" ... această baltă Iaste bălrtna şi dereaptă a sfintei mănăstiri... '', 
an 1627, DHHB, XXI, doc. 199), cale (,,, .. din SIănic pină la mijlocul dealului, <,",,-lea cea 
bă/rfnă a lui Mihai vodă ", an 1628, ibid., XXII, doc, 78), carte (" ... cum citesc ['arată; 
scriu'] cărţile cele bâll'fne ", an 1626, i/Jid., XXI, doc. ,13, şi an 1629, ibid., XXII, doc, 
359), descălicălură (" ... acel loc de prisacă au fost descălicătură bellfÎrul lui Sofron, iar 
popa Vlase au zis că iaste decălicălură mai MlrÎnă socru-său lui ,Hiraton ... ",Moldova, an 1632, 
Ghibă.nescu, Surele şi izvoaâe, V, doc. CCVIII), direse (" ... dil'esele lui Dohl'cnehi şi a fraţ5lol' 
săi sint mai bătrÎne şi dircpte şi s-au crezut", an 1634, DRHA, XXII, doc. 150), âmli1uri ("Iară 
în capul fîpii s-an aflat şapte drumuri bătrÎne tot arate cu plugul", Moldova, cea 1642, Ghibănescu, 
op. cit., III, dac. 148), hrisoave (a11 1630, DRHB, XXIII, doc. 35), semne (" ... eum au ţinut şi 
mai clenainte vreme pre semnele MlrÎne", an 1628, ibid., XXII, eloc. 6, Ţara Românească, an 
1661, Ghibănescu, 0p. cit., VI, doc. LXXXV), tocmeală (" ... pre tocmala lor eea /Jălrfnă ... " 
Moldova, cca 1642, id., ibid., III, doc. 148), vii (" ... viile cele MfrÎne de la H.ădăclneşti", an 16,11, 
DRRB, XXIII, doc. 276; aici sensul este Jncă in uz) ; bâlrÎn'vechi' conferă şi anlonirnului 
său normal tînăr un sens neobişnuit, 'nou', ca In exemplul: " ... ca să arate ... căr-ţile cele bătrîne 
şi cele tinere ale mănăstirii AnhlOasa" (an 1645, Mllntenia, N. Iorga, Stlldii şi documente, XVI, 
p. 72). La fel adj. blln, In oameni buni (1n textele vechi istorice de pînă în secolul al XVIII-lea, 
cînd, sensul încep ind să se piardă, formula devine oameni buni şi bătrÎni, ajllnglnd-·-il1 perspectivă 
diacronică - pleonastică) însemna 'hătrin' (ef. şi bun s.m" străbun, bunic) şi doar implicit 
'ehrenwert, g13ubwUrdig'. S.rn. bizoIZ nu poate avea pl. bizon (probabil greşeală de tipar, ca şi 
bfrlă vezi blrsă, unele corect era bÎrfă vezi bÎl'Sel). La bolocan lipseşte cuvintul-titlu din citatul 
ilustrativ "Aseară mă culcai şi azi iată-mă mare ban" (coreet in TRDW1 : mi'i CUlc3i bo/acan ... "). 
La brÎllcă1, pentru forma brfnclllitil, paranteza (ironic pentru fllfculiiă) nu esle exacte. ; (dacă 
s-ar fi lucrat cuvintul brÎJlcllli/ă, trebuia, probabil: ,,(ironic) 'mină'. in expresia a minca (apuca) 
el! bdnclllita", cu etimologia : contaminal'e dintre bl'ÎJ1că şi fllfculi/ă (nu diminutiv de la brlncă). 
La ca, dacă nu s-a recurs la soluţia I. Adv., 1!. Conj, (ca in DA), trebuia măcar, la Incadrarea 
morfologică, ordinea Adv., con,j., căci sensurile 1- 6 şi \) sint adverbe (la scnsul 1 nu e exactă 
afirmaţia: "ca introduce propoziţii comIHlrative, în care predicatul verbal este lăsat la o parte", 
căci elementele introduse prin ca nu sint propoziţii, ci complcmcnte) şi dOHT 7--3 sint eonjuncţU 
(ieşite din uz, in locul lui ca folosindu-se in limba moderni'i că), Iar sensul 10 priveşte conjuncţia 
compusă ca Sel. 

In privinţ;l llotării accentului, vom observa eă bâ/âr are şi accentul batir, copaslie are 
(şi) accentul copâstie, badd-başă are şi varianta învechită oxÎtonă bacal-başa, iar anost şi abaie 
nu se accentuează ânost (greşeală preluată din TRD\V1) şi abaie. 

La bibliografie nu apar unele siglc care se folosesc In 'interiorul articolelor. E adevărat 
că ele, unele nici măcar prescurtări, sint foarte transparente (Chirija in J!rolJ., Boieri şi ciocoi 
Petru Rareş, la AL [Alecsandri], Scris., Flora 1'., la C. NGR [Costache Negruzzi]), dar, Hpsind 
din lisla blbliografică, nu se cunoaşte ediţia folosită in dieţiollar. 
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în concluzle, ediţia a doua a dlcţtonarutul lui IL Tik tin este () contribuţie importantă 
la dezvoltarea Iextcograttet româneşti. Omagiind figura unui mare înaintaş, această a doua edi- 
pe va constitui fără îndoială un util instrument de lucru pentru specialiştii români şi străini. 

LA. FIOI'ea 
Centrul de Lingvistică, Tstoric Literară şi Folclor 

Iaşi, sir. Codrescu, III'. :2 

ALEXA.NDHU PHIL!PPIDE, Opere alese (Teoria limbii), editate de G. Ivănescu 
şi Carmcn-Gabrlela Pamttl, cu un studiu Introductiv şi comentarii de G. Ivănescu, Editura 
Academiei R. S. România, Bucureşti, 198,j, 442 p. 

Considerată ca fiiud reprezentată de trei "şcoli" ,,-. care activează in cele trei prlncipale 
centre culturale ale ţ.ării -, llngvisticn românească fj fost consolidată de trei mari Invătatl, 
care an trăit In prima jumătate a secolului nostru. După reeditarea operelor principale ale lui 
Sextil PuscarIu şi Ovid Densuslanu a rămas mcă neîmplinit dezideratul repunerii În circulat.le 
a operei celuilalt mare edll al Ilngvlstlnl! româneşti, prea putin valorificată de generaţiile actuale 
In duda profunzimii şi extenslunil ei extraordinare. Simpla reedltare a lucrărilor publicate şi 
punerea in circulaţie a celor incdite Il-ar fi fost totuşi suficientă în cazul lui Alexandru Philipplde, 
căci densitatea faptelor şi ideilor -- este doar opera unui învăţat care era convins că ştllntn 
este şi trebuie să fie grea -< precum şi nonadcrenţa faţă de unele dintre tezele sale necesttau 
cu acuitate o introducere, o motivare şi o actuatlzare, aşa cum se cerc de altfel In cazul reedltărtl 
oricărei opere ştiinţifice sau filosofice de mare anvergură. 

Volumul Alexandru Phtlipplde, Opere alese, Teoria limbii, primul menit să repună 
In circuInţie opera marelui savant român, reprezintă din mai multe l)UllcLe de vedere o realizare 
neobişnuită: prin efortul in vederea stabilirii textului, prin inaltul nivel al notelor şi comenta- 
riilor şi prin perspectiva creată lingvisticii româneşti şi europene. Editorii, profesorul G. Ivănescu 
şi cercetătoarea Canuen-Gatn-lela Pamf'il , au selectat pentru acest volum lucrările cu cea mai 
largă deschidere teoretică, care cnnţin ideile de lingvistică generală ale marelui lingvist. Din 
vasta operă a lui Alexandru Philipptdo, sînt date acum la lumină: Principii de istoria limbii. 
Iaşi, 1894, Introducere În ştiinţa limbii şi Fiziologia sunetelor (acestea elin urmă reproduse după 
textele litografiate Înl\l20·-·1921 şi. completate cu adăugiriIe lui Philippide din cursurtle predate 
ulterior) şi o notă din Originea românilor .. val, II, referitoare la Baza de articulaţie şi baza psi- 
hologică. 

într-UIt amplu studiu introductiv şi In numeroasele note şi comentarii, profesorul G. 
Ivănescu. cel mai de seamă elev şi continuator al lui Phtlipplde. stahileştc, f'"tpă cu etapă, 
formaţia sa intelectuală, fillaţia ideilor din operele sale şi actualizează, explictnd, dezvoltînd, 
corectînd sau combătînd, tezele expuse de acesta. Sub acest aspect, nici un llt mare lingvist 
român, a cărui operă a fost reeditată, nu a benertctat de o atît de extinsă şi profundă exegeză. 
Sint amintite cu acest prilej şi sltuaţtllc de minimalizare, nonrecepta r« şi necunoaştere a valorii 
operei lui Phflipplde, fapte care ali generat serioase prejudicii lingvisticii şi 'culturii româneşti. 
Arăttnd că Principii de. isioria limirii este "prima lucrare pe plan mondial care tratează lingvistica 
evolutivă (dtacronică) generală separat de lingvistica dcscrlpt.lvă'' (p. XIX), G. Ivănescu de- 
monstrează originalitatea ateste! opere, chiar dacă avusese ca punct de plecare o lucrare cu 
titlu asemănător a lui IL Paul. 

Dar G. Ivănescu urmăreşte gindirea lui Phlllppide nu numai In legătură cu fenomenele 
lingvistice, ci şi in relaţie cu filosofia şi cultura europeană In ambianta căreia se formase sa- 
vantul român, Philipplde dezvoltase adesea şi idei legate de .prohlema cUlloaşterii ştiinţifice, 
de etapele şi metodele de iuvcstlg,rţie (CH In primul capitol din Introducere În ştiinţa limbii, 
p. 239--240), precum şi altele referitoare Ia olll şi societate, la posibilHăţile cognitive ale omului 
etc. Pe baza datelor furnizate de texte, G. Ivănescu stahileşte că Philippide a realizat "o doc- 
trină realistă despre limbaj" (p. XLI), fiind "după SchleÎcher, cel dintîi mare lingvist materia- 
list", 

De fapt, ceea ce este remarcabil la A. Philippide esle dialectica obiectivă a lucrurilor 
vilzută in modul de existenţ.ă a universului in mişcare, ca mod de manifestare a cunoaşterii 
şi a cugetării prin .însuşirea În etape sllccesive a cunoştinţelor, ca modele redare gradată, 
potrivit legilor gindirii, a cunoştinţelor şi ca sistematizare a lor. 

Din cereetarea l'api<)]or, Philippide reţine constatarea că întreaga realitate (obiecte, 
fenomene, raporturi) este supusă unei mişcări permanente (p, 4-fl), dar nu acceptă opiniile 
teleologice care. atribuie acestei mişcări un scop prestabilit. Mişcarea nu este ulljJormă, "lumea 
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merge il1 sncadăr! i în zig-zaguri", şi este Iactorul care ,,(!{\ substautt-i 1 malerieiJ acele nenu- 
mărate feţe, supt care ia ne apare" (p. 19\J). Limba, care nu este ul ci numai psih ic. nlci numai 
fizic, "Hlerge pc drumul fatal al mişcării universale, eu toale elementele ci atît de varii 
la prima vedere, dar cu a l.ll. de gren de deosebit unele de altele, cu muşchii, cu nervii, eu 
sunetele, cu tntălesnrfle sale" (p. 1 nil), Pbilippide Intutcştc corect fenomcnele de continuitate 
şi de disconttnuttat.e din procesul mIşc[lr.ii (vezi p. 135---1:lG) i admite că în limbă arc loc o 
permanentă creaţie, ceea ce înseamnă evolutie. Această evoluţie se realizează, ea în teoria 
darwlnistă, prin variabilitate, selecţie şi, apoi, generalizare. Producerea repetată a unui sunet 
face ca să alhă Ior: o "aIUllccare" a sunetului ocazional faţ,'i ele "sunetul uz"; această alunecare 
produsă în aceeaşi dtreclle provoacă la un moment dat schimbarea sunetului initial în altul 
(p, 15--Hi, 198). Dar, aşa cum alunecă sunetele (se schimbă, ovoluează), tot aşa alunecă şi in- 
ţelesllI'i1e cuvintelor, căei însăşi cunoaşterea evoluează. se schimhă conceptele, noţiunile expri. 
mate (p. :37-38, 180). Direcţia evoluttvă prin vnriabititat.c ec;le îns nnrni! cazul general. ",\ci 
uneori variabilitatea poate fi dcvlantă de la o e]irce[ie unică i a Ln nci se produce un fenomen 
de acceptare sau respingere, de selecţ.ie prin urmare. 

Schirnhnrea limbii este pusă de savantul român în relatie cu o multitudtnc de factori 
întrebuinţarea Îl! timp, aualogla, creaţia imediatâ, rilmul, irnprumutul etc. Cele mai importante 
cauze ale schimbărl i Îl! Iirnbă sînt Insă. după Philippicle, baza de articulaţie şi baza psilJologici\ 
(aceasta numită iniţ.ial "Iămmirea psih ică a cunost.Irrt cl or"). 

Omul, remarcă Phitlppidc, nu poate cunoaşte nat.ura decît gradat : "buciiţi ... dlntr-tn- 
sa au devenit treptat cunoscute acestei inteligenţi [a ouiului] şi Intr-o graclare fără sfîrşit. 
de la timp Ia timp şi de la lor: la loc, sfărîmăturile cunoscute se inmulţcs« ori scad" (p. J 28). 
Dar lucrurile, şi prin urmare şi reprezentările lor, se g;lscsc în rap ort uri unele faţă de altele, 
se influenţează ree.iproc, iar aceste influenle şi raportmi pot ap'ln)a i ele atît in sl.are de 
reprezentare, eiL şi în form.ă generalizată, în stare de idee, de noţiune (p. \!). CorespullâiLor 
reprezcnUirlior şi noţ.illnilor avem pc planul limbii cll\'Întcle, (are întrucîl. semnificil lucruri 
se numesc cuvin/e, in 'inteles obişnuit, iar întrucît rCp!'ezinlă rapOl'tlll'ilc se !lumesc Forme [/l'a- 
maficale (i/Jid,). La nivelul general al limbii, cuvintele l'edUll notiuni i se insLituie ca [orllle- 
tip, eăei nu avem pentru fiecare reprezentare un cllv'int (p. 10, iDG 1\J7). i, ca orice unitate 
abstraclil l'eaIlzală prin generalizare ,cuvinlele tip nu se procluc CH il tare in vorbire, 
ele aleătuiesc uzul, "elementul conservator în vorbire" sau modelul ideal şi baza pentru vor- 
birea ocazională, manifestatii Într-o infinitate de varia ntc, Şi cum ele!11cntul variabil se aflil 
in vorllirea ocazională,uzlll se poale schimba numai datorită acesteia, iar modificările elin 
planul vorbirii ocaziollale slnt e.lemenlcle pe baza căror'l se schimb[] limba (p, 10-11). 

Vorbirea uZlla](t devine norml'l penLru membrii unei colectiv.ililţi, limba C0I11111Hl a lor, 
deşi in vorbirea ocazională ei se lasă pradă variaţiilo!', şi, astfel, limba comună se schimbâ 
dato!'ÎUi uzului, iar a:eest.a din eauza vorbirii OCazio1wle (p. 11.), 

Din cele afirma le de PhiJippidc despre categoriile limbă COI1WIHl, uz şi porbire ocazio- 
nală, se poate observa surprinderea de,siivîrşită a dialcelicii fenomenelor lingvistice. Marele 
Lingvist ieşean admite in diversitatea faptelor Jingvistiee () unitate pl'În intercondi(ionare 
(p. 19\J), apropiindn .. se astfel de o eoncepere determinislă a fenomenelor, trăs{rtul'ă eviden- 
ţiată tn chip deosebit prin nlenţJa mare acordat;1 raportului canzaJ, ele surprinderea eiruia 
('ond.iţiOlllllcl validitatea oricărui derners ştiinţific:. 

La fcl ea alţi neogralllHLiei, Philippide numeşte cHuzele "principii" şi consideră cii 
in ee pl'Îveştc limba - care estc prodllsul a două cauze, una fizică şi alta psihică, istoria şi 
evolutia ei trebuie c;'illtate In schimbările acestor cauze (p. :H9). De pe aceste pozi ţii, el 11 com- 
bale pe Vossler, care identifica pentru Viaţl1 organică eauza cu scopul şi acorda UIl rol exagerat 
vointei (p. ,l50- :157), şi se aratâ indignat de faptUl eă istoria lirnlJi.!ol' se filce cel lllai adesea 
numai prin analiza fenomenelor şi legilor f[,J'ă a ţine seama de cauze, Dar Philippide arată dl, 
de foarte lllulte ori, se prezintă drept cauze fenomenele de condiţional'e, lmprejurăriIe, iar nu 
adevâratele mobilllrÎ gcncratortre ale e('celelor (p, :367). Distingel'ea corectă il cauzelor de eon .. 
dij.ij constituie, dIll)â cI, o neeesitale de prim ordin pentru reuşita lIllcI eereetări. 

CU!loaşterea, t:rede Philippicle, nu se poate realiza f{u{t stabilirea legilor, care rezultă 
firesc din generalizarea raporturilor; însă nu orice raport este o posibilă lege, ci numai raportul 
eare se stahileştelntr-un nurniir foarte mare de situaţii. În cazul cercetării dÎac]'onice, lingvistlll 
romlhl constată că "legile nu sInt valabile pentru toldeauna", cJeoarece condiţiile şi cauzele 
se pot schimba (p. 19), 

Philippide dezvoltă o concepţie clialecLieă şi In legătură eli originea şi dezvoltarea lim- 
bajului artl.eulat, care s-a creaL p(\ Jlaza lltlor manifestări reflexe devenite cuvinte tip şi sim- 
boluri pentru comullitate (p. G8--G!J), O dat,! COI!stihlite, cuvintele-tip incep a se Illodifi.ea 
prin alunecarea sunetului şi a iUiclesulni,pl'in analogIe şi contamimlţie. DatoriHt sehimbărilor, 
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forma iniţială li cuvlul clor, atît ca "schelet", cît şi ca înţeles, devine mai tirziu de nerecunoscut. 
Dar, deşi se atla la un pas ele teoria arbitrariului semnului lingvistic în ce priveşte raportarea 
semnulul la realitatea desemnată, savantul român nu o-a putut desprinde de baza istorică 
pentru a o enunţa. Neirrtelegerea acestui luer-u s-a menţinut şi mai l.lrz lu, cînd combate 
ideea sustinu tă ele Sausvure (p. ,lD2 39:». 

După PhiHppidc, psihicul uman este "toL natură" şi este supus, ca orice parte a naturii, 
legilor (p. :3GG :)f](). Psihicul reflectă, iar nu creeaz:J. rcali l.al ea. el nu poate interpreta un lucru 
ca're mi exist:l (p. 3Hl), şi, In acest fel, Il-ar putea schimliu pe a neaccentuat în ă, în funcţie de 
vreun conslderent., _ .. pentru că s-ar articula mai uşor, spre oxcmp lu->, înainte ea ă ,'1 se fi 
produs In rea li la l.c (p. c170--·:l71). Nu rezulL,l totuşl ctt psihicul unui popor nu ar avea () mare 
tusernnătal e în procesul schimbării limbii (vezi p. 9), el îşi pune doar amprenta asupra tuturor 
aelivHilţilor si pruducţi i lor uuut popor. Considerînd evoluţia limbii ca un fenomen inexorabil 
şi necesar, Phtltppido notează că "tnmsformările unei limbi se fac de obicei luconştient:' (p. 11), 
dar şi atunci cind se petrec conştient, adică vorbitorii .îşi dau seama de ele, acestea au Joc tot 
În af'ara voinţei oamenilor. Totuşi el nu ajunge de aici la conclnzla na turalisrnului lii1gvistic, 
după care limba, ca fenomen natural, nu poate fi c1eterminatii în nici un fel de voinţa oamenilor. 
Prin aceasta, l lugvtst.n l rornân subliniază Col Limba are o evolut.le oblectivă şi. că libertatea in- 
dividului j"lVI de limba pe care o vorbeşte este minlmă ; cu toate acestea insii determinlsmul 
lingvistic, deşi una dintre constrîngerile cele mai puternice manifestate în societate, nIL este 
simtit ca atare. Vointa se manifestă evident în norruareu limbii, în crearea aspectului literar, 
a limbii ele cultură, precum i în fixarea aspectului limbii scrise, care reprezintă, în concepţia 
lui PhiJippidc, forma generalizată a uzurllor (p. 17:1--175). 

Din cele relevate, se poate constata că ceea ee a reuşil sil ofere Phf lippid e prin opera sa 
teorctlcă. alături ele urlasa erudiţie şi multitudinea de lapte, este maniera dla lccl.lcă de concepere 
şi de redare a fenomenelor. Prin aceasta, el a realizat nu numai monumentale opere ele ştiinţ,a 
Iimb ll , clar a arătat şi cum trebuie studiate faptele lingvistice, cum trebuie sit se Iacă ştiinţă 
. . 

Profesorul G. Ivăncscu şi Carrn en-Gabr!«!n Parnfil au oferit, prin această ediţie, specia- 
liştilor actnatl o preţioasă operă şi un indruma]' pentru cercetarea ştiinţifică In domeniul lin- 
gvistieii. Celelalte volume al (ediţiei vor conţine, Indiscutabit.Irnat.erf a le şi idei la fel de valoroase. 
Important cste ea llngviştli să aprofundeze şi să fructifice ceea ce opera marelui Philippide 
oferă eu generozi tate. 

Ţoan Oprea 
Centrul de LinglJisticâ, 1 slorie Lilerarâ şi Folclor 

1 aşi, sir. Codresefl, nr. 2 

GIUSEPPE PICCILLO, 11 glo5sario ilaliano-moldavo eli Si/uesiro Amelio d719). Studio 
filologico-lin[fuislico e Ies/o, C.lJ.E ,C.1\1.  Ca lania, 1 \)82, 182 p. -180 p. facsimiJe. 

Secolele XVII şi X VIII formeaz,{ perioada In care contactul direct intre Italia şi Prin· 
cipatele Homânc, inceput deja cu o Sli tă de ani lllai devreme, se intensific,l. deschizind pen;pcc- 
\Jve speciale cultu.ril romţmcti pe () duratii lungă de timp: apariţia Şcolii A rdelen.e, a curentului 
Jat1nist, a celui ltallellist şi, alături de alte componente, participmca la fonnarea şi dezvoltarea 
culturii ll1odel'l1e româneşti. în planul limbii, neologismele italiene s-au făcut tot mai mult 
prezente, mai ales în domeniu] artelor, construcţ.iei şi arhitecturii, in domeniul tiparului şI 
al negoţului, iar în planul ideilor S-)J ajuns mai repede la formularea conştientă a originii 
rOm!llle a poporuilli român şi a celei latine a lirnbii sale, Toate acestea se datorează artişUlor, 
meşterilor, negustorilor -- mai ales din Genova şi Vene\.ia ,cît şi a misionarilor eatolicF 
trimişi de colegiul Propaganda Fide de la Homa, toţi cmători, pe o durată de timp mai 
sCllrti'i sau mai lungi\' In Principatele Homilllc .. AHituri de diferiţi meşteri şi artizani, misio- 
narii italienI au reprezentat, mai ales ln N!oldova, un şir neintrerupt de prefecţi apostolici2• 

Printre italienii apropiaţ.i timpului nostru care ali închinat, cu pasiune şi înaltă ştiinţă, 
studii de referinţă acestor capitole dhl istoria relatiilor cllltllrale între cele clolul popoare 
rornanice se impune azi numele prof:esorului Giuseppe Pieeillo de la Universitatea din Catania 

1 ef. în special Hamiro Ortiz, Per la slol'ia delia cLlIlLll'a italiana in Romania. Prima 
edizione italiana, riveduta e cO!Tctta, HOllla, lstituto per l'Europa Orientale, 194;\, .pp. 42 şi 
urrn., 75 şi unu. 

2 N. Iorga, Istoria bisericii româneşti şi a oieJii religioase a Românilor, Tipografia "Datina 
I{o!ll[lIIcase!1", Vf"tlel1ii-de-1VIlln"tc, L 190\l, p. 321 şi unl1. 
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(SlclJla). In afara aproîundărll acestui domeniu culucrări despre Stolnlcnl Constantin Cautacus 
zlno, Franclscus Lovas, Vito Plluzlo sau Stlvestro Arnellu, Giusepp« Plccillo este prezent in 
literatura de specialitate şi eu lucrări de istorie a limbii şi de dialedologie românească nord- 
I sud-dunăreană, Irnpunlndu-so nu numai prin cunosttntcle de mare Intindere, spaţială şi 
temporală, de limbă românească, ei şi prin soluţionarea unora dintre problemele dificile ale 
domeniului 1n cauză. Nu este lipsit de Irnportantă să a(][1ugăm că, de zece ani, profesorul 
Plcci1Io conduce un lectorat de limba română la universitatea anrlntif.ă, rod al iniţlativei ş! 
strădanie! personale, alăturtndu-so astfel unor nume ilustre de roniânlştt italieni ca Marlo 
R.uttlnl, Carle Taglfavlnl, Gino Lupi, Mariano Ham ş.a. 

Pentru date despre viaţa lui Sllvestro Amcl!o, autorul n. mers direct la acte şi cores- 
pondenţă din epocă - intre care şi unele scrlsori 81e lui AmeJio Însuşi, aflate In Arhiva 
Congregatlel Colegiului Propaganda Fide de ia Roma. Născut, eu o probabtiitate stabilită 
de Giuseppe Plccillo, în perioada anilor 1680--1690, Amello este trimis, Între 1712-1722, 
tn calitate de călugăr misionar, in Moldova", împreună cu alţi confraţi, unul italian, Iar cel 
de al doilea polon, Persoană cultivată, Arncllo urmase cursurile Colegiului de mtslonar! din 
Alsslsl (In provincia Umbria), dlstlngtndu-so drept unul dintre cel mai buni elevi. Din date 
mai puţin clare ale epocii, Gluseppc Piccillo presupune că Amello a Iost prefect apostolle In 
Moldova intre anii 1720- şi 17:224• Reintors în oraşul SiU natal, Foggia (în provincia mort- 
dlonală Apulia), ştirile despre el se pierd. Într-nu ultim document Care se păstrează În legă- 
tură cu el, şi anume Intr-o scrisoare a sa către Congrcgntte, Amello Inforrnează despre trimi- 
terea manuscrisului său, spre a fi publicat. Este vorba de Conciones latinae-tnukiaoo, un 
număr de 85 de predici scrise paralel in latină şi română, datate 1725, In afară de acestea 
şi de alte scrleri bilingve, in italiană-română, sau Iatluă-rornâuă. Arnel!o a mal lăsat un 
Brene uocabulario iiatiano-mnldano, intr-un manuscrfs aflat în Archivio de! Minori COllven- 
tuaJl din Roma. 

In felul acesta, Amelio duce lllai depa rte tradiţia n nor mlsional'i italieni care, Incepind 
cu un Gasparc da Noto (1644) şi continuind eu nn Vito Pilnzio (Hin). I:Jsă traduceri din latină 
In română ale textelor religioase, sau scriu despre limha română. 

Istoria manuscrisnlui discutat pe larg In cartea lui Giuseppe Piccillo este urmărită In- 
deaproape, autorul folosindu-se mai ales de scrisori ale lui Amclio însuşi. Pe această bază se 
face precizarea că textul păstrat pină 1n zilele noastre este copia făcută după o primă formă 
deterlorată de ploaie, pe drumul de intoarcere din Moldova către ItaHa. Scopul acestui Breve 
vocalmlario a fost să servească misionarilor italieni eare urmau să ia drumul Ţărilor române. 

In istoria filologiei româneşti s-a ştiut foarte tîrziu despre manuscrisul italian-moldav 
Intocmit de SlIvestro AmcIlo. Semnalat abia în 1023, de către Francisc MOl1ay, În revista "Glasul 
Minorităţilor" care apărea la Lugoj, esLe supus imediat unei prime discuţii de cătrc Ovid 
Densusianu, In "Grai şi suflet" (1,1923-1921, lll'. 2). Dar, aşa cum constat{l autornl cărţii de 
taţă, "In realta il Densusiauu non fece un'analisi molto approfolldita delMs., ma si lill1iUl 
a presentare il conLenuto, a mettere in rilievo alcuni faUi linguistici di pal'ticolare interesse 
e soprattutto a puhblicare un clenco alJbastal1za nutrito eli voci del glossario, ma senza un 
adeguato commenfo" (p. 33). La această discutie participă şi N. Drăganu în revista "Făt- 
Frumos" (1926, nr. il. 

Dacă In privinţa Cafccl!ismului Amelio ma! are predecesori, lexiconul său bilingv ltalo- 
român nrmează. cronologic, doar vocabularului atribuit cit, Carlo Tagliavini Stolniculni 
Constantin Cantacuzino6• 

3 Ramil'o Ortiz (op. ci/., p. 103-104) informează că Amclio a fost prefect apostolie nn 
l1umai In Moldova, ei şi "in Valaehia, Tal'tal'Îa şi Transilvania". 

4 După N. Iorga (op. cit., p. 325). această prefectură a lui Amclio se va fi. desfăşurat 
Intre anii 1718 şi 1724. 

5 Giuseppe Piccillo rectifIcă afirmaţia inexactă a acestuia, după care varianta Catechis- 
mului lui Amello n-ar fi "decît o copie c1t sc poate de fideJ:l a celui... tipărit în Roma la 1677 
de călugărul Vito PiJuzio", punînd in paralel textele celor doi nusiollari italieni (pp. 34- 35). 
Cu tot modelul lui PiJuzio de care s-a servit Sil vestro Amelio, textul celui din urmă trebuie 
apreciat ca fiind un text original şi de sine stătător, căci .,le Înl10vazioni prescnti neI testo deU' 
Amello riflettono una diversa e pÎlI recente fase crol1ologiea del llloldavo". 

6 Mario Ruffini a avut ideea dc a consulta, în biblioteca rămasă de la Constantin 
Cantacuzino, cărţile italieneşti care s-au păstrat, în numiir de 160 (cL capitolul La stolnie 
Constantin Cantacuzino e le opere ilaliane delia sila biblioteca. pp. 54--7(\, din vol. L'illflusso 
itallano In Valacchia !leU'cpoca di Constantlll BrincoveaJw 1688-1714.. Societ. Ac.ad, Horn .• 
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Cartea lui Giuseppe Plccillo este prlma monografie a vocabulm-ulul lufStlvestro Amello, 
monografie care are meritul de a st.abili, prin multiple l'cctlficări, istoria textului şi de a-l supune 
unei discuţii lingvistice complete (din punct de vedere grafic şi fonetic, morfologic şi lexical, 
cu toată problematica acestui din urmă capitol: elemente latine şi imprumuturi, studiul derl- 
vatelor, discuţij de natură semant.lcă a lexemelor clasate etimologic). Textul vocabularuluţ 
este reprodus şi in facsirnil, dar şi în transcriere tipărită, cuvintele fiind numerotate. In felul 
acesta aflăm cu precizie c,i suma cuvintelor glosa te de Arnalio este ele 140\), corectindu-se de- 
finitiv afirmaţIi anterioare, care le reduceau la 1 000. 

Deşi vocabularul lui Amello are importanţă şi pentru partea italiană a lui, căci Inre- 
glstrenză numeroase elemente lexicale mcridlona!e italieneştl, explicabile prin obîrşia autorulul", 
pe noi ne interesează, însă, sectorul de limbă română, In toată complexitatea in care 11 cerce- 
tează Gluseppe Piccil!o. 

Amprenta grafică dominantă il cuvintelor româneşti la Amelio este, cum era şi de aşteptat, 
cea italiană. Din acelaşi motiv, sunete inexistente in latina sau in Itallana literară se redau 
grafic mult mal variat decît sunetele cunoscute celor două idiomuri înrudite. In glosarul lui 
Amcllo, pentru [ă] se folosesc 5 grafcme (e, ae, e, a, o), aproape aceleaşi ea şi pentru [il (e, o, 
ac, y, 1, a)", S-ar fi cerut aici să se deosebească chestiunile de pură convenţie grafică, de cele de 
redare a unei pronunţ.li dialcctale, dlrerlt.ă de forma literară modernă, ca în cazul lui talliar 
(p. 48) in care ut: din prima silabă nu-l reprezintă pe [i] ci este rezultatul unei rnstlrI specifice 
graiului local moldovenesc. Grafia cu ic pentru asa-zlsul [e J redă, în fapt, rostirea populară 
românească. De aceea, exemple de tipul leqtunanul, iereiuku, ieîi ş.a, trebuie detaşate de exemple 
cu grafia ae pentru [el, unde avem o simplă convenţ.ie şi nu lin fapt real de limbă. 

Aşa cum bine se semnalează, unele gratii (cum sînt cele cu k pentru [cJ, efo kurkatio, kat 
ş.a., sau ClI cz pentru [c], ca In czijtesc, Insă ciur, sau cu dz pentru WJ, ca in ardzţjnt, alătur! de 
giurato, sau ClI sz pentru [s], ca in szlnqur , alături de suţlet, sau sz pentru [15], ca in conuszaeţş 
pun In evidenţă o Influen ţă polonă şi maghiară _. limbile care susţineau ofensiva catolică. 

Desigur, sunetele care l-au pus pe Amelio în cea mai mare dificultate atunci dncl a scris 
româneşte eu caradere latine au fost cele inexistente In limba proJlrie atit lu varianta ei literară, 
cit şi In cea dialcctală. Este vorba de [sJ, [z], [il şi [h]", penlru care, aşa cum procedează şi 
Vito Pilllzio sau autorul Lexicoulllui Nlarsilian, se lasă din plin influenţat de graflile polol1ă şi 
maghiară. 

Scrierea multor cuvinte este, Insii, itaLienizantă, mai ales in cazul reduplicări! conso- 
nantIce, ca In racchiu, squrra ş.a. In assanl (p. 56), nu ni se pare o reduplicare nemotivaiă fono- 
logic, eum sint celelalte exemple, căe!, pentru Amelio, ca şi pentru oricare alt italian, scrierea 
cu -s- llcgeminat al' f1 l'eprezenhct spiranta sonoră, şi nu cea surdă, reală. 

Discuţia În jurul grafiilor şi înregistrării fonetiee a cuvintelor la Amliţio, purtată de 
Giuseppe Piccillo, j)l'cslIpune serioasa cunoaştere a celor două limbi în cauză, )ceea ce este din 
plin demonstrat de fiuiol'lll cărţii pe care o discutăm. Există la Amelio, aşa "cum am mai spus, 
fapte carc se explică prin dialectul său de acasă, precum este frecventa confuzie Intre surde 
şi sonore (cf. giogare, pentru jucare, ciolaii pentru gialliu ş.a.; p. 71', 72, 74 şi ul'm.). 

Analiza fouetismelol' moldoveneşti in voeabularul lui Amelio punţ In evidenţă, Intr-o 
măsură mai mare decIl. textele epocii, prezenţa unor particnlarităţi dialectale, In bună parte 
prezente şi azi, Nu este deloc surprinz{ttor, de exemplu, faptul că Amelio lasă adesea numele 
femInIne {,'iră vocala finală, percepută clar numai in zone din afara Moldovei, ca lu boboiaz, 
buryau, clopoll1lJz ş.a. (p. 57). Aeeastă finală reprezintă, In Moldova, un sunet velar intermediar 
Intre [ă] şi el] ea apcrtl1l'ă, pierz!mlu-şi chiar caracterul siIabic, foartc bine perceput in sudul 
ţării, un sunet pe care Giuseppc Piccillo îl caracterizeazii pe bună dreptate "una pronunzla 
debolisshna di ă" (p. 58). 

Munchen 1974). Analiza făcută de RuUini întăreşte portretul deja cunoscut al cărturarului şi 
omului polHie valah, caracterizat prin "vastita spirituale" şi "profonda COllosccnza delia Jillgua 
italiana e di quella latina". 

7 Amelio s-a născut la Foggia în Abruzzi. 
8 Unele dintre aceste convenţii grafice se datorează. nu numai lipsei unui semn pentru 

un sunet car;:, JIU avea corespondent în alfabetul latin, ei erorii de percepţie acustică din partea 
lui Amelio, ea In cazul ulIui GZYJllO (pentru azimă), sau imblu, pentru rostirea moldovenească 
dialectah\ imblu, c1ll'cntă şi azi, şi IlU arhaică, cUIn o consideră Giuseppe PIccillo (p. 47). 

9 Giuseppe l'iccillo foloseşte, pentru unele dintre aceste sunete, transcrieri diferite de 
celc curente în alfabetele spedale şi păstrează obişl1nite1e litere ale alfabetului român: [ş], [j] 
(p.53-55). 



Malle fapte dialcctale, Inregl straie de Amclio. sînt lnc:1 prezente în Moldova. ca de 
pildă deschiderea lui [ă] neaccentuat la fa] sau inchiderea lui [el neaccentuat la [il, Reflexul 
invers al celui din urmă fenomen (ef. ex. din Arnello, de tipul saehasiro , siclda, p. 60), prezent 
şl tn alte texte ale epocii şi existent şi azi, este o hipercorccţte. a cărei vechime este greu de 
stabtllt. Dealtfel, în afară de comparaţia permanentă eli Vilo Piluzio, cu Lexiconnl Mursil ian 
sau cu alte texte Hle epocii, Giuseppc Pl ccillo. pentru f'iecare fenOlnen In parte, caută expll- 
cuţii de amănunt, sprljfnlndu-se pc o blbllograf'Ie de cea mai bună relerinţli şi dovedind, totodată, 
excelente cunoştinţe de istoria limbii române, precum i ele elialeetologie românească. 

La discutarea formei sub care apar la Auiello diftongii românest i, trebuie specificat 
că gmfia ia pentru ea este strict Ionctlcă (fcriasiru ş.a., p, (5), Cît priveşte rnonortongarea lui 
ea la e înainte de vocală palatală, ca este un fapt real In secolul al XVIII-lea (czetelor pentru 
cetelor, sau retnletujlor pentru rimlcnilor şi nu rămlconilor, aşa cum se notează la p. 65), Forma 
sera (cuvint pe care Amelio 11 turegtstreazâ şi în forma lui specific moldovenească sara, p. (l[,) 
nu este reflexul !nOl1o[toTlgflrii lui ea, c:1ei, după spira nt.ă , deja cu cîteva sute de ani înainte, e 
din di[tongul român comun lea] se velarizasc ; scrierea acestui cuvînt ln forma sera la Ametio 
este f'ie o eroare gra fi d'i , fie o eroare de perceptte a sa. De asemenea, Iapt.ul d AmeIio îl red:'i 
frecvent pe ioa] ca monotlong (d()1Jifocâ ş.a.. )J. 66) nu este, cum crede Giuseppe PicciJlo, 
o posib.iJ;1 rostire dialedalf1 (aşa cum se 'll1lUncşte fenomenul în Transilvania sau Maramureş, 
sub influcn!.ii ma gh lară) , ci, aşa cum afirma şi O. Deususianu, el este un element. pur grafIc, 
explicat prin baza de audltrc Haliencase{l a lui Amcllo, în limba căruia acest diftong nu exista. 

in domeniul consonanttsmulut. renomeuut românesc cel mai imporlant înregistrnt de 
glosaruJ lui Amelio este palatalizarea labinlelo]', Contemporan cu Cantemir, /lrneJio îi ofeni lui 
Giuscppe Picdllo un argument împotriva afirmaţi ci savantului român, după care palatalizarea 
lalJialeior ar fi fost, la vremea aceea, caracteristicil doar femeilorlO• 

C:lderea lui [h 1 este un fenomen caracteristIc nu numai SUdlllu.i ţ:lrii, cum llolcnză Gillseppe 
Piceillo (p, 7il), ei şi Moldovei, De aceea, gloslirile lui Amelio arag pentru harac, asnll pentru 
hazna ş,a. reflecl{l un fapt existent în graiul cu care misionarul it8.lian s-a aflat in direct contact, 
în cei zece ani petrecllt.i în Moldov,t, 

FOfmanţii unor categorii gramaticale la cuvintele înregistrate ele Al11clio diferă de limba 
literară - pc care Giuseppe Piccillo () ia ca reper _. din acelaşi motiv al l'eflediirii permanente 
a Ullor particularităţ.i lonetiee regionale, in MoldoVH, pluralul fcmininelor nu se realizează nicio- 
daHl prin -c, dlci uiei, la fel ca şi în sudul Italiei, aceasUi vocală se inchide la [i], sau, în condiţ.ii 
prielnice, se velarizcaZf1. [> îJ, De aceea, plurale de tipul alun!}, ikrU (1'. 77·-78) reprezinUlllorma 
tureutii pentru Moldova. La [el se înfăjşeazii situaţia şi pentru lIeutre, eL piceiary (p. 78). 

Pentru capitolul referitor la derivatele înregistrate 1n glosarlll lui AmelÎo, Giuseppe 
PiccilIo a apelat la o informaţie bihliograficii rcmareahih'ill. Aproape liec,\rui şir de formaţiuni 
clerivaţionale i se dedidl o discuţie riin pcrspeclivii istorie{t, Iar aici, observaţin cii, spn, deose- 
bire de formaţiunile clerivaţionale cu sufixe, cele CIl prefixe sînt mai puţin llulUeroase la A.meJio 
(p, S:3) este valabilă pentru întreg lexieul limbii române, ' 

Capitolul cc] mai extins în cartea lui Piccillo este (;el Cl1privire la ana]i?;a lexieo-semantidt 
a vocabularului lui Al1lc]Îo. Există o diferenţă între ceea ce se anunji; în titlul de la p, 84, C/l/Jinle 
dispelrllfc din limba ac/uah] saLT pUfin folosite şi subtitlul In jJfmUJ ted (Re,qiol1alisme şi Ci/Uiille 
populare), Situarea pe poziţ.iile limbii literare rOIlUlnc poate, toluşi, sii dllcăuileo!'Î la confuzia 
dintre Llrh,Jism şi regionalism. Această persjJectiv{l lllJ este, Însă, cea mai potrivit:), fiindcă, 
de reguHî, ea nre un cara eter destul ele mtificial, In sensul pe 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 nu fi de ,5ag{l'" "a sel,ine de şagă")/ saC!'- 
!iacd (searb(ld şi mold, sarMd), baldzokLlrc (batjocura), kokos/crku (cocos!ÎTc), miz!ocy!oriii. 

10 "In reaUa --. spune Giuseppe Picc.illo - c'e tI:l rilevare ehe se quesLo [CJlOlllCllO Iosse 
sbto una pceuliarit,) fenllninÎle, csso sarehbe stato eel'tamente evitalo da Il 'Alllelio". 

J.l Surprinde Lotuşi lipsa, In lista foarte largă a ti lllll'ilol' hibliogmfice, a cărţii flllldameu- 
Laic a lui G. Paseu, Sufi.rele româneşti, Bucureşti, 1916, 

12 P:lstrăm aici grafiile lui j\melio. el'. p. 86 şi unu. 
18 Pc care Giuseppe Piecillo 11 dh ea "vaj'jantc regionale <li şa" (p. 86). Cnvîutnl, însfl, 

se Încadrează în scria elementelor lati ueşti terminale în -elia (Inax1l!a, sItUa, în cazul de fat:l 
sel/a), care În veelH1 romilnă au Hvut pretutindeni forma lungă în -uel, ast:1zi sCll1'tatCl (mâsca, 
8lea, şea). în cazul formei articulate, aa emIl se aflii glosa lui Atnelio, şealla- şea (sau illold. şaua- 
şa) reprezintă opoziţia articulal j nearticulat. 
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(mijlocitor "mediator"), slubari} (şliubei ) nu sînt arhalsrne, (,1 elemente lucă vii In graillrile 
rotnânestl si luai ales în Moldova. De aceea, ele ar lreImi deLasatc de cetelaltc lexeme, care 
fonneai5 marea majoritate şi eare intr-adevăr rcpreztntă cuvinte' dispărute din uz. 

Şi pentru capitolul Ctioinl« eli scmniţicat diferit de cel ac/ual (p. 102 n rrn.), avem de Iăcut 
unele observaţii de detaliu: giogul'e (giuNlre) la diat cza activa are şi azi sensul principal 
de "a dansa" ; formula de salut buona uretna (bunei orcrnca ) se foloseşte şi azi, mai ales În mediul 
1'\\]''11: la fel clestţjii (lteleştcu ) işi piistreazi'i sensul de a lt ădrrtâ nealterat. Spre deosebire de 
capitolul anterior, citat mai sus, alei se selectează cuvl nt.c care sînt clar arhalsme şi deci nu 
mal an cum ,,1 intre intr-o opoxlţ.ic cu lin sem actual: 11lOlilIă, noenunnt "mercenar", stan "sta- 
tuie", arkaaa ,.avocat", hac "premiu", ţiil ro p "dojenitor", galbanaszu (gâlbcnaşi "încasatorl"), 
lezuiiuta tlcsuilurt: "adula\ie''), rodictosii (rod.icios "productiv") ş.a. Pulanii, cu corespondentul 
italian utnido la Amcliu, este sigur o eroare gnlfic:il. cu p in locul lui j, aşa cum l-a 
explicat şi 0, Densusianu. Este foarle posi hi] ca majuscula P în grafia lui Amclio să fie o 
transcriere greşitii, mai ales că. manuscrisul lui Amcllo. aşa cum s-a văzut, reprezintă o a doua 
variantă, refăcu Lă Lot de el. De aceea, explicaţia nrofcsorntul Piceil1o, referitoare la faptul cii 
pilaful se găteşte "in urnldo" (p. 119), IUC/'II care al' put.ea fi o cauză a 111odil'ic11rii semantice 
In cauză, nu ni se parc admislbttă, pentru ruot.ivul că. sensul notal de Amelio este eli desăvtr- 
slre necunoscut, at it azi, cît si in epocile anterioare ale limbii române, 
, Importante observatlf 'pentru istoria limbii române se întîlnesc la discutarea unor serii 
slnonlrnlce elin vocabularul Iui Arnollo, tntărlndu-se asUel consta tărl deja făcute în această 
privinţ'l. Rclui1.m aici, În fOfm<'i prelu('l'at{l, concluziile autorului cărţ.ii În aceast{l privintă : 
1. în cazu] în care, într-o ('otl1peti\ie sinonimie'l, unul dinLre elemente nu a parvenit limbii 
române moderlle, aeela este, ele regulă, un element nclatin, 2. Mai mult ele ::l()% din siJloni- 
mele Înregistrate de Amelio sint :ll'haismc şi rcgiol1alisme sal1 elel11ente populare, neseledale 
de limba literarfl lIJodern{l, ceea ce dovedeşte "ii caratlere al'cai('o, regionale e popolare tU lina 
lmona parte deJle voei contenute ne! glossario elell' Alllelio" (p. 125). 

Nu sintem, În schimb, de acord cu afirmaţia finnUl, cii fouetisl11e de tipul pOrell (p/[âu), 
/VoTkllloc (/Jircolac), mungolo (mîncaI) ş,a. (p, 127), care apar in aceeai formă şi ln Lea:iconlll 
klaT8ilian, şi 1n AnolllJll1l1S Caransebesiensis, şi în alte citeva documente ale epocii, întocmite 
ele străini sau, în orice eaz, de perfcc,ţi eUlloseători şi vOl'J.Jitori ai Iim bUi ta !iene, "non possono 
essere altribuite a selllpliee casuaJihl, anche se al momento aUl/ale le, llostre (',0110Scellze non ei 
eOllscnlono cii poLere affermare se e qtîali l'atLi cii )J/'ollullzia esse riflettollo" 1'1, Pulem spune 
totuşi eu certitudine că aeeste rosllri se situeflz,'iÎn afa!'a speeifieului de evo!1l1.ie formaEi 1'0- 
lJt<lnească : ele sint datorate /'le Illlei baze de audi ţie !1e!'oll1llească directă (a autorului), sau 
indireetă (un informator Ileautohton). fie unei baze de articula [ic a unor vorbitori neromâni 
(unguri, poloni), Cl/re se puLeau afla printre catolicii misionari. J 

Cercetarea exLinsl.l clar şi profunclii, totodată, a lui Ginseppe Piecillo, întl'lÎprinsll direct 
pe manuscrisul italian-român al lui Si]veslro Amclio ele la inceputul veacull'i al XVIII-lea, 
reprezinHi o contribuţie uti!>l şi deci imporLl.mt,\ la e"noaterea unor aspecte nle istoriei limbii 
româneşti, lileluderea textului lui Amelio în cHt'Lea discuta Lii aici, atit in facsimil, c'it i în formă 
tipăritl.l, mllreşle valoarea ştiirq.ific,l n acesteia. 

Lumtni!a Fassel 
Frcilmrg i. Br. (R.F: Germania) 

EFTIM rE NIUHGIJ, Cu!'s de j'ilosoj'ie finul la Academiu jl,Jihâileană (1834 -" 3,) ; 183.5- ,JIJ), 
ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Victor Tîrcovnicu, "Facla", Timişoara, 1\lStî, 324 p, 

Editarea oricărui text J'Omilnesc elin epoca veche sau din perioada formiirii limbii şi 
culturii moderne reprezintă, fără ÎlldoiaUi, un fapt dellJlJ ele remarcat şi cel eare şi-a Hf;\Unat 
snreina de 3 da la lumină textul respectiv merită toatll aprecierea, clac{l această sarcină a fost 
dusă. la sfîrşit cu rezultate bune. 1;;ste allsolut nec:esal'ii însă, de fiecare daUI, verifir:area acestor 
rezultate, ciîci se poate Întîmpla ca editarea, în loc să Pl'Oc!lI('(l eIedul cultural scontaL, să reali- 
zeze () imagine falsă asuJlra fellomenelor, cînd textul publicat conţine (prea multe) elemente 
diferite faţ.ă de original şi, ea atare, Îllcetcaz[l de a fi o oglindă a acestuia. Aparent, nu orice 
text vechi nccesiW din partea editorului () mare aerihie filologic<'i, importallt: ar fi doar S{l 
nu se modifice conţinutul de idei, chial' clac<'i unele cuvinte sau sintagme au fost "rectififate". 
Aşa s-ar pune problema Ilumai dac{l Il-ar exista o legăLurii str1nsii Între fornw limbii tex- 
tului, modul in carc se exprimă ieleile şi lwtura acestor idei sau dacii spcdaliştiI in materie, 

1'1 "Nu pot fi a Iribu.ite simplei Întlrnpliil'I, chiar dae,\ în prezent cunoştinţele noastre 
uu ne perrnil "ineă Sfl afirrntill1 dacii şi carc fapte de pronul'qie sînt refifdale", 
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In speţă istoricii culturi! sau ai unei anumite discipline sau arte, n-ar fi interesaţi In a cu- 
noaste, o dată cu Istnrlcul apariţiei, pătrunderii şi dezvoltării ideilor, elementele lexicale prin 
care au fost desemnate noţiunile şi oseilaţiile care au avut loc pe acest teren. Aşadar, editarea 
unui text vechi presupune, sub toate aspectele. reflectarea cit mai fidelă a limbii în care a fost 
scris. 

Opera lui Eftimie Mnrgu a fost, In ultimele decenii, în repetate rinduri în atenţia specia- 
Ilştllor. Trecuse lnsă o lungă perioadă de timp de cind G. Bogd:m-Duică consacrase o amplă 
monografie vieţii şi aetivită[ii acestui Invăţ.at 1 şi nu se mai făcuseră paşi Irnportantî în cunoaş- 
terea şi difuzarea operei rămase de la el. De o sporită atenţie s-a bucurat acum activitatea pro- 
f'esorală a lui Murgu, căci deschiderea cursului său de filosofie, in noiembrie 1834, a reprezentat 
inceputul tnvătămtntulul superior In Moldova i piatra de temelie fi facultăţilor de filosofie 
şi de drept, pe baza cărora se va Ionda, în J 860., Universitatea Ieseană. în ediţia Ettimio Murgu, 
Scrieri, Bucuresti. l()(j9, alcătuită de 1.D. Suctu, au fost cuprinse o parte dintre lucrărîIc rămase 
de la rcvoluţlonarul bănătean. printre care şi frBgmente dintr-un manuscris (identificat de 
G. Bogdan-Duleă) conţinînd cursul de filosofie predat de Murgu la Iaşi. Acest curs provenea 
de la un cursant al Seminarului de la Socola. căci prelegerile erau citite şi la Facultatea teo- 
logică (care ţinea de sistemul de Invăţămtnt al Academiei Mihlnene, unde preda Murgu). 

Victor Ţtrcovntcu cdttează acum un manuscris mult mai apropiat redacţiei originale, 
păstrat In fondul Bibliotecii Centrale Universitare "NIilwi Eminescu" din Iaşi, făcînd con- 
fruntări amănuntlte şi cu celelalte manuscrise ale cursului, existente în fondul Bibliotecii 
Academiei din Bucureşti. Manuscrisul ediLat a fost Identlricat de G. Ivănescu 2, şi nu de Emil 
Diaconescu, cum menţionează Victor 'I'Ircovntcu în studiul introductiv, iar identificarea 
celorlalte manuscrise de la Biblioteca Academiei, precum şi stabilirea calităţilor de întîietate 
ale cursului editat au fost relevate In cercetări anterioare 3, ele nefiind, cum s-ar putea 
crede - in lipsa oricăror indicaţii _.'-, contribuţii ale editorului. Unninuu-I pc G. Bogdan- 
Dulcă, Victor Ţtrcovnlcu a realizat o amplă comparatlc a manuscrisului lui Murgu cu manualul 
prelucrat de Invăţatul bănăţean, adică cu lucrarea .Joannern Irnre, AmicLls [oetlns raiionis 
cum experieniia, Pestin!, 1.8:-30--19:31, scottnd tn evidenţă interpretările sau contrthuţttle ori- 
ginale ale lui Mnrgu. 

Victor Ţtreovnlcu a tratat in studiul introductiv o serie de probleme in legătură cu 
actlvitatea didactică a lui Eftimie Murgu şi in legătură cu structura, conţinutul şi exten- 
siunea cursului predat de lnvăţatul bănăţean. Nu a folosit Insă (sau numai nu a menţionat) 
informaţiile dintr-o serie de studii elin ultimii ani, care î.i puteau oferi sugestii în legătură cu 
Importanţa, fondul ideatic şI. limba cursului publicat. Este surprinzător faptul că lipsesc orice 
retertrl Ia particularităţile de limbă şi de stil din manuscrisul lui Murgu, care relevă superiori- 
tatea acestei lucrări şi sub acest aspect, faţă de alte opere filosofice scrise în limba română, 
anterioare sau ulterioare. Este prea restrînsă in acest studiu Intvoductlv secţiunea referitoare 
la problemele Ilmhlt, foarte adesea prezente in paragrafele cursului publicat şi foarte la ordinea 
zilei In momentul în care preda Murgll. Nici aprecierile în legătură cu terminologia filosofică 
întrebuinţată de acest invăţat nu sint suficient de relevante, iar Glosanzl de la finele volumului 
nu oferă decit In măsură redusă "cheia" caleurilor şi perifrazeJor, destul de numeroase, care 
apar în lucrare, de cele mal multe ori în eOlleurcn!ă cu neologisme imprumutate din latină. 

Textul publicat de Vidor 'flrcovnicn conţine deseori emenc1ări ale originalului, care llici 
llU realizează unificarea formelor, aşa cum şÎ-[t propus editorul, şi nici nu erau necesare pentru 
Inţelegerea textului" căci acesta a fost foarte îugrijit şi clar redactat. Astfel, editorul a redat 
prin tlital calcul uităt "intuiţie", dar aici Mmgu voia să evite folosirea unui participiu (substan- 
tivat) omonim aceluia al verbului a tlita, eăei verbul a se uita ,- a cărui corespondenţă semantică 
cu lat. inlucol' i-a sugerat calchierea - nu are un participiu cu largă folosire. Total inoportună 
este redarea in forma conşliu (p. 252) şi conştiintă (p. 259) a euvintelor consciu (III, 92V) şi con- 
sCiinjă (III, 110')4. Ca brmăţean, Murgn folosea fonnele Cll see şi sei, recomandate de Paul 
Iorgovici, Iar scrierea ca atare cu slove chirilice nu-i punea editorului nici o problemă de inter- 
pretare. 

G. Bogdan-Duieă, Eflimie Murgu, Bucureşti, 19,37. 
G. Ivănescu, Formarea terminologiei filozofice româneşti moderne, în voI. Contribujii 

la istoria limbii române literare i'n secolLll al XIX-lea, Bucureşti, J956, p. 174. 
3 Vezi Ioan Oprea, Eflimie 1YI1Zl'(Jll la A.cademia Mihăileand, în ALIL, XXVII (1979- 

1980), p. 179-183. 
'j Manuscrisul editat este compus din trei caiete, ment.ionate aici în ordine prin cifre 

romane, 1nregistrate la Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Emi nes cu "din Iaşi sub cotele 
III 15, III 16 şi III 17, 
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în textul publicul de Victor Ţtrcovnlcu, neologismele care pornesc de la imparisilabicele 
latineşti in ,.(tJio, (l rtoni« apar rcdut.e în -(!Jit sau " (t)iune. Substant lvele cu forma =(t )!« 
corespund uneia dintre! opţiunile lui Murgu : condiţie (III, nI)") sau cutuiiţiile (III, 110r ; fone- 
ttsmul specific nu a fost respectat de editor). De cele mai mnlte ori msă, editorul 11 modificat 
formele oferite de textul original: condiciotic (III, transcris condiţii, propoztcione OII, 
149V), propoziciunea (III, 158'') şi propozitione (III,11 transcrise propoziţia. Mai nefirească 
este transcrierea prin =(tt iunc, ţ.inînd cont ciî asemenea forrne apar abia în jurul anului 1845, 
fiind promovate atunci simultan de a serie d e lnvă!,ai din cercul Blajului (precum 1\. T. Laudau, 
T. ClpnrIu etc.), La Murgu, formele preferate sînt In ,,(t)ione (uncorl modificat), căci învăţatl 
anteriori, ca Petru Maior şi Gheorghe Lazăr, le prclerascră : absiraccione (III, 74'), transcrts 
abstracţiune, condicione (III, 118', 122v, 157') şi cotuiiţione (III, 11!)", 120"'), transcrise condiţiune, 
constiluţioncle (III, 161'), transcris const itntiunile, naţtone (III, 157'), transcr!s natiune, dar 
păstrat în alt loc noiioanelor (II, 32'; reprodus In ediţie la p, l(2), reliqione (III, 1(i1'), devenit 
in mod surprinzător în editie reliqhlunen (p. 288) etc. Sint roarte numeroase cazurile de înlătu- 
rare a fonetlsmelor Invechite, regionale sau care aLcst.ă anumite influente din acea epocă. Nu 
este normal ca forma sisttmă f.ă ne redată prin sistcniă, căci, deşi traducea după latină, Murgu 
folosea desigur forma uzuală atunci, care urma pronunţia din neogreacă. 

Faptele semnalate mai sus relevă existenţa unor inadvertenţe în stabilirea textului şi în 
comentarea lui. Totuşi, conţinutul bogat în idei novatoare de factură ilumi.nist-raţionalistă şi 
democratică poateIi receptat in forma în care este editat cursul, figura proeminentă a revolu- 
ţlonarului Eftimie Murgu contnrtndu-se in lumina calităţilor de mare profesor şi mare om de 
cultură, cu idei originale şi cu o lnaWî. conştiinţă civică. Nerespectarea multora dintre particulari- 
tăţile de limbă specifice textuluiorigillal Inlătură însă posibilitatea de a evalua corect mijloacele 
lingvistice utilizate de Murgu, iar lipsa unor tndrumărl pentru înţelegerea anumitor fapte lingvis- 
tice din perlnada de început a formării limbajului Illosotlc românesc tngreulază pentru specia- 
listul nelingvtst accesul la fondul tdeatlc foarte bogat al cursulnl, urnhrtnd coerenţa argumenta- 
tivă şi caracterul deosebit de sistematic al acestuia. Pe de altă parte, Ilngvistu! care va dori să 
studieze limba tnvăţntutul bănăţean. contribuţia sa la formarea termtnnloglct filosofiee româ- 
neşti moderne sau alte probleme. de acest tip, va trebui să recurgă în continuare la manuscris. 
Cu toate acestea, edital'ea cursului dc filosofic predat de Eftimie Mmgu la Academia Mihăileană 
din Iaşi poate fi considerată un pas im1Înte spre cunoaşterea activităţii şi oPN'ei unei mari per- 
şonalităţi din prima jumătate a secolului trecut. 

Ioan Oprea 

ANTONIE PLĂMĂDEALA, Lazăr-Leol! Asachi În cultura română, Sibiu, ,1985, 524 p. ,/ 
Despre Lazăr-Leon Asachi, tatăl cunoscutului învăţat Gheorghe Asachi,f deţineam in- 

formaţii destul de puţine, multe dintrc acestea fiind fragmentare sau incerte. S'tudiile de istorie 
a literaturii române pl'c!llodcrnc menţionau de obicei şi numele lui Lazăr Asad\i printre cei care 
au tradus, pentru prima dată la 11oi, lucrări din literatura franceză. Ca atare, Lazăr Asachi 
era apreciaf ca un Inaintaş care se II1,Scria In scria unor iniţiatori modcşti ai activităţii dc cman- 
clpare culturală şi naţională, Alta este însă imaginea pc care o oferă rezultatele unei cercetări 
recente. 

Prin ampla sa lucrare, Antonic Plămădeală reaIizaz,l două importante obiective: 1) 
reconstituirea şi analiza activităţii unui mare învăţat şi 2) editarea unei mari părţi din opera 
inedită a acestuia. Se oferă astfel, pentru prima dată, coordonatele reale ale figurii unui erudit 
patriot, milit.ant pentru afirmarea Jimbiişi eulturii române, în ultimele decenii ale secolului al 
XVIII-lea şi primele două decenii ale secolului nnnâtor. AntoniePIăm.ădeală stabileşte, pe baza 
unor fapte cUi10scute sau acum întîia oal'[l date la iveală, principalele momente din viaţa şi 
activitatea lui Lazăr Asachi. Dar lucrul cel. mai important este prezentarea, pc haza a numeroase 
malerialeilledite, a principalelor lucrări care an rămas de la invă;ţatul moldovean. 

Devenit cnlahorator apropiat al luminatnlui mitropolit Veniamin Coslachc, Lazăr 
Asachi - el însuşi faţă bise1'Îcească cu inalte functii ierarhicc- a fost un cOllstant promotor 
al ideilor iluministc şi a l11:ilitat activ pentl'U emaneiparea culturală şi socială a ne1\l11Ului săn. 
Sub acest aspcet, el se apropie foarte InnIt în idei. t)i acţiune de reprezentanţii Şcolii ardelene, 
ale căror preocupări cu siglll'al1ţii ciîîierau cunoscute. Şi, ca toţi iluminiştii - a căror epocă 
a fost supranumită "a filosofiei" -, Lazăr Asachi s-a preocupat de Clll10tlştCl'Ca şi răspîndirea 
filosofiei. Hodul.acestei preocupări este traducerea Logicii senzlIalistului francez Etienne Bonuot 
de COl1dillac, precum şi a altor lucrări de dimensiuni mai miei (dcspre Epiet(:t şi despre filosofia 
chineză). 

27 Lingvist-icD . 



Descoperite acum de Antonic Plămădeală. manuscrisele continlnd traducerile de filoso- 
fie ale lu! La1Jr Asach! relevă nu numai importante documente de istorie culf.urală şi lingvistică, 

intiietatea acestui trrvăţat !n ce priveşte traducerea operei lui Condillac la noi. 
primei a traducerii din filosoful francez, Antonle PI:'lmădeală lămureşte şi P1'O- 

1]1'. :3 7:l8 de la Bihl"iolcca Academiei H.S. România, din Bucureşti, 
a dona a logicii. Acest rnanuscrls a fost atribuit uneori 11liVasi1e 

mtreprtnscse şi el o traducere a operei lui Condillac, dar prin intermediar 
"'·l'c"ns!'.ă H lui DaniiJ Philippide, care era folosită ca manual la Academia 

Uicţionarut lileraturii române de la origini pină la 1.900 (Bucureşti, 1979, 
Inserează aC85t manuscris printre operele rămase de la Virnav. Antonie Plămădeală 

Insă să determine adevâratu! traducător. De altfel, manuscrisul a utograf al lui Vlruuv . 
care contine prlrna parte a Loţţicii, arc o limbă in mod evident diferită de cea II manuscrisului 
;37:-18. Unele diferente de limbaj se Intilnesc insă şi. între manuscrisul descoperit de Antonle 
Ptămădcală şi cel existent la Biblioteca Academiei, dar acestea nu dovedesc decit faptul că, 

măsură ee inalnta In traducere, Lazăr Asachl îşi perf'ccţ.iona sintaxa şi manifesta mai multă 
afinitate pentru neologism. Ca atare, nu există motive pentru a tăgădui (de altfel Anto n!e 
Plămădeală aduce argumente suficiente) faptul că acest manuscrls li apartine lui Lazăr Asachi, 

Dacă in traducerea din Condîllar: Iimhn lui Lazăr Asach i este greoaie şi a testă In primul 
rînd efm'tul de a exprima filosofia În româneşte, merit constatat şi in cazul celorlalLe traduceri 
ale acestui învăţat, Jnerăl'ile originale. predicile în primul rînd, relevă lin mare talent oratorle 

sCl'iiturkesc. Proprietatea stilului şi forma argumentatiei dezvăluite aici Il fac pe Antonle 
F'Iămădeală să se Întrebe pe drept, dacă nu avem a face cu un talent de talia lui Antlm Ivtreanu. 
Prnă la descoperirea şi publicarea întregii opere a lui Lazăr Asachl, aceasta rămîne totuşi () 
prezumtie, 

L11ZăI' Asachl se apropie de rcprczentanţttŞcclt! ardelene şi prin ideile sale despre Ilmbă, 
prccuru şi prin activitatea concretă ele cultivare a limbii. In cuvintul Căt ră cetiioriu care precede 
traducerea din B. de Salnt-Plerre, Borticiul itulicncsc, Iaşi, 1821, Asachi se bucura să constate 
eli "vedem astăzi şi pe români cu multe oplutcle sirgulndu-se În toale treţ ţări (s.n.) ca să aducă 
limba lor la căzuta {;Îi stare, prin carea să se lumineză compatrtottl:', arătînd apoi că "inăl- 
tmdu-să limba noastră va vesti odoarălc folosltoarelor ştiinţe". In acelasi spirit, el consideră 
apoi cii "această indatorire taste din cele mal temeinice il 111101' patrioţi". 

Cît priveşte modul în care considera Lazăr Asa ehI că trchule procedat In vederea eman- 
cipării limbii, şi de data aceasta el manifestă o mare similitudinc cu Ilurnlniştll ardelenl, anUlnd 
că, atunci dud elementele lexicale li Hpseau, a procedat prin "n le imprumuta de la maica Jlmbii 
noastre şi a le alcătui după haractirul ei, Iar une llllllinte a le Innoi dIn :cărţI!e cele veehi a ro- 
mânilor". l\şdar, Asachi propunea imprumuturi din latinit, creaţii In spiritul aeeleiaş! 11mbi 
(dar şi in spiritul limbii noastre, aceasta fiind urmaşa latinei "- ideea este apropiată aeeleia 

de Paul Iorgovici) şi revitalizarea unor cuvinte din vechile texte româneşti. 
Din textele rămase de la Lazăr Asachi se poate conslata d'i cele mai mari dificultllţi 

le-a avut In traducerea Logicii lui CondilIac. potrivit analizei întreprinse de .Antonie Plămădeală 
şi a faptelor oferite de paginile tradueeriî, reiese că Lazăr Asaehi a evitat In general introducerea 
unor termeni din franceză, deşi traducea din această limbă. Franceza apare foarte rar şi !Jumai 
alături ele latinii în glosi'triJe relativ numeroase. In schimb latina a fost valorificată În mare 
măslll'ă, atît în preluiu'ea elemente}or lexicale necesare, cît şi în precizarea prin glos!lrc a cal- 
curilor. Puţin mai tîrziu, dnd traducea aceeaşi lucrare a lui CondilIac, Vasile Vlrnav apela 
mai des la franceză, chiar da(ă pornea de Ia un original grecesc. 

O eviclent,\ predileeţ.!e manifestă Lazăr Asachi pentru caIetll Hngvlstic, confo1'l11indu-se 
acena!n orientării dominante a epocii. La fel procedasel'll, de altfel, Samoil Mieu şi Petru 

ultimul, probahil cunoştinţă apropiată a lui Asachi, Limba greacă nu pare a-i fi 
furnizat însă, ca la alţi învăţaţi ai vremii, elemente neologice decit intr-o mică măsură, De aceea, 
unele caleurl sint mai degrabă prelucrări prin parafrază a conţJnutului noţiunii decit urmare 
a unui model: a [ninjii idee "raţioIlHment" (p. 281), deşciocelliloare cerce/âri ,.analize" (p. 222), 
idrare lnintii ,.nrţionare" (p. 28J), cerccliiloar'e luare aminle "observaţ.ie" (p. 22:i), pusă Înainte 
prâu/rea "obiectul" (p. 223, 229) sau prâvirea pusă Înainte (p. 211), ]JrâuÎl'ca care sel pune inainte 
noaslrcr 207). Pluralul in -a sau -ala (-ale) al substantivelor f'enomen (f'enomella, p. 228, 
284, şi a:r:iomă (axioma/a şi axiomaie, p. 204), precum şi cuvinte ca scopos, epislimie etc. 
cCl'tlIidt o influenţă gl'cceasdi. 

Traducerile referitoare la Epictet şi la filosofia chineză, ea şi traducerile de opere literare, 
au solicitat in mai mieă măsurI! efortul pentru aflarea cuvintelor necesare. De aceea, aspectul 
general alncestor lucrări este mult mal firesc, cu o sintaxă adecvat.ă şi un lexic uşor inteligibil. 
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Aşa elim s-a m entinna l, Lazăr Asnchl in l.roducea neologisme din limba latină şi, ca atare, 
le dădea o Iormă apropia t.ă aceleia pe care o au >lslăzÎ in limba literară: 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 sufixe ele adaptare la limba română sint utilizate în mod curent : [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. :\1 fi, 3.17) ; id ealnic (p. 28(5), materialnic (p. 4:12), moraintc (p. 227), naturuluic (p, 
28\!, 2 fHl) , real nic (p, '1:l1) ; [ormor!si (p. 28:1), [orniarisirc (p, 246) ; [ormălui (p. 283) ele. 

Faptele de limbii. pe care le oferi! textele rămase de la Lazăr Asa ehi oglindesc În modul 
cel mai elocvenL efortul care se f'ăcea atunci pentru tmbogăţirea şi nerfeclIonarea mijloacelor 
lingvistice, necesare trecerii intr-o nouă etapă a istoriei social-culturale. Conştient de necesrtatca 
acestui efort, invătatu! moldovean a valorificat toate posibilităţile C31'e-Î stăteau la îndemînă. 
Astfel, alături ele deznăli (p. 201, 20ii, 2;'>2) pentrn "a dezvolta" şi dczoătire sau dt znălire (p. 206, 
28fi, :!Cît), pentru "dezvoltare", cal curi tnttlnlt e ,5i la alţi contemporani, acest tnvătat se foloseşte 
i de regionalnl dejqhiucarc (p, 252) ori dejghio/}('((TC (p. 27,1). Interesante sint şi o sede ele cuvinte 
realizate prin compunere: 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. 

Multe dintre faptele ele limbă speeiIîce ]u{'['iÎri]or rii.mase de la Lazăr Asachi au fost 
semnalate ele Antonie PIămi\deală prin cOJllpararea textelor traducerilor eu originalcle, operatie 
ca1'C a lnlesnit precizii.rile mai ales sub aspeeLul conţinuLului cuvintelor. Cercetilrilc asupra 
limbii l'OmîlllC .literare elin prima ,jumătate a secolului al XIX-lea vor putea astIel beneficia 
ele o sumă de daLe noi şi interesante. Antollie PIăllJiîdeală a lneereat şi a reuşit să restituie 
enlturÎÎ româneşti un mare învăţat din perioada marilor prcfaceri tÎnzlnd spre modernizarea 
cu Ilnrii , să intl'cgeasd figura nnui i1ulllinist romfm de înalt nivel. 

Ioan Oprea 

Dicţionarul Sllbdialecllliui bănlljecl1l. Introducere. ilcăluirw Dicţionamlllz. .Abuuiu 
l>ibliogra/ice. Li/era A.: A. -- Albocalmin, Tipografia Universităţii din TimÎşo8ra. Timişoara, 
1985, 185 p. [Cniversitatea dÎn Timişoara, Facultatea de Filologie, Centrul ele ştiinţe Sociale] 
(mnltlp lica t). 

Elaborat la IlldclllllUl prut elI'. cioc. G. Ivăncscl1, membru corespondent al Academiei 
H.S. Homânia, şi elin iniţiativa prof. dr. Vasile Şerban, Dic{ionatul sllbdialec!lliui bănci/can 
este rezultatul muncii unui colceLÎv de lingvişti. cadre didactice şi cercetători de la ,Universitatea 
din Timişoara (Faeultalca de Filologie şi Centrul ele Ştiinţe Sociale), rcpHrtinrea redactării 
acestuia, pe litere, fiind următoarea: /\, Il: Sergiu Drinell ; n: Maria PUH!!;la-Sitaru; (:: 
Doina Babe\!, Petru Livius Bereca, Palllina Cheie, Mihaela Chior:,anu, Sergi;1'l Drincu, Maria 
Purelela-Sitarll ; E, ti: Doina Babeu ; r: Paulina Cheie; li, 1, 1: Mihaela Chioreanu ; J. L, 
X: Petru Livius Rereea; 1\1 : 1011 Muţiu ; 0, Ş: Francisc Kir{tly ; I' : Vasile Frăt.iIă ; It. Hocilca 
Popescu; S : Anrel Scorobete ; T, T: DumiLru Craşoveanu ; U, V: Vasile Şrban ; Z : Domnka 
Gheorghlu. . 

Prima parte a volumului 1n discuţie cnprinde o Introdllcere .în care se face un istorie 
privitor la incerc[trile de adunare a materialului lexical bănăţean şi se dan unele date referi- 
toare la elaborarea lucrării - autori, materialullexÎcal pe baza eii.ruia a fost redaelat Dicţiona- 
mi etc.), normele de redactare (rilcăfllirea Diclionarzzllli), .L1brcvierile bibliografice şi dleva Liste, 
carc cuprind: numele localitâţ.iJor anchetate şi ale subiecţilor folosi ţi pentru DicJionar, ale 
satelor ee f.igurează In reţeaua NALR Danat, ALB I, ALR II şi 'VLAD, .AbJ'cvierUe le.TÎCo- 
gra/fee. Volumul 1 include tn continuare reclactii.ri ele la litera A (pînă la cuvintul albocalmin) 
şi arc ea redactor pe cercet. şt. prine. elr. Sergiu Dl'ine11, nume ce treliuia s{t figureze pc Una 
dintre.coper\,l, pentru ci1, in fonei, acesta este autorul volunmllli. în final, reZlUnnte în limhile 
engleză, franceză, germană şi rusl. Referenţ.! ştiinţifici sint conf. elr. Vasile D. Ti'tra şi ecr(;{)L 
şt. e1r. Hoellea SUfleţel, iar redactor coordonator, pro[ univ. elI'. Vasile Şerhan. 

Materialul ea re stă la baza acestui Dicţionar provine din surse diferite: atlase lingvistice, 
glosare regionale, texte populare, culegeri şi eolec(.ii de folclor, studli şÎ urLieole care discută 
probleme legate de suhdialeGtul bănăţ.ean, lucriÎri literare scrise In acest DilI', ceea ce am 
reţine In prÎmuI rinel, SÎlI! faptele lnregistrate pe teren prin anchete di recte şi efectuate 
de autori, sursele cele mai sigure şi mai importante pentru Întocmirea [mei f;tj'el d( h!(:r:iri. 

tn alcătuirea Dicţionarului autorIi pleacă de Ia ideea eii. o ,]stfel de' operă lcd{:ogl'li..flcă, 
spre deosebire de gIosarel( regionale, trebuie să Îl.lxegistreze "întregul fond lexical din suiJdiaJ.eclul 
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studiat", să cuprindă fapte lexicale "populare, dlalectale (regionale) şi neologice" şi să reprezinte 
"o adevărată monografie a cuvintului tnreglstmt" (p. IO), 

Referitor la cele trei grupe lexicale care eompun lucrarca. credem că primele sînt numite 
impropriu .,populare", pentru că ele, de Iapt, apart.ln limbii comune, celei literare, şi sint 111- 
registrate aproape în toate dicţionarele explicative şi etlmologlce ale limbii române. Ele apar 
aici cu unele completări provenite din surse bănăţene (citate reprezentative, sensuri speciale, 
atestăr! noi) şi sînt notate pr-intr-un asterisc el. Dar acest lucru nu {ace altceva decît să ne 
arate că majoritatea acestor cuvinte se tnttlnesc şi în Banat. Numai in rare cazuri se poate vorbi 
de termeni eu adevărat, populari cuvinte proprii numai unor anumite regiuni (de exemplu, aburcă, 
acăţ=saIclm, acău, acoperitoare, adulmeca, aţuniătoare ş.a.), pentru că restul, aşa cum se poate 
lesne observa, aparţ.in limbii comune şi, de aceea, avind in vedere părerea autorilor privind 
structura Dictionarului, ne întrebăm de ee nu figurcază aici, de exemplu, şi: abajur, abanos, 
abatere, abis, absolut, abstract, absolvent, absent, academic, accent, activ, agentle etc., etc. ? Oare 
aceşti termeni nu se Intilnesc şi În Banat? 

Conceptul de "dicţionar dialecta I" avansat de autori nu are o justificare teoretică su- 
ficientă. Este de la sine inteles că intregul vocabular al limbii lHerare se regăseşte în suhdlalecte, 
iar dacă autorii nu-l Inroglstrenză. nu înseamnă că el lipseşte clect.iv din Banat. Orice neologism, 
de pildă, poate apărea oricind la vorbitori, iar netnregtstrarca sa nu dovedeşte sclcctlvltatea 
subdlalectulul, ci are mai degrabă nu caracter accidental. Un asemenea "dicţ.1onar" nu poate 
dovedi decit un lucru ştiut de toată lumea. Practic, el nu face decit să reia superfluu, de la de- 
finiţi! la etimologii, Inventarele dicţionarelor generale şi speciale (ale tertnlnologlilor ştiinţifice 
sau tehnice). Un dicţionar dialectul trebuie să se axeze exclusiv pe elementele specifice, care 
definesc subdlalectul respectiv In raport cu limba comună, fie că este vorba de cuvinte regionale. 
fie de adaptări (formale sau semantice) ale Iexlculul general. 

Ca şi In alte lucrări Iexlcograflce cunoscute, în structura Dicţionarului subdialectului 
bănăţean sînt cuprinse, după cuvintul-titlu, indicaţiile gramaticale, detintţia, Iocaltzarea, sursele, 
stnontrnele, variantele şi ctlmolcgla. 

În legătură cu unele dintre aceste aspecte, vom face In continuare citeva observaţii, 
de amănunt chiar, care încearcă să aducă completări sau corective articolelor din Dicţionar. 

1. Cuointul-titlu este, În general, hine ales şi, de cele mal multe ori, Ilterartzat corect, 
pe baza unor norme cunoscute, utilizate În toate lucrările Iexicngrat lce de acest tip, sau, In 
cazuri speciale (probleme legate de termenii dialectali şi noologlci), după unele principii stabilite 
de autori. 

Există Insă o serie de rezolvări discutabile, pe care le vom releva În continuare. 
I.!. De ce la unele cuvinte-titlu este dat între paranteze rotunde un alt termen, în reali- 

tate, după concepţia Dicţionarului, o variantă a acestuia, din moment ce, pentru variante, 
este rezervat un paragraf special '? Astfel, se pot cita: ablecaţie (ubltqnţic ), abrac (abroc ), abţi- 
bild (acţibil ), abur (aburc, abor ), în cîteva cazuri, tot intr-o paranteză, figurează cuvîntul- 
titlu transcris aproximativ fonetic (asiugă pentru acinţjă, aiee pentru aite şi aşilărai pentru 
acceleraîş. 

1.2. Uneori, în Dicţionar, sînt precizate şi sttuattile In care cuvintele apar in expresii. 
Numai că, nu totdeauna, indicaţia făcută corespunde realităţii. Sînt etichetate cu formula 
In expr. simple sintagme. sau uneorl chiar compuse, nelutndu-se în consideraţie faptul că o 
expresie trebuie să aibă Intotdeauna In componenţa ei o formă verbală. Era corect, conform 
normelor stabilite de DLR, să se întrebuinţeze formula In sintagma sau In campusul, de la caz 
la caz. Nu pot fi considerate "expresii" sintagmele albeţul ochiului, păzitorul albinelor, albul 
ochiului, albeata ochiului, albeaţa de la ochi etc. şi, cu atît lllai puţin, compusele albină-jigănească, 
agllridli-slilbatică, carle-albă. (Facem aici precizarea că orice ccunpus se Bcrlecu cratimă; vezi, 
la acru, brÎnză-auă, lapte-acru, piatră-acră, unde nu se respectă această regulă.) 

1.3. Numai cu totul izolat a fost notată In Dic/ionar. pronunţia termenului (siIabare şi 
grupurile col180nantice din variantele dialectale). Lucrul este extrem de important şi el trebuia 
consemnat ca atare .In toate cazurile în carc s-ar fi putut ivi neclarităţi. Oricum, se impuneau 
a fi date astfel de explicaţii, măcar in cazul cuvintelor care conţin' grupurile vocalice ai, le, 
io, În, ua ş.a. De unde putem şti, de exemplu, elim se pronunţă cuvinte ca :, abU, aiuş, aidul, 
aimprenui, aizimban, ajgi6r etc. etc.? 

IA. Trebuia notată cu consecvenţă situaţia actuală a termenilor, subliniindu-seprobleme 
legate de vechimea. şl răspîndirea lor : rar, invechit, .învechit şi rar, neobişnuit, dacă aD pătruns 
in llmha litereJ.r<l şi, eventual, provineiiJe în care mai pot fiîntUniţl. 

1.5. Ar fi fost necesare, poate, şi unele notaţii care .să fixeze apartenenţa termenului 
sau a sensului la o anumită variantă a Umbajului,cîişi unele indicaţHde natură stilistică. 
Credem că aceste lucruri meritau să fie consemnate, şi operaţia aceasta s-ar fi putut face cu 
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uşurinţă, pentru că citatele ilustrative, provenite din diverse lucrări sau din lmcgistrări de pe 
teren, ofereau astfel de c1"te. 

I.fl. In general, cuvintele-titlu eu mai multe silabe poartă accent. Există msă cîteva 
cazuri In care acesta lipseşte: abtibild, abuşilea, acotropi, aCOD, acooel, acştoc, adin. 

1.7. La p. 132, 1;),1, 135 şi 1. 52 surprinde neplăcut alrabetizarea greşită a cuvintelor. 
2. în privinţa indicaţitlor .qramalicale, trebuie făcute cîteva observntit În legătură cu 

uot.a rca pluralulut. 
2.1. Ar fi fost normal ca la absolut toale cuvintele din clasa numelui, indiferent de na- 

tura lor (literare, populare, regionale), să fie mentionat pluralul. S-a acordat insii atenţie, în 
primul rtnd, aşa cum se prectzcază şi. ÎI1 partea introductivă. a volumuluî, formelor "specifice 
din grai ale pluralulu!'' (p. 19), dcsl se afirmă, tot aici, că Inlntentin autorilor "au stat şi formele 
«llterare ,) (populare) din grai" (p. "19). 

Din prima categorie, cuvinte specifice Banatului, s-au bucurat de acest tratament doar 
11 substantive (acarniţă, acătâtură, acău, acon, acontţă, acouel, aonnţ, aişor, aiuşc.aizimbon, 
albtneîţ. la majoritatea dintre ele, peste 50, neexisttnd nlci o Indtcaţle dc plural. 

La substantlvcle din categoria a doua, cuvinte ,,«literare » (populare)", s-a notat pluralul 
numai la un număr de 20, deşi, credem noi, el al' fi trebuit să însoţească toate cuvintele. De ee, 
spre exemplu, abur, acou, adei sau aeroplati silo aibă menţionat pluralul, iar aba, adăpătoare, 
adresă etc., nu '! 

Se poate invoca aiui şi motivul că izvoarele folosite de l ticţionar nu atestă astfel de forme, 
dar, In cazul cuvintelor provenite din anchetele directe, astfel de motivaţii nu mai au nici un 
suport. în ambele situaţii erau necesare cercetări suplimentare pe teren şi numai după aceea 
se trăgea o concluzie reală cu privire la non-existenţa pluralul ni, cititorul fiind avizat de acest 
lucru printr-o simplă Indlcaţf e : Pl. 'r, 

2.2. Deşi cst.c un dicJ,ionar al unui subdla lcet, deci se bazează pe faptele proprii unui 
anumit tip de grai, nu sintem de acord cu notu rca exclusiv Ionctlcă (uneori destul de aproxima- 
tivă) a unor plurale, cum ar fi : lÎc;f (sg. ac), adeie (adăll), aqieluri (adet). aroocnţ (advocat), 
aţundzişuri (afundlş), ai'iiWir(iJiJ (ajutor), a jiulurinţ (ajutorlntă), al p t i ) (alb), albictoş (alhicios), 
a/bleU şi a/bietie (albcaIă), albţa/ă şi alb/eiă (alheal.a), alb(Ui (alhie), dintre cuvInte!e populare 
("literare") ; albinlei (sg. albine]), acolniţ (acarniţă), a,qnui (ngnuţ), dintre termeni.! bănăţ.eni. 
Ele trebuiau In totali Latea lor liter<ll'izate, mai ales că acest lueru a fost făcut la toate formele 
de singular. 

2.3. în unele situa lE pluralul nu este dat nici atu11ci cînd el există in cHdrul citatului 
care Insoţeşte euvlntul-tiLlu (vezi ((clie', acru, agÎI'ci) sau !.n cazurile eînd se spune eă termenul 
se intrebuinţează "mai ales ]a plural " (vezi actibil). 

2.4·. La substal1tivele neutre indical'ea plurallllui s-ar fi impus, pentru fă acest lucru 
ar fi dat posihilitatea stabilirii exacte a fOl'ITleior terminate în -e sau in -uri, fapt nu lipsit de 
importanţă, mai ales In situaţia actuală in ea re se afirmă că una dintre aec5te termina ţii ar 
avea preponderenţă faVi de cealaltă. :' 

2.5. Formele de plural, masculine şi feminine, nu sint consemnate la niei un adjectiv. 
t.U'. La sllbstnntive trebuia imlicat<'i conseevent forma de genitiv-dativ, în primul rind 

la subslantivele feminine, articularea In -ii sau -ei. 
3. fn legătură eu problema variantelor şi a criteriilor care au stat la baza stabilirii lor 

se impull unele observaţii şi se pot purta. chiar discuţii eU caracter mai general. 
3.1. Credem că variantele tl'ehuirtu s,'\ eonţină toate indicaţiile de la cuvîntul-titlu; 

clnd situaţia o cerea ele trebuiau lUmate de o paranteză care să cuprindă V}lrialltele de plural, 
de genitiv-dativ, aCcent, pWIlunţie, iar, după aceasta, de categorie gramatieală. 

a.2. în alineatul respectiv sint grupate .. variantele fonetice şi cele lexicale", cit şi "for- 
mele literalizate, lntilnite foarte frecvent la scriitorii bănăţeni" (p. 20), Ele se găsesc la sfirşitul 
articolului, Inaintea etinl0bgicl, sint. marcate prin indicaţia [-Şi :j, reapăl'lml, "In formă litera- 
liza.tă" (p. 21), la locul alfabetie respectiv, Cl1 trimiteri la cuvî.ntul-bază. Această formă "literali- 
zată", urmată adcs('[! de tramcrierea fOlletld a cuvîntului, l'ăsplndibl mai ales "prin literatura 
de grai hi\năţean şi prin nmneroasele jlnblieal,ii apărute în acastă parte a ţării" (p. 21). este 
considerată a fi absolut neeesarli, ea venind "În Intîmpinarea vorbitorului obişnuit, care va 
putea identifiea mai uşor cuvintele despre eare doreşte să aibă informaţii" (p. 21). 

Cuvintele "litcralizate", vruJute de o transcriere fOlletică, de cele mai multe ori discutabilă 
şi aproximativă, redau, In fond, pronunţia bănăţeani1. a termenului şi, de aceea, din punctul 
nostru de vedere. nu le putem considera variante (lexicale) ale unui termen de bază. 

:1.2.1. Cele mai numeroase exemple şi, In acelaşi timp, cele mai greu de acceptat, ni le 
oferă transcrierea africatelo1" şi frieativclor de tip hănăţean. Ele ar fi trebuit literal'izale şi, în 
eazul acesta, nu ar mai fi fost vorba de pafiante, ci de însuşi c1wfntlll-litlu. Poate, era mai bine 
să se indice undeva separat, dacă ae ţ.inea !!lUt la aCest lucru, pronunţia euvi.ntului In grai. 
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care: 
Pe baza acestor "principii", apar ca pseudo-variante ale termenului de bază cuvîntele 

1.. redau afrtcata alvcolo-palatală surdă, c, prin ce (ci) şi nu prin 1 Cj,e, i) : aicie taic «) 
pentru oiie, olbcce (clbece ) şi aibicce (a/biete) pentru albele ; 

, 2. rcdan atrrcata nlveolo-palatală sonoră, d, prin ge (gi) şi nu prin d c, il : agreci 
tadecă ), agieca (aâieca ) şi agicâ (adică ) pentru adică, aflievrll' (adievâr) pentru aâeoăr, a!Jicl 
(adiel) pentru adei, ag/câce (uâicăcc ) pentru aâicăte. agimll'at (nâinărat ) pentru adenărot: 

3, redau Irtcatlva ulveolo-palatală surdă, ,q, prin ş (+ c, 1) si nu prin ce (ci) : oduş!« 
(adidt') pentru. aduce, agt'rşi (agÎtS) pentru aqirci, aglişie (aglisi!) pentru aqitc«, arşi (aiis) 
pentru aici, aişla (aiiSa) pentru aicea, albişos (albi,l)()S) pentru albicios; 

4, redau Itleat.iva alveolo-pnlatală muiată, i, prin j ('-r'0, care corespunde lui: 
a) ce (ci): o.juu:« (u.ieră ) pentru accra, a.jini (uiui ) pentru aciui; 
h) [Ii: a jiui (aiui) pentru aqiui ; 
e) d: â.jie! (âiel) pentru adei ; . 
el) j : a jinn. (a21111) pentru ajun, ojiuno. (aiuna ) pentru «juna, ajillll{!e (aumâe ) pentru 

ajunoe, ajiuni (aiutii ) pentru ajunt, ajiuns (uiuns ) pentru ajuns, a.jiuiâ i aiuiu ) pentru ajuta, 
ojiulo1'a (azutol'â) pentru ajulo/'a, ujiu/ori (uin/ori,agulor) pentru aJa/o/', aji1!lorinlâ (aiulo- 
l'ill!ă) pentru ajulorin.tă, ajiu/lll'a (azu/ura) pentru ((ju/ora, a)i11l11l'i11f<1 (aiu/uril/fă) pentru 
ojuforinţâo 

Acelctl.şi situaţii h"t11nlm şi In cazul unor "variante" care nu au trecute în paranteză 
transcrierea foneticil, dar care se intilneste în (:itatele date in cadrnl articolului respectiv: ((gri 
pentru ((del., a,qevăr pentru adevâr, a,qeăral pentru adevăral, ageverin!ă pentru adwcrin/ă (d 
rodat prin ge); agill11ge pentru ajunge, ({giul(( pentru ((juta, ((giulor pentru ajutor, a{/iulol'nic 
pen trn ajlllornic (z redut prin .'li) ; abZÎşe pentru abzice i abzÎşierc pentru ahziecre (.<i rcdat prhl 
ce), 

3.3. Cuvintele carc eon!in africata SOIlOr:\ Ij. sînt dale ea "variante" ale :formei de bază 
cu fricativă dCl1tală sonoră: alâudzU (alâl1\l1l) pentru a hltlZ il , u!'uml.zim€ pentru a{llnzimc, 
1ntr-ull singur exemplu rJ. este redat d (af'wzdzf$ pentru af'ul1d/ş, deşi noi credem că. terlllCllul- 
bază este afu.nZiş, cuvint înrucUt eu alunzime), 

3.'1, Alternanţa diftongulni caJia duce la "variante" diferite: ((lbia!â şi ((lbia!! pentru 
albeofâ, alc1111T'ea şi aICi/urla pentru aldluJ'i, ((bea pentru abia, 

:1.5, Alte "variante" provin din trceerc lui â final la f (alb/ali), a lui i 1<1 Î (aflirisU, afun- 
dzfş) sau a lui e la i (abligat, abliga!ic). 

3.G, De(;i se afirmă că în cazul sufixului -oii se fClllll1ţ.C\ Ia Jiterarizare (apar cuvinte-titlu 
ca: acon, albieioit), In Dicţionar se întîlneşte varianta acoi, care trimite la acon, 

a,';l', Nazala palHlală, il, apare uneori literariz3tă (aconiiă pentru (lcoIl[ţâ şi aconia pentru 
acolicl' (i), dar este menţinută ln varianta oIurisilJii!. 

'!. Alte observaţii privesc biblfograj'ia. 
1.1, Credem. eă aici ar mai fi tl'cbuit să figureze: toale gJosarele regionale, indiferelJ t 

de regiunea din mre este aduuat Juatcrial111 lexical, cele folosite şi de DLH (BHAN, BliGNARIC, 
CIAUŞANlJ, 1'1\1"1\1-1AG1, PLOPSOH, SIMA, TOMESCU, VAIDA etc.); revislele care 
puhlicfl şi astfe! ele glOSDI'C ("Arhlveie Olteniei", "Grai şi suHeV', ,.Şezătoarea" ş.a,) ; lIlai multe 
dicţionare ale limbii romaue (ALEXICI, BAHCIANU ele.) ; culegeri sau colecţii de folclor, 
luer(\ri de primă mărime, în speeial cele care au glosare (BîHLEA, eOHOVEI, 
MAHIAN. l'OM1"ILIU etc.) ; vechi lucrări de agriculturii. (IONESCU, ,JIPESCU, 

ră,;pul1F,urlle la Chestionaml istoric al lui Nic, Densuşianu din trei ]oealităp 
Ba.natului (C;UDnseb(, Brădişol'11 de Jo<>; şi Opatiţ.a Dela; ms. nI', 4 fj34, BAR); materiale 

111;:d recentă, dLntre care HlninUrn : .Studii de dialcdoloyie, I'iluIşoara, J 984 ; jlatel'ialc 
"",,,,,,1,",,; (li(iledale, IT, Cluj-Napoea, 1 \)8) ; N AL P. Oltenia, voI. Il-- IV. Legat ele acestea, 

RUrpll'l!lCle faJ)tuI eLl, H.şa ennl r{.iese din bjhliofrafie! nu a Jost folosit intreg lnateriallll n1anuseris 
Banal, 

Trebuie ll1Cnţi0119.te, de asemmwa, şi unele inadvertenţe, cum al' fi : scrierea rcvis- 
gllHÎ!l1e1e, DJenţionarea instituţiei eare patrollează apariţhl. "1111C1 anUillite lucrări .1a 

j.llceput i nu după titln (vezi AnI:A IL, CCS, DA, NALR. BAl\., NALR. OLT" TDH ş.a.), 
eindicarea siglci (vezi arti.colele lui Emil Petrovid de la p. 1il ; la p. 44 mai este citat incă o 

naLă MOLJN, deşi lil(,I'!ll'Ca de aici iigl1reaM\mai înainte eu sigla normali\ G1\. BAN.), citare}) 
dl'cşitu a Ullor titluri şi a f\nuJui de "pnrij.ie (DAMI, T. apare In 1898, .i llU \n 1 H:iO, l11"Darul 
gremii" ; GHAIUL, II este, de fapt,G HA leI" 1, publicat la Bucureşti în 1 (JOG), redarea in- 
vOlllpl('hl a unor titliiri (vezi AN, ACAD.). 
e 5. Lq. un sondaj SUmf\r, fă,:ut dom' în legătură eu o anumită terminologie, s-a putul 
bsel'va că nu au fost i!1.!'cgistratc în Dicjionar o serie de cuvinte sau sensuri noi, cxistente!n 

O . 
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lucrări consacrate Banatului: din I-IjXVIII : vin alb, vin acru, siruţnu: (e) alb, (ntn ) alb şi/a; 
din Nic. Deusuşianu, ms. 455-1 : strtujuri albi. mere acrişoare, mere acre, prunc aibe, cireşe altoite ; 
din NALR. Banul, (material manuscris) : aîuzall (a{Ilsali, aţuzaliu ), aourină, vie aibă, SIl'1lfJHTe 
alb, struqurt rabi, vie altoi, ageră (variantă a lui algeIâalgeriană "varietate de struguri") etc. 

Il. Ar fi fost necesar să se dea mai multe Indicatf cu privire la componenţa chest.lonarelor 
CU care s-au efectuat anchetele directe şi Indirecte. mai ales în situaţia în care ele nu au putut 
fi reprnduse in volum. aşa cum ar fi fost ideal. 

Dcsl nu tmpărtăşun concepţia dicţionarului-tezaur, avansată de autori, care asfixinză 
materialul dialectul propriu-zis în enorma masă a vocabularului limbii literare, prea blne cu- 
noscut pentru a mai prezenta vreun interes, deşi nu vedem () raţiune In unele inovaţii ele ordin 
tehnic (cum ar fi pseudo-Iltcrartzarea prouuutiei regionale) şi nu putem înlelege motivul 
care au fost eliminate informaţii pretioase, in special de ordin gramatical, deşi constatăm o 
serie de abateri de la nOl'luele lexi cugraf'lr:e curente, coustderăm totuşi că, vncahnlarul specific 
bănăţean poate fi descoperit în această tntlnsă operă lexiccgrafică, ]11 sutrctentă măsură pentru 
a-i asigura o certă valoare ştfinţlf'Ică. 

Ion Nuţă 
Central ele Linqnisilcă, Istorie Literară şi Folclor 

laşi, sir. Codrcscu, ni'. 2 

ALEXANDRU 1. GONŢA, Satul Îil Moldova medicoală. Institutiile, Editura 
şi Enclclopcdtcă. Bucureştt, 1\:)86, 3!l1 p, 

Manîfcstjuclu-su din păcate 11U 111111131 printre JHDlohi'l veleitari şi publrctst! de a doua 
mlnă, ci \;i, uneori, printre cercetător! st.lmn bil! al fenomenului istoric, se observă în ultirni! ani o 
condnmnabtlă 1:eucllnţ;:'l. de sfchtar de desconsiderarea celor mai elementare cerinţe 
ale investigaţie! etimologice atunci cînd ctlmo]ogia este chemată "ă Sprijine o nr.guIW)J1- 

. tatle de ordin Istorl«, t11tâ ales cu referire 13. istoria veche şi ll1ccUe a poporului nostru. Este 
adevărat că Istor+a , ca mor! de reconstructie coerentă a sensurtlor nctlunllor umane 
interpretării corecten. dncumer.t.clor, etl111nlog1a, ca descifrare şI argumentare a unui 
cuvint aparţinînd unei limbi istorice au fost prin firea lucrurilor, in măsura în care s-au 
adecvat fiecare obiectului propriu şi au corespuns cxigcutelor m etodologlce proprii, d!sclpJi.ne 
tngcmănate, care şi-au oferit reclprcc argumente solutil. Ins!';' atunci dud, cum se întîmplă 
in lucrarea de care ne ocupăm aiej, istorIcul o necunoaştere a şinlf.:;todeIor 
etimologic! şiiinţifi.c;;., rcspingînd nCilTgumentat admise sau enunţate in 
lingVIstica rornilueaseă, ins eşi concluziHe şi. de ordIn istoric :nu pot fi nesatis- 
făcătoare sau de-a dreptnl OCU1Jî:ndu-se de odgineu) structura şi 
mtului românesc medieval istoricul Alexandru I. Gonţa (1918-- 
ficat În această lucrare l'CJcstU1Ui.i o de luulte ori fastJctÎoasă, in secpul (p,nk,mlc 
da o refonnnlare a cllno,:;tinţelol' despre 111edievale în n!:!ţÎ'i1cm, 
nefiind istoric, sl'l fHccm vreo noutiiţilor perRpectivă arnil,nunt 
tntrodl1se de :nrlor sau :::lsupra doeumentelor :istorice invocate din 
abundenţă. Ceea ce ne-a alras atentJn) D Jecturl luai atentă a lucrării, a fust nlul- 
timea etilllologHJol' greşite propuse de autor, referitoare deoputrivă la termen.Î comunI ai VOC2,- 
hularlllui românesc., cît şi la toponirne sau al1troponime. 

Un adevărat apetit al etimologizării --- fapt deloc cOl1danmablI in 
nociv prin rezultate conduce la concluzii pripite şi incorecte. Nu trebuie sl. decît o 
lingvistică elementară, clar bine asimill1tă, ca sii-P dai seama ell A. G. Il-a fluzlt de cvo- 
luţiei fonetice. morfologiee sau f!emantîce ale JimbiJ române, că nu cunoaşte fuptul că a compara 
două limbi apropiate gCllealoglr impHcă. rCSpedHl'ea prindpiilor ştiinţ.ifice vcrlflcate ale compara- 
tivisl11ului istoric. Simplele coincidenţe formale sau chiar o înrudire autcntîcă intre un cuvînt 
românesc şi ullul sanscrit sau gotic, de pildă, nu dovedeşte neapărat că termenul românesc 
derivă din cel sallscrit sau gotic, ei doar f[(ptul că cele trei limbi, atît de dep;lrtatc în spaţiu 
şi în timp una de altn, deţin cuvinte el! o rădăcină iudo-europeană comună. Ignorarea facto 
ruJui timp, eroare ştîinţlfieă elcmcntfU'ti, este eu atit mai surprinzătoare la un istoric 

Invoeind in general termeni cu etimologie ne·;igură, controversată sau necunoscută, 
A. G. respinge fără nici () explicaţie, atunci dnd le cunoaşte, rezolvări anterioare, mai vero,imUe 
propunind pentl'u euvinte rom{illeştJ eu etimon slav, maghiar sau turcic, un eti!YlOl1 sansc!' it (!), 
gotic, persan, seitic etc., fără să-şi pună întrebarea dacă apropierile formale forţate cu 
tivele răd,leini au vreun fundament istoric, dacă sint deci posibiie, şi nici dacă corespund 
evoluţiei istorice a limbII române. 
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Dintre numeroasele erori de acest tip care abundă În lucrarea lui A.G., vom discuta, 
in continuare, cu titlu de exemplu, numai cîteva nume comune, lăstnd pentru altă dată critica 
etimologiilor greşite date de »utor nentrn toprmlrnr, şi antroponlme. 

ar g e fI s.t. este declarat de A.G., fl\ră. nlcl un argument, "de origine cimerÎană" (p. 
40- 41). Considerat de DA. SCHL8AN, D., CADE, DEX "de origine necunoscută", cuvîntul 
fusese apropiat de Hasdeu în Blumologicum Mtumutn Romania!', p. 1 fJ77 --- 'l 580, de gr. o: py€.f.!,v., 
'casă. subterană' şi de gr. &PY·;))JJ. 'cameră de scăldat' ia vechii macedoneni, cuvinte cărora 
Hasdeu le acorda o ol'igineb'acică în DA, relue t şi in CJORANESCU., D.E.It., s.v., 
consideră mai verosimilă apropierea de (djagatal) 'cutie, lndă'. Cercot ăi+Ie etimologice 
mai recente asupra rom. arqea au Ipoteza lui Pe baza comparaţi ei cu limba 
albaneză, cuvlntul a fost încadrat de HliSSU, Limba traco-dactlor, ed. it II-a, Bucureşti, 1 tlll7, 
p. 204 şi de Gr. Brâncuş, v ocabnlarni uulohlon al limbii române, Bucureşti, 1983, p. 30-81, 
intre cuvintele de origine autohtonă sigură. 

că 1 u Ş â r s.rn., cuvint care este probabil un derivat românesc de la căluş 'bucată de 
material (de obicei pînză) care se introduce Îl) gura ruivapcntru a nu putea vorhl sau striga'-t- 
suf. -ar (probabil cu trimitere iniţială la legămîntul tăcerii propriu acestor conl'rerii rltualtce), 
cf. DA, DEX, este "explicat" de A.G. In următorul mod, care ignoră nu numai legile f'onettcll 
istorice, clar şi principiul elementar al vel'o.similităţii: ,.."roehii de iri, lungi plnă la pămînt, 
numite în limba traco-persană [sic! J Re(/.aa "P"-WC; ['1 J (la egipteni una elin diviziile castel 
războinicilor K/,.O:G[plSC;-{0'i), de unde şi dcnurniren deCalasyri şi apoi Călusari în limba geto- 
dacilor şi românilor, pînă [,stii.zi" (p. 3Gl :362). 

ce â t ă s.t. Deşi rnajor+tatea lingviştilor s-au referit la acest cuvint ca avindu-şi originea 
in vsl, Cela 'tagmă, falangă, cohortă. tovărăşie' (cuvîntul există şi In rus., pol., ucr., ceh., scr., 
alh., magh.), A.G. afirmă, p. 108 : "Termenul ccalănu cote de origlne slavă cum 11 dă Miklosîch, 
ci latină. El este compus din două cuvinte: cwn+co, ire-ini-Itum-: a meroe Împreună la adunare. 
De la cllm-l-co s-a format verbul co-i-eo-eire-ioi-itum+« merge la adunare, a se reuni, a se apropia, 
a se Inclesta eu mîinile, de unde a se lupta (de aici czala=b:ItăJic În limba maghlară)". Treclnr! 
CU vederea defect.i.unlIe de foarte frecvente şi in alte părţ.i ale lucrării, invocarea ver- 
bului latinesc nu are niei o valoare probnt()rie pentru 8ulJstDutivul românesc. Cel mult se poate 
reţine etimOlrullatinesc COeiUB 'adunare, Intrunire de onmcni', pentru o formă românească 
cel, pierdută datorită omonimiei cu adj. ·cel·<:lat. qUielU8, păstrat in derivatul Îneel; cf. DA, 
s.v. ceală. 

c il ea Z s,m. Cuvîntul românesc este evident împmIllutal fie din vs1. kL'lnedzii, d. DA, 
fie din rus. knja.zi1, cf. CADE sau din l'llS., şi UCl'. knjazij, ef. DEX, SCHIBAN, D., cum o dovedesc 
atit forma si sensurile s::de cît si realitatea istorică a contactelor româno-sIave. POl'llind de la 
faptul că in' slava veche cuvlntu'l a fost împflllllutat din goticul"lwni{Jgs, eL germ. f{ijni,q., A.G. 
răstoarnă termenii ecuaţie! şi afirmă, L'i.dl. niei un temei, cii termenul ellcaz "a fost împrumutat 
ele români de la vizigoţi şi ostl'Ogoţi şi fraţii In]' gepizi în perioada ele convieţuire din sec. II- IV 
inainte de venirea slavilor, perioacliî în care 1-3u luat şi slavii" (p. 88). Mai mult decît atît, la 
p. 92 găsÎlll c:1 acelaşi c1.nrînt este ,lnoştellit din indo-·geruwnă.". 

de In i ţ ă. s.L 'jerebie, larla, parte de pămînt arată', explicat în CADE, SCHIBAN, D., 
CIORANESCU, D.E.R., DEX prin vsl. delnica, cf. val. di'lll, 'parte' şi dtliti 'a Împărţi', preenm 
şi ucr. dil'nita, este aproplnt de A.G., p. :396, fără nici un dbcernămînt, de engl. 10 deal şi ngr. 
aO'.tw, ambele cu sensul de 'a !mpărţ.i, a distribui'. 

el e v il 1 rn fl Ş s.rn. şi adj. parte În "sistemul" etimologic nI lui A.G. ele următoarea 
,,1ărl1urire'; : n ••• vechiul euvint dcvăln7.aş) (Uu:::::;;ava!onla--avalnla--- deavalIna"! 
Ce repreintă aceste forme intermcdiare nu ni se spune nici nu putem să ne dăm seama. în 
realitate, rom. deuălmaş este un derivat românesc eu aş elin l;alnw<vsJ. vah1mii, păstrat 
în expresia de-a valma. Vezi CIIIAC, II, 140, TRDG, SCfUBAN, D., CIORANESCU, D.RR., 
DEX, s.v. valmă, 

d j j !Il ă s.r., cuvl.nt care In romil.nă provine din 'IsI. dizma (cf. ceh. şi srb. deima)<v. 
gcrm. dezcmo<lat. decima (ef. CADE, SCHIl3AN, D., DEX) este cOIsiclerat de A.G. nici mai 
mult nici mai puţin decit de origine eeltlcă : "La fel ca şi celţii şi tra('o-dacii trebuie să fl avut 
impozite publke, pe care le Ullme2U clijme. Altfel nu $-&1' explic.a de ce populaţiasatelor româneşti 
îi spune zecÎueJii di}mă, contribuabilului dijnwş şi Dperaţiei fiscale dijmuit şi dtjmuială, cuvinte 
ceItice şi nu lTibnl, cum le-au numit latinii" (p. 1i9). Care să fi fnst forma eeltică primară şi 
conform căror legi fonetice şi căreI eventuale evoluţii semantice s-ar fi constitllit cuvlntnl ro- 
mânesc, A.G. nu se simte obligat "iI arate. în realitate, aceste euvinte, departe de a fi celtice, 
corespund sistemului derivaţional românesc. 

cUr te s.f. La p. 170, A,G. afirmă că "nu este exclus ca termenul curie să aibă la origine 
celtieul gorlos=curtc inti\riUI", deşi cuvîntul esle urmaşul lat. pop. * Clll'tiS, -cm (lat. clas. COhOfS, 
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-temş, avînd corespondenţi in toate limbile romanice: lt., sp., port. corie, prov. cori, tr. cour 
etc., loc comun in Iexicologla romanică. 

g o n â Ş s.m. şi adj. este un termen care, cu forma invocată de A.G., apare În DA ca 
variantă fonetică a lui gOllaciu 'cel ce goneşte, ia la goană, fugăreşte pe elneva ', al cărui 
caracter de derivat românesc (goni-fsuf. -actnş este incontestabil. Ignorînd această evidenţă, 
A. G. pune cuvîntul românesc In relaţie cu un (ncatestat ?) [f'JIie! din slavonul slidoţjoru:c, afir- 
mlnd că "existent în vocabularul curent al locuitorilor satulul moldovenesc in forma gone! şi 
{lonaş este de origine celttcă : gonelos=celul qui blesse, celui qui tue ( ... ). Provenit din vechiul 
hindus {lincsan ea şi gottcul oanas. de unde gonaş şi astăzi in limba română, moştenit de la geto- 
daei" (p. 120). 

go r g îl n s.n., 'ridicătură de pămtnt care acoperă de oblcei uu mormint, turnul' continuă 
să rămînă un cuvint românesc cu etimologia insuficient clartrlcată. Oricum, s-a stabilit că etÎ- 
monul primar al cuvîntului este pers. {lorkhânah 'monument funerar' (Miklostch), intrat in 
română iie prin intermediul turc. kurqori (Şăineal1u, Iordan, Bogrea, Scrlban), sau printr-un 
vechi slav, cf. rus. kurqan, pol., uei'. kurlian, ung. korluinţ] 'Idem'. Amesteclnd intr-un mod inaccep- 
tabil forme din limbi care nu au fost niciodată in contact, ignorînd diferenţele cronologtce şi 
crtterlul genealogtc. A.G. ne oferă Ia p. 41 o mostră de "etimologie" absolut Iantezistă: "Celţ.ii 
care au locuit in Dacia numeau aceste .mălttmt ga/gal, de unde s-a păstrat pină astăzi. cuvlntul 
gOl'{lan şi {lhergan (movilă, măgură). Sciţii iranieni, veniţi după eimerieni, le-au spus corliane 
( ... ) deoarece sciţii, ca şi cumanilda altfel, erau Îngropaţi in curgane ( ... ). Asemenea movlle, 
corhane sau curliane (există şi formele coraan şi curgan) avem indestul", 

g r il d i Ş t e s.f. 'rtdlcătură de teren formată în lunea unui riu; întăritură, locul unei 
foste cetăţi', cuvint păstrat In româna actuală doar ca toponim, este imprumutat cu siguranţă 
din vsl. gradiSte, ef. bulg., ser. gradiste, ucr. JlO['odUJie, cum o dovedf'sc atit sufixul de origine 
slavă -işle elt şi radiealul vsl. gradi1 'îngrăditură', vezi DA, CADE, SCHIBAN, D., CIOHANES- 
CU, D.E.R., DEX. împotriva evidellţei şi a cerinţelor elementare ale verosimilităţli, A.G. 
afirmă eu ingenuitate: "Altele [apclative pentru aşezări] au fost nioştenite de la eelţi, cum sînt 
wOl'odiş!ile, de la warda .({!aJ'de) =locul de pază, worodişle, ca în Cl'ăeiunişte şi Bratzista, cu 
aceeaşi terminaţie ca in Burebista, Ariovist ele., pe care o au şi iUrU, provenit din aceeaşi ră- 
dăcină cu greccscul 6pdrl) = Bel'gbewohner. Termenul celUc warda, devenit wo['odişie apoi 
horodişteşi orodisla ( ... ), a fost păstrat de autohtoni şi menţinut în documente şi dicţionarele 
geografice sub deulllllirea de horodişte sau {lorodiş/e şi chiar sub vechea expresie celtică DOro- 
dişte ( ... ) sau gradişfe, ultima formă apărînd mai mult in Ţara Românească şi Transilvania" 
(p. 42). Faptul că existii un radieal Ind o-european *gherdll, reeollstituit deA. Walde - J. 
Pokorny, Ver{llcichendes Worferbllch deT indogermanischen Sprachen,. I, 1927, p. 608-609, pe 
baza unor termeni existenţi în diferite limbi ind o-europene (eeltă, slavă, germanică, latină, 
greaeă etc.) nu eonstitue un argument in favoarea aserţ.iuniIor de mai sus al lui A.G. 

ha t s.n. 'limită a unei porţiuni de pămînt cultivate' şi hotă r i r e<vb. llolărÎ< iloiar 
5.11, sint raportate de A.G. absolut nejustificat la UIl termen străvechi, trll.co-pel'san (sic !) : 
"Troianul este tracic ( ... ) şi nu de la sInvi ( ... ) aşa cum este şi halul moştenit din hadd-ul 
persan" (p, 67) şi "termen străvechi vechi traco-persan, avind la rădăcină pe l/add sau hatl 
limită prescrisă de Dumnezeu, in drept, le{le sau canon ( ... ). De la aceaşi rădăcină hadd, 
oamenii buni şi bătrîni ( ... ) însărcinaţi să despartă moşiile se vor numi Ilotarnici" (p. 361). 
Deoarece noţiunea "traco-persall" nu are acoperire in realitate, întrueit nimeni nu a dovedit 
pină acum un contael permanent şi cu atttmai puţin o comunitate istol'icăîlltl'e cele două 
popoare inrudite, "ipoteza" lui .A. G. are caracterul unei pure gratuităţi. Diletantismul şi absenţa 
cenzurii criticii ştiinţifice se vădeşte şi din aceea că "etimonul" persanoarab este luat din ... 
Encllc/opediaof Islam. In româneşte hal şi hotărî au etimologii diferite. Ilai, după eum se arată 
în DA, SCHIBAN, D., CIORANESCU, D.E.R., DEX, vine probabil din uer. /lai 'dig. zăgaz', 
sensul românesc. justiflcîndu-se, după cum se amtă în DA, Pl'in faptul căhatul este de obicei 
mai inalt decît ogoarele pe care le desparte. Cit despre 5.n. Ilo/ar, acesta vine probabil din magh. 
llaldr 'graniţă, tinut', vezi TDHG, DA, SCHIBAN, D., Laios Tamâs, Eiymologisdl-lzislorisches 
WOl'lerbuchder Ullgarisclwll Elemente im Rumanischen, Monton etC-l1ie, Londoll·- The Bague- 
Paris, 1957, fi.V.; întrueît termenul există şi in slava veche ca şi In unele limbi slave moderne, 
uUeste sigur dacă vsl. clwla1'll vine din ungureşte, cum susţine Berneker, sau dacă, dimpotrivă, 
eel maghiar este imprulllutat din slavă. vezi CIOHANESCU, D.E.H., S.v. 

I nI [\ Ş B.n. este explicat de A.G., aberant şi eonfuz, prin adj. lat. imus, superlativul lui 
infcJ'Hs 'de jos' ; In forlllularea sa, la p. 145: "la eapătul ţarinei se afla terenul ncdesţelenit, 
izlami, denumit in limba latină imaş (imus-a-um= illlllS fundll= extremitate)". în realitate 
cuvintul esteull imprumut după magh. nyomâs, după cum au ar.ătat Philippide şi Şăîneanu, 
Hcceplaţi de. DA, CADE, SCRIBAN, D., CIOHANESCU, D.E.H.,. DEX, Lajos Tamâs, op. cii.; 
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pierderea lui n iniţial se explică probabil prin cauz e sintactice şi fonetice: 'tn ninwş>in imn«, 
vezi DA, s.v. 

111 e g ilo Ş un. şi adj, 'copărtaş la stăpînirea unei bucăţi de pămînt' şi ·vecin'. A.G. 
respinge etimologilIc propuse de Hasdeu şi I. Bogdan, care il derivă din vsl. "meşa sau "tncuia 
'hotar, graniţă' şi afirmă că 'este dacic sau golic; " ... tneqieşul geto-dac şi midjtsul goL provin din 
limba sanscrit.ă. din madlijas, ca şi grecescul lJ.tlho; şi lat. tncdias şi înseamnă În toate aceste 
limbi lucru comun, de via/Ci C0l!1Ill111, din mijlocul societăţii" (p. fJ7--f)8). Lăsînd la o parte absurdul 
,lfirll1aţiei referitoare la imprumutul din sanscrltă a unor cuvinte Iat.ineşt i şi greceşti ._, după 
dcsplrr\iren dtalcctelor din faza lndo-europenct comune aceste limbi llU s-au mal aflat niclorlată 
In contart prin asemenea apropieri torta te şi tnttruplăt.onre se poate "clove()i" orice. Anali- 
zînd corcel aria de răsptndire a cuvlntulul. vechimea atestărrlor şi formele regionale ale cuvintului. 
])LR propune o etimologie multiplă: din ser. medjas, magh. nW{f(lcs ; vezi CA DE, DEX., La jos 
Tamas. op, cii. 

6 b Ş t C 8.1., Imprumut. clar după slavouul obil ie, are parte la A.G. de următoarea ,,1!1- 
rnurtre: care amestecă fără dlscernărntnt forme pretins gotice cu cuvinte slavone, Invoctnd şi 
aşa-zise forme intermediare, inexisteute : "Termenul hnbe transmis de vizigo\.i şi ostrogoţt 
carpilor Il fost păstrat de urmaşii acestora in Hnbo , nume de om ( ... ) dar şi in expresia ohaba 
[în realitate, rom. olwbă<:slavol1ul ac/wba] ( ... ,) de unde mai apoi o-hobas-te-e.hobişte.c.obştea' 
(p. 257 ". 258). 

o g 6 r s.n, Pentru a explica acest cuvlnt., A.G. aduce In dlscuţ.ie tot felul de forme san- 
seri te, goti'ee, greceşti şi latineşti, unele înrudite intre ele, dar fără ni ei () J egătură directă cu 
termenul românesc, fără să amlntească nimic în schimb de bg. ser. iiqar, pol. uoor, rnagh, uoar, 
et.lrnoane mai apropiate de forma şi sensul cuvintului românesc şi mai vcrldlce elin punct de 
vedere Istorie. 

o r tom lll adj. 1.·bogat In turme'; 2, 'chipeş, viteaz' ; :L (despre cai) 'care aleargă 
bine, sprinten, focos' este un cnv.1nt rar, utilizat (dll]J;1 atcsl,lrile din DLH) (\ou(in poezia popul ,ră 
şi nu-şi are Incă elucidată etimologii!. Dintre eele dteva cxplieaţ.ij care au fost propuse în tin1p 
(cuvint daeie sau 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)., niei una nu este integral satisfăcătoare. Cu atît mai 
obscură şi contrară oricărei logiei lingvistice şi istorice este apropierea pe care A. G. o face intre 
un cuvlntsilnscrÎl şi ullul "indo-gerl11all", ('8 elemente ale unui e1Jv!nt compus: " ... termenul 
ar/oman ( ... )ii are originea In sanscritul (lrddlw-ard-h(Jrd(Cil)(jriizneţ, curajos războinic şi 
c.uv!nlul ind o-german mann=hilrbal" (p.l \Jl). 

P il j j Ş t e s.L "ExpIielnci" acest cuvlnl, A.G. ilustrează uua elin trăsăturile cele mai 
izbitoare ale "metodei" sale de etimologiz!\rc, aeeea de a lua la intimplare cuvinte elin limbi 
mai mult SBU mai puţin apropiate de română şi, fără a ţine deloc seama de istoria şi răspîndirea 
cuvintului nostru, a eOllchide mecanic că forma românească îşi are originea in cele invocate: 
" ... pajişte de la iudo-europeni (sic !). paglis existent si la romani (pa.[Jo-erc,=,,, a,;;cza, a fixa, a 
organiza), şi la greci nyv'.)fH, de unde T;Cf.Y&.Pxo=şeful unui pa[JIls şi Areopa[Jul şi nu cum crede 
Fr.MiJdosieh" (p. lH). În realitate. este o evidentă că rom, pajişte îşi are originea în vsl. pasWe, 
vezi CADE, SCHIBAN, D., CIOHANESCU, D,E.n., DLH, DEX. 

P l' o cel Il i e H.m. 1n DL1{ acest cuvînt este definit 'slujbaş în cancelaria dOl1lncasc,'i. 
(cu atribuţii nedefinite mai indeaproape)', dlnclu-i-sc drept etimon slavonul procclnikll. în 
lucrarea lui A. G. însă, intilnim următoarele: "Termenul nu este de origine slavă, aşa cum nu 
este nici institutia şi nu provine de la celo,=fnmtc În limba slavti, cuvînt el însuşi Împl'llmntat 
de slavi, ei din limba latină, în care pl'occllo, -cre Înseamnă a comanda, a pune În mişcare" (92). 
Aiei, ca şi în alte numeroase cazuri, A.G. nu face Iliei () deosebire între originea slavă veche 
sau cea slavon,! il unui cuvint românesc şi nu ştie, în cazul în eare slavolla ar fi împrU1l1utat 
acest cuvint din latina ll1edi.(vahl cele două limhi de cultur!1 puteau desigur să intre In contact 
tu mediul cancclariilor că ar fi fost obligat S{l arate etimol1ul latinesc al cuvintului slavonese ; 
invocarea verbului latinese dasie procello nu are aiei nici o justifIcare. ))c de altă parte, chiar 
adrniţlnd - ceea ceA.G. nieî lIU a dovedit de altfel -. că slavonul pl'ocelnikll al' fi fost imprullIutat 
cUn latină, euvlntul românesc se cxplid\ evident prin cel slavonesc. 

r ăz b II n {\ l' C S.f. A.G. ; " ... euvînt provenit din limba latină, Fes b()llae''l'estabHirea 
lucrurilor, coutrariullui Fes maia" (p. 87). De fapt, cuvintul cste un simplu derivat postverbal 
li!l vb. râzlm.n <l't1S-+ lmll, vezi DI,H. S.V. 

ră z e ş ,.m, 'proprietar de pămint dev<llmaş' cste Ull imprumut probabil din" maghiarul 
rcszcs 'părtaş' <l'esz 'parte' ; vezi CADE, SC1{IBAN, D., CIOHANESCU, D.RIi., DU, 
DEX. In etimologizarca acestui cuvint A.G. ne oferă şi () descriere a "metodei" sale slli-generis: 
,,,,,all1 căLI fat să afIn in lhnba cllrui popor iudo-german, în afară de celţii ce stau la originea 
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moldovenilor (sic il, termenii răie« salu arzeş [această din urmă formă este o invenţie a autorului] 
Insearnnă pămtnt ean , autohton. i vucabularul limbii germane ne-a trimis prin cuvîntul Erde-. 
l'rlmflJl, la sciţ i şi pcrsani. constataţi pe teritoriul vech ll Dacii ( ... ). Îrrtr-nrlcvăr, 'in limba pcrsanii 
şi arabă ard Înseamnă pătnînt., proprietate ca noţiune economică, iar etzi-ernoşteniiortt pâmfn/lIlui, 
pămînteni. Acesta (. .. ) a fost păstrat de Iocuit.ortt stabiliţi la răsărl! de Carpal.i ca arzeşt , 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. surpătură de teren, 'rîpii' ; 
2. 'loc mlăştinos, moulrlă'. Cuvîntul rnmâncsc provine, dupâ DLH şi DEX, din hulg. rooina, 
ceea ce nu poate sii nu fie adevărat. de vreme ce el exist:] cu acelaşi sens şi în slrbă ; corectitudinea 
acestei filiere este contlrmatri şi ele prczt-uţa Jn slava veche a subst, 1'0/1/1 'groap:'\', vezi CADE, 
SCHIBAN, D" CIOFl.,\i\ESCU, D.E.n, In t.endinţa sa lipsită de fundament şliinţirie de a 
descoperi cît mai multe cu vint.c cclt i ee tu limba romană, A.e. afinwl la p. G:\ : .... .ronitui (. .. ) 
cuvlnt de origine celticu pe care-I ali francezii sub forma rauin şi sia vii, care I-au luat de la t.ra r-i:'. 
Frantuzescul raoin s.rn. CU sensul (Ia care s-a gîndit proba hil A.G.) dc'chcmin creuse par les 
caux', atestat in limbajul militar abia in l(î\)O (vezi Paul Hohcrt , Diciionnairc al phabetiqtu: el 
analoqioue de la IOIlYuc [rcncaise, Paris, 1 InD, s.v.), est.e insă un derivat regresiv de Ia ravine 
s.L (v. [1'. t auci neş, cu sensul Initlnl 'vtotcncc, chut;e (ele t.crre)'. Acest din urmă cuvînt este ur- 
maşul, conf'orm legilor functieii isloriee franceze, al lat. rapina, derivat la rindul său din vb. 
)'(lpio, -ere 'a lua repede, a apuc'l, a prinde' vezi Albert Dauzat, Dicliollllilire clUl11olo{fiqllc de la 
lan{fue {ran\,aise ", s.v, rau/ne. 

seu t ,1. Ş s.m. si adj., derivat ]'ollull1esc cu suf, -aş din sClll<laL seuiaIn, cL al.h, sl')1I1, 
log, iscudu, prov" eal.. eseul, 3p" port. escvdo, Il'. cea, este apropia t de A. G. nici mai mult 
nici 111ai puţin decît de ".eLnonil!1111 seiplor : " ... i111111tenii Seu/aş! (păstrat, probahil (]în scyles 
adică muntenii cci îmbrăcaţi în piei ele animale, ea şi persanii seiţi, de unde swluZ, apărătoare 
din lelllll acoperitu eu piele" (p, \J:\). 

str a i S.1I. şi Z 6 str e s.r., două cuvinte e11 etÎtnologia încă nedanl, sint: "rezolvate" 
de A, G. printr-unul i acelaşi ('timoll grecesc, aflat 'Întîmplător într-o sintagmă grecească cu- 
leasă din Afla militară a lui Mauricius şi prin obişnuita ignorare atît a legilor evolu(.iei istorice, 
cît şi a VCl'osirnilitilţ.ii istorice: "Hainele lor [lle moldovenilor medicval1 I erau !lumite cu un 
termen generic straie, aşa cum numeau bizantinii pc cele ale got.ilor, (,)(f,,*PI.et. I'o'nz:Y. [literal 
'ecnturile gotiec'j. Binein\eles [?] cA s{/'aic a rezultat din eildereapartielllei (,) şÎ citirea prin 
metateză a lui (f'&pet. =cÎu (fŢpci.liX ptlstrîndu-se Lotuşi intregul envînL (,j(HP() pentru zestre 
't:arc inseamnă l('rjd/ud! de slraie, pi'î.stra t numai la români şi 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 pilrere cii poale prOYCnL (!În lat. de,i,trae 'mîinile 
drepte', cu trimitere la gestul ritual al lncredinţ.:lrii dUre mire a miresii 'llllprcnnă eu zestrea 
ei; vezi SCIUBAN, D., ClOHANESCt;, l),E,n. Din româllcscnl zestre Ill'Ovhr probabil şi huJg. 2Cslra. . 

str ,\ j ,\ s,L A.G. : "Cuvintele slrujâ şi slrâjeri din vocabularul !'otn<lncse nu sînt de 
origine slavă, cum an crezul. unii istoriei şi lingvişti pîml acum. Ele au răcltkinf\ Îll cuvintul 
ÎndoMgerrnan sfrasscin, ea şi greeesenl cr'Tpc.'ra(t):=a fi earnpal şi (JŢPJ .. rc"((!L;a servi ca soldat, 
1n care COT!soana z Între două vocale a devenit siflanta s. Astfel, (r:pet.,dcţ dw;;'."a fi In ser- 
viciul militar a însemnat acelaşi lueru cu a fi in campanie sau in slrasa ['1!] şi cOIupusul ei slrascri, 
adică oameni înarmnţ.i -sirali()ti" (p, 11,1). Etimologia corectă esle desigur cea propusă de 
SCRIBAN, D. şi CIOH.A.NESCC, D,E.l't : vsl. s/roza, eL bulg. slraza, ser. sfI'eia, ung. szlrazsa, 
Invoearea întîmpllltoi\re a unor cuvinte germane şi greceşti nu dovedeşte nici aici nimic, decit 
cel mlllt o înrudire la nivel indo-european a radiealclor sIa ve, germanice şi greceşti. De asemel1ea, 
aşacziselcfofmc româneşti reconstituite JllI rezullă. de nicăieri pe teren românesc. 

 of l' ac S,I11. 1.. (Bucoy" 'fransilv. şi Ban.) 'pitulice' ; şi 2. 'coc!albiţ.rl' (atestat in zona 
HăcUlU\,i), pentrn carc CADE, SCFUBAK, D. i DLH trimit la ser. {vorak 'graur' şi ,gvralw 
'eoţ,ofană', este probabil llulllele comun pc baza (,{lruia s-a format antropollimul ::;;oj'rae, ele unde 
apoi numele satului Ş,,{râceşli, HmlndOllii alestaLe într-un document din secolul al XVII-lea. 
Aserţ.iullea lui A. G. de la p. 21 conform ciil'cia Şo!'rac ar fi un nume de origine goticli, atestat în 
forma Saj'ra1; pentru secolul al lV-lea de Ammianus M.arcc!lilllls, nu se poate susţine în nici 
un fel.: chiar admiţind eă daeo-romanii care au luat conlact cu goţii .Îll seeoJul al IV-lea ar fi 
putut impnulluLa nume de l'mni]ie gotice sau e:l unii goli al' fÎ putut deveni şefi de cOl!lunÎtă!-i 
daeo-romane si chiar dacă am trece cu vederea cJifieullăţile fonetice, lI1.i1eniul scurs inlre contactul 
eu goţ.ii al daco-romalli]OI' şi atesLnrea In {!OCUIIlClI te ]'()l1]uneşti a IJulllelui Şo/,l'ac reprezintă o 
perioadă de timp mult jJrcallIare pentru p{lstrarea neJntrerupL:l a UIJui HntroponlnL 

Il r gl' e s.r. A.n, : "Din această perioad'l a erelrii regulilor ele drept plib]ic penal in 
epoca bronzului ne-a rămas cuvintul urgie. Termenul este de origine samcrit[l lll'fJâ, p,'\strat 
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şi la greci sub forma oPY, -'I)r;=zrăzblllwre, pedeapsa, de la 0PYc(", -(;l şi nu de la O?y,.tXw,a 
celebra misterele" (p. 1'\7). Lăsînd la o parte confuzia intre sanserită şi Indo-europcana comună, 
trebuie spus că termcnut românesc este urmaşul unui lat. 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. 'întăritură de pămînt.', La p. 52, A, G. vorbeşte, fiîriî "ite amănunte, de "cuvîn- 
tul tracn-Ittr val". în realitate, cuvintul. nu este alt.ceva decît firesc al lat. uallutn 'Idem '. 

z  tll Il i c s.n. 'pivniţă, bordel, Ioculntă subterană'. C;,: "Din epoca traco-dacă au păs- 
trat moldovenii pînă astăzi cuvîntul zetni ntc [7] =- ziimnicooebordei, luculrrţă subterană, In care 
Iocuesc nevolaşti, ori îşi pun la adăpost cei înstăriţi stupi! în timp de laruă" (p. 105) .. Etimonul 
cuvintulul l'omiî.ucsc este UCl'. zcninik 'jdcm'<zCl1lTjCi 'frig', efo şi buJg. zimuik ; vezi SCHIBAN, 
D., s.v. 

z III ă S. f. Pentru a-şi sprijini Iantezlst» etimologie, A. G. reconstituie fără lllel un argu- 
ment un presupus sens primar·comunit.ate gcnti!ică' al lexemulul românesc actual: "La geto- 
daci, numele sub care apare comunltatea gcn1.ilică era ca şi în limba sanscr+tă d jaua-dzatui- 
dzina In legătură cu ideea de naştere, viaţă şi pă;.;trat plnă astăzi In cuvîntul ziuă-ţată in limba 
traoă (zina zorilor, zina codru lui), cuvint care trebuie pus în directă legătură eu persanul zen-» 
femeie" (p. 52). Existenta f'errnolor romanice (astm. [rana, port. ja, logud. yana) ca şi a alb. 
zanc Cll acelaşi sens ca şi rom. zină Indreptătcsc etlruonul lat. Diana, propus de S. Puşcariu , 
HEW., Tiktin, Densuslanu, Rosetti. CIOHA:NESCU, D.E.R. S.V. amlntcşte şi lat. divina discutat 
de Densuslanu, HLR, Phitippl.!o, Principii, Puseu şi Gram', ad,1ugînd că nu este exclusă In- 
crucisarca urmasilor celor două cuvinte latinesti. 

'Ne oprim 'aici cu exemplificările; s-ar mai putea cita 1J1oată (p. 107), grămadă (p. 109), 
jllpan (p. 55), lance (p. 1;)3), simcea (p. 1(3), simbrâ (p. 116), {arină (p. 145) dintrc zeeile de eti· 
mologii aberante utilizate d( A.G. in lucrarea sa intr-un mod care "anulează" mai bine de uu 
st;\col de ,ercetal'e etirnologieă ştiinţifică românească şi compromite o temă de maximăimportallţă 
pentru ştiinţa noastră istorică, 

E'u,qen Aju.n/eana 
Gmiml de Lingulslică, 1slorie Li/erară şi Folclor, 

Iaşi, str. COdrtSCll, nI'. 2 

ZBIGNIEW GOLAB, Tlw Ammallian Dialect of ](flz.Sevo in S.R. Macedonia, S.F.R. < 
Yugoslavia, Skopje, 198'1, 267 p. 

fnteresul gnoseologic care It dus la realizarea aeesteÎ 1l10nografii, după cum precizează 
îllSuşi autorul (p. 5), este cel al unul slavÎst preocupat de aşa-l1l11uitele limbi slave "balcanice" 
(Balkal!-SlalJic) : bulgara, macedonelma şi dialede!e sirbc de sud-est. Limbile slave citate au o 
serie de trăsături comune cu alte limbi înveeinate (româna, 8/baneza, greaca), fapt care a făcut 
să se vorbească de o "uniune lingvistică balcanică" (BalIc-an LilllJuislic League), ca exemplu 
tipic de Spracllbulld. În cadrul acestei "uniuni lingyistice", macedollealla şi dialectul arori1ân 
formează. un grup deosebit de compact (vezi, 1n acest i3cns, şi articolul ma! vechi al slavis- 
tului polonez: Some Arlllnanfan-l'ilaeedonian lsogrammalismes ami file Social BackgrOlmd of 
their Deoelopmenl, In "Word", XV, 1959, nr. ;, p, 4J5-4:'15). 

PrÎma parte a introducerii, în care flutorul enull1e.ră unele trăsătuJ'Î structurale comune 
limbii macedouellc şi dialectului al'omâl1 şi încearcă. o explieaţie a lor, prezintă interes pentru 
"lingvistica ]JaJcanÎcă" şi,in general, pentru teoria cOl1vergel1îeJor lingvistice dintre limbi ne- 
Inrudite. Cea !Dai izbitoare "asemănare tipologică" a acestor limbi este Vă.Zlltă dc autor Într-o 
serie de modele structurale identice, deci în identitat.ea "formei" lor gramaticale, opusă diver- 
sltăţii"substanţci" lexicale. (Aceşti termeni amintesc de Jnvi'iţatul sloven B. Rapitar, care vorbea 
de ,,0 singură formă de limbă cu trei materii d:iferltc" : A.lbanisclw,walachische llnd blligurische 
Sprache, în "Jahrbiicher der Literatur", XLVI, 1829, Viena, p. 56-106.) Aceste modele struc- 
turale sînt concepute ca modele sau reguli (pattcl'Ils, mles) ale structurii de adincime, situate 
aIltune la nivelul 1l10rfOllologi.c al analizei; de ex., formarea viitorului cu o particulă (etimologic, 
pers. 3 sg. a verhului 'avea')+ eonjunctivul verbului conjugat: ar. va-s-doal'mă, mHced. dia!. 
k'e da spie, 

Trăsăturile structurale comune macec!oncnci şi aromânei (in parte şi altor limbi "balcanice") 
lIU pol fi explicat.e prin sIstemul slav primar, cunoscut sub forma slavei vechi bisericeşti din 
secolele al X-lea--aI XI-lea. La intrebarea: ce limbi balcanice au putut exercita această in- 
fluenţă stl'lldurală asupra· maeedonenei, răspunsul autorului este: "l'olUanica balcanică sau mai 
exact aromâna primară". Explicaţia contrastlllui dintre influenţa puternică la nivelul struc- 
turii gramaticale şi numărul redus al împrumuturilor lexicale aromânc în macedoneană este 
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căutată, pc drept, În r:oncliţii.le social-istorice ale slmhlozel dintre populaţia romanică aborlgenă 
(ale cărei urme se păstrează In topontrnele do origine arornână existente şi în Macedonia 
lugoslavă) şi slavi. Interferenţa dintre cele două limhi este prezentată ca o relat!e intre 
substrat şi superstrat , notîunl legate in concepţia autorului de lJiJingvIsm: limba-substrat 
(în cazul de faţă aromâna primitivă) joacă rolul de bază din punct de vedere structural. 
Vorbitorul nativ păstrează Inconştient "forma gramutlcală" a limbii materne utilizînd "sub- 
stanţa" lexicală a celei de a duua limbi. Mecanismul acestei rela ţii este calcul Iingvtstic (struc- 
tural borrotninqş : în articolul citat, autorul vorbea de izograma!ismc. (calcuri gramaticale) 
şi tzosctnanlisme (caleurl semantice). Influenta aromână s-n putut exercita, de asemenea, prin 
calcuri semantice şi Irazeologlce ; autorul citează citeva corespondente de acest tip între ma- 
cedoneauă şi nromănă, menţionînd că ele necesită cercetări speciale prealabile. 

Acest model teoretic foarte general impune desigur prcctzărt, cum ar fi cele in pri- 
vinţa locului şi timpului de apariţie a diferitclor .• balca nlsrne". El trebuie intregit cu mecanis- 
mul socioliugvistic al preluării calcurllor de către vorbitorii monollngvl sali parţial bilingvi 
ai celei de a dnua limbi, "şa cum încearcă autornl In artt.colul din ,,\VoreI" cu privire la pcrrec- 
tul compus din ma cednneană cu auxlllarele imam 'am' [sum 'sint' şi participiu! in -uţ-t (ele ex., 
tamam nideno 'am văzut', sum dojden 'am venit'), explicat prin influenţa aromâuet. 

Privită in perspectivă tipologt că, descrierea se opreşte la nivelul sistemelor celor două 
limbi, intre care există asemănărl structurale explicate de autor prin imprumut (cale lingvistic). 
In ce măsură această influenţă structurală a dus la schimbarea tipului Ilngvisttc iniţial (slav 
primar) spre un tip romanle (" ). rămîne o problemă care nu putea fi obiectul acestei introduceri. 

În partea a doua a introducerii se dau mai întîi unele date despreurornânl, in special 
despre cei din Macedonia Iugoslavă. Ar fi fost binevenită o hartă cu Însemnarea Iocalltătllor 
cu populat!e arcrnâncaseă. Precizînd că subiectul monografiei este dialectul (graiUl) arornân 
din orăşelul Krusovo (ar. Crnşuoa), autorul prezintă istoria eomunităţii arornâne de aici .i con- 
diţiile ei de viată actuale. Despre acest important centru al aromânllor din Iugoslavia există, 
pe ltngă referintele de ordin Ulai general din mouograf ltle lni TIt. Capidan (Aromdnii. Dialectul 
aromăn. Studiu. lingvistic, Bncurcsti , 1932), Matilda Caragtu-Martoţeanu (Fana-morfologie aromână. 
Studiu de dialec!ologie slruciwa[â, Bucureşti, 1968), Nicolae Saramandu (Cercetări asupra qro- 
mdnei vorbite in Dobrogea. Fonclica. Observaţii asupra sistemului fonologic, Bucureşti, 1972 ; 
A.româna, În Trata! de dialeclologie ro)(lnească, CraiovH, 1\)84, p. 42:3-476), şi unele cercetări 
speciale: N. Batzaria, Istoric)]l fundărei oraşului Cnzşova. în "Llll1lina" II. 1 \)04, p. 148ş.u .. sau 
schiţele monografice ale lui N. Saramandu : Consideraţii asupra sistemului fonologic al graiului 
aromdnesc din Cruşova·-M.Clcedonia (II.S.l>'. Iugoslavia), In SCL XXI, 1970, nr. 4, p. 465-471 
şi Le parler arownain de J(ru:;cvo (R.S. de }vlacedonie), în HESEE XVII, 1979, Ilr. 1, p. 15:3-162. 

In majoritatea ei, pDpulaţia aromâl1ă a venit În Kru.evo pe la sfîrşitul secolului al 
XVIII-lea, În două valuri: primul din fostul centru al aromâniIoralbanezi, Moscllpole, al doilea 
din regiunea munţilor Grammos din norei-vestul Greciei. Populaţia slavă (mai,afes macedoneni), 
deşi venită mai tirziu in localitate, a sporit mereu proporţional, in timp ce niJlllărul aromânlJor 
a scăznt, îndeosebi prin emigrările în alte oraşe elin Macedonia sau spre Serbia şi Român!a. In 
mod absolut, populaţia oraşului a seă.zllt de la cea 11 0000 ele locuitori In 1868 (dintre care peste 
8000 de aromâni) Ia cca 5 (JOO în prezent (p. 20-24). Semnificativ pentru lnstabiJitatea soclal- 
politică din această zonă in trecutul apropiat este faptlll că cele trei generaţii de al'omâni din 
secolul nostru au participat la v1aj:a social-culturală prin intermediul a trei limbi diferite: 
gre<'l.ca, sirbocroata şi lllaeeclollC<'llJa. Influenţ.a românci standarei (exercitată evelltualprin 
şcolile româneşti iniţiate la sfîrşitul secolului trecut) asupra dialectului este nesemnificativă 
(p. 22). în prezent, cel puţin jUll1;Hatc din cei 5 000 ele locuitori ai oraşului sînt aromâni. KrusevQ 
a rămas ce! mai important centru aromân din Iugoslavia, iar dialectul aromân de aici are, 
după părerea autOl'ultli. şanse bune de a snpl'flviej:ui ca limbaj familial şi al vieţii puhlice neofl 
claIe din cartierele aromâne. Nu este înşă de aşteptat ca aromânii locali cultivaţi să obţină pentru 
dialectul lor un statut recunescut oficial (p. 24). 

Materialul dialectal illI'cgistrat în trei luări directe de contact cu vorbitorii dialectului 
arolllân (in 1960, septembrie 1968 şi in vara anului 1970) provine de la trei informatori principali 
şi dela "alte persoane, inclusiv profesori şi elevi de la liceul local" (1'. 25). Autorul a mai folosit 
SurSe scrise (colecţii locale de folclor în manuscris), ca şi texte de literatură populară sau cultă 
(ale unor autori crnşoveni, ca Nicolae Batzaria) publicate. în citeva cazuri, sint citate forme 
luate din literatura de specialitate ('1'h. Capidan, lVIatilcla Caragiu"lVIarioţeanu, T. Papahagi). 

Pe Ungă inl:.rodllcere, monografia cuprinde două capitole: fOllologia (ClI subcapitolele : 
Vocalele, p. 29-39 şi ConsoGncle, p. 39-47, In ultimele două pagini fiind cOllsemnate şi unele 
observaţii despre accent, aspect neglijat în descrierile anterioare ale dialec:tuluiarornân), morfo- 
log/a (p. 48-·-139), o culegere de Ic:r:le (p. 143-189, cu Ull apendice: traducerea unul basm aromân 
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In macedoncană), un dicţionar (p. 1 D:l 2UI) şi se Încheie cu o bibliografie sctcctivă de 51 de 
titluri (p. 2H:l- 205), 

Descrierea sistemului (Valeelal se realizează prin Formulare mctaungvtsttcă în dialcctu l 
însuşi, [{l!'li raportare la un sistem de refcrin!ii (limbă standard, prctostst.em, sistemul altei 
variet,lţi), 

Tratarea [ondicii este, In general, de tip structurallsl "clasic" : se preztnl.ă inventaru l 
Ionemat!c (la vocale: în silabe accentuate şi neaccentuat.e). restrf ctl l!« distribuţlonale (fără o 
analiz,\ rlistribuţJonală completă), ncutraIizăriJe unor opoziţii, [unr-t url!e v ocalelor finalelIl 
sandlti . Autorul preeizeaz,l insă ni Ionologla Lradiţiouu lă atinge numai structura de suprafaţă ,l 
limbii, Iteduceren vocale lor In pozitie neaccentuată nu se poate realiza fări! a recurge Ia struc- 
tura morroronematlcă de buză a cuvintelor şi a formelor lor f lex louure sau/şi derivate; ele ex, , 
ea şi a în pozl ţie tlnală neaccentuată pot j'i interpretate ca rcprczenttud conl racţla unor forme 
de bază, de tipul: kol e, a-.k'alea : mâna C<mana)+a->mâna (p, :li), (Am Inlocul l. Lranscrterea 
utilizată de Z, Gob)h prin transcrierea ALH*,) Se distinge Între alternante roncmicc (automate) 
şi nlt ernan ţe morrotoncmtce (rieanl.omat e). Una dintre cele mai importante alt cmauţc de al 
doilea tip este "palalaliwrea ruorfofonetuică', cauzut.ă ele -1 sau -(' [Iexl ona r. Prin {' -i} autorul 
notează un "morfem complex", care implică suf lxnrca , alternanţa conson nel şi a vocalel finale 
a temei, ea în ex. "şarp-! (pl,)-·,*ark'-i--+şcrk'i (p. 57). Seriile fonctiee d c consoarte velarizat e 
(Iablallzatc). palataJizate şi palalale velarÎzate sînt gcnern tc ruorrnroncmlc şi Ioncmi c din sec- 
vente sllhiaecnle conţinInd vocalele -i i -ZI (p. ,j3-45), 

La baza analizei morfologice stă clasificarea cuvintelor În eJase gramatieale (părţi de 
vorhire) şi specÎfÎC'area eategoriilol' gramaticale ale acestol'D. SLl'uelnra formelor flexionare 
(mai ales la suhslanti\' şi verb) este redusă la morfcme de bază (rădăcini, teme, sufixe, desillenţe) 
811 hin cente, 

Pentru () gramatică gellerativâ completă a dialeetului lipseşte eomponellta sinlaelică! 
sC1I1antîcă (sintaxa este ncglijatil de altfel şi In mOllografiile de lip traditional), Descrierea se 
re.alizeazâ la nivelul terminal al Sl/'lletllrii de adincime.: se formulează regulile morfoJ1olog.Îce care 
l'cglementeaz,l variantele eoncJi tionate fonetic sau grama Ucal şi cu ajutorul eărora se pot genera 
formele [onemice şi fonetice ale morFernelor, Spre deosebire de alţi genera Livişti, Z. Goli)b nu 
recurge la reguli formulate cu ajutorul Ir,lsătul'ilol' distinctive şi menţine fOllemele tradiţionale 
In rădăeina eu\'lntllllli, atunci cind IlU intră în altel'llHllţe foncmice sau III or[o!lologi ce. Astfel, 
elml ajunge la o reducere drastic,'\ a inventarului rle foneme iniţial (8 voeale şi 30/31 de cOflsoane), 
de tipul celei operale pentru românn standard ele ..James E. Allgel'ot (Uo])1anian Plwn%gu : 
A Generalivc PlwJlologlcal Skelch oI' Ilie Cor(' Vocabularl! 01' ,')'tandard Romal/lan, Idaho, 197"1), 

Vom releva În cele ce urmează unele aspecte ale descrierii care aduc fapte sau puncte 
de vedere noi faţă de eereetărilc anterioare «('jtnte mai sus) sau cu carc nu sînlern (parţial) de 
neon!. 

Diflongii ea şi oa sint variante ale fonemelol' /t! şi /0/ (p. 2S 2\l; pentru această inter- 
pretare, cLSaramandn, 1\l72., 1), IH9 şi 1984, p.,j28). Saramalldu (l()70, p, '170 şi 1979, p, 158) 
menţionează că a llotatla unii inforrnatori din Kl'uSCVO rostirea diftongilo!' ea, 0(/ ea C li, 

Vocalele finale nesilahice -1, -Il, -il şi selllivoealele i şi ti slnt variante ale l'onemelor voealiee 
corespunzătoare (p, 31-,- :14) ; i este trcellt insii şi la sonante, ca ti/ideii! (p. :HJ), 

Voeala â oeură În poziţie iniţial;\ neaecclltuaU\, realizînd ehiar opoziţiî eu a- : ampUl(Ll) 
(=lmpul.)-- âmpâl'lll, allsâl'(u) 's,lrez ; sar' -- ânsor(ll) (p, :15), Aceasta eontrazÎec afirmaţiile C!I 
vocalele â, i nu oem,i In dialectul aromân în pozitie iniţ.ială (Saralllandu, H18'1, p, -428 ; Caragin- 
:VIal'ioţeaull, l\lHS, p, 25 pentru â), Autorul afinnă că opoziţii1e de tipul ansâl'(ll)'- âm6r(ll) pol, I'i 
reduse la jansamj- jnso1'uj (p. :36), dar nu precizează care sînt condiţiile în care oClll'ă 11- sau 
(1- Il, 111 (+COI1S,), respectiv 11-, lll- +eons, In texte am găsit exemple cu â-ja-f-n, 111 Ci-Gons,) 
la iniţ.ială absolntâ (# ânYllC!tOal'e 'ghicitoare', p, H3,if âncalicâ. p. 182), după o pauză )11ai 
scurta (ca oaspe, âl' deâdil'â, p, (45), dupt'\ () consoană finală (lw:re(l ân (IzIa, p, 14:3; j'wnel' anel/pâ- 
râUl, p. 181) şi după \'oeală finală (iara cuj'lik'i 'moşie' ânlllr{eoscâ, p, 181; cu ancupârâu, p, 
182), deei în toat.e poziţiile, iar nazală + COllS. Ia iniţială de eu vint numai. după vocală (rÎ-u- 
llwescll '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 menţIn în poziţie finală: iâslc, (rale, mare; /âo 'popor, 
oameni', neâo, dâo, vino; în ex. de tipul ncuo, autorul il elilllină pe -o pleeînrl de la forma de 
bnză * nW(f-;.neapâ (realizare opţ.ionnh'\)--71UelO (p, :16). 

r final palatalizat de -1 flexlonar este şi afonizat (fenomen Înt!.lnit de noi În unele graiuri 
ardeleneşli şi lmeovincne) : picura)' -i,,,,, [piell n1['1 (p, 45). 

" Sunetele slab perceptibile sînt notate între paranteze, 
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CeH mal productivă deslncntă de feminin plural este -uri [t(J, care înlocuieşte adesea 
mat vechile -e, -1 ; singura restrictt« pentru această desinenţă "pare il fi genul animat", Ex, . 
casă=răsur şi case, masă-: mă,mr(i), use .. -lIşllr( i), nC(iO- JlCl1r(i), cal» - căl 'ur; i) şi chiar văsiliie 
-". uâsllfillT'(i), alăturl ele năsili; (p. 7:1). 

Articolul este considera L ca mortem al dctermlnărl l. categorie caracterizată prin opoz iţ lile 
nelimitat--· limitat şi neelefinil- definit (p. !)()- 52). 

Genitivlll este separat ţi formal de rlaLlv prin rcduplicnrca acestuia din u rrnă : a {Ionlei 
(gen.) -- a gonlei l'i (dat.). Desinenţ ele de caz ale substanttvulul obiect Indlrcct şi direct, repetate 
obligatoriu de pronumele personal eJitic, formeaza morfeme ele caz "compuse şi dlscontlnul " : 
a (;on(i)-lei-fl'i (dat.), (;on(i)-Ie·t-lu (acuz.) : semnul + indicii. ,.ol'dillea intCI'IU1", adică relaţiile 
semantic-sintactice ale elementelor (p. 5:l), 

La pronumele personale (p, 87 ş.u.) nu sînt trecute formele neaccentuate el! <1- protct!c. 
de ex. ăi', notat in texte (p. 145), 

Regimul nominal al numeralelor compuse cu -iiaţe, -cjâţ(i): palm,Iăt(i) di traţ(Ci) (In 
aromănă, prepozlt la de apare şi la numeralrIe formate eu -rcce : Itsprâ,1 li! oi) este considerat 
un cale după slava veche (p. HH). Această cara eteristică nu poate fi tnsă separată de suhstan- 
tlvele sulă, mie, milion ele. 

Dlst lnctla dintre conjugărll« a II-a şi a 1 II-a IlU se poate menţine numai pe baza accen- 
tuării diferite a pers. I şi a II-a pl. (cu reducerea automată a lui e neaccentuat la i) : nidetn, dar 
(Iljţim, deoarece majoritatea verbelor de conj. a II j .. a ali forme a!tcl'I1ante de eoilj, a II-H (13. 
11 ;3-114). Astre.], adllc(u) este trecut de autor la eonj. aII-a (p, 123), iar dl.lc(lI) la COllj, a Il [-a 
(p, 118). 
. Particula s/sd la viitor se omite freevent ; exemplele citate sînt numai Cli illse.r[.ia unei 
forme pronominale : : /Ja-ţ-u-dmz, l!a-Îl-lll-ada!(i) (p, 129). Saramandll (I084, p, 457) consideră 
acest fenomen ca specif.ic graIului pindean, sub jnfluenţă greceasdi, 

Se disting douA constrllcţ.ii negative ele viitor: una nC1)trală (ncmarealll), de ex" tll! 
va-s-pârlu 'uu voi purta' şi una categorică (marcată), formală cu illlpe.rsonalul nu ({re [nQâ.l'eJ 
'nil este, nu există'. de ex" 11Oa1'(, S-PO/'lll 'nu voipul'la (în nieÎ lin caz)' (13, 129). 

In unele cazuri (autorul menţioncazii Ilumai că ele sînt restrinse semantic), auxiliarUl 
eseu (=a fi) formeazA perfectul compus ncUv de la verhe tranzitive, de ex, eseI! ascullal(ll) 'am 
ascultat' IlU 'sînt ascultat', eseu i!nal(ll) "alll cinat' ele, După opinia autorului, asemenea con- 
struc!:ii ar fi calchiate dupA tipul macedoncan Slllll vderam 'am cinat' (provenit din "mn vec'eral, 
sub inl'luell!:a ar, esell vinil(ll), eseu bâgal(u) elc,) (p, 1:14-1:)5), Extilldel'[a construcţiei cu 
eseu + parLieipilll acordat al verhelor inlranzitive şi reflexive s .. ar fi putut produce Insă şi în 
aromână, în contexte eu sens neeehivoe. . 

Explicarea imperativului /Jina (existent şi in elncoromână) prin transferarea "particule! 
o" (pronume cu valoare neutrnHi) din construcţii de tipul du-o alea, lw/-o a!ea«(J, 137) ni se pure. 
improbabilA, din cam;a caracterului intranzitiv al verhului (a) veni. Astfel s-ar putea explica mai 
curînd imperativele bago, lassa (dacA nu sint transerieri greşite), lIotnl:e de:' G, \Veigand la ar 0- 
mânli din Olimp (apuci Capidan, 19:32, p, 151), 

De,i corpllsul recoltat de autor nil este adecvat pentm o tratare soeiollngvistieCI 
şi pragmatică a dialectului, Goh)h face citeva observaţii interesante In :tceastă direcţ.1e, Se dis- 
ting astfel două subsisteme consonanticc, unul "mai vechi, cultlvnl şi conservator", conţinind 
fonemcle marginale ,f}, 3, y şi altul "mai nOII., colocvial", caracteristic generaţiei tinere de. pînă 
la 25--·30 de ani, carelnlocnieşte aceste consonnc prin t, el, g: 3efler(u)-defler(u) 'al doilea',1ti- 
mel'(u)-- timel'(u) 'temelie.', '(UlllUl'(U)-- gumâr(ll) 'asin' etc. (p, ,10- 41). DouA "variante stilistice" 
se observă şi în tratament.ul afriealelor ţ, r, Generaţ:ia cea mai vîrstnică ntenţ.ine încă distine(ia 
dintre 11, ll «lnt. c, ,r;), dupii care -! şe menţine silabic sali (cind tl> cj1 nu sint precedali de o 
altă consoană) ca palatalizare fOllctică (diezare) a cOllsoanel:preeedellte: p61'Cll- p6rti, (flln()u 
'jullc'-gtlnql; drac(u)--clrat(i) [draţ'J, lag(ll)·-·ţ'M(i) ifa<;l'] şi 12, (12 «lat. 1, ci), după care-i 
devine -el sau el (dUP1'i o singură eOllsoan:l) : nnlnle·--nnlnlâ, lrindu-- (L111qâ; Ml'bat(u)- băI'- 
MI(ei) [bărhaţ], ell(ll)-' e,l(â) [cij1J; t, ,,1 de alte origini Ul'maţide -i se comport,l ca b 12: gllde!(u)-- 
[gueleţ], hLCI'eq- [Iucret;l] (pers, 2), (l'\u sint luate în consideraţie africatele ncurltlate de -1' 
flexiollar, ea In ţ&lâ, ţină ; lale ete.) Generaţiile tJnAră şi medie au egalizat eele douA serii de 
africate, -Î devenind În toate cazurile -d, respectiv 0 (zero), Aceleaşi generaţii se caracteri"- 
zează şi prin realizarea frecvent[\ a diftongilor ca, oa ea , (t (p. 29), în introducere autorul 
face ohservaţia că existA şi deosebiri lingvistice între aromânii seclentari (mai ales nrtÎZl\ll[ şi 
comercianţi) i cei seminolllazi (păstori transhlllllallţi) (p, 18). 

Al'omânii din Krusevo aparţin ramurii nordice a aromânilol' dIn :VJ.acedonia iugoslavă, 
grupului Bltola-- Kruscvo (p. 16; pentru grupurile de aromâni din R. S. ,Macedonia, el. şi Sara- 
maudu, 1970. p, 4f>5-- ,1llil ; Jovall Tl'ifunoski, Die Aronlll11en in Mazedon ten , 1n "Balcanica'" 
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II, 1971, p. 337-- 347). Se eousidcră grăn1l1slCâ (p, 18; Sararrmndu, lin ° , p. 467 şi 1979, p. 154) 
şi vorbesc un grai de tip grămustesn, dar cu unele trăsături asemănătoare cu graîurtle aromânllor 
din Albania (Saramandu. 1970, p. 470 şi 1979, p. 151). Două trăsături fonetice importante ale 
graiului: lipsa vocalei i şi reducerea dif'tongllor ca, oa la f, 'ii ne trimit spre graiurile de tip mosco- 
polean; la acestea se adaugă amuţtrca lui -n. după m fina] nepreccdat de consoană (vezi Saraman 
du, 1972, p. 158), Alte partieularitiiţi sînt comune cu grupul grămostcan-> plndean: păstrarea lui 
-Il, -i după grupuri consnnanttcc, ocurenta lui e după consoane palatale, unele forme izolate: 
da, ICI, sia (prez. 3), aistu, aumânică; sau nWJ131 cu graiul plndean : păstrarea lui -i după tI, «1 
la vorhltorii cei mai In vîrstă (vezi mai sus), dispariţia lui să la viitor. Sll.uat.la graiului din Kru- 
sevo Ilustrează astfel dificultatea (cel puţin in stadiul cunoaşterii actuale) delimitării clare a 
unor (grupuri ele) graiurl În cadrul dialectului aromân, 

Pentru a putea "citi" transcrlerca. cititorul trebuie să tină seama de precizările fftcnle 
de autor in diverse locuri în lucrare şi pc marginea textelor. Raport.lndu-sc la trei nivele diferite 
ale descrierii: morfofonologic (structura de adincime), fonologic (structura intermedhră) şi 
fonetic (structura de supraraţ.ă), autorul utilizează în consecinţă trei tipuri de transcrlerc : 
morfofonemkă, Ionemlcă şi Iorictlcă. specificate prin trei tipuri de paranteze: acolade, bare 
oblice şi paranteze drepte. Transcrierea exemplelor In descriere nu este lnsă totdeauna riguros 
specificată. în dicţionBl' se utilizează o "transcriere-compromis, pe [umăta l.e Ioncmică şi pe 
jumătate Ionctlcă", iar in texte notarea este "in parte l11orfofonemică" (p, 62). 

Un caz tipic este notarea vocalelor finale: -t1, -1, -ă. Dacă, după un grup de consoane, 
aceste vocale sint totdeauna sllablce, după o singură consoană situaţia lor este diferită, După 
precizările autorului, -u este clar perceptibil (Inainte de pauză), cel puţin ca vclarlzare (lablalt- 
zare) a consoanel precedente; -ă se percepe "numai la dictare", iar -1 "pare a fi pronuntat numai 
sub dictare", altfel este "cuprins În alternanta fonemică a consoanetprecedente" (p, 31-32) ; 
exemple din texte: an', mîl', fie 61"., uămin' ; după (10 {Il se realizează In vorbirea bătrînilor ca 
palatallzare a acestor consoane (vezi exemplele mai sus). (Sararnandu, 1979, p.158 menţio- 
nează că -1, realizat ea vocală şoptită nesilabică, ocur:1 În graiul din Krusevo numai după r 
şi in cuvintul Illn(i).) Din motive morfofol101ogiec, dar şi pentru a justirica realizarea silabică 
a acestol'vocalefinale In "stilul cintat" (singing si ilIe), Golfih notează consecvent vocalele finale 
reduse În exemplele citate în lucrare şi în dieţionar. Afirmaţ.!a eă"toate cnvîntelearomalleşti 
se termină. învocaJă"(p. 77, etl precizarea ulterioară "inainte de pauză") este valabilă însă numai 
pentru formele suhiaeeDte. In textele transcrise mai mult sau mai puţin impresionist, întilnim 
nu nUl11aimfinal (vezi mai sus), deex. : am, !li/m (nil am), avem (p, 143), zburdm 'vorbim' (p. 
182), ci şi alte consoane finale: : maslllI' 'maistru', gars6n 'ospălar',aI61' (p. 182), alături de 
aI61'(u), atiilp, sor (p. 183; toale exemplele citate sînl urmate de pund). 

Dacă în dicţionar transcrierea (morfo) fonematică, ce încearcă să redea norma (le rostire 
a graiuhli dincolo de variaţiile individuale sau de grup, este pe deplin justificată, ar fi fost de 
-dorit ca textele să fie notate mimai impresionist. Aceasta cu atit mai mult, cu cît puţine texte 
aroniâne cu o transcriere fonetică riguroasă (care, cel puţin la texte de oarecare întindere, nu se 
poaterC'lJiza fără înregistrare prealabilă) au fost puhlicate plnă în prezent. Nn au fost publicate 
textele Inregistrate la Krusevo de p, Neiescu (vezi CL X, 1 9S5, nI'. 1, p, 28) şi de N. Saramandu 
(vezi Sal'anHtn.cltl, 1970, p, 4(l6), iar textele mai vechi au o transcriere normalizantă sau chiar 
cn l.!l1cle greşeli, cum sînt Texte macetia-române, basme şi poesii poporale dela Cmşova de M.G. 
Obedenaru, Bticun:Şti, 1891 (cI. Capidan, 19:12, p. 131). 

Cele ilS de texte incluse in monografie sint împărţite in cinei secţiuni: 1. "Texteinre- 
gistrat( 1n Krusevo sau de la vorbitori nativi ai dialectului din Krusevo"; II. 7 cîntece şi o 
poveste din colecţia unei studente (autorul prcc:izeazii că ,.forma tradiţională corectă a dialec- 
tului a fost restahilită" cu ajutorul unui informator principal, p. 25); III. 13 basme populare 
dintr-o colecţie aflată la Institutul de Folelor etin Skop,ie (textele au fost coreetate cu ajutorul 
uuui vorbitor nativ). Secţiunile lV şi V cuprind 4 texte culese de la doi "cara,laşi" (astfel siut 
numiţi de rnaeedollcni păstoi'ii aromâni trans1l1llJIanţi) din SofilaJi şI de la un informator din 
Struga. l\:ceste texte permit cititorului compararea eu alte variante ale dialectului aromâll 
vorhite in Macedonia iugoslavă. 

Modul de wlţgel'c a majori.tăţ.ii textelor presupune o transcriere mai mult sau luai puţin 
normalizantă. Din cele 11 texte ale secţiunii 1, textele, 1., 2, 5, 6, 8 şi 11 par a fi notate direct 
ladictarea informatorilor" Te"tele:l, ·1, 7. au fost mai întîi scrise, :3 fiind citit de informator 
far 4 şi 7 lransJiterate. Textul 9 esteo p9.ezie scris'l in rainl local la 1903 eu ortogtafie l'omâ- 
neasc,'1. (titlul.: :':;ghiclu a Cmşoveanlol' 'Pllngerea cruşovenilor') ; poezia a fost inclusă in corpus 
,,1n transcriere fonemică in. acord elI pronunţarea ohişnuită în Krnsevo" (p. 26). Textul 10 este 
un cintec notat de la o hătrînă şi corectat după overşiulle de la !lnii informatori mai lineI'· 
(p. 150). . '. . . 
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Cu prIvlre la textele din secţiunea IV, autorul precizează. e:'1 il ntil!zat o notare "lrUlJre- 
slonistă H, păsl.rînd tuconseeventet« fonelÎee ale) aeete:laşi. fonn.e .. Aseruenea texte, 
notate. Irnnreslonist, sint deosebit pl'etioasf: pentru enuoaşLcre,a faptelor de vorbire, ca şi 
pentru verificarea rcrlucţfllor făcute de autor. 

In texte pot fi urmărlte t'enomeue care nu fac oblect nt descrierii autorului, cum slut : 
proteza lui a; $1+ i, e> ş,j : nu aromâne din nord aflate 
In contact direct cu slavii, 1!J'7fl, p. 15B) ; redu cerea dif- 
tongulul oa la a In dao, nao (cI. H17D, p. 15(\) ; asurzirc.'.J cowwuIleI finale chiar urmate 
de -u uesllabto: s-l1-vel(H)c.:t '15-0 v;j,d',p, :182; Sars rnaudn tneni)oneaz,l neutra1izarea 
opoziţiei de sonoritate în final:l în unele şi IugoslavIa) ; 
nl l.ernan l.e : işi (realizat ca s sau .i+ohstniultă (il'âmbIÎ (p , 181), 
arăţumiail't (p, 182). Şuiel'ătoarek\ ca re par a se eOl1.1porta au realizări 
fonetice toarte diferite: şă (=şi ; p. 14:1), şed, inşi, .) nâo sali (=şi nouă 
sute), aşi (==aşa) (p. :181)., şi, şeâsi, şase .5iâse (p. ş', t' la Saramandu , 
1984, pare il fi problematică, cel putin sub aspect fonetir, Unele alternante ar putea fi Inconsee- 
veuţe de transcriere: aie8Iâ.aestii, icra-c cr«, lJ6ili IiJlla (p. Jil1). Autorul e,.te uneori (rar) 
nesigur In separarea euvintelor fonetice: cf, ta s-âmvc!(u) (p. 145) şi ta-să-ncălică (p. 182), ma- 
uiinti, ma-minii (p. 181) şi di-tno-nă-inti, 

Dicţionarul cuprinde aproape 2 000 de cuvinte, direct în Krusevo şi in alte 
localităţi cu populatie aroruânească (Sol ilarl , sau din diferite surse scrise. Nu se 
indică ctimonul cuvintelor; la cuvintele se menţ.ionc!lză limba .. sllI'si'i : albaneza, 
bulgara, lnacec1oneana, slava. v'0che) slava ele sud (bnlgara, nl{:Hedonean;l sau sîrhD., fără speci 
ficare) etc. Timpul relativ scurt în care am avut la dispnzi ţie cartea (ea nu se aHil In bibliotecile 
din IaşI) nu ne .. a permis să facem observaţ.ii de amănunt asupra dleţionurului. Chiar Ia o lectură 
fugitiv:'! se poate observa cA el conţine i Lermeni ndnrcgislraţl îu Dictimwl'ul dialeelalui aromân, 
general şi elimologic. Edilia (J dmw augrnenlatâ (Bucm'eşti, 1974) al lui T.Papalwgi. Textele 
(mai ales cele culese direct) şi dkţionarul sporesc valoarea doeUIn.ntnril a eiîrţii prezentate. 

Prin această lucrare, Z. GoI'lb a realizat şi prima monografie (pacţblă) de tip generativ 
a unui grai (a)românesc, dovedind () bună sUipînire a problemelor dialeelologiei şi lingvisticii 
româneşti. Ea se adaugă contribuţ.iiJor mai reeenLe (dar eu o Îndelungată tradiţie) ale unor 
invăţaţ.i striî.ini la cunoaşterea stării actuale a dialcelelor romllncşti sud-dunărene. 

A. TUTC1.1!e! 
Facultatea de Filologie 

Iaşi, Calea ,23 August, nr. 11 

EMANUELE BANFI. La soslanziale balcanizzazione dei lerritorio romeico e;de/la linglla neogl'eaca, extras din "Memorie deJl'Istitulo Lombardo. Accademia di Sc!enze eLeUere", voI. 
XXXVII, fase. 5, Milano, 1982, p. 285-32'1. " 

StncLiul lui Emanuele BanIi reflectă stadiul actual al cercetării uneia dintre problemele- 
cheie ale "lingvisticii balcanice", problema "balcaniziidi" limbii greceşti, limbii a di.rei istorie 
rnedievalil şi modernă este strîns lmpletitii cu istoria e",lorlalte limbi ale Sud-Estului european. 
Deşi nu este definit In mod expres, procesul de restructurare a limbii greceşti antice, conform 
unor direcţii de evoluţie generalc În limbile baleaniee!, este urmărit cu acuitate în implica- 
ţiile sale celemaiimportante.deordinlingvistic.culturalşi.soda!.Problemalndiscuţ.ie 
are pentru spaţiul cultural denic o însemnătate cu atît mai mDre cu cit este strîns legată 
de începuturile mişcării de emancipare naţională din primele decenii ale secolului trecut, în 
centrul dezbaterilor ideologice aSllpra a eeea ce ist01'ieii greci numcsc "noul clenism" situ- 
lllclu-se problema lingvistică. 'In cadrul unui accelerat proces de redobîndil'e a conştiinţei 
naţ.ionalc prin limbă., se disting, Incepind cu nceaslă cpocă, două tendinţ.e clar couturate. 
Pe de o parte, se jncearcl constituirea Ulmi neo-clasicism elenic la nivelul tuturor structuri- 
lor vieţii socbl-culturale, ceea ce, în plan lingvistic, are drept consecinţă crearea unui model 
lingvistic oficial, purist şi aca.demizant : Imt1wrcvollsa, limbă lilcradl ofiebl.ă greacă a ultimelor 
două secole, impusă de elimatlll de "întuarcere la origini" favorizat ele un hiperelasiclm cul- 
tural, care încearcă să se modeleze după marile realizări ale epocii lui Periele. Emanuele 

1 J\Iai coreet spus, balcaTlo-carpatice sau sucl .. esl europene, Intrucit limba românii, limbă 
luatl'i în conslclcrare in cadrul acestei grupări, s-a dezvoltat nu numai In Peninsula Balcanieă, 
ci şi In nordul Dunării, în jurul Carpaţilor. Vezi G. Ivănescu, Istoria limbii romdne, Iaşi, 1980, 
p. 193. 



HECENZII, REVISTA B.EVTSTELOR ,36 

Bantl î'ii insuşcst« alcl cOllcep\Îa ist.oriculul grec contemporan IZ, '1'SOli kalns, după care con- 
stituirea katharcvousel a fost determinaUi de nevoia noii clase conducătoare a "regalului 
greeo-bavarez" de il se şi print r-un instrument lingvistic, Rezultat al unui aris- 
tocratlsm cultural de un ncoctastcism exacerbat! katharevousn răspunde aspirnţ,iei 
de întoarcere spre o ,epncă de aur'; printr-o a rhatzare a vocabu laru lui, prin rcpuncrea în cir- 
culatie a unor forrnc-flexlonarc dcsucte. prin "re-elenizarea'" topol](Hnastic.iiJ tendinte care au 
contribui t in ultimii im,Lanl.ă la fărîJniţ.arca lin gvi;;ti cii , a limbii neogl'cceşti, . 

O a doua t ondinţ.ă luată în discuţie de autorul acestui studiu este reprezentată de 
acei intelectuali greci, dar mat ales europeni, care încearcă abordarea prohlemntlcii "l\oÎÎ 
Elac1e" din perspectiva celor două milenii de netntrerup tă cvolut.ie istorică, Dezbaterea în 
jurul demotieei reflectii În acelaşi timp i interesul savanţilor europeni, in cii din secolul tre- 
cut, pentru Ilmha vie, ea şi nationalismul l.radiţîoual popular emcrgcnt. Aceasta este şi (li- 
l'ccţ.ia care îl interesează cu prioritate pe autorul lu crărf t. Ca puncte de plecare, E. Banf'i 
îşi propune să caute răspunsuri la următoarele intrebărt : ce era, din punct de vedere lingvis- 
tic, Grecia parţtal eliberat:l de sub turci la Începutul secolului trecut .. care au fost condiţiile 
iingvistiee reale ale [1I111i teritoriu romeic foarte divizat, ee uzurt lingvistice an fost atestat e 
în timp şi care erau raporturile dintre modelul purtst impus de cultura orlclntă şi condttitlo 
lingvIstice reale ale Greciei eliberate, 

Rezolvarea corectă a acestor probleme reclami'i mai întîi idcntiflcarea cauzelor istorice 
ale aspectului celui mai caracteristic al limbii neo-greceştl : extrema ei fărîmiţare teritorial- 
dialectahl,Fmgmentare:1 teritorial-administrativă a Greciei pe durata celor aproximativ şase 
secole de donrlnatt« otomană a avut ca efect accentuarea unei fărîmiţări dialectale sensibilă 
încă în epoca bizantinii, ajungtndu-se ca în secolul al XVII-lea tabloul lingvistic grecesc să 
apară puternic fragmentat. Dlalect.ele greceşti -,. 13,6jJ.cc\'(Z --, moştenitoare ale koine-111ui ro- 
mane-bizantin, se diversifică în continuare, pc de o parte prin Iărlmiţaro şi izolare tcri!:orial!\, 
prin formarea de arii. periferice şi "insule" lingvistice. şi, pe de altă parte, prin aportul diver- 
siIical de la lin dialect la altul al unor consldcralillc influenţe străine, slnv«, turcesti, alba- 
nczc, românestt, italiencştf , evreieşti etc. La toa le acestea s-au mai adăugat şi diferenţele 
culturale determinate de orientarea unei pi'irţ.i a teritoriului grecesc (Insulele Ionice) spre Occi- 
dent, prin Veneţia, şi rămînerea în izolare 3. Greciei continentale, supusă procesului de tur- 
cizare. în cadrul acestui complex peisaj cultural şi social, autorul remarcă (p. 290) rolul iru- 
portant al "hegemoniilor danublenc" în Lranstul I.erea ciltre Grecia secolelor al XV II-lcH _ ... al 
XVII !-lea a ll110r ecouri europene, umaniste şi illIminisle, 

Interesante şi j,llste in ansamblu sînt explicat.iiJe pe care E, Banl.i le dă ne-constituirii 
în aceste secole a unei limbi literare greceşti pe baze populare, în ciuda lipsei de dificultate în 
1l1ţ.elegerea reciprocă dintre vorhito!'Îi dialectelor, condi'\ii1eislorico-sociale şi culturale nu au 
permis nici unui dialect să cîştige () pozipe privilegiată, care să-I conducă la unifiearea limbii 
neogreceşti prin impunerea unui ansamblu de norme literare. Cauzele acestui fenomen sint 
multiple: lipsa unei variante lingvistice cu prestigiu cultural care s:\ se fi format la () Curte 
feudală, absenţa organizării ullui aparat de stat naţional, absenta unei tradiţii urbane semni- 
ficative, absenţa unei tradiţii literare comune care să-şi poală asuma rolul de model lingvistic, 
Ansamblul acestor cauze a ac(.iol1at 1n mod hotărîtor, în ciucla existen (.ei unor condiţii parţial 
J:avorizanle, cum au Jost înflorirea unei literaturi culte naţionale în arii dialeetale precum 
Cl'ela şi Ionia şi existenţa unei ITadlţ.ii populare orale continue, del-inătoarc it unui fond de 
"texte", comllne prin conţinut (cînlece populare, poeme, legende, povestiri lT!oral[zaLor .. diclac- 
tice), dar circulînd in variante dialeetalc. Absenţ.a unui model oridal de autorÎi.ate a făcut ca 
limb''l poplllan'i, diferel1ţhtă local şi IiPSit{l de o structură normatiVl, să eircule numai ca mijloe 
de C01TlunÎeare elementani, Singura instituţie care ar fi pu Lut Îndeplini un rol unificator - ro l 
Indeplinit cu sueees in ;,ceaoLl perloadil În spaţiul lingvistic romuuese -- era Biserica Ortodox,'!. 
D:u, spre deo.iebire de Tările Homtî.ne. unde curentul iuovfltor se opunca cu Sllcees limbii sla- 
Vlme, în Grec1:,. !Îmba oficială el Bisericii a rillllJ.s Ia staciul "îngheţat" al unei reelaborări a limbii 
Uhi'gice dWlltine, strict fidcltl modelului medio-grecesc timpuriu, fiiră să participe in vreun 
fel :nnmica obIectelor vorbite. 

e b::l7.a ceIe1' Tna! insenlDate contribuţii de (i fctoIogie istorictl. neogl'eac-iA2, autorul 
(p, 292-·2H), pentru perioada TurcocraţÎei, cÎl:cÎ grupe dialeetaJe derivate din koine-ul 

, eo.,roman: 1, gruplll peloponesiaco-ionic, pe care se hazează. aetmtla !'i'tilJ.o·n;<: iradiată 
elin ALeua, în cadrul eăruia se partieularizează grupul laconic, care cuprinde graiuri vorhite 

2 A. ,Semcnov. The,Grc;" Lan!Jl/age in Ils Evohz!ion, 1836, :VI, Triandalilidis, Nzo8")')lV)( 
YV':'-flfLGtTLKI). A, , .. I(HopL){tj Eu,o:.y(, 'PY:, Atena, 1938, A. Mirarnbcl, La [((n{jue greqllc moderne. 
DESCtiplioll ci analyse, 1959, 
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izola L in Laconta, urmaşe probabile ale vechiului dialect dorle, supravletutt.or al procesului 
de unificare din epoca clr-ntsttcă ; 2, orupu! di aleclelor nordice, vorbite în nordul Aticii, Eubeea, 
insulele Egeei nordice (Thassos, Samutrake, Lcmnos, Lesbos) şi in Sarnosul repopulat in secolul 
al XV-lea cu gr<',ei nordici; :). [jl'llplli cores putizălor vechii at c niene (astăzi În regres), dialect 
'Vorbit în A,tica.Eubeea sudică, Peninsula Mani şi insula Egina ; 4. YI'upul cre/an, cuprinzind 
graiuri utilizate în Creta, Cycladc. Naxos, insula Ikarla şi 5. [truj!Ul di aleclelor de siid-est vor- 
lJi tein Chios, Dodcca nez. Cipru şi unele puncte ale Il toralulut micronsiatlc. Criteriul fundamental 
u tlllzut ele auto!' în această clasificare este cel fonetic, urmărinrtu-se Isoglosele cîtorva tratamente 
Iouett ce ti plce. P oL1'i vi 1. aceluiaşi criteriu, G.N, Hadz idak is, în clasica sa lucrare 2:0'r;ofJ.o<; 
lcra,oPlO: T'i) V20S),Â'r,VI,;âîc; y),.(;)(Ja·0., apăru tă la Atena în 1915, mai lua în considerare 
şi Umplll di al cct cl or greceşti vorbite în Italia mcrldională şi în SieiJia. 

Paginile următoare ale lucrării sînt dedicate unor disocieri privitoare la reflexele ling- 
vistice ale absent el centrelor urhanc care să iradieze un model lingvistic unitar şi la intluen- 
i ele a lbanczc, Lu lgăresti şi macedoneue (in Greeia nordlcă). rotnâ nesl.i (în Epir, Salonic, Larissa), 
evreeşti. (în Salonic i Voios). italiene, franţuzeşti, germane, olandeze şi arrneneşt i (In porturi). 
Ol.sr.rvntli interesante [u.e autorul (p. B()'l· ;)(),1) in legătură Cl1 procesul de "marginalizare" 
a limhii greceşti în marile oraşe de C08St,'i, cum este de exemplu Sa loniuul, care, în timpul 
'lnrcocraţ.lel il avut aspectul unui adevărat moznlc uman şi lingvistic. Convlctulrea seculară în 
aceiaşi ceut.ru urban a unor puternrce comunit.ătt de greci, turci, bulgari, sîrhi, români, armeni, 
evrei,pganI, italieni. unguri, albanezi, englezi, ruşi, spanioli, francezi, ara hl. a determinat adînci 
ţ;i diverse inf'lu ent.e asupra graluritor populare greceşti, mai ales în lexic şi 1n formarea cuvinte- 
lor. Intr« cele mai caractertstlec sufixe imprumutate din limbile eu care a venit în contact, 
suIixe care, alături de numeroasele împrumuturi lexicale, contribuie la "haleanizarea" limbii 
lleogreeeşti, autorul aminteşte: sl1fixclc de origine latinii (foarte produetive indl din greaca 
rneeUe tîrzIe) -Q:tO, -&n)';" -ODPct, -t-Î,),I., -OO)1.)I.CI.." sufixelc itaiieneşti -OUTXDC; şi -ou-rO'o.;, su- 
fixul veneţian cX('j<x, cele slave .-[Tao: şi -l-:G şi cele turceşti Âţc: şi l"r,s. 

Diferenţele dialedalc au fost accentuate şi datoJ'itf[ ,lportului, diferit de la o regiune la 
aH.a, nI acestor influenţe aloglote. Pe cînd regiunile de elmpic ali fost puternic tureizate prin 
măsurile adminisLralive ale ponii, în insule, cu exccpfÎa Cretei, tureizaLă după 1667, a Hodosului 
si Ciprului, tmcizale si ele, şi a insu]elor din Heptancz stăpînite dc vcuepeni şi puternie italielli- 
zale, a persistat () anumitii autonomie lingvistică, carc. pe lîngă păstrarea camcterului etnic, 
a favorizat şi fragmenlarea dialeclalii. () situaţie particularâ se remarcă în cadrtll regiunilor 
luonlauc, Epi!-, ThcssaJ'.a şi Beoţia, arii rnareate de un puternic conservatorism, datorat ,re1a- 
Uvei aulonornii politice în timp1]1 'I'ul'cocraţici şi sJabelor influenţe sLrMne, atîl de .puternice 
în regiunile de coastâ. In aecsle zone lTlontane cultura greacâ îi rnenţ.ine caracterele specifice, 
sprijinindu-se şi pe o eonslanlâ înflorire economieă; Biserica Ortodoxă deţin? aici un imens 
pn,sLigiu, viaţa ecollornicâ şi cliILumlă menţine un conlact constant cu centrelctdin Prineipatele 
],ol1lâne,;;ti şi din Europa centralâ sau Italia. 

În urma acestei aLeuLe analize El [adorilor istoricosociali şi cultud'U, cadrul lingvistic 
ncogl'ccesc existent pc durata Tureoeraţ.iei esLe articulat de E. Banfi pe m'm,'\toarele coordonate: 
1. Dialeetele populare, moştenitoare ale Llrîmi\ilrU koine-ului elenistic, sînt utilizate în COll1U- 
nicarcn elementanl la nivelul omlilă(.ii i limitate la urii determinate geografic. 2. Acestor dia .. 
lecLe li se suprapun sau li se alăturii varÎ8ntelc lingvistice pe ('.are aulorul le numeşte (p. 308) 
"koinai lerri/oriCIU", earaelerIz9te printr-o serie ele trăsM,.ri comune determinate de influenţa 
substratului dialectal in domeniul foneticii, morfologiei şi lcxieuilli, precum şi de inflnenţele 
limbilor de eontaet în fUllcpe de configuraţia etnică a zonei; de pildă, koine-ul zonei heptane- 
zice Cf;tC coloraI. de ll!llneroşi termeni vendieui, pe cind ee al zonei nordice a IJrcluat termeni 
turceşti, macedoneni, bulgăreşti (ii romi'meşti. 1n ac.;este koimi-uri regionale există numeroase 
texte redacta te. începînd CU secolul al XV-·lea şi pină in sel'.olele al XV nI-lea şi al XIX-lea. 3. Ca o 
(,Ollseeinţ:1 a factorilor de mai sus, se remareă impunerea unor elemente lingvistice care lin de 
sfera omlit,l(ii. 4. ParlleularÎzarea unor l17.u.1'Î lingvistice dependente de sfera comunicării scrise 
conduce la constituirea unor "leoine-uri interregionale", variante lingvistice utilizate de primii 
denwticişti ai secolului al XVIIIlca (Katartzis, Philippidis, Kostanclas, Vilaras) impotriva 
mediilor conservatoare eonstantillopolitanc din jurul Bisericii. Sînt distinse patru asemenea 
,,/'"oinc-uri regionale", variante cultivate in lUod conştient, mai îngrijite şi lUai l'egularizate 
decît dialeclcle populare: koine-ul consta.ntinopolitan, cel smirniot, un koine nordic şi unul 
heptanczlcopcloponeziac. Dacă la nivel fonetic aceste variante interregionale erau pnternic 
condif;ionale ele tiplil koine-ului teritorial. corespunzător, factori comuni precum reducerea 
sistcmullli flexionar nominal şi simplificarea sistemului verbal puteau constitui elemente de 
echilibru Interdialectal, mai. ales că toale sufereau şi influenţa "normalizanti"t" a variantei tra- 
diţionale culte eeleziastiee, de sorginte bizantină, .5. O poziţic interesantă deţine in această 
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perioadă şi limba cultă oficială ; ca instrument de comunicare eminamente formală şi scrisă. 
această variantă arhatzantă si aristocraticil a fost utilimtiî. de o elită conservat.oare, ca limbii 
Ii turglcă a Bisericii Ortodo'xe şi limbă otlclală a Patriarhiei constanttnoporltnno. Irnensul 
prestigiu al Ilmhil greceşti culte şi eclcz last.ice n făcut-o sil reziste cu succes t entattvelor de 
a se introduce, începînd cu secolul al XVI-lea, sub influenţă protestantă, reproducerea textelor 
de cult în limba populară. Cu toate succesele în această direcţie ale unor cărturar! precum 
N. Sorlauos, M. Kalllopolltîs. 1. Mlniat.is. K. Lukarts, puternica opoziţie a clern lui ortodox 
conservator a dat eîştig de cauză Ilrnbit culte tradiţ.ionale. În două sinoade (1688 şi 1(\42), 
la organizarea cărora apreclnb il este rolul unor înalţi Ierarhi din '['ărl!e Române, au fost 
condamnate deschis traducerile textelor SDCl'e în Itmha populară, luîndu-se măsuri drastice 
impotriva perso nnlltăţf lor inovatoare: un M.K::Uiopolltis a fost excornuntcnt, iar o per- 
sonalitate precum patriarhul K. Lukaris a fost dusăroina! de demnitatea pastorală, sub 
aeuzaţ.la de a se fi lăsat influenţat de îdei ealvluistc şi catolice. 6. La nivelul comunteărll 
scrise, un interes deosebit il prezintă limba documentelor ofielale otomane redactate în greacă. 
Accesibile 111 epocă masei grccorone. aceste texte stnt, In mod paradoxal, cel mai specific 
"romeice", fiind alcăt.nlt.e la porunca portJi de greei. Hira mari pretenţii cărturăreştt, 

IJn paragraf special este dedicat in lucrare renomenulul aputitJe şi difuzare a unor 
elemente lingvistice comune tuturor dlalectelor. Deosebit de elemente comune datorate re- 
Ilexelor din greaca ecleztast lcă, se l'cnwrcă în această perioadă o scrie de fc!pte care se in- 
cadrează Într-o evoluţie mai largiî, genera] balcanică. în cadrul acestui tip ele fenomene, 
consolidate mai ales după secolul al XVIII-lea, E. Banfi citează (p. 310) redueerea voca- 
Iismulul la cinci foneme: fi], re], [a], [o], ruj eu pierderea totală a diftongilor antiei sau 
elenlsticl şi formarea de 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 (cu fuziunea temeI!)!' vechi de declÎnarea I şi a JI,·a, 1112scuJin şi 
feminin, Intr-o unic,l flexhme), generalizarea partici.piulul prezent indecJÎlmbiJ în -OVTO(, 
subsLitulrea infil)itivuIl1i prin structuri snhordonate etc. 

De () atenţie deosebită se bucură cîteva fenomene morfosintactice caraeteri.stice, gene- 
ralizate in greacă paralel eu răspîndirea lor şi în alte limbi balcanice. Un fenomen bbeeunoscut 
din aecastă eaLegorÎe este dispariţia infinitivului, păstm t ca atare doar in unele dhl]Gete peri- 
ferice sau continuat în demotieă nUlm!Î sub forma unor utilizări substantivale : 'rO qn/.[ 'Sf1l'utul' < 
<cp/,dv, Ţ[) cp:x'( 'mîncarea' < fi (I.'(EI v ele. Pentru toate eelelaîle funcţii, inJinitivul a îosl. Înlocuit 
prin structuri sintactiee subordonate de tipul va.+conjullclivlll (Z'iO( C11 valoare fillah1) ._- d. 
rom. să, bulg. da, alb. li! sau prin OU, 7tW, 7tou+indica!iv -" ef. rom. că, buJg. te / .to, alb. qe / se. 
Deoarece inovaţia este atestată deja în greaca Noullli Testament, autorul conchide că limbile 
balcanice au preluat inovaţia din greacl1. prin intermediul contactelor Cll gnilea medic tîr- 
zie şi bizantină 3. Formarea perifraslică a vii/omlui csLe Încă UHa dintre trăsălmile "ba1cunic:o" 
tipiee limbii neogrcccşti adusii in diseuţ.ie de E. BanIi, Viitorul vechi sintetic a fost înlocuit 
În neogreacă prin două forme, ambele cu corespondente in alte limbi balcaniee: verb de 
voinţă + inf'inilivul prezent, ca in română, bulgarii, sîrbo-croată şi în \luele dialecte albancze 
i verb de lioin!ă+ rVCf •. +conjllllcliv. Pentru cea de a doua structură, cu alestări in greaca 

Hediseutată pentru limba română, după Miklosieh, Sandfeld şi Me.yeT-Uibl,e, de A. 
Philippide In Ori!linea Românilor, II, Iaşi, 1928, p. 6013-607, În comparaţie eu Îeuomenlll co- 
respullzător din albanezii., dar atribuită nu unor posibile influenţe il1terbaleallice, ci cOlIlunităţii 
de strudură psihologieă, înlocuirea infinitivului prin structuri sintactice subordonate este 
explicată prin jnfluenţă greecaseă de Al. Rosetti, în SCL, IX, 1958 (artieol reluat In volumul 
La linguislique balkanique, "Univers", Bucureşti, 1985, p. 107--11:3). O influenţă a modelului 
grecese fusese respinsă de Al. Gmur, COIlP (['oeU sur la lingllÎsfique balkanique, In "Bulletin 
linguistique", IV, HJ3(\, p. 43, cu al'gnmentul că infinitivul a dispărut treptat, In grade diferite 
şi in epoci diferite, din limbile balcanice, explieaţ.ia aeestui fenomen fJind dată de "tendinţa 
de eliminare a eelei mai abstracte categorii verbale". O amănunţită reeXami1181'C a întregii pro- 
bleme, pe haza unui bogat material ilustrativ extras dill text.e româneşti veclii, a fost între- 
prinsă de C. Frâneu, 111!ocllirea in.{inilirmlui priI! constructii persollale În limba română veche, 
In "Anual' de lingvistică şi istorie literară", tomul XX, 191i9, p. 6\)-11(\, eare explică fenomenul 
prin cauze exclusiv interne. Influenţa grecească este admisă în c('Intinu8l'c de G. Ivănescu, 
op. cit., p. 415-'lHl, care, lntărind argumente ale lui Snndfeld şi Hohlfs, admite Insă şi unele 
cauze interne, dependente de sistemul verbal românesc, 1111ruelt In română infinitivul s-a păstrat 
in stl'uet.uri sintactice cărora In greacă le corespunde exclusiv construcţia eu SUbordonate con ţi- 
:u1.l1d l1n mod personaL 
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medic, E. Bnafi :l13) următoarea evoluţie: DG),s rvo: B,l 
va <pp.x<P('l> Osvvc\ yp,xq:l"') (f()l'lI1i generallza tă cărela li corespunrlc 
bulg. Sie da pisa, rom. o să scriu, amIII. fJ(l si scriu). Atestăr! ale structurii eu tr.ţ iniit» 
saa conjunctiv în primele secole ale erei noastre întăresc ipoteza că. şj acest Icnomcn a apărut 
iniţial în greacă, de unde fi iradiat apoi şi în alte limbi balcanice 4. Alt fenomen comun, fuziunea 
datinului cu genitflJ/ll, atestat pentru greacă Incă dln primele secole ale erei noastre, caracteri- 
zează deopotrivă Hexiunea nominală a Iimbtlor albaneză, bulgară şi. română ; în explicarea 
acestei tl','is,Hul'Î Banf'! apelează la procesul de romantzare a peninsulei; în 
inscripţii latineşti sint atestate numeroase cazuri de folosire a datlvulni cu funcţie genitivală, 
de tipul [illus regi pentru [ilin» 5. Strîns legatii ele acest fenomen, care va duce în greacă la 
dlspartţ.la dattvului, este, după substituirea pronumelor posesio« prin formele aione en- 
clilice ale promunelor personale: ngr, () p,o'.» Î1 Y\.I\lC.(l'){!X o·o:)} rom. ţrat.e-ni-c ţratcr milii, 
(jură-ţi <gu[a tib! buJg. seslt a mu, O trăsătură pe care greiJe3 o posedă în comun cu alte limbi 
baleanice şi care apare de, asemenea atestată in greaca Nonlui Tesiturctt: este pTednceţ.iJ acestor 
Ilmbi pentru structuri sintactice paroiocişce, ct. ngr. C)(ct nOJ).(n) cp[j,OIJ(, JU)':.1, S2V '":o ţ,t')21. 
VS. rom, Are multi prieteni şi TUI o ştie. In sfîrşit, alte argumente invocate de autorul lucrării 
in sprijinul ipotezei sale cu privire la "balcanizarea" limbii neugrcccst! sint o serie de elemente 
[razeoloqice comune, explicate, după Kr. Sandtcld, prin analogii de via ţ.ă materială şi spirltuulă 
care au condus la o comună Wettonschauuno ", . 

Toate aceste consideraţii, pe care le emite pornind de la limba greacă spre celelalte limbi 
balcanice, îl conduc pe E. Banf l In domeniul controversatei "lingvistici balcanice", domeniu 
In care păreri şi argumentărI opuse coexistă Încă, la mai bine de 150 de ani de cînd B. Kopitar 
a recunoscut "uniunea lingvistică balcanicil", ComplexH;:ttea factorilor comuni acestor limbi 
şi mai ales înrădăcinarea lor In strueLuri lingvistice populare şi coJocvble sint pentru E. BanIi 
argumente. puternice de Q nu le trata ca simple coIncidente lntîmpliltoare sau "generice" 7, 
Faptul că limbi tipologic şi genealogie 8 diferite, cum sint limbile balcanice, atesbl acelaşi 
fenomen în epoci apropiate nu poate fi o coincidenţfi. întăreşte convingerea autorului e,1 "uniunea 
lingvistică balc,mică" este o realitate 9, 

Putem fi de acord cu autorul acestui studiu că nici una dintre explicaţiile dale în timp 
ansamblului de fenomene lingvislÎec şi etnica-culturale desemnat prin termenul "uniune bal- 

4 AL Grnur, COLlP d'oeil ... , p, 42, considcră că forma de viitor cu a aUNI, de tipul am S(l 
scriu este aproape singura fnIosit,l in Hruha populară, forma eu a voi fiind imitată mult mai 
tirziu după greacă, Totuşi, formele de viitor "naUtic: cu a IJoi sint veehi, după' elllIl atestă in- 
scripţiile dl.seub.1e de Ii. Mihi1.escu, Limba latină din prolJinciile dunărene ale imperiului roman, 
Etlll:aAeademiei, BlIC1;reşti, 1960, p, 1 2. Vi!tOfl21 anal.itie Cl a /Joi el' folost Î1atina popula.fă ala'Lurl de cel cu habeo ŞI debea. Este UlaI corect sa adnutenlJ Hnprcuna eu G. Ivanescu, ofJ. cu., 
p. 155, că preferinţa pc care unele zone ale romanit:lţ.ii orientale o amIii pon,tril viitorul cu polo 
se explică prin influent,a limbii greceşti. ; 

fi Numeroase exemple de daiirms adnominalis de acest tip sInt discutate de Fi. .MIhăescu, 
op. cii" p. 156. Al. Graur, op, cii., p, 40, respinge şi 1n acest C,lZ posibilitatea influcn[,elor inter- 
baleauh:lc, vorbind rle.r;pI'C "une cerUJine tendence !\ la Gimplifieation." qu'j ne se mani1'ec;te pas 
de la m0me nwni{\re . , 

G La numi1rul discutate 1n aceasbl. lucrare, preluate in majoritatea ·eazul'Ilor de la 
Pericle Papalngi. Parallcle A.llsdl'iicke and llederwrlen Im llwndnischen, iUbonfsischen, Neu{jl'ie- 
chiscl1en wId Bulgarischen, în ,,,Jahl'esbericht des Institut fUr clas rumiinisehe Spl'ache", 14, 
Leipzig. 1908, p, 113-- 178 şi IZ!'. Sandfeld, LiJl{jllislique balkanique, Probll'mes ci resllltals, Paris, 
19:30, ar trebui adăugate şi "expresi.ile în cornun" enumerate de Al. Hosetti, Istoria limbii 
române, Bueurcşti, HlG9, p, 2'7H-278 ; lhta acestor elemente frazeo]oglce comune e,te desigur 
mult mai amplă, 

7 Cum au susţinut eer'eetiitorii N,A, Andriotis şi G. Kourmouiis, Qllesliol!s de la 
linguis!ique balkanique el l'apporl de la [Jteque, !.n Acles du premier Congres international 
des etlldes ba[!wniques ci sud-est europ('ennes, VI, Linguisliqlle, Sofia, 1968, p, 21-30. 

8 Cornhătî.nd pe eare te opun no"ţiunii de nuniune lingvistică balcanică'\ in- 
vocînd criteriul genealogie, Ho.seLU, La lin,ljuisliqlw balkantque, p, 38, vorbeşte despre o 
<1nUlllită "evolutie spre integra"" .. a unor fenolllene lingvistice care sint ex.plicate prin cauze 
interne, diferite pen tru fiec[lre limbă în 

9 Conduzie bnzată şi pc alte şi sinteze recente, între care sInt citate lucrările 
T. Bynon, Ungllislica slorica, 1980, H. W, Sehaller, Die Ba/kanspracJzen. Bine Einfiih- 
n1l1(J in di,; Balkanphilologie, ji'c!ijeJlllei"g, 1 975 şi G.B. Salta, Ein[ii.hJllllg in dle Balkan/in{fulslik 
m.il bcsunderer 13C1'u,cksichiiguIi!l des mHl dc.s Balkanlaleillischen, Darmstadt, 1980, 
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canică" nu poate sinţjurî; să ofere o argumentare in tegral satisW,eii l.oare. O parte din cercetător! 
(Mildosich, Hasdeu, Weigancl) au eonsldcrat că pot explica majoritatea e11emeulelor comune 
din limbile balcanice prin apelul la substratul iliric, tracic sau da co-muestc, ale cărui probabile 
elemente comune au fost preluate de latină şi greacă, limbi general balcanice vreme lndelungată 10. 
Formulată in acest mod, ipoteza este greu de argumentat, întrucît cunoştinţele uoasf.re despre 
situaţia lingvistică balcanică înainte de romaniznrea, respectiv de greeizarea Peninsulei sint. 
foarte puţine. O a doua ipoteză, aprectată de E. Banf'l (p. 319) ca fiind mai verosimilă, care ti 
fost sustlnută de G. Meyer, H. Perierson şi Kr, Sandfeld, Jnsistă asupra rolului de factor unifi- 
cator, cultural şi lingvistic al Bisericii Ortodoxe. Greaca biznnttnă, devenitl apoi limbii ecle- 
ziasticii, ar fi putut difuza, prin prestigiul el de-a lungul secnlclcr. unele trăsătur! comune. Avem 
aiel de UlCUt observat.la că binecunoscutul caracter conservator si arhalzant al acestei variante 
a limbii medii greceşti limitează considerabtl valenţele ei "unifi(:atoare". tu sfîrşit, alte ipoteze 
tlnzlnd spre explicarea "uniunii balcanice", pc care autorul lucrării renunţă să le mai analizeze, 
insistă asupra latinei balcanice, secole de-a rîndul lim.bă oficialii a regiunii 11, sau asupra rolului 
unittcator jucat de comuna stăpînire turcească 12. 

n pondere deosebită acordă E. Banf'! în argumentare» sa (IJ. 320-· ;122) unui aspect 
mai puţin cercetat In mod sistematic ptuă acum, deşi implicat oricum În orice cousidcraţ.ie 
asupra "uniunii lingvistice balcanice". Este vorba de Iaptul cii zona Balcanilor 8 fost intotdeauna 
o "realitate plurrllngvlst ică", un teren ideal pentru contacte lingvistice multiple şi Indelun ga Lc. 
Mai mult decit oricare altii structură social-culturală, oraşul de tip balcanic facilita prin carac- 
terul său plurtctnic, plurieultural şi pturlllngvlstic transmiterea unor trăsături comune către 
limbi tipologie şi genealogie diferite, împrumuturile red}11'OCe, difuzarea unor inovaţii favorizind 
uneori şi evoluţii lingvistice cu cauze interne. La p. :322 a lucrării sale, autorul vorbeşte chiar de 
apariţia în centrele urbane plurletnicc ale peninsulei a unui "koinC'. intcrbalcanlc'', un reI ele 
.Jingua franca conttnentală". care servea la comunicarea elementară Intre grllpurile etnice 
diferite, limbă comună la coustituirea căreia au contribuit toale limbile balcanice. Element 
eomponeut al acestei mozaicate structuri care era oraşul balcanic sub 'I'urcocrat!c, al acestui 
adevărat. "tessuto connetlvo delle culture delia pentsola:' (p. 322), neugreaca a suferit elin plin 
procesul de "balcanizare". In special Humclia post-blzantină a fost atît de intens "baJcallh:ată" 
politic şi cultural, încît evoluţia populaţiei grccofone in acest non cadru ambiental a condus la 
profunde modificări. ale limbii mediogreceştl hizant inc, 111Ibogi\ţind dialectele neugrecest l eu 
numeroase elemente .Jnterbalcanlcc". Dacă este adevărat că multe dintre aceste elemente 
sint bizantine sau greceşti tirzii, totuşi, mai ales In lexic şi frazeologie, elementele interbalcanice 
ne-greceşti sîut atit de numeroase, incit se poate conchide că, lntr .. ull spaţiu atît de complex, 
lumea hizantină nu a avut Întotdeauna un rol eondudi.tn!'. Inov,ljii fonetice, llIorfosintactice 
sau lexicale pornite din diferite centre ale Peninsulei au pătruns ,,;! În greacă, atlt la nivelul 
graiuriIol' cit şi supradialectal, atribuindu-i o amprentă balcanic.l uşor recognosclbilă. 

Eugen tvlllIlfeanl1 

10 Pentru interferenj.ele dintre cele două limbi de cultnd care au coexist.al în Peninsula 
BalCo'1nieiÎ în timpul evulni mediu, vezi, mai recent, Johannes Krarner, De/' l(aiscrzeil/iche grie- 
chische-Ialeinische Sprachimnd, comUniCA'lre la colocviu] ,,?;iele und vVage der Balkanlingnistik" , 
Berlin, 2 -' 6 martie, 1981- 

11 Asupra Ilotabilci influenţe medievale a latinei şi apoi a române! asupra altor limbi 
haleanice, vezi Ivan Petkanov, Les elCmenls romans dans les langlles bulkanfqucs, în .'lele:; du 
X' Congres intcrnational de lin(fuisUlJllC el de philologie romane.), Strasbourg (J (jG2), III, Paris, 
1965, p. 1159--1176 şi AI. Rosetti, L'apporl dulalin balkanique el du TOW1WiH il la communUlztC 
balkaniqllc, in volumul La linguisiique ballmnique, p. 1.'1-58. 

12 E. Lozovan, L'unioll lin(jllisfiqllC comme hupolhese de [raDai!, în "Boletino dell'Atlante 
linguistico meditcrraneo", 8-- 9, 1966 --1967, p. 27 -28, face observaţia interesantă că tol.i 
factorii invocaţi pentru a explica "uniunea lingvistidl balcanieă" au actionat separat şi diacronlc. 
AdevăI1l1 acestui fapt llU ne impieclică să recunoaştem în "uniullea lingvistică balcanicft" nu 
rezultat al convergenţei tuturor faelorilor, 
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l\OBEHT ]\IA HTIt\", POliI WIC fO!Jique du sens, colecţia "LinguisLique nou vcllc" P .U.F., 
Paris, 1 G8,1, 2G5 p. 

Apăru tă ln ('olcc\Îa "LingliisLiquenouvelle", car-tea lui Robert Martin, protesor Ia Sorbona. 
ilustrca că una din eUrecpHc cele In;}J fecunde în senJ.anL1c:a Hel.Ital:'] 1, anume aceea CHI'e 
plf;ac1. de la mo.Ielele logiee. Creionlnd o ,Jogir;{t:] sensu!ui ", autorul repune în dlscut ie uutneroasa 
aspecte ale fUTlc\jow\rii coerente a Ihnbujulut natural la nivelul comuntcăn! curente, suhsu 
miudu-Ie unui punct de vedere unic) valoarea (le adevar .. Acesteia din urmă 1 se aeo1't]('J. n11 numai 
cele dOllfl valori ale logicii binare (otlcnărat i Fals. A i F), insuficiente pentru c."pLarea şi mode- 
larca expresiilor }inrvisUce, el tO:.1.[:;:\ g,JJ11f1 de Intcrprct.ărt din logica pulivalcntă. 

Optind pentru un de an:l.liză validaUi prin Iu crăr! de ref'erint ă ca acelea aie lui Tarsld 
(Lcci«, scmanlics, Oxford, 1 \)ijl1) sau Lakoff ami natural 
HS.)"'ntes("-, 22, 1970) ţ;j care nu a îlH.:elat să proliferez«. lucrarea de [ne merit.ul de a o 
Il quasl-Lotalitatea nivelelor "i unt tătilo:: discursului. 

Cele cine! capitole t Sesnaniicu« el ncrite. Nolion: [ontlttrncnlales, Le ora! "par difirtUiotl';. 
Iil'WI'(jctic el deţinition. Iitumistiquc, Le urat dans les motulcs possiblcs ci les univers de crcţţouce, 
Semoniism» (Ioa: le ou tnoius nrai"; 1)(' la SelnanUque ă la la oerit« dnniner«; 
reconsid eră spaţiul rolul celor trei dimensiuni ,:le semnului şi ofer;'t o interpretat:" 
gJohali a clinalTLislllului lor, sub semnul udccvărll 13 rcalitaten desemnată. 

I'onna1izarca expresiilor din llHtur:Jl cu ajl!torI11 sirnboJurHol' .i 
din logie:'i nu este un artificiu gratuit! c..i un .inslrutnclll .rnelaling"vLstlc 1n să siste- 
rnatil'.t,ze fenonH:,he a căror fun-·;t)onD.re. convergcnUi se dez\'ăluie fnaj -greu sau deloc în ab;enta 
unei asemenea ahslractizi1ri. 

Plecînd de la cupluri de frtlze. ale ciiror illterl'elapi pot fi descrIse 1.11 ternlcni de inJe.t'enirt 
nnEoniJnie sau par:Jfmzl, ca, de excluplu 

p ;.:;.::- ])ieTrc esl reucnn 
r, Pietri' esl de rc!olll', 

uflatc in relajie de ecl1ivnlenţ.iî logică (rclBI)c Jingvisti.c.l. de purafraz{t), autorul optează pentl'll 
o sem3J1ticil "veri·relaliol1nellc". In cadrul acesteia, inten'salllă pentru analisL este intuiţia 
Iice;lrni vorhitor cOlllpclenL eon1"ornJ ăreia orice frazil esLe de un ansamblu inJinit de 
frazeposlbUe şi aceste legEltrtri pot fi dcfir.tlt! în terlueni de şi F (adeuăl'al ji fals). în aCl'8te 
condiţii, pl'oblenJtl sen.sului nu Hlo.1 este pus;:) in nloel absoltrL, ci relativ: l)JI ne s'ag.it pas de cUn; 
quel est :le sen,s d'nne pllrase quelconqUC}J! rnn.is queUes rclatlolls de ·v6rit(: UJl:issen'l \ d'('lllb'(; 
phrascs conccv;;bles. Cette d6marche ll'est pas snns mppcler l'optique d'nne 
linguistique IlllUlanenLe el purcm8nt. relatiollnclle, d'Oll les prolJh\mes de dl:ndLalÎon son1 an 
ll10ins tm1Jsitcircmcnt flV;]CUl'S" (p. 

AdopLat'ca concept.ului de analitic" pentm il capta o scrie de tU iicrnantice 
i ntrapropozU)otu!ic şi o serie de reJapi SCll1antJee )paradigtnaU<'-e' între 'sintagnt{-"J 
etc. conduce la o reow;iderare a domeniilor respective ale semanticii şi pvagmaticii. 

În conformitate cu ceea ce O.Ducl'ot 11l.Ulleşl.e ( iliscu['siucs', 1'.U. L.vOll, Lvon. 
lDT7, p. :J,1 3(1·), \,une conception (!J.ssique"! selnniIl('aia {ruzeC în tlInp C'..(', s;,n5ul ' 
ţine eJ!unlului, Încă dintr·un volum precedent ([n{'crencc. el pa·(jphrase, IZlinc!,:sj,cc],. 
Paris, 1 \J7G), Hobcrt ..vrarLin concepe seJlsul ca aparţ.inlncl componentei semantice (la nivelul 
frazei) ,,d selllnifien [.ia (termen Îl1!ocuiL in prezentu I volum CI1 cel ele ca aparţ.lnÎnd 
componenLei pragnmLiee (la nivelul j .Îlu5treazii aceasUi următor: 
intre cuplul de fraze Picrre cst l'euenu / es! de rdoul' rela\ia se lllanifesti\ 
indiferent ele si lua tii1e parLieu Iare ale discursuilli, '.OsLe previzjhiJi i în timp ce intre 
Pietrc csl reuCJI(l i La discorde s'insfalle poate MI se eonstiLuie llumai o relatie si lua lională, 
irnprevizibi1ă lingvistic:, linînd exe!llsiv de interpretarea pragmaUdi. 

Înl;.eleas;l ca loc al "sensului s.itual.ional", pragl1l.atlca se opune semanUeii. Aceasta din 
urină regh:azr, mallitestarea a două fUllej.ii distincte: fUI/elia {raslicâ, iniţială, elaborind 8(,n"ul 
ca loc al condiţiilor de adev<lr şi luncjia discurs/ud, terlllinală, asigurînd inserarea frazei în discurs. 
conform exigcn\.elor coerenţei textuale. Sensu I denotativ (conoUtţia, ca prcsupozi!Je a actului 
de enunţare, informcază doar aSllpl'8 tipului de ('olJlHnicare şi a tipului de raporLu.d intre emi. 
ţ;it.or şi destinatar) va fi reprezentat printr-o COll7j)(!lumfâ semanlico·lo!Jicâ, Junda!!lcnlală în 
fUl1cÎia frastică. Forma acestei componente este Mc=c(H3. iL.). în carc !VI desemnCaztl !!lodaU· 
zatorii, H este luat în sensul de "predicat" logie (proprietate, relaţie). a, b etc. desemnea;r.:l 

1 ClI valoare illlstrativă pentru acelaşi Lip de cercetări, menţionăm, la noi, volumul lni 
'Em. VasUiu, Sens, adevăr analitic, cunoaştere, Editura Ştiinţifică şi Enc.iclopedică, Bucureşti, 
11)8,1. 
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argumentele. în timp ce R este invariabil, IvI Includ« Iacf.orti vartabtli (Ump, mod) ; el este Jocul 
In care se exercită funcţia a 1irnbll.1ului şi în care se dderrnină adevărul sau fals!',) 
a ceea ce este spus. Pentru o aecerrtnbi1ă, se adoptă {) semantică difuză 2, rnnl adecvată 
decît opoziţia tranşantă "ad".vfimt j fals", "lături de noţiunile operatorii de "lumi posibile" şi 
univers de credinţă" 3 şi se presupozttîs (relaţia de presupoziţie nu are sens decît 
Intr-un univers care comportă propozi tllle pe care le leagă sau măcar posibilitatea lor). 

Sfl.ua t.ll de Iimbn] care pentru O. Ducrot (La prenoe el le dire, Manie, Paris, Hr;,l), de 
exemplu, ţin de ierarhiile argurncntntlve instalate de enu nţ sînt "recitlte" prin prisrna concep- 
tului de "mai mult sau mai puţtn n(Iev'J'at" V), definit în Iunct!e de coordonate: 
continuumul l'ealiWtii (dccupată Imei vag al scmni- 
Ilcaţ.ilor, folosirea selecttvă şi de vorbitori. Caracterul 
contlnuu al r"-<tlităţJi este respnnsabl! de cupiul beau ţ laid, :1: V 
devine operator de inverslune : pas beau se opune lui beau şi intr::l în cîmpul lui loid care, la 
rindul lui} repreztrrtă n inversiune a luI beau, pe o seară irnaginară care conduce de Ia beau la 
Iaid sau invers; pas laiii reintroduee un prag separator şi permite, dată fiInd infinitatea valorilor 
posibile, apropierea Liră confuzie balle mais hors du Ch:1l11jJ de la laldeur). Cu ajutorul 
acelulaşl ± V sînt analizate Cil : la gazclle est un oiscaii (caracterul difuz al S6), c'est 
une noilure sans en eire une selcctivă). d'une cerlaine maniere, Rousseuu. est le premier 
des romanliques (varbţii Jle conţtnuturtlor definiţiollaJe). 

Ctnettsmut guilJaumian fnndat pe tensiuni succesive este confirmat şi Imbogăţit În urma 
evahlării modu-ilor şi Llrnpurtlor fnuJcezei din punctul de vedere 21 adovărulul 
in lumile pcsibHe şi conform llnivcrsurlJor de HeţJnem, printre nUllleroase alte lă- 
muriri, mecanismul în urma căruia comliţ.iOl:,,]ul din lnlrebarea retorică semnifică !Ilai mult 
deeît eeea cc s-a nllmit ,,() derivare UoeuIionnri\". Se distinge între o interpretare pozitiv:1 : 
SeraiHI a Paris? şi llUa negntiv,l: EI il serail it Paris; înpl'ilnul caz, c1r.stin8tal'ul este invita!. 
să considere condi-ţlonalul "de apmtenenţă" ea pc o ceJ'ere de {ol1firmare, în al doilea, condiţio- 
nalul scmnificii distanta între ceea cc cd.e considerat posibil in ulliversul vorbÎtorului şi ceea ce 
pare acceptabil în unlversul lui il. Numeroase cazuri de folosirc a sllbjundivului, înregistrate 
pur şi simplu ('--il "servitllţJ gramaticale", sînt cxplicitale cu ajutorul noţiunii de "anti-univers" 
introdusă în cadrul celei de ,)urni po,;jhne';; l,L'anti-lulh,rcrs est eon<;u COllUllC un ensemble 
de propositions C[ue le loenteUl' tient pOllT bm;ses, mais q ni ne le sont pas necessairement, c'est- 
a-dire qui pouvaient etre vn.dcs ou que 1'on inlagIne eOl1llne telles. lJnivers d'attentes, l'anti- 
univers est le Hen du pos:;itle dont ou s;lit ([{).i:l. qu'il n'a pas eu Heu. On voit le il.en avce la notioll 
de "mondes possUJles" : l'anU-lmivcm rac;scmble le:; monuet, qni etaienL possi.lJles ct que le reel 
a annihiles" (p. 114). Se dislingc astfel Intre lin subjonctiv al "subordowlrii critice", al "con- 
cesivei", nI ,,1real11IuÎ, nI h:exls1CLtţei, :11 antcccdenţei"', al jrelativei" elco 

Tratarea exhaustivă a unită !Hor discursului, de la definit.iiJe de dic.ţlonar (cap. II) la 
mecanismele mc!:aforei (CHp. IV) .- proces C81'e înseamnă afim18rea echiv3lenţei a două pl'e- 
dicate în term()ui de ::1:: V pe haw unei implicaţii comune dar disimetricc - se încheie cu un 
model complet şi complex, îngloblnd ccmponenta pragmatică şi precizind statutul adelor de 
limbaj. În mulţimea interpretărilor, nll o c)ntă contradiel:orii, propuse pelltru circull1scrierca 
domeniului pmgmaticii, Hoherl Martin open:i.lză o sislcmatizare .binevenită. Noţiunea centraltl 
de "aet de limbaj" permite distincţia clară intre frază (ca entitate virtuală) şi e'llUJt\. (ca rezultat 
al actului de enunţare., aldltllirea unei a fraz.ei" ("pragmatierl" in sensul ee] mai larg) 
apelînd la conceptul de "ilocutoriu ". cadrul "pragmaticii enl1rrţului.", post eri Gură celei a 
frazei şi ruai con1plexă decît ea) se Vil distinge intre ,:interpretare" şi Hre-interpI'ctare41y mecu- 
nistne de acces la .sernn1fIcaţle" şi. la ,perJD('.utorlu" ,; faI}teJ.e pragn1atîce vor fi considerate cu 
ajutorul regulilor de "previzihilitate" (instrument oferit. [Jsemenea, de logică). Pentru a 
face ctin :,previzibnHate: un dornenlu !'ealculabU\\) anurnitc clernente ale lexieulu.i "naturalI: 
pot fi explontate pragmatie ; este vorha despl'c adverbele "de emm\.are" (franchemenl, mani· 
f'eslemen 1) , de anumite forme inLcrjeci;.îonnle (eiz bien) , de COllcctorii pragmatici (!lceşlhl leagă 
fraza pe care o introduc de enunţare,., unei fraze precedente (mai!" atunci cind eontcstă I1U 
ceea ce s .. a spus ci dreptul de (1. spune). 

2 Termenul este iuspinlt do conceptele (uzzy elin matemaUcă şi literatura care priveşte 
aplkarea com:eptllll1i este indicată Intr··{) secl;hme specială a b.ihiiografiei VOlUIrllllllÎ, 

3 Acesta cste definit prin expresii tl1od111e de forma: "se ştie eă", "se crede că". Pentru 
aceeaşi situatie, in Jingvif;tiea romJ]eHseil (el. Em. VnsiJiu, oJl. cii.) se foloseşte terlnenul "uni-. 
vers de ff;ferinţ.ă". 
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Prin amploarea informaţiei (220 de titluri organizate intr-o bibliografie generală si pe 
scctluni), prin consecventn şi rigoarea metodei şi prin capacitatea Int.cgratoare a modelului 
realizat, volumul marchează un moment de referinţă l.ll ansamblul preocupărilor legate de 
limbaj. 

oan« Poţiărda 
Facultatea de Filologie 

laşi, Calca 23 August, IIi'. 11 

DOMINIQUE IHAINGUEî\EAU, Genises da âi sconrs, coJee(ia "PhiJosophie et Langage", 
Pierre Mardaga, Bruxelles, 1984, 209 p. 

Cel deal şaselea volum al lui Domlnique Maingueueau 1, Gencses du disconrs, ambltio- 
nează şi oferă mai mult şi, mai ales, altceva decJt o "iniţiere" sau o "treeere In revistă". Dialogtnd 
cu mulţi dintre fondatorii analizei contemporane a discursului (Foucault. Serres, Genette, 
Barthes, Greirnas) şi sprijlnlndu-se, pentru controlul permanent al teoriei, pe un corpus sub- 
stanţial de texte din secolul al XVII-lea, autoarea îşi propune să observe in ee fel un discurs 
sau un ansamblu de formaţii dtscursive ...... de exemplu, ideologia _. ia naştere şi se structurează 
ca o totalitate coerentă într-un spaţiu de gindire omogen care se menţine dincolo ele variantele 
i ndlviduale inevitabile. 

Dacă structurs llsmul căutase în discurs principiul "genetic" al omogenităţii iar Istoris- 
mul identificase raport.urlle ce dictează corrtinut.ut şi manifestarea discursului in evoluţia so- 
cială şi istorică, prezentul demers oferă {) concepţ!e integratoare deasupra opoziţ.iei "istorie! 
structural". 

Ideea fundamentală este ea ori ee discurs îşi capătă identitatea prin prezenţa implicită 
şi I sau polemică a CELUILALT 2 şi efl Intertcxtualltatea este simultan răspunzătoare şi de 
schlmhărlle în timp şi de identitatea unei "farni1ii dlscursive", opusă CELUILAT, de coerenţa 
ei structurală Internă. 

Făcînd să intervină noţiunea de "competenţă discursivă", cu trimitere directă la 
G. G.T., Domlnlque Maingu eueau oferă o nouă interpretare: pentru Chomsky, facultatea de a 
recunoaşte şi de a produce fraze corecte gramatical într-o limbă dată este legată de o eapaeitaLe 
Innăscută a speciei umane; demersul ele faţă transferă problema In planul enunţului, vorbind 
de o capacitate de ordin dlscursiv. Individul, ca subiect vorbitor sau receptor, poate să identifice 
un enunt prin structură, să recunoască tipul de discurs căruia î.i apart.ine şi categor!a de gîndire 
care 11 defineşte, nu ca urinare a unei capacităţi tnnăscu te, ci pentru că el lnşuşi este Un CE 
(ALTUL) faţă de o formaţie discursivă dată - fenomen ce ţine de social şi de cultural. 

Cele şapte capitole ale cărţii: Primaute de l'Interdiscours, Une comQtience discurstoc, Une senianiiqne globale, La polemiqne commc inicriucomprehension, Du discours il la proiţque 
discursioe, U ne pr attque inicrcetniotique, Un scheme de correspondance, precedate de un Anani- 
pro pos, redhnensionează gradat şi concentric analiza discursului. : 

Plecind de la definiţia pe care o dă M. Foucault discursului (Arch.eolo,qie du savoi!', 
Gallimard, Paris, 1969, p. 154) : "Un ensembJe de regles allonymcs, historiques, toujours dCter- 
minees dans le temps et I'espaee eL (fui ont dMiui fi unc etape donnee, c'1. pom unc aire sociale, 
eeonomique, geogmphique ou linguistique dOlJnee, les conditions d'exel'eice de la fonctÎon elloll- 
ciative", se operează o distincţie conceptuală Intre formafie discursivă şi suprafajă dif,CllTSivă, 
prima dcsemnlnd un sistem de eonstringeri semantice şi a doua, ansamblul enunţurilor produse 
conform acestui sistem. 

Termenul discurs este folosit de autoare pentru a desemna îns:1şi relaţia care uneşte 
cele două concepte precedente, apropiîndu-se in acest fel de practicu vorbitorilor pentru care 
a evoca, de exemplu .. "le diseoul's de ]'al'L" nu Inseanmă. In primul rind o trimitere la un ansamblu 
de texte efective ci la unul virtual, cel al enunţurilor eare pot fi produse conform constringerilor 
formaţiei discursive respective. 

Întregul model este construit pc haza a şapte ipoteze (de unde şi l1umărnl de capitole) 
c are decurg Ulla din cealaltă, pe măsură ce sînt verifieate. 

1 Celelalte cărţi ale sale sint: lnitialion aux mellwdes d'analyse du âiscoul's, Hachette, 
Paris, 1976 ; Linguisliquc fran9aise. lnilialioIl il la problematiqllc slructurale (In colaborare), 
HaehcUe, Paris, 1977· .. · 1\J78 ; Les !ivres d'ecole de la IUpublique, .78,/,0-1914. Discours el ideolo,qie, 
Le Sycomore, Paris, 1979 ; Approche de l'enonciafion en lin!luistiquc franraise, HacneUe, Paris, 
llJ81 ; Scmanliqllc de la poUmiqlle, Âgc d'homme, Lausanne, 1983. 

2 ef. şi Francls Jac(Iues, Dialogiqucs, P.U.F., Paris, 1979, 
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Primul capitol este consacrat ipotez ei conform căreia l nterdlscursu! prlnieazâ nsupra 
discursului. Faţii de ceea ce anal lzn tex tulu i a definit ca: "arehiLextc" "lilt6ralllre au second 
degrc", .Jiypcr / hypo Lex l e" (GeneLle), "dialogisme", "mollologisll1e", "relatiI i ahsolu ". "hH{:ro- 
gi,ne / h01Hogi:ne" (Baht.in): autoarea rafineaz{l termenul int erdiscurs, propus inil)al (pentru 
ceea ce prez iut â el cnruun cu "hCterog'::n{:it('. constl l.u l.ivc"), inlocuindu-I CU triada: u niners / 
citn], ! s puiiu. discursiv, 

Uniucrsul discursiv desemneazii. ansamblul Jorrnal iilor discursl vr. de toate tipurile care 
interacţ.ioneazii intr-o conjunctură dat.ă ; el repl'ez.intii teoretic un ansamblu finit chiar dacii 
practic nu poate fi sesizat In Loialitate şi prezint:i interes peut ru analist în măsura în care 
serveşte ca domeniu de eonstructtc pentru ci niţnu il l' discursioc. Acec,tea rlcscmnează un ansamblu 
de forltla!.ii rliscul'sive concurente, dclirnitindu-se reciproc intr-o regiune determinată 11 univer- 
sului discursiv, în interiorul unor uscnrenca cîmpuri discurslv« (concepute nu ca zone inaularc 
ei, în felul deja r.xperimcutat rUol\l, Serrcs, La disi rilntiion, Minuit , Paris, 1\l77, ca susceptibile 
de a permite relele de schimburi) se constituie discursul propriu-zis, proces descriptibl! în ter- 
menii unor operaţii regula le efectuate asupra unor formaţii dlscursivc deja existente, Morlali- 
t.ă[.ile conform ('(u'om se stabilesc relatiile între diferitele forma iii discursive ale unui cimp nu 
sînt determinate apriorÎ(', Analistul va izula In interiorul acestuia spatii discursinc subansa m- 
hlur! de f'orrnaţi i dis('l]]'sive susceptibile de a fi puse in relaţie, Tinind seama , pe de o parte, de 
identitatea f iecărel f orrun li] discursive şi, pe de alta, de caracterul d ia log!c al oricăru! enunţ 
discursiv, autoarea defincşte dubla funcţionare a spaţiului discursiv: "C'est dire que ces enonces 
onL llll cndroif el un ClI/Jfl'S indissociable : on eloit les dechiffl'cr sur leul' enl1roit (eu les rappol'- 
lant il leur jJropre formation discursive) mais allssi sur leul' envcrs en tant qu'ils .sanl tOllrl1l'S 
vers le rcjel du diseollls de leul' AU'rRE" (p. ;J2), 

Aceaslă noţiune operalol'.ie posed:l un dublu statut: model disilllcll'k permiţînd descrierea 
slrueLurii ulIui clisclll's şi, în acelai timp, model simetric al intcracţiunii conflictuale între c!ou{i 
discursuri dintrc care Uliul îl reprezinl!l integral sau p,U'ial pe GELALAI,T, ,vlodelui ueţ)olJcaz:'i 
'in ceea ce privctc discursul al doilea - În clouii cLape, de constituire şi de conservare; in cea 
de a doua, chiar daeii prezenţ.a CELUIL/\LT (discursul prim) constitutiv li disp'irut, modul 
'in care se vor organiza noile relaţii interdisClll'sive r{unine determinat de reţ.eaua semantică ini.- 
ţială, InLeracţiunea esLe (:ollcepulc'i dialectic, ca o trecere a unui discurs din actualit.ate Într-o 
cLap,'î de marginalizare, de redistribuire el ariei semantice; suporturile saJe nu dispar brusc ci 
trec la "peril'erie", unde aria sClnantidi este lolal sali parţial reluat:) de un nou discurs sali re- 
dlstriJmitil inlre mai multe noi discursuri, Cu alte cuvinte, dacii cel de al doilea discurs nu mai 
arelegătur! vizibile cu priJnul, l';1mîne legal ele el prin structurile semantice în carc acest.n va 
conlinnil s,'i apară, în calitate cie CELALALT, pinii la un anunti[ Jll01I1ent în timp! spaţiu, 
Procesele de "c:ontiulIitaLe! discontinuitate", zonele de "regularitate", deja explicitatc de lL 
FOllcault, se găsesc: îmbogăţite prin intl'oducerea formelor ele lranzi/ie care HfÎ!'mă existenţa 
prioritarii a illlerdiscllJ'Sului şi rel'llz{\ orice juxtapunere de regiuni discursive insulare. 

Caracterul COnstltllti v al reIaţ.iei in terc!iscursive tranSfOl'lllii ,interacţiunea semantidi 
inLre clis(,ursllri intr-ull proces rJe lraducere. de "interilleomprehension reg16c" (cnp, IV),; conform 
ulIui sistem ele constrîngeri semanLÎt:c globale (cap, LI), Ele privesC'. simultan; toale planmile 
discursive: vocabularul, temele traLate, enllnţul, eml11ţ.area etc, In interiorul l'uJlC'.lionării 
disClll'sÎ.ve llU se poa le izola un Joe in e:He ceea ce este specific uIIui anume discurs s,"I se C()llccn 
treze exclusiv sau cu prioritate, fie la nivelul ellvintelol' fie al frazelor sali al înEmţuiriior argll- 
mentalivc, Evidcll!icrea disenliniirii m:lreilor pc multiplele Planuri ale discursului (care îşi 
l'flspuncl între ele) ('omltree la respingerea opoziţiei între (1 SlJ'llelUl'f1. "de suprafa\ii" şi una 
"prOfl)ndiî", cu atribuţii diferite in comunicare, Capaeitatea vorbitorilor (autori de "discurs") de 
a produce şi ele a înţ,elege discursuri eonfonne cu propria lor forlUaţie dlsClll'sivii şi de a le respinge 
pe cele lncompatibiJe cu ca ţine de C01ilIJclcnJa ÎnlerdisClli'siIJ(/ (cap, IT), În aceste c()ndiţii, dis- 
cursul nu mai este un simplu rezultat, un ansamblu de lexte, ci un proces, o practică discursivă 
(cap, V), legal:l de () practică inlersemiotid (eap, V 1), integrînd manifestări lingvistice, picturale, 
muzicale etc, Se jJostuleazii astfel seheme ele coresponden(.;l intre domenii diferite de mani(cstare 
ale spiritului uman (cap, VII), înlr-o dialecticii regăsi!'e a unei 1I!liL\p fragmentate de exigen- 
ţele anaLizei, 

Prin captarea ansamblului mecanismelor care decid modul de constituire a unui discurs 
dat şi a DISCURSULUlln gen,eral, volultlul răspunde dezideratnlui formulat în [n!rodllcerC: 
"",nous participons assez largemcnl du m01!vement de Ionel qlli crnporle la rHlexion sur le 
Iangagc depnis 11lle bOllne deeclJnic, celui de la "pragmalique ", qui enlene! pr(eis(mHmt articu]er 
dans 1'[leLe verbal enonci el inolJeiation, langage eL conLexte, parole eL aeLion, institlltiolJ 
JIngnistique et inslitnLions sociales", " (p, lE) şi devine Ull reper atît pentru analiştii discursului, 
cit şi pcntl'll cei carc se preocupă de unul sau altul din elementele sale consLilutive, 

Qmw Fopârda 
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.lEAN CLAUDE AJ"iSCOMHHE I OS'VYALD DUCHOT, L'urqurnentation dans !a!anguc, 
colect tn ,,"PhÎlosopllÎe el Langagc.",p,j,cl';'cJ\Ial'dHga, Bruxelles, I aH:-l, lBt p, 

Teoria tU'gull1enlaţiei rcuneşte Ia ora, acl.ua lă trei dircct.i l: reloricrl, logie(l i teoria discursu, 
lui. Apa ria l.la în 1\);,R a renumit ulul Trail e de l'ar[J1U1lI'1lIulio[/, aparjinînd lui Ch. Pereln1811 
.?i colahornLoa rci sale IT. Olb rccnts Tvt crn rnart-hr-a zri o (ldcvlrati'i cotitură in domeniul 
şLiinţ.ei limbajului a rcl orlci l. Una Uin ;!cle mai promi l ătna re direcl i! in ana Ii za argllll1cnLaţ.iei 
este cea a logieii logici) it acpulJii, proprie strnct.urito» de limbaj, ai cărc! promotori 
si nt elvetienii J ean.Blal sc Grize şi GeorgesV j[-!Jla LlX. 

Concepţia lingviştilor francezi .Ien nCluuue Anscomhrc j Oswald Ducrot., crislalizatit 
in J ucraren 1! a rqnmcnţ alro n dans la a vuusca ză (l accepţie st ic!o SCliSIi a fenomelluInÎ 
arg!Hl1euLa-ţiei, prezentată ea o trăsfiLur:l a Ihnha,iului. i\cef:lsta lucra re este rezu lta tul 
unor ee.rcdiiri care se Inl.iud pe perioada enjll'Însă inlre 1 D7S şi 1 \i81 si care au Iăcut. obiectul 
mai rnulLor articole şi stuuii. Preocupaţi la Inr.epuL de funcţia lingvisticii fi arglllTJental.iei, O. 
Duerot şi .1 ,-CI, Anscombr« şi-au ]lwpu" siiinl.ror!u('ă t.eorra a rgumcnta liei in teoria generalii fi 
cnunţurl! şi ",1 defineasci'i noţ iunca ele poliIolJÎ(!, Lurrarca arc un dublu scop: pe ele o parte să 
reullcf>sd, fiin'\ modificări escn\ia!r, !lulJlica[.iiJe cdor doi autori ap{rrute pln{r in prezcnt, pe ele 
alta [;,1 Îmbogrlţ,easci\ teoria aIgultJenlaţ.iei prin definirea poziţiei ior actuale. 

Autorii pornesc. de ia observnţia C>l di:,cur:,ul impune aetiviltrţ.ii ele argumentaţie (;omtrin-· 
gerI ("·arc nu-şi ::1,[1[i cxplicyţja in etHldi\Ji!c logice sau psihologice ale dernOllstnll'i:i. ])upă ophlia 
lor, sensul unui enunţ incll1rle şi o rf)l'lnil de influcl1iă, C'lre 'iÎ' Jmfl1este 101'ţă Hrgulllentativii : 
"Signifier pour un ('llOllCC, e'esl orienler" (5), ill rnâsuIa În care detcrulină sensul enuJl!urilor. 
Jim.ba reprezintă "un des Henx p!'Îvilegies OI] ,'('.Iabo1'e l'arguHle.ntatioll "(CI), Penlru a defini 

[lntorii pOl'llesc de la premisa cii orice discurs cOlnporhl cel pul.in două enunturi, 
E J si E 2 tin :lIlsHm])lu de emmţurÎ). clintl'(' c[!T'('l1l1u] esle dat. pentru a-l autoriza, justilien 
salt impune pe celMalL Ei conslati; cl'i în!;'in\uiri!(, argumentative posibIle Îlllr-lill discurs sint 
legate cle structura Jingvistic(l a enunturilor şi nu lllllW1I de Infol'llIat.iile pc cure acestea le vchi- 
culeaz:l. Subliniind în ultimul capitol dispm'itatca dintre informaţiile transmise de un ellunţ 
i !losihiIitiiţ.ile de folosire ale accsluia într-o argmllcut3Fe, autorii opun argUll1cnLativitatea 
illforllJativiL1Ui. afirmînd chiar cu exagerare (':] "l'InformaUvitt: est eu falt seconde pal' rapport 
h l'arglllnentat.iviU"" f)D). Se aj1Jnge la HeeasLl eOllcluzie in urIna analizei ent111turi1or de eva- 
luare ele tipul cel est bon, CI dirorinlerpret:ll'c ar justifica .,Ia rec!uc[ioll de l'appal'emment 
clcscriplÎf an J'ondamcntalement argumenl.alif" (ibidem). 

Autorii disLilJg din "[J]1111 locului Între (lrgwnen!ajic, acltll de 11 (lJ'!junu;lIla şi aelul de il 
inFera. Dac{l w'{Jlmlcnia!ia, lr;'is:Uuri\ a dÎS(!ursullii ce explică coerenţa disclIfsivo-l.ex\.nalil, 
comportă cel puţin (I()\ll. clllmlnri dintre care ml\ll este arguUlentlll,ial' al ţdoilea concluzia 

1 ;;1/ [aii beau: E 2=<:;or{ot/s, in frazH Sor{ons, puisqll'il {aii beau sau in ll;i'lail beau, sor!oJ)s 
actul de a (U'(/ulJlcnla esle definit ea ,,\iU [lele heanconp plus nbslrait qllC l'argumentaLion 

et 'lui pent se r6Qlier en dehors d'elJc mais 11(Jl!Ş esl appal'l1 c!'a))orr.1 il trave\"s ellc dans la mcsurc 
011 il la conditio]]nc eL la eontrainl." (lfl4), Orice cnunţ, fie U\ serveşte SHU nu ca prelUisi\ lnt!'-() 
nrgulllcnta\ie, esLe o])icdul unui ael. de :1 ;ugllll1enta care face parle integrantă clÎ!1 senslll Săli. 
In a(lenst{tlH)ll[]. versiulle a leOl'iei 10]' ,J, .. CL Anscoll1hre si 0_ Dt1ero! avansenzrlicleea urllJătoare 
,.ce processlIs ciiscl1l'sit qne 1'011 llomuw al'!/ulIienirttion t qui eonsiste il enchalncl' des enonces- 
arguments el. des i:l1011ces-conclllsions Jui-lllt'.me pOll], pre.ahlllle un aele eI'argumenta sur lc- 
qucl il s'appuie. ConilDC lous les neies Hloculoin;s, I'aete d'al'yumenler se realise clans et par uu 
euouc(, lllliquc" (J OS). 

Ac/ul de a intao este cousiderat ca un act ele limbaj care irnplic"l prodlleereuuflui enunţ 
şi nu ca Inl a.ct psihologic de fundaulen'Lare a ullei. convingeri. l..In locutor IA aI 11I1Hl l',nUIT-. [.: 
infcrii dDcl ennnpndn-l pe E se referii la u]) rapt precis X pe. eare·-I prezint:) ca j)lmctuJ de 
plecare al unei deducţii ce cluce la elllln\8l'Ca lui E, llellli de II infera se eIisLinge de aelul de II 
informa, Argmnenlaţ,ia esle legatit ele anumite convingeri relative la realitaLe _ argumentaţia 
se bazează pc posibilitatea de ini'ercn \il, 

Capitolul al doilea :11 IIIcr:lrii, J/ul'(JIlJllcntalion dans la laJLguc, reia textul eu acelaşi titlu 
publicat in nI'. '12 elin 1\l75 al 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 luerarea sa 
din 1\)7;; La jJl'ClWI' 1'1 le dire (Mame, Paris). Caclrlll general este elat de o repunere În discuţie 
a opozÎ!.iei dintre selllantidi şi pragrnaUel'i. Poz!t.ia autorilor difenl. radical de cea CI. neopoziti- 
viştilol', în speli'i cea exprimalti de elL _Vlorris în HrlU, ciupi'! care un semn nu ac!ioneazti decît 
prin inl'onna!Îa pe eare () aduce, J,-CI, AnscOlllbl'e şi 0, J)llcrol considerii că exislă În llwjorit8te<t 
enunturilor :Hlllrnile tn1sil.turi ilnbrieale in stl'UclUril sintactici'i, Lri\sMllri care dctermi11:1 va- 
loare; lor pragmatic,t independent de conţinutul 101' informativ. Prin urmare, pragmatiea mi 
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operează eu rczultate!e oferite de semuul.lcă ci direct eu structnr-; sln lactică a enuutulul. Ea 
trebuie, după expresia lui CuJioli, să fie "integrată" şi nu adăugată descrierii sern3utiec. Intre- 
ducerea unei retorici "integraLe" în pragmatică reprezintă obiectul teoriei scărilor argumentative. 
Incluztnd pragmatica şi retorica in componenta linţnrist ică, autorii rectlfică punctul de vedere 
exprimat de O. Duerot în capitolul IV al luerării sale Dire ei ne pas dire, după care acestea al' 
aparţine componentei re/orice. 

Punctul de pleeare Il const.itul« eonst8.Iarcll că nu orice cxpres!e poate fi folosltă In for .. 
marea unei anumite concluzii, ch la r dacii IndlcaţtlIc aduse de această expresie par să-i Iurnlzeze 
atit destinatarului cît şi Iocutorulul :jusl.ifie:'îri suficiente pentru aceasUi concluzie. De exemplu, 
Peti d'auiomohilisies dcpasseni le 120 Ktnţ]: (prfsque 20%) este un text bizar prin paranteza 
pe care o conţine şi care serveşte ca argument. ce nutorizcazâ aprecierea făcută în propoziţ.ia 
principalii. Expresiile care ar fi trebuit să figureze în paranteză sînt pas ioul Il ţatt, un pcu. tnoitis, 
pas plus de. Prezenţa lui presqne nu se justifiei\ dcclt dacii paranteza nu reprezintă un argument 
ci, dimpotrivă, o restrictie. introducînd lin mais (tnais qtto nr! meme presque 20%). Ideea care 
se poate degaja din acest exemplu este că există în limba franceză expresii a căror utilizare 
discursivă este supusă unor constrîngeri cenu pot fi dcduse din valoarea lor informativă, con- 
strtngerl privind tipul de concluzii în favoarea cărora pol fi uttltzate. şi totuşi, această limitare 
a conoluziilor nu are legătură ('.11 consecinţele pe care interlocutorii le atribuie informaţiilor 
aduse de enunţ. Putem admite eii, dacă enuntul A este adevărat, consecinta B este logică ; că 
destinatarul admite aceeaşi legL'itură logică; sau consideră că enuntarea lui A DU poate conduce 
la concluzia B. Adesea condiţiile discursului cer ea în cutare sltnaţ.lc A să nu fic spus; sau ca A 
să nu fie spus în favoarea lui B. Exlst ă. cleei, limitări legate de natura enunt ulut A care fac 
obiect.ul retoricii integrate. Ca urmare, descrierea semantică a unui enunţ nu poate fi redusă 
la o semantică informativă, ci trebuie să conţină indicaţii privind tnloslrca enunţulul in sprijinul 
unui tip de concluzii. Sensul enunţulu! are ca parte integrantă, constitutivă această formă de 
influenţă care se numeşte ţorţă al'{Jllmenfatiuă. Argwnentativilalea este deci "un trait const.iluli] 
ele nornhreux enonces, qn '011 De putsse ernployer sans pretelldre oriclll.er l'interJocnteur vers 
llU certaÎll type de cOIlelusion (par le fnit '1u'on exelut un autre 'lype de eonelnsion) : il faul 
donc dire, quand on decrÎt un enoncc de ceLte elasse, qnelle orientation il porte en lui - ou 
encore, ( ... ) eu faveur de quoi il peut etre argument" (:30). A argumenta pentru concluzia C 
printr-un enunţ A inseamnă "presen'ter A comme devant amencr le destinataire a conelllre C" 
(28). De exemplu, spunind cuiva TlI es presqlle Il l'hwrc, nu o facem pentru a semnala întîrzierea 
eu care aceasta soseşte, ,deşi poate dorinţa nOHstri:i este să-I facem să tragă această concluzie, 
De aceea 11ll-·i vom putea adăl1ga acestui enunţ. o formulă de reproş Tu le fiches du monde, 111 es 
J1resqlle il. l'fleare, afară doar dacă vrem 51't--i dăm cnunţlliui o nuanţă ironică. Pl'csql1e introduce 
aici un argument forle în favoarea unei concluzii favorabile, un "Pl'eSUppose" pmgmatic de 
apreclere favorabilă, trăsătură arglll1lcniativă carc-l opune lcxemului Il peille, ee eOIHluce spre 
o concluzie negativă cu efect devalorizant. 

Autorii precizează şi noţiunea de argumentaţie virluală. Structura gramaticală a limbii 
distinge. intre argument posibil şi argument decisiv. Un enunţ poate fi luat drept un Bl'gllment 
posibil, dar să nu folosim această posibilitate. Este cazul cOl1cesivelol'. In Eien qlle J ean lJicI1ne, 
Pierre l'eslera, enunţ.nI .leal! viendl'a poate susţ.ine cOllcluzia Plate ne res/era pas, dar argum<mtul 
nu este folosit pentru C!l există l'aj.illni. pentru a admite concluzia invenl1L De asemenea, putem 
să nu folosim un enunţ, deşi argument posibil, pentru că il considerăm fals. Şi această eventuali- 
tat.e este recunoscută de gramat.icii. Conc:esiva potenţială sau ireală A,Nme si Jean vlen! (e/aii 
venll) , Picue partira (serai! parti) arată că se acordă suborrlonatei o potenţialitate argumen- 
tati vă (venirea lui .Iean reprezintă un argument posibil impotriva plecării lui Pierre), dar 
refuzăm să o accept:lm ea adevărată. De aceea, pentru a descrie cOllccsivele trebuie să recurgem 
la conceptul "estimer A argumentativement utiIisable en favenr ele C", adic:l: "admetre que 
quelqu'un puisse arguraenter pour C au moyen de A et, eu plus, il eroit A vrai el 11' a pas, pnr 
ailleul's, de 1'ai80n de refuser C" (:31). 

O daUl prccizatij ideea de retorică integrată, ipoteză in virtu;lea căreia nu toate relaţ.iil() 
argumentative dintre enunţuri pot fi deduse din conţinutul informativ, apare intreharea 
legitimă: reprezintă aceste relaţii un fapt primitiv, ireductibil. sau îşi găsesc explicaţia la un 
nivel mai profund '( Autorii pun îndărătul relaţiilOJ' argmnentatîve între enunţuri relaţii 
argumentative Între entitiiţi mai abstracte. Pentru a delllonstra aceasta. idee, ei circulllscriu 
cadrul met.odologic In care vor introduce argumentaţia şi conceptul de scări argumentativc 
şI definesc noţiunile fundamentale Cll. care vor opera: enunfarc, enunţ, enulli-oC1lrenţă, conţinul 
şi aci de Dorf;irc. Astfel, "L'(moilcialioll sera ( ... ) l'ac/iDite langagiilJ'e exercec par ceilli qui parle 
au moment Oii il fJarle" (36), activitate în esenţă istoricii, ce nu se reproduce identic. "L'cnoI!ce- 
occurrence sera ce 'lui raU l'objel ele ['ellollclalion"(ibidem). Acestţ, clonil noţiuni sînt strîns legate, 



prima reprezentînd un proces, a doua JUnd produsul lingvistic. De ,,!CeeH nu pot exista rnci 
enunturl-ocurenţă identice. În Je »iens, Je oien« există dorul sub-cnunţur! diferite. Pentru a 
explica asemănarea dintre ele, autorii introduc conceptul de enunt : "ce qui subslste de I'enonce- 
occurrence Iorsqu'on fail: a bstractlon de I'nspect evenimentle! de ce d ernier: l'(nonce, est donc 
une classe d'enonces-oecurrenees, la classe des enouees-occurrcnce ne se diffel'cnl:Îent que par 
les marques nlstoriqucs qul Ieur sant conterees par I'enonclattou'' (Ibidem). TermInologIa 
folosită de Peirce pentru semnul lingvistic iokcn I t ţtţ»: parc si) convlnă şi pentru dltiotomtn 
enonce-occurrence I enonce, 

Descrierea semantică a unel limbi naturele L ar consta din construirea unui ansamblu 
de reguli formale avind aceeaşi capacitate ea a Iocutorilor limbii L de a asocta (l semnificaţie 
oricărui enunţ produs in prezenţa lor. Lingvtstul nu noat e stabili corpusul de fapte decit 
printr-un număr de ipoteze ext.erne. Ipotezele relative la diferitele rnecanlsmc intervenind in 
descrierea semantidi sînt ipoteze interne; ele se referă la tipul de reguli formale folosite, la 
metallmbajul în care se [ace descrierea semanticii .. Pentru a ilustra opoziţia: ipoteze externe! 
ipoteze interne, autorii se folosese de conceptele acte de parole j conlenu, Actul de vorbire illocu- 
totre (J.I.. Austin) este definit ca "dcs acttons spcclflques it certa Ins mories de dire et accomplf s 
dans cos dlres". De exemplu, enunţul Je promets de bien traoaillcr ccmportă un act Hocutnrln 
de "promisiune" âebien semnnlat în structura de suprafaţă de prezenţa Iul Je protnet s, Această 
noţiune ar ţine de ipotezele externe cărora le corespunde ipoteza internă, de con/inul: descrierea 
euunţului ca avînd-unul sau mai multe conţinuturi arccta te de "marqueurs", ce indică pot.en- 
ţialiHtţile ilocutorii ale sale. în enunţul de faţă conţinutul ar fi [Je tr âuaillcrai bien] Insotit de un 
"mal'queur' al actului ,pronlesse". 

Sensul unui enunţ cornpot-tă o valoare illformatJvă şi una argumentativ8,. Funetia argu- 
mcnhltivă se realizează eu ajutorul a diverse morfctne, sintagme sau expresii cure în afara COll- 
ţinutului informativ dau şi o orientare argumentativă enunţlliui, antrenînd destinatarul intr-o 
direc:ţ.ie sau alta. Ot'Îentarca arglllnentativă este "unc elasse de elJnclusioIlS suggerees au desti- 
nataire: celle que l'elloncc prb;ente comme Ulle des vl"ces de J'{monciation" (149). Valoarea 
argumentativă n unui enunţ esLe dată de inten'ţia argumcnlatlvă a locutorului. Enunţul Le 
veTre est il moilie vide conduce către eone1uzla argumentativi'i : Il ralll le rcmplir ; HClene est 
peu inlelligen/e îl 'In condu ce pe destinatar la o semni[icaţ.le apropiată de [{eUne n'esl pas inlel- 
li(Jcn/e, ea cfeeL al legii lit01ei, lege a discursului. AeN,st8. se explieă prin faptul eă există anu- 
mite legi ale discursului care îi confcn'i conţinutului semantic al emmţ,urilol" o orientare sau o 
forţă argumentativă de care trebuie să 'ţinem seamă, AntorH rcmarc'l o anumită "economie 
il descrierii sernantice" în funeţionnrea legilor discursului ([oi d'e.xhansli/Jite,' d'abaissemenl, 
de la negalion, de [a litolc) , Cfere face să întîrzie apariţia unei nuanţe de sens "exclusă din enunţ" 
şi raportată la adul clJunţării _., ceen ee duce la o eşalonare a interpretării. 1Ie exemplu, re- 
cllrgind la legile discursului, autorii explică caracterul ,::parent anarhic al nlO/femului un peu 
in independentă şi subordonata condiţionnl:l (cf. "pezz et nn pezz", articolupui O. DueTot din 
"Cahiers de lexicologie", 1970, p. 21--52). în fraza J'ai un peu el'ariJenl dans ma podle, 
llIZ pel! este interpretat ca excluzInd faptul eă aş avea mulţi hani ; în schimb, În eondiţionala 
Si j'ai 1.ZIl pel! de lemps fibre, je rerai ce lJol/agc cantitatea prezentabl ea;o condiţ.ie sufieientă 
nn este limitată În partea ci superioară: locatorul ar .face călătoria şi în 'cazul în care ar avea 
mai mult timp liber. Expresia .l'a! un pCll de X nn exclude, la un nivel fundamental în limhă, 
o cantiblte mare; la acest nivel fraza prezintă aceleaşi condiţii de adevăr ca Pai au moins un 
peu de X. 

Structura limbii permite exprimarea unor relaţii de ordine intre con ţinu turile seman- 
tice sau intre cnnnţuriJe din 3ceeaşi zoni\ semantică. Este vorba de fenomenele "scalare" care 
fac obieetul capitolului al treilea. Se ştie de la E. Sap il', care a studiat fenomenul "gradaţiei" 
(LingllisliqZ1e, Editiol!s de Minllit, Paris, 1978, p. 207,-2'!9 ; ediţia originală este din 19,14), 
că allllJllitc categorii lingvistice -- adjective, grupuri sintactice, fraze sau enunţuri .. ,- sînt 
orientaLe. De exemplu g[acial=,.pius que fl'oid" l rroid==c"plus qne frais". Aceeaşi gradaţie 
se poate stabili şi pentru bnl1anl, ch.rwd şi tiMe (cc. o. Dllcrot, T. Toc!orov, Dictionnaire encyclo- 
pediqm des sciences cItI langagc, Senil, Paris, 1972). Pentru a defini relaţia "plus que", autorii 
se raliaz:l punctului de vedere al lui Gilles Fallconnier, exprimat în articolul Remarques sur 
la [Marie des ph{:nomenes scalaires (în "Semantikos", 1. 1976, nT, 3, p. 13-;36), care studiază 
fenomenele s(,cJ]are din punct de vedere semantic. plecînd de la conCepţia imp1icaVv{l a gradaţ:iei. 
Această relaţie mz uneşte morformele (adjcdivele, In cazul de faţă), ei frazele introducînd mOl"- 
formele 1n context. Hclaţia de eDllstituire a i.erC1rhi.ci se dedllee dintr-una de implicare între fraze. 
Pentru seria rrais-- [roid- glacial, G. Fal.l(;ouni(ll" cOl1siden'i că fraza Il fail glaCial:::::> Il raii rraid:::::> 
Il [aii {rais. J.-Cl. Anscombre şi O. Ducrot etichetează eOIlcepţ.ia lui FaucOllllier drept "minimu- 
listă" pentru că, dacă intr-un cuplu de fraze de pe f1.celaşi palIer una o implică pe cealaltă, trebuie 
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sii adm.iLem e,1 t.oale sînt compatibile intre ele şi, pentru a fi nc!ev,lrnLe I.'rrn: est [raiclie si L'ran 
est !/la('ialc, t.rebuie ca prima S!1 ne echivalent!! cu L'C(Jll es! au tnoius [rolc lu: i sil nu l'xeludiî 
o temperatură apropiată ele zero, EfceLl1l ele minimalizare estr obţinut prin prezenţa morf'emulu I 
subiacent. au nioins, căruia i se consacră un capitol (al şaselen) şI care este numit ),rnarqueurH 
al strategiei. dlscursive de consolare .. Acest morfcm apare în contextele în care rlesernneaz(i 
o cantitate poscdată nici" dacă am b moncz l i n huzunru, am cu sigl1rant6 (şi) :i. Est e vorba de un 
"lninimaJism cnntext.ual:' Hiri'î urme in 1exieu] francez, mlnuuatlsrn care implieă recnrgerea la 
legile discursului şi. la strategiile dtscurslvc meni te să_ 01eargl'i ncest au moins postulat în structura 
semantică prof'u ndâ a f'raz clor. C;, Faucun nicr recurge la AlaxÎmc de ()llanlilC :1 lui P.I-L Griu: ' 
pentru a da niuxtumm de i uf'orntal ie pert.Iueută trebuie să recu rgeu: hl friJZC scalare superioare. 

Autorii li a l ri huic rcnomr-nulu! scalur de ordin logic, a nnttzat de C, Faucunn!er, o struc- 
turi:! de tip argu mcnt., tiv, renunt lnu part ia l la C0ll10ditfl\ilc oferite ele legile discurslIluÎ.Peulru 
aecos!a, ei se folosesc de morJemul niem», rr-vclator pentru fenomenele sC!.Jare, Acest adverb 
.enC11(,:rissant" este un "lnarquellr" argun1{nlaU.\,r ('.::11'(:', ve.rlfică orientarea unei scări arguJneJJta- 
tivc. l'\slJel, pe o seară arguHlclTlaU'v{t, unu] f.JinlJ'c enun['l.lri este arguluentul superior sau proba. 
i\pal'lt.ia lui lneIrU; în cursul ellunţ:i'ir.U prezintă }Jro}Jozi(ja p' ca Ull argLnH'nt 1n l'a,·'oarea concluzici 
r şi un argunwnt mai puternic decît propoziţiile fJ anlerioure, DU[J!l opinia "lltGri]or, Illcmc 
rcveleazăexistenla unei orgunizilri ilrgllmentntivc inserise în limbii, primitiv,l cleci, ('are lIll se 
deduce din valorile informative sau logice, De exemplU, il spune despre cineva: TI CI la liNllec, 
le 3" c{jcle ci memc le doclor.al d'Nal InseallJn{t a preslllJ11l1e indiîriHul enunlnlui scalar: 11 a mhne 
le doctoral d'NoI- o concluzie r: C'('I lin WlliiiC, Putem spune, ironic, C'csiull lupe W!Ul!C: 
il a l(j lirenre, le c!lele, le doctoral (/'C/al ci le haccalaUTeal; in ciuda lotaJiZ!lrii infOl'fll!ll,iilor, 
Irlt1nu: ts'Le 1n ac.est caz greu de aCTeptaL 

Pentru C, Faucollnicr, dimpotrlv{l, ordÎllC3 sLahi!iUi inlre donă propoziţii p şi p' într-o 
frazti de lipul p ci meJlle ,v' are la baz!\ illlpl.ica\ii leg'l Le de valoarea lor infonnativâ, Ceea ee face 
din p' un argument forte este ('<1 p' 11 implică pe p şi !lU inven;, 01', ml'znc devine imposibil de 
foJosiL cînd p-,-p' este infcrior lui p pentl'll ('ollelllzia r cu greu putem conchide că avem de it 
face cu un tip sobru afinllînd despre el : fi boii /n's ]Jeli: un demi-vcrre de uin (1 c/wque repas, 
elmcme ulle gOli/le de cogllac avunl de se eoncher, pentrn {'il Ji' p' (Dill ! cogl/ac) reprezinUi llIl 
argument mai slab decît p (vin), 

Autorii aecepEl Leoria implicativ{l millimalisUi penlm explicilrea legii pe care ei o llUH1CSC 
loi de la talMess!' (vezi p, (j(j), 

Înlr-o prim,l etap,\. ,I.-CI. Anseol11IJre şi 0, Duno! cOllsidcl':ll1 enuntarea ea slllniî :1 
unei situapi ele disCllJ'S, a unui eflulll .. tip şi a folosirii accsluialn 'lCNlslil siluaţie, Henlluţînd 
la aceasUi ieiec, autorii recurg (vezi capitolul al patrulea, Lois ci lois arglllnenialives) la 
o alUl entitate decît enulll·ul-tip, şi allume {raza Îl1ţelcasi:! ca (: de simlJolnrl CBre nn apar 
oblignlot'in i.n enunţ, De exemplu, in dÎ:iloglil : 

Est-ce ([l1C PieTre ua uenÎI' ou rcrulrz--vous ? 
-, J' ('spCre 

ellulJ!uluÎ J'csT)(\re i se va atribui fraza ,]'('.1'1'(:1'(' p, Aceastii ',olt IiI' pnzinla a\'dlliajul că 
fraza nu coincIde în genera! cu mnter.ialnl si poale eompolla ym'i"biJc p ean' se reler{t 
la !mtur8jul discursiv real sau virt.ual ; l'a ponle primi () senlllifieaţie îllţeîeasti în "cest caz ca lin 
"eoltsLl'uÎt Lhe-oriqHc" ln vederea unul caiet1l al sensldui enunţului. /\nLorii aV[111Se3Z1 eu neeastă 
ocazie ipoleza inl:ernii (',,, sell1ni[icnţÎa unei fraze este JăcuUi (li1l ('Iernonle separate, pc care le 
nUlllesc conţinuLuri avînel slaluturi i]ocut.orii diferite, De exemplu, putem ar!(ltlga i\lois il ,le 

c!upit (1) Pierre s'iil1a,qillc glie Jacqucs nicndra, dar nu după (2) Picrrr: (( lorl de croire 
!fUi' uicndru, desi aceste c!1unţ.uri dau :,)('('ea;;i informatie fornwL'J din do\],i con(inulufÎ 
u"'--[Pierrc croi! gue Jacqw's f)icnrlraJ şi b'==iJucqllcs ne uicndra : îlls{, a şi!J au sl.nl.nturi 
ilo('uLorii inverse: (J esle afirmaL în (1) şi presupus în (2) iar li presupus în (1) şi aJirmnl 
în (2), 

Dintre strategiile argumclllalivc, ÎnlNoga/ia henel'ieinză de o alenpe deosebilă din parlen 
autorilor, care ÎI cOl1s:1enl capitolul al ;)-le,l, Publicat in numărul special I 'În!erroga/ion al revistei 
"Langue fnlllyaiSe" din 1 USI, textttl intilula!. ln!crrO!/u!ioll el (jrqiul1enla!ion il suferit ullele 
modiflcfixl priI! introducerea Ilo'ţiunii de j!oU/'onle definit:} abia în ultimul capitol al lllcnlrii 
(conee.ptnl a Jost expus .în lucrarea Les mols du diseolll'S, Editions de :Vli nu it , Paris, 19S0, apar- 
!inîncll1-i lui 0, Ducrol şi ullui colectiv de lingvişti) : "lorsqu'l1l1 Ioculeul' r produit Ull elion ee 
E - en entendant par lil un segment de dis(;()urs oeeurrcnce d'une pIua,e de la langllc -- il 
Inel en s(,(lle lin Oll plusieurs (,flonclateul's aecomplissant des aciesilIocuLoÎres, Ce. locuteu]' 
peuL adopLcr vis-,i-vis de ce" C!lOll('.Î3Leurs (an moins) deux attitudes : 

ou bien s'identifler il eux, en ]ll'ClIant alors en eharge JClll'S ades ilIocuLoÎres ; 
OII bien 8"('n distancier eu les nssIrni!ant 1 une personne distincte de lui" (J 75), 
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Hevenind la Intercgnt.lc. constatăm c{l >llwliza ei are ca suport. două teze: L - o descriere 
adecvati'! a frazelor interogative din francezii t.rebulc Sfl le atrilJliÎe o valoare argumentativi! 
la un nivel intrinsec: 2. aceast ă valoare le conferâ aceeaşi oricntarr- argurncntativă ca aceea 
pe care o au frazele negative corespunzăt ourc. Aceste teze se rercră In traz e si nu la enunturi, 
fraza fiind cousidcrată ca o ent.ita l c teoretkt, Dintre interogative, doar lntr-rogati.vc!e totulc, 
oui ] nOII, sint folosite pentru ilustrare, Pentru a-şi sustine cca de 11 doua teză, autorii operează 
() dist.lncţtc Întl'(' ual oare arqurnent atină şi naloar: iruliriul ă. Pcn l.ru a pune i ntrebarcn est-ce qllcP'! 
trebuie să avem În vedere posibilitatea p si p, Ca indiciu de igOl]()ran\l,întrcbarea este si- 
metric,,! I'a\.ii de jJ şi p, Ca indiciu ele ignoranţă, Intreba rea este simelrÎei\ raţii de p 
şi ;v P, dar pe planul valorii ,ugllll1entative este nesi11lelrÎC'1 şi priviiegiază  p . Autorii 
rvanseaz;Jipotrzn ('3, într-o coordonare argnmcr.tnt.lvă. un enunt interogativ Est-e» 
qtte p '! este orientat spre o concluzie care al' putea Javnriza  p, De exemplu nu ţieu idiot. 
d'ubu ndorinor Ion post e (Ee) Est-ce oue la pourras t roiunr nii cur () LYOll ? (El)' acest exemplu 
Est-ee qtu: P ar putea fi înlocuit prin P (Tu 1/1' pourras pas !I'OUVI'I' mieux i{ Liton ). SllbsLÎluinci 
î nsii intrelHlriI un cnun ţ. ascrt.iv p provocăm i t\coe.renţ{l: *C'es! lin pcu ulio! ci' abandonner Ion 
ţiost «. Tu pourras IrO/I1JC1' miCII2: il LY()II, Teza rrup ă care orice int rcbarc. retorică sau nu, are o 
laturii negativi"!, un aspect argt1l11entativ mgnliv, ili se parc ]lc alocuri excesiv1l pentru ('ii in 
multe silu2ţii întrebarea nu este folosiL{1 deeît pentru a cere () informa(.ie, un r'lspullS, 

:vIodelu I argumentativ elaborat de ,J ,-CI, Anseorn bre şi (), Duero! expli eil.eaz{, stra te- 
giile la care trel)lde sii 'lJleliim din clipa în care pragnUl ti ea este integratii în structurile sintactice 
şi semantice ale enunţuiui. ConlrIbuind prin ecrcet{tri]c lor la ehlJonlrea unei teorii a discursului, 
autorii pornesc de la fcnomenul e)']unjărÎÎ şi de la ncLe]e de limbaj, Argulltentnţia este posibiE1 
daloritll ('xislcnţei In limbă a unor "mots riu discoltts" ("1 mars, el, prcs!Jlll', !l'ai!hllls, dane, 
I:n eflet etc., conectot'i, operatori pragmatici care dcelnllscazii şi confinn;\ valoaren 8,rguwentativă, 
De aceea al'inrwl;ia (,l'! ].ÎmlJ3 flre prin excelellţil o structuri.) C1rgumcntatlvă este justificat{[, 

Prin fixarea cadrului teoretic ill argumentaliei, analiza con-ceptelol'-cbeie şi a unor stra- 
tegii arguIIlenLative, lucrarea constituie un instrument Informativ pn'.pos, o introducere În 
Sllldiul argumentaţiei. dar si () sintezeI a 'fenomenelor l'eferiloare la argumentaţie şi la actul 
de {1 nrgnillcnla. 

All1rioara Ghcol'qhiu 
Faculta/ea de Fi/ologie 

laşi, Calea 23 AU(/liSI, nI', 11 

"ZFITSCI1HII,'T FOrt BALJZANOLOG lE", ,]nhrgang XXjl--2 (fJermlsgegelJen vo]] 
.'Sorbert Feiter, Slnvro Skenl1i, Klalls,Detiev Grolht!sen), Oito Hal'rassowitz, Wiesbaden 
1 \J8d, l 

Prestigioasa JHlbllcaţie v-est-gcrlnan1 rCllllC,';ltc 'Il] cele douti fasciclllctlaJe nUIlltiru.lui J)e 
1 \)84 o serie de studii, articole si recenzii eare l,lest:t amploarea si calitatea cerceti'triJor balcano- 
logice elin H,F,C;, )';orb('rt Heiter, reputat e:JJ'cet<1tor şi animator, director al Institutului pentru 
Balkano.logic al Cnivet'sitâţii Libere dill Berlinul de Vest, tlllul dintre org'ţllizalorii colocvinlui 
" 'Nege und Zicle der Ballmnlingllislil<" din ,l-,,(i marUel\JRJ (pentru care, vezi <TOlliea lui Klaus 
Stclnke în HESI':E, XIX, 1B81, nr. '1, p, 771 772), semneazii în acest număr un interesant. 
articol intilula t Sprac/iens!'reit au!' d('In nul kon als Il [[sdruel; gcselisc/wf'/Iiclu.I' (;c(fcllsâlze (p, 
t7;J--l\J1) în care, luind C3 spaţiu de refcriuţ!t dOllleniile grec şi sîrb, nrmtll'eştc dialectica impu- 
nerii variantelor literare naţionale moderne, în relatie CU lloţi.nnile "natiune" şi "naţionalism", 
lerlllCni pc care autorul îi considenl sirnple etichete verbale pentru real.itl'iţi diverse şi lipsiţi, 
prin urmare, de valoare ll1clorlologictl în cercetarea Iingvistinl, Intcresanh\ şi fertW! ni se pare 
distincţia teorclieă stabilitii de Norbert llciter între ('.olJeeptc]e de cla"el şi ,lJl'UJ!, Considerind 
(';1 cci care vOl'.lJesc aceeaşi limbă (Le, aceeaşi varialllă cliastraUcii) fortncnz'l o cla8â, pc cînd 
poporul ca atnTe este un grup, un conglomerat heterogen, autorul eoncl!Îcle câ. formula "cei ee 
vorbesc aceeaşi limbii formează un popor" este lleaelev{traUL Incepind cu s('colul al XVIII-lea' 
o dată cu cmergenţa egalitarisl11ului ilumillist, se ajunge la confundarea celor două noţiuni, 
ceea ce determin;'i, în condiţ.iile spccifice ale domeniului balcanic, conflictul lingvistic (Sprachen- 
"Iuit) între variante s()('iale, ele eh\să, care lnccareă să se impună ea .limhi literare naţionale 
unÎee, Între grea cii şi sîrbbi se observa o similitucline globală din acest punct de vedere, dacii 
l1e raportiim la lupta dintre demot.ici't si varianta ]Juristă, inlclectun1isl'{t şi aticis!:'i la greei, 
pe de o parte, şi Il] cca dintre sîrlm pOlJulară şi slavono-sîrba puternic llHU'c.ală ele influenţa 
slav(Jll{1 şi rusensc'i, pe cie altă parte, Variantele culte ale celor dOllllliml>i istorice sînt puternie 
marcate social, ca rezultat al diferen[.ei sociale dintro clasele înalte, nrhaizante şi purlste şi 
m8sele populare inculte, lntruc\t pină 111 zorii epocii moderne limba claselor superioare il fost 
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singurul instrument al educaţtei, prima formă de reacţie a egalltarismulul Iluminlst a fost 
respingerea elttarlsmulul cultural. Ilurnlnlştt precum Vuk Km'adzi(\ (1787 ---1864), Rigas Feralos, 
Ioannes Vllaras (1771-1823), Daniel Phlrlppldls (1758--18;32), Demetrios Katartzes (1730-- 
1810), Athanasios Christopoulos (1772--;847) militează actlv pentru cultivarea limbii populare, 
traducînd sau redactind lucrări de educaţie, manuale, cărţi de popularizare, in scopul cultlvărtl 
maselor burgheze medii şi a claselor de jos. Argumentele unor puri şti ca Panagiotls Kodrikas 
lmpotrlva demoticii erau de natură socială şi educaţională şi nicidecum lingvistică: anume că 
limba populară e vulgară şi Iipsitii de nobleţe, că e o corupere a Ilmhli vechi, că e noclvă pentru 
gloria patriei, că e Incapahilă să exprime conţlnuturt eleval.e, de natură ştiinţîfieă, filozofică 
sau morală. In urma analizei scrierilor teoretice (articole, prefete etc.) ale cărturarilor greci şi 
sirbi ai epocii, Norbert Rclter face In tcresan l.e disocieri privind apariţia la cele două popoare 
a fenomenului de diglosle, prin adincirea difercn ţelor dintre varianta clasică şi cea populară 
a limbii comune. Extrapollnd termenii discuţiei la domeniul românesc, remarcăm că situaţia 
limbii române este în multe prlvluţe diferită: spre deosebire de greacă şi sirbă, unde limba 
clasică prezenta mari deosebiri fonetice, Iexlcale, frazeolcglcc şi chiar morfosintactiee fat.i\ de 
graiurile populare, reprezentind faze vechi din istoria celor două limbi, limba literară românească, 
ale cărei Inceputuri datează abia din secolul al XVlclea, s-a fundamentat pc grai urile populare. 
Reacţia puristă a latlnlsmului ŞcoJil ardelene, avind unele analogii soclollngvtstice cu situaţia 
de la greci şi sirbi, nu se raporta la un model clasic românesc opuntndu.l grahn-ilor populare, 
ci la însăşi latina clasică, eonsidcrată singura formă autentică după care româna trebuia să se 
reconstituie. Pe de altă parte. celălalt curent, avinrlu-I ca promotori pe Eliade şi Asachl, orlenta 
limba literară modernă spre vechea română literară bisericească, cu un puternic caracter popular. 
Pe cînd la greoi, mai ales ea urmare a aeţ.Iunii lui Adamanttos Korais (1748--1833) şi a adep- 
ţilor săi, katliareuousa a reuşit să se impună ca limbă literară na ţională, la noi a învins limba 
populară, susţinută, în continuarea lui Eliade, de "DaeÎa literară" şi de ".Junimea", nu însă fără 
un considerabil aport din partea curentului latinist, aport ale cărui dimensiuni nu au fost încă 
exact determinate In lingvistica românească. ConcUţiile scclal-politlce, arată Norhert Heiter, 
În primul rind opoziţia fat-ă de Rusia, a favorizat la sirbi declinul slavono-slrbel. 

Altă contribuţie care ne-a reţinut în mod deosebit atenţia, atît prin problematica In 
sine clt mai ales prin rezolvările propuse şi metodologia ut.lllzată, este articolul lui Uwe Hlnrlchs , 
Isi das Altkirclienslanische cine Balkansţiraclie l (p, 112-160), Adoptind o perspectivă deo- 
potrivă structurală, psihollngvlstlcă şi istorică, autorul îşi propune să determine cit de carne- 
terlstlce sînt "baleallismele" prezente in textele redactate In sec. al IX-lea-al XI-lea În slava 
veche blserlcească, limbă ele cultură constituită pe baza dia lectu lul macedo-bulgăl'esc, prin 
traducerea din greaeă a principalelor texte ale religiei creştine. Sistematizînd vasta bibliografie 
a problemei, Uwc Hinrichs alcăl:nieştc o listă LI celor mai caraeteristicc "baleanisme" din slavouă, 
pe ea re îşi propune să le studieze istoric, in cadrul diferitelor etape ale aşa-zisei "balcanizări" 
a slavouci. Cele lUai des invocate "ba1canisme" ale slavonei -- caracterul de .bakanism al unui 
fenomen lingvistic este determinat de prezenţa sa şi în alte limbi baleallice vii - avute In vedere 
şi de Uwe Hinrichs - sint: existenţa vocllelor Jinguale medii in sistemul fonologic, marcarea 
morfologică a vocativului, utilizarea articDlului deiinit post-PlIS, sincretismul cazual gellitiv- 
datlv, înloenirel il1fillitivului prin eonstmcţii sinlnctiee subordonat.e, utilizarea dativului ad- 
nomina.l cu funcţie posesivă, dublarea obIectului sintactic, diferenţ.îcrea sistemului tempora 1 
preteritalll1 funcţie de earacterul cnunţu1tIÎ, constrl1irea eonclitionaluilli şi a viitorului eu auxilia- 
rul "a vrea", neutraliza rea opoziţiei "loc": "direcţie" la verb, exprimarea pcrfectnlui prin 
cOllstrucţia a avea+ ]xlrlicipiul activ perfect, utilizarea adj. mic pentru noţiunea "tînăr", utili- 
zarea verbelor cu sensul "a prinde, a apuca (fan gen)" pentru cele cu sensul "a incepe (bcginncn) , 
utilizarea tipului de numărare unu spre zece pentrn nUll1eralele de la 1 la 19, preferinţa pentru 
organizarea parataetică a enunţurilor. Conştient de varietatea explicaţiilor istorice posibile ale 
aparitiei acestor "balcanistlle" in slavonă, auLorul introduce o serie de necesare disoeÎeri, în 
funcţie de sistemul lingvistic (Iangue) al slavollei, de uzul concret al unuia sau altuia dintre 
"baleanismc", de situaţia acestor fenomene În cadrul limbajului colocvial, al textelor produse 
in scris şi al celor orale, precum şi in funeţie de fenomenele de conta el lingvistic intre baza dia- 
leclală a slavouei şi greaca medie bizantină care i-a servit ca model, ca şi între slavona deja 
constituită şi grai urile slave eu care a venit ulterior in contact. în urma abordării monografice 
a fiecărui fenomen avut Îl1 vedere, Uwe Hinrichs stabileşte patru categorii de "balcanisme" 
în slavonă : 1. "baleani.sme" eare provin din greaca medie bizantintt (viitorul cu a voi, dublarea 
obiectului direct, pcrfeeLul comp'IS eli a cwca, inlocuirea infillitivului, echI valarea conceptelor 
"loc" şI "direcţie"); 2. "balcanismc" prezente in dialectul vorhit bulgaro-macedoncan al seco- 
JuJul al IX-lea (marcarea vocativnluÎ, dativlli adl10minal ell valoare posesivă) ; 3. "baleanisme" 
care se intilnesc şi în varianta eol()cvială a altor limbi moderne din afara uniunii lingvistice 
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balcanice (postpunerea articolului, dublarea obiectului direct, sincretlsmul cazual, dublarea 
conjuncţiet) şi 4. "balcallisme" care, relevante din punctul de vedere al limbii colocvlals, nu 
sînt particulare slavnnei (existenţa vocalelor llnguale medii, utilizarea lui mic pentru "tinăr«, 
utilizarea lui "aprinde" pentru "a începe", structura numeralului de la 1 la 19). In ciuda prezenţei, 
in grade şi la epoei diferite, a fenomenelor general balcanice în slavonă, la considerarea acestei 
limbi literare scrise supranatlonale drept membru al uniunii lingvistice balcanice se opune, 
pe de o parte, absenţa unui contact llngvtstlc permanent şi constant cu limbile vii şi, pe de altă 
parte, caracterul non-obligatoriu, facultativ şi, prin urmare, non-sistematic al majorităţII 
"baleallismelor" sale. Avînd () existenţă exclusiv scrisă, slavonel i-a lipsit In că o condiţie esen- 
ţială pentru a putea fi inclusă în uniunea balcanică, şi anume participarea "actual-performativă" 
la contactul oral dintre limbile vii, situate in acelaşi plan temporal. In consectntă, conchide 
UweHtnrlchs, majoritatea "balcanismelor" din slavonă prezintă un interes ducumeutar-Istorde 
şi nu sint deflntt.ori! pentru ttpologlzarea acestei limbi. 

Un studiu comparativ şlf nterdlsctpltnar semnează Dagmar Burkharf : Die soziale Siei: 
lung der Fruii au] dctn Balkan urui ihre Maniţestation. itn setnantischen Feld .Jieiraien" sowie 
einiţjen Romplement drţelderri (p. 41-72). Urmărind semantlsrnul termenilor care desemnează 
noţiunea de "a se căsător!" în limbilc albaneză, greacă, strbo-croată, macedoneană, română, 
maghiară şi turcă, pe baza unui Întins material lingvistic, istoric şi etnofolclorlc, autorul arti- 
colului pune în evidenţă o serie de interesante convergenţe semantice între limbile balcanice, 
în privinţa reflectării llngvlstlce a raporturilor sociale determinate de poziţia femeii în societate 
in cursul istoriei. Prin raportare la poziţia femei! faţă de bărbat în cadrul căsătoriei, se arată 
că există in Balcani trei tipuri de expresii lingvistice prin care se concret.lzenză substanţa se- 
mantică a cimpului "căsătorie", şi anume : subordonare (Unter-Ordnnnq ), in greacă; post- 
ordonare (Nocb-Ordnutuţ ), în slrbo-croată, slovenă şi slava bisertcească ; raporturi de alăt.urate 
(H inzu-Ordnunq ), in maghiară şi turcă; explicaţiile oferite pentru evolu !l.ile semantice sint 
de ordin istorie şi socioantropologlc. 

De un Interes deosebit se bucură, in sfera de preocupări a colaboratorilor revistei, limba 
albaneză, in special fenomenele lingvistice particulare pe care le prezintă această limbă in medii 
lf ngvistlce alogene, în. articolul său Beill'âge zur Iealabro-albanischen Lauilehre am Beispiel 
der Mundart nori Aquaţortnosa (p. 192·-204), Ruprecht Rohr efectuează o descriere a fonologiei 
graiului vorbit de albanezii din Calabria, in sudul Italiei, grai care are la bază dialectul tosc. 
Luind in discuţie corespondenţele fonetice dintrc toseă şi dialeetul din AquafoI'mosa şi compa- 
rind fonetismul cuvintelor albaneze cu al celor imprumutate din italiallll, Ruprecht Rohr are 
prilejul de a faee interesante observaţii de tonetică istorică. 

Specialist în problcmele raporturilor lingvistice italo-albanczc, Walter Bi'eu cercetează, 
in. articolul Unregelmiissige Verben in einem italoalbanisclwII DialeIcI. Normall'opncn, KZassifi- 
calion, ]{omplexWil (p. 25-, ·10), situaţia actuală a verbelo!' nercgulate in dialeet.l unei comuni- 
tăţi albaneze din provincia italiană Cosenza, prezentînd mai întîi paradigmele normate obţinute 
din formelc atestate ale verbelor neregulate, iar apoi o clasificare pe criterii morfologice a acestor 
paradigme. . ' 

In urma unei eercetări de teren amăuunţ.lte (timp de 14 luni) In oraşul Spata şi in satul 
Kiriaki .. din sudul Greciei, localităţi eare aparţin unor comunităţi albaneze, Lucas D. Tsitsipos 
a adunat un bogat material, Insoţit de atcnte observaţii sociolingvistiee, material prelucrat 
şi prezentat in articolul Fune/ional Reslriclioll and Grammaiical Reduci iOn in Albanian Lungnuge 
in Greece (p. 122-131). Prin "restricţie funcţ.ionaIă" autorul înţelege reflcxele structurale ale 
pierderii progresivc a competenţei lingvistice a dialectului matern albanez de către vorbitorii 
nativi, sub presiunea limbii greceşti oficiale. Varietate conservatoare a dialectului tose, arvuni- 
tik6 fllncţ.ionează astăzi exclusiv ca limbaj vernaenIar şi eoloevial, caracterizat printr-o "drasti- 
cally diminisched eommunicative adequacy", mai ales în privinţa "grupurilor terminale", adică 
a generaţiilor mai tinere. Drept exemple de "rcducţii gramaticale", consecinţe ale diminuării 
funcţionale, autornI discută, intre altele, tendinţa de a Înloeui gernnzlul, foarte productiv in 
albaneză, prin structuri slntaetice, sub presiunea incompatlbilităţii dintre particula participială 
postpusă -ll1Ice şi sufixul gcrunziului grecesc -6v't'0'.<;, şi pierderea subjonctivului, datomtă con- 
fuziei .( determinată de fonetica grecească) intre marca te a subjonctlvnlui şi marca do a viitorului. 

Reiner Joha Bender, Die Krisenprovinz Kosovo, Ein jugosl(1lpischer Peripllerraum im 
Umbrucll (p. 4-24), îueearcă să determine cauzele istorice ale frămîntăriJor sociale şi naţionale 
din provincia Kosovo, din sudul Iugoslaviei, locuită in majoritate de albanezi. 

Două articole cu caracter omagial semnate de Helmuth W. Schaller, August Leskiens 
Walzl Zllm ullswăI'tigen Mitglied der Ba.yerisclzen. Akademie der Wissensc!wflen şi Conslantin 
Jireeeks Wahl ZUIl1 allswărtigen Milglied de/' Bayeriscllen Akademie der Wissenschufien, prile- 
juiesc o documentată analiză a activităţii celor doi iluştri slavişti ai secolnlui trecut. 

29 - Lingvisticil 
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Surnarul revistei este completat eli trei articole de etnologie: Gabrlela Schuhert; Tcxli- 
lien. al" tnaoische Miitel der Verl1i1lunr/ tind Heilunp non Icrankheit.eri tm stidăstlicheri Europa 
(p. (ll-110l - o Incercare de descriere, ttpologlzarc şi interpretare a practlcllor magice legate 
de. utilizarea Lexl.llelru' ca mijloc de protecţie şi de lccuire a bolilor la popoarele sud-est-europene ; 
Imre Gn'[fjk, Eiqcnttunszetchen. in de!' v olkstcultur (p. 7::l-79) o aplicare a semioticH in cer- 
cetarea soclologtcă a "semnelor de proprietate", adică a modnlitătilor fiziee şi ideatice de "co- 
munlcare a contlnutulut conşf.ilnţe! de proprietate şi de lndreptăţ.ire a pnsesel" în spaţlul etno- 

maghiar; Nicolae Hăduloscu , Eiri tmbeachletes Zcuţţnis aus dan vOf'i[Jen Jahrluuiâcrt 
dir: rumănisclie Pauţlbtc (p. lEii -172) _ .. o cont.rlbuţ.le documentară la istoria nalulul În 

Homilnla. 
La rubrica "Besprechungcn", Morls Csâky, .Iurgen Krlstophson. Petor R Prlrtl, Klaus- 

Henning Schroeder. Gabriela Schubert, Helmuth .Jachnow, Walter Puchner şi Klaus Stelnke 
iau in dlcuţ.le problematica unor lucrări de balcanologie semnate de Gabriela Schubert, Gott- 
tried Schramm, A. Pipa, Djurdjlca Petrovlc, P. Brang 1 M. Ziillig., II. Stcger, J.lC Mavrorna- 
lis G.A. CYChUll. 

Putem aprecia, în concluzie, că lucrările publicate In numărul pe 1984 al acestei reviste 
Indică. prin varietatea tematică şi diversitatea punctelor de vedere, interesul de care se bucură 
in lumea ştiinţifică occidentală problemele lingvistice, istoriee, etnologlce complexe ale Sud- 
estului european. 

Eugen l\111Id ean Il 

"LEVIBA ŞI LITERATURA MOLDOVENEASCĂ" (Chişinău), anul XXVIII, 1985, 
nr. 1 '1. 

Revista filologică trlmestrlală "Limba şi literatura moldovenească'' apare la Chişinău, 
ca publlcaţ.ie a Institutului de Llmbă şi Literatură al Academiei de ştiinţe a R.S.S. Moldoveneşti. 
lI.1 XXVIII-lea torn al revistei (nr. 1-4) cuprinde studii şi articole din diverse domenii filolo- 
gice (istorie şi' teorle literară, folcloristică, gramatică şi vocabular, fonetică experimentală, dialec- 
tologie etc.), precum şi studii de un interes mai general, reunite in grupaje eu titlul filologia şi 
!jena/a superioară sau din isloI'ia filologiei. 

Din domeniul istoriei şi teoriei literare se remarcă, in mod deosebit, articolele semnate 
de P. Zavulan Islorismlll scrierii cmfobiografice a IIli T. Vîmav (nI'. 1, p. 20-28) şi Elemente ale 
isfol'isn1ll11li În amintirile all[o/!iograficc ale lui G. Sion (nr. 4, p. 10··--18). Pornind de la cunoscuta 
teză leninistă a istorismului ştiinţific., au tornI celor doull studiI pline în evidenţă o serie de 
aspecte referitoare nu numai la "evocarea unor persona]itfoţi istorice sau evcnimente şi întîmplări 
din trec lIt " (111'.1, p. 20), ei şi a anumitor realităţi sociale, eeollomice şi culturale proprii epocii 
în taI'e an trăit şi scris cei doi memorialişti. Studiul referitor la Teodor Vîl'llav, pe Bngă alte 
informaţii preţioase, stabileşte şi data morţii seriitorului (25. II. 1868), necunoscută celor ee 
s-au oeupat de hiografia lui. Specificarea sursei de unde a fost preluată informaţia ar fi fost, 
in această situaţie, foarte importantă pentru critica şi istoria literară românească. Evidenţ.iind 
calitliţile lil.erare ale operelor autobiografiee ale lui T. Vîrnav şi G. Sion, P. Zavulan remarcă 
tctcidahl "caracterul universal" al acestor scrieri, care au fost cunoscute şi apreciate', abia in 
secolul al XX-lea. 

în cadrul acelorasi preocupiîri de istorie si teorie literară, rcmareiilll si studiul lui 1<:. 
Hodun, Principiile de alătllire a llTwi dictionar ele rime. A.ranjarea cuviIlie/oI' (ur. 1, p. 9-19). 
Autorul. după o sinteză referitoare la unele principii lexieografice necesare alcătuirii unni dic- 
ţionar ele rime, realizează uu model (Jitel'ele i şi f) pornind de la poeziile de inspiraţie folclorică 
ale lui Mihai Eminescu. 

Unele aspeele ale literaturii contemporane sînt discutate In studii semnate de H. Corbu 
(!lI'. :3, p. :3---11) şi lVL Dolgan (lll'. :3, p.12-19), care se ocupă de literatura închinată victoriei 
asupra l'ascismului, sau de A. Vizitiu (nr. 4, p. 19-25), care prezintă inceputurIle literaturi! 
sovietiee moldoveneşti pentru copii. 

Cercetarea folclorică a lui L, CurllcÎ, Tipologia cÎntecelor populare salil'ice şi /ilnor/stice 
(nr. 4, p. 43-- 47) stahileşte. în urma unei ariaJize ele conţinut a cîntecelor populare moldoveneşti, 
patl'll tipuri esenţ.inle : cfm'cce salirice, wilOtislice, satirico-umoristice şi mnol'istico-satirice. Această 
ciasificare tipologie.>! are In vedere nu l11Hnai prezenţa unuia dintre cele două elemente (satirice 
şi umorislice), ei şi eoexistel1ţa lo!' sau preponderenţa unuia dintre ele. 

Studiile de gram.atici\. şi vocttbular au ca obiect compatibilitatea 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 cuvinte stabile echivalente cu verbele mişcării (T. Cartaleallu, Ill,,3, p. :l8-4,3), 
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fenomenul abrcvlerll (E. Coustanl.lnovlcl, nr. 4, p. 30·_·-25) sau caracteristicile combinatorii ale 
elementelor constitutive ale propoziţiei (V. Botnarcluc, nr. 4, p. 36-42). 

Din lucrările tluerllor cercetători remarcăm, mai întîi, preocupărlle privind cercetarea 
"expresiilor trazeologtce" sub aspect teoretic (E. Mindlcanu, nr. 1, p. 45-51) sau eu aplicaţie 
la opera unor scriitori (V. Sclifos, Ex presii [razeoloqice În opera lui I. Creanqă, nr, 3, p, 44-49). 
Alte studii. urmăresc probleme de gramatică sau vocabular : vorbele tranzittve şi întrebuin- 
ţarea lor absolută (A. Vulpe, nr. 4, p. 52-- 55). modul condiţlonal şi conţlnntul Iul (1. Condrea, 
nr, 1, p. 40--45), tmblnărlle terminologice in sistemul lexical al limbii (1'. Popovskaea, nr, 2, 
p. 58-6a). Interesant este studiul Mariei Onofraş, Despre structura semantică a substanttoelor-: 
denumiri de persoane tlu pii ocupatia lor (nr, 4. p. 48-51). în urma unei analize lexlco-seruantlce 
R substantivelor.denumiri de persoane după ocupaţie (nume de agent). ca şi a mijloacelor de 
formare a acestor termeni, autoarea stabileşte două grupe semantice: grupul procedural "care 
constă din elemente ce au la hază acţiunile efectuate" 1)i grupul obiectual, cu trei subgrnps care 
au la bază obiectul muncii. produsul muncii sau mijloacele ele muncă. 

În privinla preocupărilor de dlulcctnlogte. se observă că, in general, ultimele numere ale 
revistei stnt orientate către publicarea unor glosare regionale, semnate de A. Durnbrăveanu 
(nr. 1. p. 36 --'19) şi D. Antoctcă (nr. 3, p, 56·- 57). 

Studiul Toponirnia moiâooetiească ca sursă de studiere a istoriei limbii semnat de M. Lungu 
(n r. 1, p. 29·_· 35) relevă part.lcntarl tăţile lingvistice specifice unor toponime înregistrate în 
diverse doeUIIlente din secolul al XVIII-lea, printre care şi recensămintele populaţiei Moldovei 
din anill772-177a şi 1774 publicate de P.G. Dmitriev. Analiza lingvistică a acestui material 
toponimie îi dă posibilitatea autoarei să pună In evidenţă o serie de fapte fonetice specifice 
precum şi unele elemente st ructurul-deriouttne sau, altfel spus, funcţionalitatea şi productlvl- 
tatea unor sufixe toponlmlce. 

Studiul de tonetică experimentală Sistemul moldovenesc de trei vocale tn Mai (Limba 
literara), semnat de G. Gojin (nr. 2, p. 32-40), are ca obiect de investigaţie atit limba vorbită 
cit şi pe "cea. poetică", a operelor Ilterare, şi este Însoţit de o serie de ststematizărt ale vocabula- 
rului limbii literare i ale distrihuţiei grupurilor vocalice de trei sunete în hlat. 

Alte articole şi studii cuprinse În paginile revistei se referă fic la relaţiile lingvistice moldo- 
ruso-ncrainene (S. Semcinskl, nr. 2. p. 41 50), Iie la istoria lilologiei (N. Corlăteanu, V.F. 
Şişmario1! - dislins l'omanisl sovietic. nr, 3; p. 20-28) sau la predarea disciplinelor lingvistice 
în înv:lţămintul superior (S. Berejan, G. Popa, nr. 2, p. 64-(\9). 

Dintre omagicl'i1e anului :1985. reţ.inem pe cele închinate cUlloscuţl!or cercetători I.G. 
COl'lăleanu (nI'. 2. p, 79) şi It. Udler (nr. il, p. 58). 

Hevista filologică din Chişim'iu mai cuprinde o scrie de articole grupate sup titlul !lote 
şi conwnicâri, o rubrică consacrată prezentării de cărţ.i sau reviste. intitulată criticii şi biblio,qra- 
tie, precum şi o rnbrică rezervală prezentării vieţii ştiinţifice interne.' 

Prin eupl'insul variat, prinpl'ohlemele generale puse în discuţie. prin Ipaterialul inedit 
pe eare.!! valorifi'ă, revista "Limba şi literatura moldovenească" se recomandă tuturor specia- 
Jlştilor din domeniul filologIei române. 

"FILOLOGÎA", XIX (1982--1984), IFlstituto de FilologIa y Literaturas Hispanicas 
"Dr. Aluadol\.hmso", Bucnos Aires, 1!l85. 

HevisUl eonsael1ltă studii.lor de h.ispan1stieă şi de romanistlcă. "Filologia" publică de 
obieci eontribll ţiile cercetătorilor institutului afiliat Universităţii din Buenos Aires. Cel de-al 
XIX-lea HumăI; eonpne studii referitoare la unele probleme de filologie, lingvistică şi istorie 
literară de interes larg, deşi an în vedere domenii specifice lumii hispanice. (europene). Astfel, 
amplul studiu El B u s c (\ 11, esperpenlo esencial este relUarea unei dezbateri asupra unui feno- 
men literal' şi· artistic Cll obirşia în picarescul spaniol. Autorul, Emilio Carilla, stabileşte mai 
întii trăsăturile esenţ.iale ale formei literare "esperpellto" ( .. ciudăţenie, absurditate"), aducînd 
importante precizări şi cOIIlpletări conceptiilor anterioare asupra fenoIIlenului. Carilla ajunge 
la concluzia cit se pot reţine două tipuri de caractere specifice pentru "esperpcnlo" : generale 
(precum: deformarell sistematică, parodhl, caraelerul popular) şi parţiale sau complementare 
(precum: tendinţa spre eseatoJogie şi macahru, religiosul ca formă exterioară şi "animalizaci6n", 
adică prezenta activă a animalelor În naraţiune). Stabilind apoi că manifestarea expresă a 
acestei forme al'tistice îşi găseşte lneununarcaÎn operele lui Quevedo. Goya şi ValIe lnclan, 
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autorul este de părere că Buscăti ("Şmecherul"), una dl nl.re creaţiile ultlrnulul artist amintit, 
poate fi conslderată opera care introduce această formă art.lst.lcă. 

Llngvistlca este reprezentată in primul rind de studiul lexical şi sintactic Las construe- 
ciones con slno yno ... pcro, y [os campos Lexicos, semnal de Ofelia KO,vacei.Obiectivele cercetării 
prlveseeompatibilitatea sau Inccrnpatlbllttatea tntrebulnţărlf.dn funcţie de anumite conjuncturi 
sintagmattce, a conjuncţlel sino ("ei") şi Il formei negate a conjunctie! pero ("dal',Jnsă"), precum 
şl diferenţa sernemlcă a coordonărri cu sinoşi cu no ... pero.Foarl.e interesante sînt observaţiile 
legate devaloarea semernică acoordonărt! cu no ... pero (gradată In forma: "restricţie" 'C" ex- 
cluzlune Ilmltatrvă'' - "exduziune nellmitatlvă''), care pot fi valorlf'lcatc nu numai pe terenul 
limbii spaniole. 
, . Un personaj delargă circulaţie In. comedia Barocă, Don .Iuan de Austrla..n cărui faimă 

il. trecut oceanul şi l-a făeut prezent In teatrul mexlcan, osteanallza t într-un amplu studiu eom- 
parat.lv ial cercetătorulul Raquel Minlan de Alf'le, iar armonia spectf'Ică "stmctului mlădtos" 
("el son dulce acordado"), ea finalitate a creatlvltătl! artistice, este urmărită de ABda Parodî 
in perspectiva corespondenţei căutător-ascultător. 

în secţiuni speciale, revista .. .Filologia" conţine şi o scrie de note lexicale şi filologice şi 
extinse analize asupra unor apariţii editoriale recente. 

Ioan Oprea 

"REVISTA DE FILOLOGIA ESPANOLA", LXIV, Instltuto "Miguel de Cervantes", 
Madrid, 1984. 

Cunoscuta revistă spaniolă publică la inceputul acestui tom partea il doua a unol tntlnse 
cercetări stilistice comparative asupra unor textc vechi şi moderne (Las Gozosâe la. Virgm eu 
elL i h r o de Juan. Ruiz ), Pe un spaţiu amplu, Margherl ta Morreale reuşeşte o subtilă anallză 
semantică pornind de la textele oferite de lumea hlspanlcă medievală '. Cercetători! .românl pot 
găsi aici un model de investigare a vechilor texte româneşti în vederea valortrlcărll JOI' din 
perspectiva lingvisticii moderne. 

Un foarte interesant studiu asupra unei conştitnte Iingvlstlce-a secolului al XVI-lea 
spaniol realizează Jose Mondejar (El pansamieuto linqiiistico de! DotiOr Juan Hlzarle de SCIll 
,]uan), care analizează in mod detaliat relaţiile lingvistice italo·hispanice din epoca in care 
se cristalizau limbile romanice literare· occidentale. Juan HuaJ'te, admirator constant al limbii 
latine, face parte dintre primii ulllanişti care au admis că limbile romanice pot deveni ele insele 
apte pentru a da expresie artei şi ştiinţei. In studiu, se fac ample referiri Ia ideile lingvistice 
ale acestui învăţat, idei izvorîte din filozofia platonico-aristotelică, şi se evidenţiază aprecierile 
sale in legătură cu arbitrarietatea semnului lingvistic şi caractcl'lIl generatlv al gramatieli. 

Sugerată de un text al filosofului renascentist Campanella, în care limbii i se atrlbuiau 
calităţi deosebite in asigurarea coeziunii şi unităţii statale, cercetarea CUl1oscl1tulni romanist 
Manuel Alvar (La lengua y la cl'eaci6n de las naciollalidades modernas) este o elevată investi. 
gaţie asupra manierei In care limbile literare romanice s-au consolidat şi s-au impus, o dată .. tU 
llllăturarea fărlmiţării feudale şi cu centralizarea puterii, prin renunţarea la ideea unei liIllhl 
universale, care, din considerentereJigioase sau anexion!ste, apărea pe primul plan ln.concepţia 
unor Invăţaţi. La rindul ei, limba de cultură unică a Insemnat, ca In cazul Italiei, menţil1era. 
mereu vie a conştiinţ.ei naţionale, In ciuda unor mari diferenţe dlalectale şi a fărîmiţării teri- 
toriale, 

.. Manuel AJvarface cîteva referiri şi la situaţia oferită ele limba română literară, subJi· 
niindu-l maniera specifică de formare şi impunerc. 

Concluzia marelui omanist este că idealurile Iinh'Vlstice de alt.ădată pot fi regăsite In 
zilele noastre, adeseori subsumate unor probleme politice, sociale sau culturale. 

Latin tardio y I'omance ţemprano este o recenzie-studiu la. Hoger Wright, Lale Latin and 
early Romance in Spain and Carolin{jian Fl'ance, Liverpool, 1982, .Reputatul filolog şi lingvist 
Francisco Mf\rcos Marin combate şi corectează aici o sm;ie de teze susţinute ele cel'cetătorl11 
englez, f01'lnuJîndpreclzări în lt·gătură cu datarea, extensiunea şi durata dc manifestare a unol' 
fenomene lingvistice din Evul mediu timpuriu. 

Sumarul revistei conţine şi alte importante studii. şi note de .dimensiuni mai reduse. 
precum analiza fUologică şi stilistică intreprinsă de Alva!'!) Alonso Miguel, studiul de poetică 
şt stilistică al lui YIcente Beltrun Pep!6, notele lexIcale sennate <te. Pila.r Garclf\ Mouton .şi cer- 
cetarea dialeetală realizată ele Maria Vaguero. Nu mai pulin interc&.'1ute sint replicile polemice 
dintre Gerold. Hllty şi Alvaro Galmcs de Fuelltes. 

Ioan Optea 


