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spec;ifiee
in1UllHi,l},Ca
prohabilînjurulcOl\ţinutului
propoziţjplj[il.
"lJniyersaliiIe
vo;rfisupuse,
operaţie,
pcntruprinlali'ltă,
ulli confruntări
cu a!lSalnbllllpooibilit'JţjlOf
dee:x'presiţalc
.limbii
german()
la nivelulunităţilorcomunicativeminimale.
AvCni'
motivesiicredemcă'rezulthtul
vafi o gramatică
maiap'1'0pi:"11i'icte
gramatica
"inerentă"
a acesteilimbi:
A.drianTurcule!
Facultatea,
de Li/ere
Universitatea
"Al,1, Cuza"
laşi,Buleourdul
COpOtl,
nI'. 11

imVI:STA
REV[S'rJ<:LOR

ELEl'iASLAVE,
Metuţoreie
limbiiromane,'J'.ipograJia
Universili\ţîidin B\lcpreşti,
Bucureşti,1sso, 338p.
VolUll1ulMcla(orele
limbiiromâne
(înconttnuare
MLH)al EleneiSJ[lyreprezintă
prima
tratareeu mtentiede exhausttvltat
c a uneiadin celemaicontroversate
şi rlellcate.categortt
semanttcc
n Iimbliromâne,lnftafora"lingyisti:ll".
în primaparteacărţiigăsimenumerate
o seriedinteoriilemaivechi mainolprlvlnd
diverseaspectealedef'inlrlt
şi analizeimetaforei.
Seurmăreşte
o dellmltarenoţiuniloI'deex.
prestoitate,
figural,conotatie,
element
a'[cctin
şi stilisticetc.Esteobservat"procesul
dernetaîortzare";analtzafiindde tip structuralţstslncroulcă.
Caşi în studiileanter.onre!
nutuareaconferăo ponderedeosehiblll,nhliieicompO!lenţhlle.
Teoriancutrultxărn,
adaptatăsemantfsmului
figuratal n1ctrjIor91
de Turna.
Pavel2,J'iiillî(lC
.un
frecventpunctde rerermtă: sînt remareate
diversele
ncconcordanţ.e
şi diferenţ.e
în aplicarea
practică.
a neutraltzărtt
la nivelsernant.ic.
.
Importante spaţiulacordatîn primeledouăcapitole(teoretice)
moduluih1.creete
concepntă.conotaţia
(ceancartlstică),prezentă.ca
subiecta treisubcapjtnle
:.Conotaţti
metaîortce,
Naiuraconotaţiei,
Conotatia
contextuală.
Expunerea
dlverselur
aspectealeacestetuoţturu.deevăIuloo centraredeosebltăil ana)jzei
asuprafaptuluiîn.dtscutte.
Totîn capitolele
1 şi al II-leastntcuprinse
o seriede consideraţii
despretierioate,.despre
sinoriimie
şi despredistantadintretermenul
propriuşi celrigl.1rat,collsidenlţiLcare
antictpează
modalitatea
detratarea metaforei
dinanalizele
pract.lce
alecaprtolelor
următoare
careseconstituieÎntr-oa douasecţiune
a lucrării.Aicimetafllrele
sîntgrupate,conform
arlrmaţtet
autoaret,
în "cîmpuri
semanuce+st
"grupuri
decîmpuri
semunt.lce".
Subliniem
că,tnacestvolum,
slstematrzareamatertalulul
nu aparţineuneigrupărinaţionale,
ttpicecîrnpulutsemanttc.
.ct,Uneitaxinomiicxtrallngvtsttce
privitoare
la realitateaexistenţtal
obieelnală
areferQnţi)or
. .Aşndarnu
putemfi deacordcuforIllulări
caaeecaf<'\cuU\
la pagina:47: ,..Maiîntîişîntmtailzate
rnetgforele
bazatepelexeme
dincimpul
semantic
alfenomenelot
nolurii[snbl.
n.]şianume.spaţiulextratetestru
(lW1!ilUl,
raul,râsâri,apllll!?,
senin),p:lmîntul(pulbere,
noroi,fug/oda.,
fecund,
sterp);.•",Ace.ste
grupări(natură,vegetale,vieţUitoare,ornul,
obiecte,telmieasll,uacţi1111i
.cul'entc.'Sllltura,
relatiietc.),sîntanalizate
ÎI1funcţiedecategoriagramatica](la
cuvintului
bază(e.ărueia
j sc.adaugă
automatderivat.ele)
ca substanLive,
verbe,şi adiective.
Alăt,Ll.l'arealuecani:ăn
derivteloreste
făcutăint.enţionat,
Inscopuloglindirii
cIt maifidelea aspectelor
cantitative
iUl'cgistraft.sţatistic,aspectepe carcsebazează
celemai.multe
dintreobservaţiile
cu.carneterconClllziv,NumărnI
..metasememcJor"
depăşe."te
cifrade·(i000,ceeact'justificii.
urmLirirea
permannti\a ,eantitil\
ii
şi grijade [\nu denaturaacestaspect:"Unadinsituaţiilec.n!,e
ne-ac()llst,rlm
la omiterea
unnr
explicitiiri,
a fost,d.epildrl,ceaa grupiirii
derivatelor
in jurnlbazei,
dacăau altl'ensdec't
lexemul
debază:ploaie[cantitate
mare],ploual[descurajati.
Aceasta,
deoarece.
ams<t()Hpriorilarprincipiul
formăriicuvintelor
caredezvăluie
directmicrostrudnr".
decuib.lexical;plo.llat
nu puteasăfigureze
şila adjective,
lntmcltar fi dcna.lural
aspec/nl
canlitaUIi
[subr.Il,J,a(:(:Ia.al
I1llnn'irării
.fiec:lrui
lexemo sillgnrădată"(p.48),sau"în cepriveşteformare,lcuyintelor,
dat
fiindcă Seall
prezentutiînsecţiunea
teoretică]
princijJaleleproeedse
.şiprobJ{)lIIelestruct.\lrare
a
derivatelor
figurate,vorfi lnfăţişate,
în analizele
Tespeeti.ve,
111ai
alesaspectele
cantitalivc"
(sqbl.
n. ; p. 49) etc.
Schemele
statisticecît şi observaţiHegeneralc
carcîncheiefic.(:'uc
.•anaJizăa.unui.grup
semantic
punîn evidenţă
o serieelerelaţ.iillrmărite
.de.cil
lungultutlll'Or
subcal;litole!Qf
analitice.
Neesteprezentatastfelraportuldintrcnumărul:termcnilnr
de bază(billjllţelş,metatoril:l)
şi
celal derivatelor,
dintrenumărul
terrnenilor
f{u:{tdel'ivate
şi celal.tel'ln11i1ol'(:qderiyat.c!..rcll\7ia
dintremetaforele
deviallLe
deIa unsenspropriuconcret
şiaeeleacnrecorespull(Î
ul1uşepspropriu
abstract,elimevoluează
cantitativşinO\ional
acestesellsurila
llivelfigurat;esteyrmăritraporţul
dintre"conot.ajiilestilistice"
favorabile
şi ec]cncfavnrabile,
dintrecele"curente",Jamiliare
şi
literare(vezişip. 43).SescotÎnevidenţă
seriilesinollimice;
Seremarcăol'i.dedt;-)riac,esie.
sc.rii
sînlp,lralele,
însensulcăuneisinonim
iia scnsurilor
propriiîi corespunde
linaa sensurilorfignrate.
Pentru
a se
obţineaeest
paralelism,
elementele
proprii
alcseriei
sîntuIleori
forţate,
criteriul
parţialităţiiÎn
sinoJlimie
fiind
dusdeosebit
dedepal'te,
Seajunge
astfel
la sibuaţii.
eum
esteaceea.elin
seriasinonimieă
considerată
paralelă[\ grupei:cerc(propriu)
"figurăgeometrică
plairă
...,sferil
(propriu)"suprflfaţă
constituită
de loculgeometric
al punctelordin Sj)aţiu
•.," paraleleu celC
12 Noles
In special,
vezidcscl'iplioll
ExpresiVitatea
melaforei
I.n
L.F",1e6
pOll1'
une
slruc/urale
delingvistice,
la mUap/wre
pocliqllc,
în
Ihtoriqlle
el appliquce,
nr. 1, p. 185 207,

RE'CENzrî
(figUrat)
"sfcră,intindere,
cuprins,Ilmită(decunoştinţe,
deatribuţii,deocupaţiietc.)"(p.120).
sţeră(figurat)"domeniu
in cadrulcăruiaacţionează
cineva,ceva"(ib.),Apareevidentfaptul
c.ăseusurtlc
proprttnu sint sinonime.
fenomenul
existăexclusiv
la nivelfigurat,paralelismul
pr()priu-figu'rat
fiindaici inexistent.
Principiul
uneianalizeparalelepropriu-figurat
rămîneînsăvalabil.în aceastădirecţie
ll).llnţioIlăm
o seriedeobservaţii.
Astfel,seremarcă(Iap. 38)că,dacă,la propriu,genultareal
.substf\ntivelor
estecelmasculin,
"la figurat.
.. uniitermenidepreciativi
feminini
pot fi folosiţi
I>entfil
masculln.inu
însă
şi
invers.
Aici
femininul.
..
poate
fi
considerat
ca
termenul
nemarcat
al opozitiei
de gen".
Maisemnalăm
o seriedeconcluzii
cumar fi : organizarea
adjectivelor
dominant
in "paradlgme
antOŢ).irflie,
cumultipleyalenţe
stilistice"
(p.284); prezenţa
sporităa adjectivului
metatarieîn limba.
literară.
faţă deycrbulsausubstantivul
metaforic
(p. 293); dominarea,
În cazul
verbului
faţădecelal substantivului,
a metaforelor
cusensnefavorabil
(p.248); numărul
neaşteptatdemarealmetaforelor
careau ca termende plecare"cimpuri
semantice"
referitoare
la
natură(p.fI2)etc.
Metaforele
volumului
Indiscuţiesintstabilitecaatare(dupăcumafirmăautoareaIn capitolulalII-lea;p.26)pe bazarriaterlalulu]
lexicografic
oferitdeDicţionarul
limbiiromâne
rnodeme,.Bucureşti,
1958,şi Dicitanarulcxplicatio
al limbiiromâne
moderne,
Bucureşti..
1975,cornplettndu-se
:"unelelacunealeprezentării
sensurllor
figuratedindicţionare",
iar detlniţtll
e fiind
preluate,cu mtct-exccpţll
; dhraceste.lucrări.
Modalitatea
de selectare
a sensurllor
metaforice
decurge
dinviziunea
deosebit
de amplă
asuprarnetatoret.
Dindiversele
prespectlve
asupraobiectului
de studiu,volumul
a ales-opecea
mailargăeeînglobează
la metaforă
şi metonirnia
sauslnecdoca.
Aceastăaccepţiegeueralizantă
a'metaforei,
semnalată
tcoreticincădela pagina-1a lucrării,apareremarcată
explicitabiain
analţza.
celuidealcincilea
grupsemantic
, trectndu-se,
deexemplu,
pesternctonlmlile
creier"minte,
judecată",
inimă(2)"fiinţă,om..indivld",
singe(1)"soi,rasă",norbă(1),.îndemn,
sfat,învăţătură"(Incadrabileunei
seriiSemnificative),
iarnă"an",pană"stilul,felul dea scriealunuiautor,
arta.dea scrie; scris"ş.a.,sau.pesteslnecdoce
cabalsam
(1)"miros
foarteplăcut",rimă"vers"etc,
Opticgeneralizantăcontin\lă
însăşi dincolode ceamaiamplăaccepţiedată noţiunii
de(igurat
'A;şadar,
chiardacăadmitem
convenţia
conform
căreiain limbătot ceaparţineevoluţiilorfigurate
se încadrează
metaforei,
estemaidificilsăacceptăm
extlnderile
dincolo
deaceastă
Iirnită.
Astfel,în lucraresesubliniază
frecvent
importanţa
raportului
dintresensulpropriuşi cel
fillrat (IIletaforic
deci)al unuicuvintşilegăturadirectăcareexistăîntredlstantadintreaceste
douăsensurişitntensltatea
metaforei
(vezi,de exemplu,
paginile
21,62,92, 104,248,249ş.a.).
InsistăI11,.
subliniind
căoricitdedenominativtzată
ar fi o metaforă
lingvistică,
situaţiaimplicită
i.elel11entară
eejustificăstatutuldemetaforă
al uneievoluţiisemantice
presupuneobligatoriu
raportarea
(print.abatere",
prin"deViaţie",
sau prin"opoziţie",
cumnumescdiversecurente
teoreticestproees)la unsenspropriual acelulaşl
cuvînt.Cutoateacestea,
cuvinteca : făţarnic
(I>'85)"weIăeut,
jpocrit",Jăţilrnicie
(tbtâ.)"prefăcătorie,
Ipocrlz!c,
falsitate",spilcui(p. 202)
".a.-iÎ):griji
În.
mod
deosebi
(şiexagerat)
ÎIlfăţişarea
şiţinuta;
găti,(p
a se193)
dichisi
(excesiv)",
, rnămăligos
(p.
97)
"lipsit
deene('gie.
de iniţiativă;
moHu,
bleg"auHse
decădea
"afi.în
declin;
a sedeelasa,
a?e deprava"
sintcOl1siderate
metafore,
deşiÎn limbaromânăelenuau şi nicin-au
avutniciodătăacest
statut(faptoglindit,de altfel,bineIn DEXşi DM),opoziţiusernemică
liil!dipexistentă
ţîtă vremecuvintele
menţionate
n-auconţinutşinu conţinalt sellSdecitacela,
"rnetafqfic·'.
Sememeleeal'e
.aleătuiesc
respectivele
cuvinteau fost utilizatetotdeaunaIn sens
I>rOprillfeprezentînd
noţiurllcare onticslntrefleetate
lingvistic
prinîncărcătura
lor afectivă.
MerlndJleacelaşiprincipiuar trebuisă ineadrăm
la metaforă,de exemplu,
toate diminuti,
Ylelilllbîisau toatederivatele
augmentative.
. ACeastă
serie.ţleeuvinte,
. gj'cşitnumitemetufore,
reprezintămanifestareaextrcmăa
tendinteţde.
extindere
'Jfiguriisemantice
In discuţie
..
Extillderile'
celemaifrecvente
pleacăde la illglobarea
Ini categoriametasememclor
!1
mărcilor
stilistice
:.familiar,
deprecia
tiv,il'onieşi de la includerea
In rindulmetaforelor
a unor
g()neralizări
sau analogiisemantice.
Deexemplu,spilcui
(stemarcatInDEXcaaparţinînd
limbajuluifamiliar,
mămăligos
celuidepreciâtiv.
Verbul/opt
(isegăsecÎnvolumul
prezentat
şaseutilizărimetaforice),
la sensul
aldoilea,"a(se)dizol;va
(în?pă)",nu poateficonsiderat,
dupăopinianoastră(şia dicţionarelor
PEx.,
DMeare-lnotează/a11]ilial'),
metaforic.
Diferenţierele
faţă
seusul
debază,
etimologic
« v. sI.l'OIIl:!TII
, cu sensul"liquescere"
= "a facecasemice
un corp
săde
treacă,
prin
încălzire,
dinstaresolidăinstare1ichidă";
vezişiDLR,XI,parteail III-a,p.412),se'produc
la niveldero-

tattv,semelede bază(cuaccepţiagenerală
de "a [se].transforma
înHchldvjpăstrîndu-se
nealterate.
Coutormaceloraşt
prjeip!i.estedepreferatşo]uţiaorefităeleDEX.în cazulcuvintulut
neofU(
< 1'1'.
neopliutc),
al .ărni SCl1S
•..persoană
care3.adna t1eCllrînd
la ocauzăsaua intrat
într-ogrupare
şi,e îneă.nelniţiată
deplin"
l1ue.
Cllsidl'at.mctaforă
(ln.MLH,133)1
ci etin<Îere
denotativă
a sensului
etimologic
"Persoană.
cal:saîm!)ră!işat
de c?fînrlon(măreli[ţi.. S?nSUI
etimologic
este
atestatînde
limba
română(cf.
şi DLr:.
VII,adevăratul
1, p. 296)sens
1l111J1.ai
în reconstituirfludin
franceză
ale
lexlcoanelor
laînceputul
secolulni
trecut,
prelua
t>delimbanoastrălitemrăIllnd
care
esteconsiderat.
caatare,ci cao extindere.
denntat
îvă Il sensulut

de
desens,lipsa.unor
Iare"(notatca
anu maiface.eea
l'Opse.3).
Acesteinegalitftţt
puirunsemndeîntrebareasupraobservaţiilor.
şiconcluziiloiJJ'll1date
pe grijnmnnifcstă
pentru.cantitateşi stattsttcă.
Oscilaţu!«
sintinerente
într-olucrareîn carematerialuldestuclju.vdeoseblt
de-vast,este
reprezentat
de ceamaisenslbi
lă şi'.sublectrvă
zonăsemantică.
Considerăm
efila.baza.,majorităţii Incgalitătllorm
cnttonate(dincolo
de aplicarea
inegală
a metodei
.delucru)stă-prtnctpml
conform
cărula"tăria",intensitatea
metaforei
al'fi determinată.
înprirnul.rjnd
(dacă.nu cumva
chiarstcxhausttv)
dedistanţadintresensulpropriuşi celfignrat.Priueipiul
respectiveste.preluatdeautoaredela aceia"cares-auocupatde trăsăturileconotaţtcj
prezente
.lntcxtularttstie"(p, 18),darnllse tincsutlclent
seama.detaptnl-căuonart.ist.lcul
pre<Up\me
criterii.
aparte
de apreciere.
Astfelincit.dacă.uzulunei
metafore
are o Importanţă
relativăjncazul poeziei,
pentrumetafora"lilJgvistică"
el, uzul,estedominant
şi nu distantanotlonsIădintre.sensurlle
propriuşi.figurat..Lap. 285.întîlnim.
urtpătoarele
copshicraţij:
"T)'ansferulmetaIoriq
.ClllIOSClIt
sllbdnumircadesirţestf)zie,
bazatpetranspunere,"
scuzoricllă,
estedestuLdefre(XtCllt}111imJ.>.
:
mirosdulce.
glasllloaleete
..Aşoeierea
senzaţiilor
apropiatc.într-o
lmhinal'o.ca}niro,
dulCţ
nucrc(\ază
o surpriză
deosebită
şi eaatareastfeldesecvenţe
nu slntfoartecolorate
stilistic.înstfrhiml),
gla
1ll0a.1e
asociază
senzaţiiîndepărtate,
stabilind
relaţiisi.lltagmatice
a căr!)r.incomp<J.tibiFtăte
semanticăasigurăy:ldite
efecteconqfative':'
Sllhlîniem.că
dulţee5telreglstratinţqar'qicţiqnarcle
C3.
avîndşi
sensul
al II··leufigmat,
metoforic
conform
MLR,cuprinzînd
(lseriedesubsen,suri
ntilizate
elemetaforic
printreaşadar
careacela
referitor
la mirosuri.
1\Ioale,
în accle\lşidicţ}ouare;
e
v11zutconforln
m:llllli
cadenotatî.v
atuncic!'ndsercfel','ila
&lll1.cte(situaţia
eprelllatâ,de altfel,
dinlatină,undemollis,
-carefrecvente
şi denotative
utilizăridetipulmollialJer/Ja);
Decifa]1tele
stauexaetinvers
de(:îtsÎllt
elepl'ezeutateîn
citatuidemaisus.flepetărn.,
ÎllaeestC(\zlllLsubiectivitaleacerceUirii
saua receptării
creeaz:l
respectivele
ill,dverlenţe,
ci premisateoreticde:la
eare scaplecal,
Crisfilra
Plorescll
InstitutuldeFilolo{Jl.e
Romană
"A..PhiUppide"
laşi, .Ir.Codre;;cll,

:JMenţiolli'uTl,.
printrealtele:acid,-cl"ironic;rău, răutăeios",
cuc;,lucrtlextravagaIit",
diclator"persoană·
autoritară"
(lipseşte
din seriasil1ol1imicădespol,tiran,
menţionată
În MLR
la.p.142),disfanţa"ase deosebi,asediferel1ţia",
distanţ,!
"deosţbire,.difel'f,lnţă",expirt.\;,,;l
t;fl\1ri,
a pieri",fermenl"stimulent
psihologie,
socialetc.",pOpl11d,09
"cppilmic".

RECENZIi
RICHARD
SÂRBU,
Textetstroroinăne
şi glosar.Cuunstudiuintroductiv1stroromăna
_.
azi, Tipografia
Universităţii
din Timişoara,
Timişoara,
1987,124p.
:LllG1:ea
are,ClUl)
aratăşititlulei,treipărţi"unstţ!diu,inll'oduCtiV
(p. 1-24), o culegere
fl(exi.e(p.2Ş-.-70).şţungl.i/sa.r
(Il.71-.l). Toatesîntvaloroaa«
..prindiversitatea
informaţiilor
m;ivind.tflrţ(l
actualăa Ualectuilliiţroromân"
prinnaturaţextelor(estevorbade "temedin
yiaţaqţ.tqaţţ..zilele",p.;22)şi prinbogăţialexicului
glosat.
Antorul.a
răcutanchetcdlrecte.
.tn1982,In .IetănşlSuşnleviţa,
"celedouă.localitătt
ro.prezentattve
pentruceledouăramurt
aleIstroromânilor"
(p.1),dîndolucrare.cu ajutorulcăreia
cercetătorii
îşipot completa
şi aducela zi cunoştinţele
despreacestIdiom.
Lucrareaconfirmă
ş;iîp.(}giiJ(!şty.illIorJTI.:aţiill),
dincen;tărileanterioare
ale lui EmilPetrovlclşi PetruNelescu.
Dealtfel,
..l.wii.info1"\ltori,aş
cum.releşe
din.textelerespecttve,
lşiamintesc
deaceştidoicercetătoriqaşţde alţiicarl'l,l111
vtzttatsateletstroromâne.
Vom.
reţineaici.9teyll.dinIdeilece se desprind
.dinIucrarea
lui RichardSârbu.Autorul
constată
căin .Ieiăuelementele
vechls-aupăstratmaibinedecîtin Suşnieviţa.
pmăln.decenlul
al
treileaal seluluinostrnlqclitatea.Ielănaf;ost,de altfel,mai izolată.Scăderea
opulaţiel
Istroromân«
'esteaici mailentă. 1]11913existau674de [elănenl;
în 1964existau500, iar
l}(!U1H,;Rîh.ardSil.rbu
numărăcirc?400delocuitori,caretrăiesccompact,
nu tmprăştlatt.itn
lR2riunler
d.ecasă.
O
dată
ee
graiul
din
.Ietăn
se
vorbeşte
nu
numai
acasă,
ci"limba
şiInalte
tmprejurăi"i,
el nu are tncăun "rangfamilial",
fiind,cumremarcaşi A. Kovacec,
satului".
RichardSârhuprecizează,
de altfel,că "istroromfmul
mai vtrstntcorimaitînăr,bilingvprin
excelenţă;
are Oconştiinţă
lingvistică,
hineconturată,
dovedind'
In.faptcă.a «cuvlntăpo nâşu,
po[eţânskI»tnseamnă
cutotul altcevadecîta '..«cuvlntă
pOhyvătsk'i"
(p. 3).
-Cutexteleculeseautorula pututconstatacăfrecvenţa
cuvintelor
străineinIstroromână
estetnult mai'redusădecîtceaa cuvintelor
latinepăstrate.Statisticafăcută de autorpe
baza-unor
tex:tedill
volumaratăcălauntext de circa3000decuvinte.ccam
1/3sînt de origine
eroatăsauslovenăşi2/3·de originelatină.Aşadar,lucrarea
."ilustrează
că.pondereaIn textul
iStrotomân
actuâlpe temecotidiene
o deţinelexicul
vechiromtlnesc"
(p.17).Persistenţa
acestui
i(iiiltlJ.seobser\răîllspeeial
la nume,pronume
şi verb,Ni se pareinteresantă
remarcaautoTnlui
eăformele
deeolijnnctivcumotfemul,
de origine
croată,neca;,lnprezent
... sînt.multconcUfate
.ne construcţ.îicuinfinitivlll,care
sîntbinefixatein istroromână'\ca
In exemplele:
"Ş-atunca
vbritspllre";"Veriţmerindă!"(p: 6).
Istorotllâhflnu
.......aşadar, o.limbăcaremoare.Ea este
modelde idiomde tip
rdlnncsecareanpuşiopllneo rezistenţă,
maial98prinsistemele fonologic
şimorfosintactic,
..oputernicăpresiune
aloglotă(croată,slovenă,
italiană),manifestată
secolede-arindul"
(p..2).
!lil"!GÎnţgles,
(tutorl11
"cordăspaţiulcuvenitşI influenţelor
străin,(lşi
mai.ales,. cumera
celOr
51tl.Y,
Qbservaţiile
saleconfirmă
uneleconstatări
maivechisauadaugăaltelenoi.
cîteva
1. GcneralizareaformelOlL
nelltreale adjectivului
şi adverbului
În anumiteconstrucţii:
de.mJvor·"
(p;.!)).
laVocatiV,
maialesla cUvintele
de împrumut:CumeISinco1,
şi 2:Fnnectoateinlpnse
(eliţe'1 (p.lO).
3. Acceptarea
UllOr
construcţii
din limbaoficială,neadaptatela sistemulistroromân:
upala;,prl,ita"f\Pl'il1dere
deplămlni",
vişefziat"maimulţioameni"
(p.18).
4.Cteareade,construcţii
mixte:sitim!arcva>
stârabesreca>betdrabeSfreCQ
(p. 19).
5; Sep::tf::t:rea
auxillarului,
în frază,de verbulde bază "cnl11
amio cuvintăt": "misles
coişi ăstitzmereinpetriintlucră"(p. 9).
6. Frecvenţaclipsei:"Cum,âm io cUVilltât,
av şi iei'"(p.9).
Antarlilarată
că influenţele
străineabundăin lexic,topică,elementesuprascgmenlHle,
nufl15ÎÎ
\1Îîn fonologie
şi morfosintaxă.
Multedinelementelealoglotesînt adaptatesistemului
liîigvi!ltlc
lStrorot11âu.
tn anumitesituatii"elementele
vechiistroromâne
impunstructurilor
caracterul
lor romanie,ordonîndmaterialul
slavIn spiritullor conservat
de-a IUIl!,ul
AA\'Urj.lor·
(p·l4).
Cititorul
poate,aşadar,să-şidcaseamacăistl'oromân.a
seva folosilncă,multăvreme,că
sC'vai'dezagrega
subţJresiunea
infIuenţelor
strKline,
civa supravieţui,
cumspune
liIutQrul,
_,cuulti11litvotbitol'i"
(p:14).

Lucrarea
luiRichardSârbu,carecuprinde
ceamatInttnsăculegere
detexteistrot6mâne,
dupăceadin195!1
a luiTraianCantemir,
esteun Instrument
de lucrupreţlospentrucei cfn;e
studiazăspecificul
dialectului
Istrorcmăn
în etapaactuală.
ŞtefanGtosu
Facultatea-de
Litere
Universitatea
"Al;IAJuza"
laşi, Buletrardul
Copouint.l1
EMILPETROVICI.
Allasullingvlslic
r0111(t1!
Il. Introducere
..Redactori:.
DoinaGrecu
,
1.Mării,Hodica
Orza.Coordonator
:.I. Mă!i!,
CJuj-Napoca,
1988,
.428p. [Unlversitatea
dinClujNapoca,Institutulde Lingvistică
şi IstorieLiterară](multiplicat)
Planifictesă aparăca primăparteIaALRTI,notele.
introdncitoe
(referÎt()afelalocalităc
tile
anchetat.e
şi
la
informatorii
folosi
ţi,
cu
observaţii
privind
transerierca
fonetic!!,:
. eu u.ele
însemnări
legatede desrăsurareaancheter
etc.),elaborate
de cătreEmilPetrovicl,
anchetatorul
şi autorulALRII, sepublicăacum,la Cluj-Napoca,
prinefortulunorpasionaţişi competenţi
dialectologt,
care-şidedicădemultăvremeo marepartedinactivitatecercetării
şt.valortttcărti
Inaterlalelor
dinALR,rămaseîn manuscris:
Doina'Grecu,1. Măriişi.HOdicaOrza.c
(1;Mării,
Incalitatedecoordonator,
a conceput
structuravolumului
prezentat,normelede\redactare
şia
efectuatreviziafinală.)
Esteo tntreprjnrtere
cu implicaţii
majorepentrucunoaşterea.
şi interpretarea
\..corectăa
Atlasulni,
un faptceintroduce
cltltorulşi spectattstul
în laboratorul
intimal uneiIuorărr.de
o
marevaloare.
Volumul
arela bazărăspunsurile
primitedm85de localltăţlla primele60 de întrebări
aleChestionarului
ALBII. COmune
eu celealeChestionarului
ALRl,la careredactortiadaugă,
illspirat,nofeleJOlletice
şi celedejurnal,redactate.de
cătreEmilPetrovici.
Inforrnaţiileprimite
In.anchetesînt structurate.fncapttolc
cărorali..sea!iaug!iunele
noteceaparţinredactorilor.
Alcl.ipentrnjtecare
localitate,
pebazalucrăriiRecensămintului.ţjeneral
al popula/iei
României
(din29decembrie
J.930),
voLII şt IX,Bucureşti,
1938,1!)40,s!ntv;rifieate.şicorectate
atit.dateleprivindnumărulIocultoriloruial
caselor,cît şrcomponenţaetrncă
apopulatlei.Deasemenea,
in noteleedttorilor,
apar-adesea
Gonlpl!)tări,.pl'eeizări.şi.
explicaţdi
utileaduse.textuluioriginal.
..
. ,.' .•.•.. .• . \
Primapartea.Introducerii
la ALRoII lnregistl.'eaz!iinformaFiprivind.lQcajitalea.
anchetată: numele.oflcial.vpopnţar,
dehatjucurăşicolectiv
al.satuluirespectiv
•.numărju.Iocuttortlor.
ocupaţiaacestora,
relaţiilelor cu oamenii
din alte.părţfetc.vrăspunsurtle
priilliţfe
la..'Unnu!.l1,ăr
de 27 de întrebări.
..
. ....
..,..• / . ',' .....'
Capitolul
al doileaprezintildatercferiţoarejainf.ormatqriifolosiţi
in'aUclleţe,Pe
bilza
materialului
provenitdin 15întrebări'numeleşi prenumele
informatoruJui,
vîrsta,o.cl1Pilţia;
şepala.1!l'mată,
.notaţiiprivindfamiliaacestuia.
etc..\Tot.aicifigurcază
şilllmărll.lilltrepărilor
din Chcsliolwr
la gareacestuarăspuns,
. .'.....•. > '. '. ".
o •••••••••,
Parteallnnăt(Jafe
cuprinderăspunsurile filntrcbări.(ugadiu,afilrRcl;l,estionarl.lllli
introduct.iv,intreparea
nr..5(7), înrgistrîndl1ume
defamilie,prelltllJle.
şţP9recleJsnprillll1!.l1,e.
Pentrulocalităţile
dinafarateritoriului
actnalal ţăriial .fostmenţionate
şitoP911!me1e
(răspu117
suril.c
primitela întrebările
17 22).Materialul
tqponimie
Înregistrat
In tOilte.celeillte
localităţi
a fostTedactatseparat
şi este.publicatîn acest.tomal "Anum;ului",
AntropOl1Îlllgleşi
nll.metc
de locuri;Îlll11ajoritatea
cazurilor,
sinttral,1scris.e
fonetic(mai.
rar;.litţ\ffl,l'izate)
şi .\lllcori;
1.1).1l,i
alesla porecle)s.uprilllull1e,aparul1!)Ic
expJicilţii
careuşureazăinţelegerea.
numel.ui.
Ultimeledouăcapitoleredaucu exactitatenotelezilnice(jumaluZ)şi celelillgvistife
(fonetice)
aşa cumau f()t consemnate
aeste.adecătre.Emil I:'etrovi.ci
In timpulanchetei
sau dupăefectuareaci
'. .
o', ••. •.
Pentl'llcine.nua consultat
.pinăaculTl
măcarsum.ar
manuscriselegin.ALH
TI,păstl'ate
In.arhivaInstitutului
deLingvistică
şiIstorieLitm;arădin
Cluj-Napoca,
yohlll1ul
acestaconstituieo adevăraLă5urpriză,
dacănereferim,
maiales,.Iaultimeled()uăpărţiilIeIntroclucerilJNoicle{oneliceşi
J ul'nalul).
Acestea,
d.arînmodspecial
Nolele(lingvistice),
frc(;vente
şi destuldeall1ănll.nlite;aproape
pentrufiecal"c
10caHlateanchetată,
atestă,lnprimulrind,fet)011leŢlele
caracteristice
alegraiului
respectiv.
O atenHedeose.bită
a acordat,nsăEmi1Petrovici
foneticii,
urmălindselJ,imbările
condb
ţionatcşinecondiţionaLe
ale unorsunete,arh"ismele,
inovaţiileşi i!lflu()nţele
sesizate
in grai,
qcose])lrHe.ca.ree"istă
intreprOll)lilţia
bărbaţilori.ceaa femeilor
eN,
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-:.., .Diil1,sPr.e
•.exemplificare,
unejedintreacest.ea
: .Fcmeilcau
13,
§ (rars;z),pe cîndbărbaţii
aurle preferinAS,<ţ{rrq"g)"
(pct.:365,Ciocă,neştî
Suceava,
p.:2(7);"Femeile
paluta
lizează
totdeaunaIahlalele,Bărbaţiievităpalatalizarea'
(pct.514.Coropccntc-Jasi,
p. 2:';4);"Dela
femeiam'auzitde,obice!
pe iiprotonlc
pronuntata: îlatnt
nd"(pct, 2, Peccnişca-Caras-;
Severin,
p",il;"J::lotacismllUlUaipar!l.
părla şifalsarcgresie
mazfn/ne"
(pct.\lS,Scărişoara-i-Alha,
p. 50):
"Femeile
rotaclzează
multmaidesca băTIJaţiL"
palatahzcază
Iahialcle
multH18i
consecvent.
..,
păstrează
cuvlntecaracterlst.lce
moţcşttcaretindsădisparăIng1'3illl
bărbaţilor"
(ibidem,
p, 5:1);
la PoianaSibiului
,,3straturide Iimhă",cxemplificate
prin' lul:(i) şi lukţt'(i) în vorbireafemeilor,lupliti ), "s-arIi zls maidemult",
si lupt i), fonwl.
recentă(pct.130,p. 74):"sl-t-ca devcnitsr:itşlg"(p('t.)41Micăsas,a"
--.,ihiu,p. 81); "'!l,şiiIlnallSll1tadeseasonort,
cu toate('ă
re(i,llşj"riar"ll
lldiftOl1g]lLia
eî.l1chis"jpct.
172,Arpasu
1(tq,Jos,T.Sibiu.Pr 93).;"Dialect!]
1
ttnde
spre
pierderea
formelo,r
'ţil',
lui'>
p, b, Se.pstreqzăînsiî
s,.zputernic
(ci,,q.i)şi
(\ § (clit,
qhi
)" spre
(pct.z.;',
228,
'J'opliţ.a
- Harghita,
p, 143)
: "Dentalel;;,
şi velarelcsînt
palatalizate'
în"il.<tc9JUi
e!f'.(pcţ,250.,p,etl'cştii
de,Jos,p.150)etc.,el::;,
,Deşi8bsQryaţiUe
de ordInf811qtie
pred(illliI\ă,
,s îuUII\esc
şi unelenotaţii),H'ivind
morf(ilqgt::,.."i\,rtic(jlql
..singular.}nascu}in
,e,.!lZ
s,au,"Lll(u)sHu
-allisau,clţjar:,.nln.
Nurn'liîn frază,deVirte,cle,obiceic-u"
(pct.c\l5"
Sc,lrişoata
-,-,Alba,p.
50);"".ceidin,Gheţai'
formează
aoristuJ
în mod
cuLoHrl
arhaic:mi'ncaiu,
mîncaş,mincâ,
mlncămu,
mincall1,
mÎncanl"
(ibidem,
p, 58): "Persoana
aUl',a plurala indieativcl1ui
prczentesteidcutică
cupersoana
a IIIcasingular"
(pct,182"Cernatu--,-Bllaşov,p.:,,98):La
Zăhal::r
"sezieeal',vii!tj
scardu=;
aUvenit,s-audus"(pet.192,Covasna,
p, 103);"LaRoşiafoartedesla masculin
singularşi pluralun se deosebesc
formelearticlllat\j
de ,celenearticulate:
6 507.,:cârbllnaril1='cărbunar
şi cărhnnarul
: 6 481: boldLişi=negustoj'i
şi neg,uitol'ii"
(pct.BţO,
.Roşia--Bihor,p;171);.,...;înlrebuinţ.area
formeipersoanei
a treiadin
singularpentrupcrsoanaa trciadinpluralla toaleconjugilrile
şi toate Umpurile"(pet.
705,
Piua.petrii-Ialpmiţa,
p.2(8);existenţ.aperfeetului
simplu
(pct.833,l'etrila--Hunedoal'fl,
p,315).
Tot"Îll'legăftrră
CUproblcmelc'
delimbă,trebnie
sllblini:\t.
faptnJeăinîntregvolumul
se
'lltlInesenenumăraţrtermcni
(fol'melc}{lcalc).
propriilocalităţiiancl1.etate
(sauuneizonemoi
lal'i},unii,dintr einecunoscuţidiţionarelor
sauatcstaţispo;'adic.
Iată,cîtivadllltreaceşti9.:
cocW"cărăuşi
'" eurpenari
,mărU/ pooI'"
ţăTaIl,
plugar"(ct,.,2,T)ecenişca
-CaraşSeverin);CÎrcz'aq"uleior"',v6mnăr
"rotar"(pet.27, Glimhoca
-Ca3ş-Scvsrin):,
bacele"băcitele"
(pet. 1n,
ArpaşI;i
de'.Jo-...Sibiu);c?cllrele"gogoage",
prîncorre
"cJătile"
groase
,deundeget",pocnztă
"chi1iII111l'i","
chindeallii;,ştetglll'i;
bal1îale'\cius/ăşi.m.<Iă
"rămăşi
ţelede la flortnlrahi111ui
'O,cimpoieiuri..,sLl'ig(Uuri",
bâlân"insLrulIlcllt
pcntnlhătuthătsala",mârhâi"vite",qaliţi"orătănii"
(pet,
2HI",
PnznduI31rgăului--:
Bistriţa-Năsăud);
vta.niţă,.poartă",
delareni",delmcni"
(pct,272,Bcin
M:lreMaJ'mnrş);eco{10Il1i,.plni1,ari",
băieşi,;lucrătorila
carieră"(pet,.250,Fefreştii
de Jos-crliLj)
;'ştezâr"lucrător
la pină",dillJ!idiucă
;,pichcrc",
diunidillc
"piehcfoi
", Inel!
...curcă",buldâşi
"negustri"(pt.l(, Rpşi9, Bihor);ţărmămân,
lâmă.rmân"dul,h(;r"
(pei.:HD,Groşi- Mara·
IITttŞ)i'blllcă,.ncv8stii'tiTiără",
Mie
"laţă",
latr,
tale
"tată",
brddiş(pct.
ifi\),Ştefi3neştii
de.]os-I1fovyielel'.
'
, AUeo!'i
ap<}l'caracterizăl'Pgenzrâle
3511pra
grafului
dinlocalltatea
uldescri'Mecf.uatalichela
SaUditr-o.,altaîvecinată.Iată un exemplu
?olleludellt:
"Mw,graiuldin,
SăceJe,hni
fae impvesiaul1nigrai
muntenesc,
'.chiar,şi vorbitde bătI'Îlli
. ..imivInea·cred!)că dialectulsăi:clean
vhia'vea C!lll1
aceleaşiearactere
ea celdeazi, dori,r
că aveapalatalizal'ea
lahialeIor,
careazi
dispare"
(pct. 12,G,enlatl1---I3raşov,p,98), '" .' ,.. ',
" ' " <'
Destulidedes,
întii'l1pulanel1.etelor,
", ,înJul'lIal,J;;lil Petroviei
a notatobservaţii
nUlllunaicucaracter
lingvistic:,
cli,altele"
legCJte
.de
istoria
sahlhli,
(veehim.ea,
origineanumelui
etc,),ocupaţiile
oamenilor,'
situaţiaeconomică
şi'eulturaIăa localităţii,
obiceiuri,tradiţiietnograficeşifolclorice
hul1ta,drllşteJe,tovăl'ăşia.flăcănol:la
Crăciun
şiAnUlNou'; vezip, 122,'130,
136)etc.
,Ihu(:e5.L
sel1,,ifltilc1t.eva.
fragmenLede
textedeSpre:pori:"Pol'ftlI
felelore lnplinămoc
dificare.,
Im!tăp';,('eldel Sătişte.
Celvechi[este1cu o Iotăcubl'oderii
roşii,celuau,cu două
eatrifiţencgre.
Einteresantacestascendent
alsibieni10r
supra făgărăşenilor"
(pcLI72,ArP9şul
deJosSlbiu,p.93;
9:161,19}JetcJ;
vecllimea
(originea)
localililţU:"Un
moşneag
pretiridei't'It"iin'
străm{}Ş
nu şUecînd,
'demult,a venitdinArdealla Coropccni
cualţi
6 tovarăşi(7familii).
Aiciaugăsitnumai3..case.
DinacestelUfmniliişi dinaltelecares-auadunatdin:toatepărlîIes-format
Satul"(pct,514,Coropceni
'"-Iaşi,p, 22:3)
,:"Toţispuncă stnlmOŞcli
au venitdinTrallsilvaniail'Jniispun
[ciildinCorbu,
alţii,eUnPrunduJBîrgăului,
PaJatalizarea,dmtaleIor
ar r>;ltca
fi un indiciual oriiniilor,ardelene"
Sepra,potc îll:ă ettllmnai
llnelefami1iiau
venitdin'j\l;dllaJ"(pet.,551'PipirigNeamţ,p, 242);n!lmelelocalitâ(ii:
"NudeiJ\.J[tiri{irHâ
trebuieeă nre snul deJa faptul[că]eleieilncep pădurileşi munţii.Cu
ţlxcepţia
Sucevitci,
esţellJţil11l11
Ş'1tîns}'r\,
IT}unliiAezărjle
IT!lJlornse
<ţinmunŢi
trebujecfts.ţl1ţ.
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deo datămairecentă.astfelcăacumcitevaveacuridela Marginea
pînăInMaramureş
n-afost
nicio aşezareomenească"
(pct.386.Marginea
- Suceava,
p. 217); Ocupaţia
Iocullorilor
r "Ciobănitule Inmarecinstela dinsii.«I.amăsură",
cîndsetntovărăşesc.
e o adevărată
sărbătoare,
..
Cîştigul
principal
îl au dinexploatarea
pădurilor.
Sintplutaşi,lucrătoridepădure,dar.şilntre.
prtnzăt
orldeexploatare.
Auo cooperativă
forestieră"
(pct.:65,Clocăncsti Suceava.
p. 208);
"Locuitorii,
careîşi zic[urceni
, sint agricu
Itori, lucrătoriIIIcarieresau.cărăuşt,trnnsporttnrţ
trunchiuridepe plutesaupietrişdin Siretla Tecuci.D8asemenea,
unii.lucreazăla o Iabrică
de cheresteadin apropierea
localităţii"
(pct. 605,Ftrrcerrî!
Vechi- Galaţi,p.252);situaţia
economică:
"Insat,sărăciecutoateC!l.
aufosthuproprlet
ărtţlcu.5hectare.Aproape
tottmăntncă
numaimămăligă.
Totuşi,Ief.ele
(şiflăcăii)faclux.SeÎmbracă
orăşeneşte"
(pct.872.Măceşude
.ros- Dolj,p. 330).
Am Jurnalul,ctt şi NotelescotÎn evidenţănu numaimeriteleştttntiflcealelui Emil
Petrovlcl.de scrupulos
cercetător
şi recunoscut
specialist
In domeniul
lingvisticii,
In general,
şi al diulectologlel,
în special(unelenoteconstituie
adevărate
mlcroarttcole
defonetică'dialectală),de subttlobservator
al aspectelor
soctalc,culturaleşi politiceale vrernil
, ei şi calităţile
sale,poatenebănuite
şi puţincunoscute,
derafinatstiltst,deliterat.Printreobservaţiile
strict
ştiintifice,
comunicate
cu sobrietatea
specialistului.
Infrazeprecise,ca într-unstudiudeistoria
limbiiromânesaude dtalectologie,
seîntîlnesc,
pe parcursul
întregiilucrări,nenumărate
frag
mcnteşi chiarpaginiIntregi,de "jurnalliterar",deautenticăliteratură,în carefrumuseţea
şi
senstbllltatea
stiluluiIncintăprinplasttcitatca
imaginilor
şi.afrazeirnelodice.
Dămun exemplu,
alesla întîmplare'"C01l3cul
îmiestein casade adăpostaTCR..ului(vreo1100..mattltudiue);
.Iurîmprejur,
păduredemolidceparenemărginită
şipustie.Totuşi,de la 500la 500metrieste
cîteopoianăcu2-3 casedemoţi.Defaptsîntaiciinmijlocul
satului.DacăasculţlWne,seaude,
dincolo
de perdeaua
demollzi,vorbavecinilor
şi Iîşlltulcoaselor
(setaiefinul).Searachiuiesc
dintr-opoianăîntr-alta,se mînăcu strigătevitelela adăpostsauacasă,fetele(şifemeile)
zic·
în tulnlc.Vuieştepădureadezarvaatîtoroameni.
La aceastăaltitudine(sintcătunurl......
cringrzr(i)-- şi mai.la munte),in pădurileseculare
de mollzl.trăiescaicimiide oameni.
Dupăee
B-aîntunecat.
linişteaimensăa păduriie turburatănumaidesunetulmelodic
al cîteunuitulnîc"
(pct,95,Scărlşoara
-- Alba.p. !lI).Saualtele,la feldeelocvente'"Lucrez
la priJllărjelnsala
de consiliu.
Toatăziuaseperindează
ţ.iirani
pe la masamea; sîntcurioşicepot·facecu atitea
notiţeceiaU.Prezenţalor e fOarteutilă' n controlează
pe subiectşi·]completează
Cîteodată
InsămiiÎmpiedică
sălucrez,maicu seamăcindincepsă sepl1ngă
dc ieftini
reabucatelor.
şi de
impozetcIe
celemari.Mă.simtfoartestingherit
suptploaia
Intrebărilorlor,
Cinea ieftinitbuca"
tele Accastae întrebarea
ce o punmaides.Li separccă existăo conspiraţie
Impotriva
lor;
guvernul,
domnii,
negustorii
de cereale
s-au
preţul
bucatclor,ca
săJiexploateze
pe dînşii"
(pct. 316,
Slnnicolaul
Român
---Inţeles
Bihor.să
p.scadă
175);
"Casa
e mare,spaţioasă,
curată.
Mobile
dela oraŞ.Dupăceai văzntaranjamentul
cochetdinca.să,tesurprinde
wspectul
primitiv
al gospodăriei.
Garduriscundede nuielela curte,graidulmic.i!coperit
.custuf,'uneltelelăsate
ici-colea
prinClll'te,
căcişurănupreaexistăprinsat.Vitelesîntmici,piperl1icite.
Ţăraniiaceştia
Îmbrăcaţi
ca nişteburghezi,
ale cărorfemeifa.eun luxrujnătorcutoaletele(ciorapi
demătasă
ctc.),.au o gospodărie
de sălbatici"
(pct 705,PiuaPetrii Ialomita.p. 271).
Publicarea
lnlrodUcerii
la ALRII îşirelevăcompetenţa
d1l()stibită
şi prinacee1tcădatele
cunscmnate
aicipotfi comp:uate
cU.Hcelea
Înregistrate
În anchetele
pentruNALR,Un. studiu
în 3'}\lst5cm
urdi)scoperl
lucruriil1Leres3.ute
privindaspectulsoCial,
culturalşi demografic
al
localităţii,
schimlYărlle
survenite
în sistemul
antl'oponimic
şitoponimie,
Încelfonetic,gramatical
şi leKi('11
al g:·aillriIor.
S-arstabilicu exactitatecetrăsăturilingvistice
s-aupăstrat,caresInt
elementcle
novatoare,
cerola avutîn evoluţiagraiului
limbaliterară.eurcsîntmertelemijloaep,lor
modernede clllturalizare
1naceastădirecţie
Concepută
şi realizatăcu minuţieşi rigoarede cătreceitrei lingvişticlujeni,pe. baza
unorprincipiieditoriale
adecvllte,
ediţiadefaţăpuncla ÎndemÎnacititoruJui
unmaterial.valoros,
Inprimulrînddenaturălingvistică,
şi aduceIncirculaţie
fapteCllşin()cunoseute,
care.aumeritul
qe il întregidatelepe Cilreni le oferăvolumele
tipăritcdinALRII.
IonNuţă
!nslitutuldeFilologie
Română
"A.Pl1iliFpide
!afi. ştI'·CodJ'Cscu,
p.r.ii

mll/0is/ic
Ll, elaborat,
în cadrul
Muzeului
Limbii
SextilPt1şcariu,
de român
EmilPctrovici
şieditat,
in cadrul
Institutului
deRomane,
LirigvisJ,ll"litJ,U,
deDolnn
r.M;lrii,HodicaOrza,S,Vhld,Coordonator'
1 l\UrÎÎ
dinCluj-Napoca
] (multtplica+:
",
Hăinasirimanuscris,
Chestionarul
ALR1I, elaboratde cătreEmilPetrovict
în vederea
reaHz:riiaJlctlete16rpenLruAtl,'I,apa]'e
publicat
acum
pentru
primadntă
şi
este
editat
decitiva
cunoscut!
dialectologielujeni:
DoinaGrecu
, L J'vUirjj,
HodicaOrza, S, Vlad(coordonator,
L
Milrii;care
"lt
gîrldif
struetllI'ilgelH'TaHi
şi
particulară
a
ediţiei,
a
elaborat
normele
de
redactare
şi,'plmtru
aaslguraedlţteiounftatc
cttmaideplină,
aerectuatrevizia
finală",p.XXIII-XXIV;
acelaşieditora redactatCnnintn!
inainte,Notaasupta ediţieişi celetrei indicecarecompun
Alle.;1:a
volumului).
Primaparteaed:ţlelcuprlnde
textulChestionarului:
par/eainlroduethn:
(60deîntrebări.
numerotatedeIa
1 la()()de cătreeditori,comune
ambelorchestionare
aleALB)si chestionarul
proPl'i.u·.z[s.Acestadin
urmă-reproduce
textulde Tucruredactatde cătreEmil Petrovicl
şi folositÎIlcelc85deanchete(acelaşitexta fostutilizatşi în anchetele
dinsudul111l11l1rii
de către
ŞtctanPaşcaşlTh.Capidan)
şi cuprinde
il800"depuz!!Ji" (cum,pebunădreptate,numeşteI.
Mil,riiaşa-zisele>întrebăli);nUmerotatc
de1a2001la (j800(poziţiile
2001-2160devin6801-(\\l()O,
deoarece
în Clicstionatul
ALRI pozitrile
stnt-numcrotnt.e
dela 1 la 2 160,
Pentru-realizarea
se cuviuca
evidenţia
efortuldepus
ediţiei
În
organizarea
materialul
ni
lui intr-o
formăacccsibilă
şi utide
lăautorii
oricărui
tip de
cltttort.
textulfiecăreitntrebărt,urmeazăindicaţii
acumclinALR
II, a răspunsurtlor
inregtstrate.
careapar,numărul
h:ll'ţiisaual paginii(laJ\IN)
neglijabilil,
de a aflaexactloculşi (elulîn care
materiala fostpublicatşi cîtsemaiaflăîncăIn
"n"r'UllP
In totalitateedltorllor
esteideea.întocmirii
unorindice,în primulrind
.problcmelor
anchelaie,
i\:cestindicedemateriicuprinde
probleme
lexicale,
rnorfnlogl
ce,antroponlmice
şi de divevsc!altenaLuri
(obieeiuri,supm'stiHi,diferiteindclctniciri),
dnrînrcgistreaz:l,
Înafarafaptelor
cltl'eatrfost
programate
(subliniateîn
Che,'fionar),toH
te elementele
componente
alepropoziţiilor
saufrazelor
forJllulate
peiltr\l'afi,itra<1useln
grai"şiprincareseurmărea,
în modexpres,doaro
cheStiune
demorfologie
saudesintax{t.
îr1tr-uH
exemplu
caPunetisepălesclasoare(î.nr,:':'1'25).,
EmilPetrovici,
a notat nu numairăspunsulobţillutpentmse.pâlesc,problemaprogramată,
eia notatşT'răspnnsllrilc
pentrupurcei
şi soare,termeniiuventariaţi
aClHn
ln acestindice,IW!icarea.IJllniărnl\lilntrebării,care
urmează
imediatdupăproblemele
incluseîn indice,diioimllgine
gloebalăaS'upra
freeVC11ţ.eiunOl·
tel'l1ienÎ.
careau suscitatinteresulanchetatorului
şi, în acelaşi
timp,înlesneşte
\Uurtca.cititoru!ui
carenrmăreşte
în întregmaterialuldinALRn o anume
probl<elU;i.5'î.U
.un,anumittermen;
Opei'aţia
aceastapresupllne
omllncădeosebită,
chiardacăne gîndimnumaila fnptul
eă'3f&stneccsară
olecturăintegralăşi continuă
a întregului
material
pentruidentificarea
tuturor
pi'oblemelor,
CaSăQ1Umai
amilltimdeobligatiVitatea
lecturiiparalelea chestionarului
şi a
fişl'!lor
Înregistrâte;
la individualizarea'
l1oţiunilorete,
Ultimele
trei părţjale volumului
sînt grupateln jineu: Indicele
denumirilorlalincş/i
dintextulchestionarului,
lnrlicele
hărlilorfonetice
şi nlOr(ologice
inlerprelafive
şi Sumamlclwsli·
anarula/;
Înânsamblu,
ediţiadefaţ.llesteo realizare
Certă,o editarecareseirnpunea,
pentm
aacestui
faCilita
ennoaştereadh'lictăi1>îlIluia
dintre
cele
mai
valorottsC
chcstionure
dialcctale
şi,
datorită
lucru,a pnteainterpretacorectrăspunsurile
întregistrate
în anchete,
.
TextulpublicRtllueste
doaro simplăreproducere
a manuscrisnlui.
Editoriiau ştiutsfl
JezolveşiL)laţiiJe
lJ.Hti,cornplicate
şiunel probleme
Illlindeajllns
de elarit'icste,
uşurîndastfel
muncaaceloracRrcCercetează
şi lltilizeazll
materialul
dinALPcIl, maialespe celnepublicat..
Publicarea
chestionarului
punela dispozil.ic
specialistnllli
un instrument
delucruincontestabil,util 'i asUizi
pentruefectuarea
unoranchete,dae:'l
ne gindimla bogăţiaşi la varietaten
Îlltrebllt'ilor
("poziţiilor")
care-lalcătuiesc,la faptuldi, datoriHlacestorlucruri.pontefi
considerat
superior
aceluiaclupăcares-aufăcutşi sefncancl\clelc
dialcclale
pentru1\'ALH,
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Tipărirea
Chrsttonnrulut
ALR rcpreztnt.ă
îndialcctologin
rom.ânca:·.că
o realizare
demnă
ne reţinut,iar munca(competentJ\ de editori,pentrupuhllcarcaaccst.et
lucrări,merită
a fi subliniatăelogios.
Ion.Sută

Chestionarul
Atlasulni
lingvistic
romlinI, elabora
t, în cadrulMuzeului
LimbiiRomâne,
subconducerea
lui SextilPuşcariu,
de SeverPopşi eelitat,i'ncadrulInstitutului
deLingvistică
şi IstorieLiterară,deDoinaGrecu,1.Mării,Rodica Orza
, S,Vlad.Coordonator:
I. Mării,Cluj,
1989,148p. [Universitatea
dinCluj](multiplicat)
Tlpărtrcn
pentruprimadatăa Chesttonurulul
"lLRI a avutlocla scurttimpdupăce,
în 1988,apăruse
publicatcelalALEII. Esteunfaptdemndesemnalat.
aşteptatdemultăvreme
de aceicarece.rcetează
dlalcctcle
şi gratunteromâneşti,
() apariţiecareSeimpunea.
Autorii
acesteihlcri\risIntaceiaşidtalcctologt
clujeni,carean editatşi Chestionarul
A.LBII (Doina
Grccu,I. Mării,Hocliea
Orza,S.'Vlad),
iarprincipiile
careau statla bazaredactării
sîntaproape
identicecu celeale volumului
precedent.
Chestionarul
ALBI cuprindecele60de întrebăriintroductive,
comune
ambeloratlase
(AI.R1 şi A.LHII), la careseadaugăun numărde2 HiOde .pozrtii"
redactatede cătreSever
Pup,numerotate
dela 1 la 2 160,cu careautorula realizatcele310anchetedtalectalc.
Caşi in cazuledităriiChcstionatului
ALUII, în volumul
pe care-Idiscutămeditoriiau
menţionat
modalităţile
princarea fostredactatmaterialul
publicat.Astfel,dupăenunţulÎntrebării,sefac trimiteriexacte(titlul,volumulsi numărulhărţii)pentruproblemele
puhllcnte
incele4volume
dinALB1apărutepînăinprezent:
st.t: IJI, A.I.RTIII,ALB,M
111,ALRlVl
IIII.
Ediţiacuprinde,
de asemenea,
Indicele
problemelor
anchetote
(indicede materil,în care
articolele
au fostrealizatede cătretoţi autoriiediţiei)şi o Anexă,redactatăde cătreL Mării,
în caresîntIrclusoIndicele
denumtrilor
latineşti
dintextulch-stionarulut,
Indicele
liărtilor
fonetice
Şirnorîoloqicc
inictpretaline
si Snmarutchestionarului,
Cunintul
Înainteşi Notaasupraeditieisîntsemnatede către1.Mării,coordonatorul
editiei.eeJcnrea făcutacestlucruşi pentruVOlumul
cecuprinde
Chestionarul
ALRIl. Aicisef'c
uneleprecizări
legatedetehnicarcrtuct
ărllor,sedaucîtevaamănunte
privindstruoturachestionarulnişi se poart.ădiscuţiipertinente
referitoare
la conttnutulacestuia.
Trebuie
subliniată
şi
aici
importanţa
publicărti
Al.R
I, valoaşea
şi actualitateasujn contextul
generalal dialect01ogiei,
rO]11]
peChestionarulur
careli arctncă
acesta
pentruefectuarea
unoranchetedialccta
le.
, .
Apreciem,
de asemenea,
încăo dată,muncaplinăde pasiunea cercetăt.ortlor
clu.lenÎ,
rii:!oarea
şi.competenţlCu
carean alcătuitD.ceast:'i
editiI.),
Cil]'C
puneîn circulaţ,je
un important
instrumentde lucruJieI)ni speeialişti.
.
Ion Nulă
V.FRATIL1\.,
GmilIl
depeTfrnauc,
Texte
şi glosar,
TipografiaUniversilăţii
din Timişoara,
Timişoara,
1986,274p, (multiplicat)
LuCrarea
defaţăesteo completare
fil'Casc{l
a uneicăl'l;i
maivechia nceluiaşi
autor,consacratăunuianumittip degrai.i intitulatăP1'Obieme
,<peciale
dedjaleclologie.
Graiuldepevalea
inferioară
a Tirnavelol',
Tii11işoara,
Tipografia
UniversifăţH,
1982.lVlonografia
aceasta,realizaUI
pe bazaunorancheteefeduatcîn 17localităţiale judeţelorAlbaşi Sibiu,urmează
modelul
clasical unorastfeldescrieri,cuprinsul
fiindelocvent
în acestsens:Introducere
'(cusumare
date
privindistoricul
loc111ităţilOl'
şi metodade cercetare
a materialului
înrepistral),
POfletica,
Ouser·
l'atiillsuprasistemului
fonologic
al graiului,M.ol'{ologie
si sinlaxll,
Formarea
clwtnlclor.
Lexical.
Un capit()lde Concluzii
devilleinteresantprinaceeacă autorulpropune,.,pe bazaunornoi
criterii,o nouărepartitIedialectală
a dacor0l11:111ei"
(p. 1),
Volumul
pe careîl discutăm
acumîi .iustiJicătntru
totulapariţiaşi el aducepe prim
planfapteconcrete,
carevinsă susţinăpartc8teOl'etidi
(cucaracterlingvistic)
expusăîncă di.11
)982.
. .
Aşacumrejţ!se
şi (ţintitlu,cqrteacupr\n(ţe
dNlăpărţibinesIJ'ucl:,ln\ţ,
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Prima(p.5231) include
unnumărele152dele»t;diatectale,
careprovindin10localitătt
alecelordouăjudeţeamintitemaiInainte(Ceiaieo
deBaltă,IteisaiJidvct, Tiiia,LuneaTi'rnauct,
lclod,Sinccl
, ValeaLungă,Lodrornan,
GlogolJct,
CcroăiiMic,Ceroăti
A1aTe,
Ctăciunehi
deJos,
Bucertlea
Grînoasă51Mihulţ,toateîn judeţulAlba:Micăsasa,
judetulSibiu:Iipsest.e,
dintre
localităţile
illcluscîn primnlucrare,Păiuuic_..AlI·a),lnre'fistrate
Î'1perlcnrta
1970-1\172
(cîtevatextedin Sinccl,în aniillJfjO
si 10fi'!).
Majoritatea
textelorslntinedite,eu excepţia
unul
numărinfim(şase),careau maifost.publicate,decătreacelasiautor,în Culegere
detextedia/eetaleşi glosar,Timişoara,
197:1,
p. :r;-·53,şi apolreproduse
în volumul
Textediatectale
şi glosar,
Timisoara,
1981,p. 67·-89.
, SInt+rnnscrise
fonetictextereprezentative,
majoritatea
dintreeleurmareaunorconvorbirifixatede cătresnchctator(textetematice),
referitoare
la diferiteîndeletniciri
(lucrulcîmpului,cumselucrează
la clnepăşila vie,fabricarea
vinarsului,
cumsefacepîinea,despretrelerat,
războiul
deţesutetc.)saulauneleobiceiuri
şitradiţii(sezătoaren,
nunta,daca,cununa,
AnulNou
etc.; sinttranscrise,
de asemenea,
şi uneleproducţit
tolclortce
; lrigfUuri,
doine,colinde,
cînteeulcununelş.a.j.Tmportanţa
.cestorac0l.lstă
Inaceeacă,prezenUnd
in speclalfaptedindiverse
tennillologii,
elepot ofericu uşurintămateriallingvistic
compnrubrl.
Celelalte
texte,căroraautorulle-aacordato [ltenţiesporită,sintaceleadatespontan,
pornite
inrormatorulul.
Sînt
"textele
libere".
{intîrnplâri
, amintiri
etc.),pc
baza
cărorasedin
potiniţiativa
facecumai
multăuşnrlnţă
şi mal
aproape
deadevăr,
observaţii
cuprivire
la mor
fologiaşi sintaxagraiuluirespectiv,
sepot trageconcluzii
Interesante
referitoare
la procedeele
stilistice
folosite
elco
Iată cîteva
titluri,pe
care
conslderăm
pentru
categorie
de texte:
Despre
Cela
lea
lai Stefan
celle
Mare,
Unireaca
ceareprezentative
Mare,Amintiri
dinalaceastă
doilea
războimondial,
DespreCetateadeBaltă,Anul1848,Recrularea
[cciorilor,
Amintiridinprimul
războimondial,
Inundatiile
din1970,Timotei
Ctpnriu,1,907,
Despre
cetatea
Glogovelllilli,
Originea
Scltei/91',
A.mintiri
dinarmald,DespreIonNlaiorcsctl,
La PodulM[(l'eşa/ai
in 1918etc.
.
Transcrierea.
foneLică
arcla bazăsistemul
denotaredinALR(şiNA.LR)
şirigorile
metodologicefolosite
la alcătuirea
unorvolume
detextedialectale
publicate
(Oltenia,
Muntenia,
Porţile
de Fier).
Importante
prinvaloarea
lorlil1gvitieă,
IllCTU
rC8lizat
atit datoriUi
informat.orilor,
buni
povestitori
şi cunoseători
ai graiulLli
pe care-lreprezintă,
cît şi anchetatorului,
carea ştiutsă
dirijeze
omU!1că
•.ancvoioasă,
Invederearealizării
uneicercetări
ampleşiexacte,texteleselectate
,deeătre.v.Frăţilăreproduc
faptede limbăsemnificative
şi realităţipropriizoneianchetate.
Ele
preţioase
contribuţii
lafaptele
cunoaşterea
reală
a unuipot
grai,
aHîturlndu-sc
altorconstiţui,
culegeri
Iaînfelesenţă,
devaloroase,
datorită
cărora
delimbă
populară
fi puse
maiuşor
la îndemîna
specialiştilor,
în vederea
l'eallzării
unoropereampleprivindistorialimbiiromiÎ.l1c.
Ca o observaţie
de amănunt.,
pentrucă avcmde a faeecu uu volum.
de sinestătător,
amintimcă, poat.e,trebuiauprezentate
şi aiciuneledatesumaredespreistoriculloe:llităţilor
Hnchetateşi
elteva:lmil.nuntc
despreinformatorij
folosiţi,deşieleaparîn lucrareapnblicată
în 1\".l82, .... .
•.
..'
G[osarul
(p.232269),
cea
dea doua
a cărţii,pe
euprindc,în
gmeral,elemcntelexicale
caracteristice
[!,raiului
dinzona
anchel.Htă
şiparte
esteÎntocmit
bazO]
textelor
eulesedeaici.
Elînreg.islrează
cuvint.e,
sensuri,
IOcllţ.iunÎ
şi expresii
neatestateîn dicţionare
sauatestate,
d'lr învechit.c,
dialectlef.lrăprecizarc1.
arieide răspîndire,
rare,specifice
uneizonerestrînse.
eu accentdiferitetc.
Fiecarearticolcuprinde:cuvintul-titlu
(redatîn formăliterarizată.
cu indieal'ea
accentului.ţinîndseamadecorespondenţele
culimhaliterarăaleparticularitătilor
foneticedil1
graiul
studiat).indicaţiile
«rauntic:tle,
sensul,localizarea
si, uneori,explicaţiije
etimologiee.
In general.
Glosarul
respectăl'cgl1li1e
debazăalcrcdaetării
uneiastfelde lucrări,dar se
potfacetotuşicltevaob>;ervatii,
unelechiardeamănunt,
menite,c.redern
noi,să contribuie
la o
eventuală
imbunătăţire.
În cazulin careel ar maifi republieat.
L Unelecuvinteseregăsesc
şi în Glosardfalectal.
Valeainferioară:a
Tlrnavelor,
publicat
eleV.Frăţilăin "Anuardelingvistică
şi istol'ieliterară",
tom.XXIX,1983--1984,
A,p. 265-l10.Cuvintele
in3erateaeolo
trebuhuîntr-unfelmarcateInvolumul
pc eare-lanalizăm,simpla
mcnţiotl'1l'c,
dintr·o110tă
delap. el,dî ,,0variantăffi-xi
amplăa Giosaruilliarn
publicatin...';
nefiindedificatoare.
Laun simplusondaj,eleexemplu,
dincele18cuvintede1'1literaA, doar,
Ul1ul,
ajur,-Ilri,este110'.1,
restulapiîrindln
..A11\1ar"
.la literaB,numai10cuvinte,
din31,sîntnoi.
2 AltecuvintesauvJ.riantc
glosa
te ca.racterizează
o ariedialectală
multmai Întinsă,
iar uneledi!lU'e
eleS?,intîlne3c
şi/a alteprovincii
decitTransilvania
sausintpropriilimbiiliterare.Ultimele
ar fi trebuiLînlăturate,iar pentrucelelalteeranecesarsă se inrlice,pebaztl
dicţionarelor
şia unarIUCI',{l'i
despecialitate,
şi regiunile
Încareelemaisintatestate.Iatăcîteva
ee,1lple: qcWm'I\I,
Cii"ll5t\jl"Qi",
alPI$1
"augusţ'"blrS4,(:nţljaţ,
cCld4,
ţ4lclar"Ct.\Zll
<leţ\lică",

TI.EVlS'rA
HEVISTELOR
219
.
.
din/' căpă!«,rărni,ceasl.a,
ciuhă,coace
,,(Despre
cîncpi)A ajungela maturitateprincăldura
continuăa soarelui"
(Nuse cocşi alte plante'i), coclet,
cotdea"coardaviţei(levie"(lntîlnittn
Dolj,Oltşi Telcorman),
coşer,coteţ,cuîăr,curechi,dărob,dirjaiiă,qăluşcă
, qruma»,
hădărdg,
lmblăciu,
tmpării
, inturnu,inveli(mireasma),
mereu"f:1dl'li([z",mierlă,moare,muiere,nnună,
necăjit,omeni,pi.ţi«,poate,pori"portnlLoi",
roadă,rosti,tuoinit, -ă, sudul,şopru, şpirl, şterge
"Hpleca''. tol,ultuitură"viţănltoit.ă",nittars,zdrobii"ruptde ohosea
lă" etc,
cl,
Cnele.
probleme
rltscutnbl!e
privesc
sensul
şi
ethuolovta
unor
termeni:
mcricar
denumeşte
şi o vartetatcde struguri,chtar!n zona'I'îrnavelor
: cioăbo
TIU
arenimlcacomnn
cuă
"struguri,
vinde Ch,!l'!is"
:i nicicu ceast
a "struguri,
vinde Chnsselas
(Franţa)",
eiprovinedin
magh,[muscatperlăde1 Csaba"varielotede c.trllgllri"
: ciutnurlăn
('iiciutnnrsl
ăn'şcredemcă
provinedin magh.csămozslo
; ciuinurhii
esteIormatde la clumnrlău,
dacănu provinechiar
directdlnmagh.csinn
orlen.!
; lloc1.qhibulgăr
nu arcla bazăgerm.Neuburounder
(ncatestat
în nici
UIltratat deampelngraf'ic),
ei germ,Neuburqer
"varietate
destruguri";poatefi şi o contarninare
întremagh.nag!l"mare"şigerm,BUTgeI'
"varietate
destruguri"
(tcrmen
frecvent
înTransilvania)
.
sau
provine
direct
din
ma
gh.
naqiţburquudi
fki:kj
"vaJ'i{\tatea
de
trugllrj":
rizlu
(întîlnit
in
Transilvania
i subformarizn)poatefi o prescurtare
din rirluriq"rieslini""
(formăatestaU\nu
numaiîn Transilvania),
jn rizliIlUestepluralrll
primeiforme,citot (,:rrescurtarc
dela rirltll.q,
Accsteobservaţ.ii
de amănunt,caree referămaiale<la r;luwr,nu afectea:ră
cu nimic
importanţa
luerMii.Cartealui \'. lră!ilă repre'.intă
o contrihl)ţie
de valoarein dialeetologia
românească
şi ca dă p05ibilitD
LescJceialişti!or,
şi nu mana;acc·'tora,
dea f'tlIlf·aşlc
în amănunt
un graideoseHtdeintcresn.nt,
dintr-ozenă1ingvisUdl
maip\ltinstudirtii.
Ion Nnft'i
VASILEFRATILA,Lexic%pie
\'Î toponimie
rOllJlllcascâ,
'Timişoara,
,.Facla', 1987,
207p.
Volurnul
lui VasileFrăilă reUllcşte
stud.ijsi articolepublicate
antetiorInrevistede specialitateşi în volumeco!eetive
apăruteÎnţartlS8\lpestebot'll'C,
Lucrareaestestructur8tă
îndou{lsee\iuni: I.. LeXicologie
şi II, TOţ'onimie.
Primaparteesteconsacrat\în exclusivitate,
UJHI'
Notelexicule
şi etimologice
carecuprilH1
cllvinle,nintagmc
şi variantepopu13r(
valfll'ificute
fiedirect<il'peteren(princercetări
efectuate
maialespevaleaTirllavelor),
fiedinaUaseli.lgvistice,
culer;eri
netexteclialectule
şifolClorice,
glosa
re regÎfJU.Jlc.
J
SîutalJnlizatc
atit unelecuvintepc c31l'de dispariţie,
utilizatedinceîn cer;6'ai
rar (cari
!dr3,scUInp"linexpFe<:ja('ari-cari,
dui1$"doritof'\inft3')la.
"0şearuncau
ş.a.),dţ şialtelejcare,
deşicunnscllte;ti
iutHnit(\
în lucrărielespecialitate,
jşijuştifj{,:ă
aiciprezenţapriitfaptulcăautQl'ulle stahileşte
sel1snri
şi etimologii
noi,descoperă
alteaţesUl!'i
(bedă,branişte;
maşteră
ş,q.),
La fel de interesante
sînt şi comntariilefiîcl,lte
pe \l1arp:illel
unorcu)'intecare11\1311
apărutpînili1CUlll
in dicţio113re,
termenipropriiuneiCll11l1l)jte
zonedin Tran'i1vunia,discutaJ.i
acn1U,
..peljtruprimadst{J,
dinpunctdevedereerpal1ticşj
eţimologi,':
bdrălale"a
aveadel)1c1'U",
"aaveane<1az",branişlc"fl'ate
demînă",dezmădllrc:"a
sedezmembra",
{Zeşi"a
zdrobi"",astrivi",
fllSr;t'i
"lujerui
.eepeicu sămînţă"ş. a.
Referitor
la primasecţiune
a volumului
avemdefăcutcltevaobservatii,
nneledintreele,
de amănunt.
în primulrInd,trebuieobservatf".ptulcă o partedintretermeniicuprilJşi
aiciau fost
discutatianterior,de cătreacela5i
!,.utor,
Intr-oformăsumară,
stal.,iJindu-se
sensulşitimoIo2h
lor in nrtieclulGlosardialectal,
Valeainferioarâ
a T:l'l1auelol'
{nublieat
In"Anuardelingvisticii
şi ii'lorieliterlll'tl",
.tom.XXIX,1983-·1984,
A.Lingvistică,
p. 21\8
..-319\ faptcare.arfi trebuit
consemnat.
Iatălistaacect,)l'
tem1e11Î'
abor,cari'cari,clo/l,cocenil,
dăl1nos,
dela,devocat,
dodâ,
duios,{eslilng,
flamii,ge"tl'i,
Iniepfa,
je/ită,loim,lună,.lume,
lumină",
maşler,nămillji,neb/ejuic,
l'iI'hl,pluti,răsfllllde,
r(!':l)oU,
rost,steMă,
str1mbziţ,
Umoei,
frw;fie,
tipu,ufpl,uiţit.!Jic.
A!teobervaţii e referăeu precădere
la faptulcă ariade.răspindire
a unoreuvintedepăşeşte.gt'aniţele
Trarl':ilvaniei,
inr cîteva.au semnrinoiîn alteprovin
cU.
;\1r,şată
s. Li adi,.esteîntîlnit,izolat,şi in Moldova
(lnil1dcj\lI
Iaşi)deuumind
o var:et'lte de strugurieu boabeJemari,
rare,de cuJoa.re
aIbă-verzuie.
Caadj.aparepe}luai)f.,poamei
(poamâmll.,alâ)(veziIonNilUl,!licl/onatde termenivilicoli,r, DeilllIlliri
pcnl1'llsoiuride
siragurt,.laşi,lfJ89,p.21fl-21{;).
'Văratic,
-ă cu sensulJ. (de'spre
poame)"care'c cocmaidevreme"
arc atestărimuIimai
vCetJi
decîtelţ) ('HIl!,;
{q.inTem
Agil'QiecaIp
şi 1:011
)3racl\MaiaicşiHn:(oIqoyq,
ger\umetc.ţ g

vartetatedestrulITicuhoabelemărunte.dese,deculoare
albă-gălbu!e
sauneagră,caresecoace
devreme
(pon:rnâ
năratică,stmşurt»ăratici],Tot aici.şi, Izolat,în toatăţara, cuvîntul.arcs:
valoaredes. m. sif., cuatestăr]vechi.maiales'Il Chcstion
arelelui B.P. Hasdeusi Nlc.Densuşianu(veziIonNuţă.op,cit.,p. 348).Cusensul2.(despreom).vorbăret.popular',
"isteţ"il fost
atestatsifn loc-ili
t.ăţidinjudeţulBotosaut.
Deasemenea,
verzes. f. pl. .Jruru
ienlcaresedaula vite"seîntîlneşte
la Dersca-- Botoşani:ţicşi;« zdrobi,"a strivl".Inruditcua e co(leşi
"a semuia",poatefi apropiatşi dealtecuvinteeuacelasisens,frecvent
întllnitcInMoldova:
[lcşti,[Ieoşcăi
, [lcşcăt
; lunaochiului
"pupilă"
esteatestatşi InMoldova
(ef.NALR.Moidon«:
şi Bucooina,
1,h, 2,1/518
; Liveni-Manoleasa
-Botoşani).
Secţiunca
a Ira, Toponimie,
esteo urmarefireascăa primeipărUşi este consacrată,
în primulrind,stabiliriietimologlei.unor
topuntmc,
autoruladucindnoiargumente.
careau la
bazăodocumcntare
vastăşi o metodologie
adecvată.
Coautor
la volumele
Dicţionarul
topcnimic
al Banatului,
decilinspecialist
formatîn aceastădirecţie,
VasileFrăţilă reuşeşte
săîntreprindă
investigatii
demnede semnalat
cu prtvlre.laevolutiaist.orlcă
a toponimelor,
stadiulloractual,
relaţiilecareeistil intreacesteaşi apelatlve,
.rolulnntropnnlmclor
iI1exr.Ilcarea
unornumede
locuri,contribuţia
elementelor
străine,In special'lave, la forma
renşi fixareaunortoponlme
româneşti,
depistarea
unuistratautohton,dacic,maialesîn zonaT'îmavelor.
Douădintrearticolele
cuprinse
în această.sectiune
se impunprinaspectullor teoretic.
Primul,Toponimie
şi istorie.Stratiîicăritoponimice
Îl! zonaTirtianelor,
evidenţiază
rolulde
document
istoriepe careil aretoponimia
In.sltna
tltleÎncavenu dispunem
dealtedate,importanţa caretrebuieacordatăstudiului
toponimelor
minorealăturidecelemajore.rostulstratincărllortoponimrce
în prezentarea
exactăa rclaţ.lilnr
populaţlel
rornăncstt
cu diversegrupări
etnice.Concluzia
trasăevidenţiază
.uutohtonta
românilor"
din zonaTîrnavelor,
iar existcntn
maimultorstraturitoponimtce
(dacic,latinesc.
slavvechi,peccneg,
bulgiircsc,
maghiar,
secui('sc,
săsesc)
sînt
mărturii
"despre
continuitatea
nelntrcl'llptă
a
populatiei
băştinaşe
daco]'omâne,
pestecare,saualăturide carede-alungulsecolelor
s-auasezatdiversealtepopulaţii,
uneleasimilatecomplet(vechiislavi,bulgariielela CergăLl.
pecenegii),
altele(maghiarE
şiaşii) carese
păstrează
pînăastăzialăturidepopulaţiaromilneasc2,
IntoldeaUlla
majoritară"
(r. 117)
Celdeal doileastndillconsacrat
U110r
probleme
deordingenenl.Gustav
Weigal1d
şi 01/0masticabalcanică,
esteo contributie
amplăşi compleUt
dc istoriea lingvisticii.
Sîntanalizate
aiei
nspeete
aleol1omnsticii
r()n1ftlleşU
si balcanice,
autorulinserinddatemaipuţincunoscute
sauchinr
inedite
dinactivitatea
lingvistului
german.
Alt artîcolesteconsacrat
istorieicuvIntului
Padeş.cunoscutÎn limbaromânăca nume
propriu(toponim
şi 811troponim)
şi apelativ.Irnpresionează
aici documentarea
riguroasăşi
logieaexpmwrii.
Pe bazaunorfaptecafCcontinUllreal suportistoric,autoruladtlcenoi
ntestărialecuvintullli
cunoscut
suhceledouăipostazeşi stabileşte,
credemnoicorect,etimologia
toponimuluÎ
Padeş,
răspîndit
in
Banat,
în
HUi1ed()am.,
În
Munţii
Apuseni
Oltenia:
NeacCeptind
alteteoriiexprimate
anteriorde cătreaJţispecialişti,
Vasile
Frătilăşi
Ilîn
deriva
din
apelatiVele}?adeş
(ţ)l'ldiş),
pade,;"terasă,plalou",.şes","rîpă","coastă"(llU
estcexclusă
nici
posibilitatefÎprovcnientel
saledlhtr-Ull
anhoponimomofon),cuvintede origineslavă veche
(înruditeCLlbg.
pades,scr.,hg.padef)..
.. ..'
Celemaimultetoponime
',întallalizate
In cadrularticolul1'l·i
Toponimie
bănăţeană,
unde,
pebazaunoratestlltiineditediilgrafurişi a unorsursescrisedeprimăin'lpoî'tanţă
(dictionare,
documcnte,
studii
speCialitate
ete.)sestabileşte
etimologia
unuillulilărde18toponimc(majore,
darşi
şiarticole
alteledede
mai
micăimportanţă)
existente
astăziInBanal.
O atenţiedeosebită
esteacordatăaceloraformatepe terenromânesc
şi carealIlabn7ă
ne 1111
apelativ(AsCllra<âseur,
-ă,existentsi la aromânL
eu sensulde "aspru":Băltăţeww<.
MIUiţeuuâ"baltă
mică":BâltiIla<băltină
"locmlăştinos
saumocirlos"
: Călcada<călcdă
"un
felelefloarede '(IrUl"
. J amiţa<.iami/â
"terenpe earea fostarsăpădurea"),
ficun antl'oponim
(Rima,.JaMr,.Jena,.Jimbolio,
.lupălnie).Deasemenea,
în urmauueidocumentări
la feldepertinente
lnt
considerate"
fi
de
origine
slavă
(slavă
vcehe,
buliW.I'ii,
lrbo-croată)
citeva
toponimc,
propriidoarBanatului.
cumar fi: .Jarouina,
Ni'idra'l.
Of.elliţa,
P/n:llrlişle,
Panoara,
POlJÎl'gina,
Prilipeţ,Pristan.
într-unnrticolspecialestediseutntă OrigiItealaponirrmlui
românescIbrIl. Autorul,
In
urma
unor
demol18traţii
Itlllluţioase,
evidenţiază
faptUl
că
topol1imcle
rOll1.ineşti
Ibru"pot
continua
o formădaeică*Tbrusauunaslavăveche*Ibrll"(1'.123),Vf,ileFnlţilil
admiţîlld
deci,
fflrăflputeademonstra,
mentinerea
grupului
-br-In româneşte,
În elementele
trllco-daCice
ale
bliuei,ignorind
3stfelevoluţiaacestuiala -11/'-,
In acestsens,VasileFrăţilănu acceptăpărerealui T.Pătruţ, c(,reconsideră
căla baza
toponimeJorlbm
ar sta un ulltroponim
:1.Pătrat,Ol!omas!icâ
rC11lâncaseâ.
Bucureşti,
1980,p.
79},ideeîmp:irtăşiUî,
clarnecitatăde cătreilutorulstudjului,şi de DragoşMoldoYanu
: "e (\9
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preferatexplicaţia
datăde către1.Pătruţ hidronlmelur
noastre,dela n. pers.>1<
Ibm"(Dragoş
Moldovanu,
Stratificarea
genetică
a iopouitnici
romăneştt
şi problema
conlitniităţii
românilor,
1,
în "Anual'de llngvtstică
şi istorieliterară",tom.XXIX,1983-1984,
A. Liugvlstlcă,
p. 410).
CitpriveşteoptnialuiSimion
Dăuilăcăamaveadea face,în cazuldefaţă,cu "I1U
apelaLiv(de
origine
slavă)neindentifir-at
încă"("Limbă
şiliteratură
".vol.IV,1\188,
p.610),lucrurile
sîntşimai
incerte.Credem
că,deocamdată
măcar,estede preferatexplicaţia
lui 1.Pătrut.
In legăturăcu secţiunea
de Toponimie,
ne exprimăm
regretulcă autorul,din motive
independente
de voinţasa, a lăsatîn afaravolumului
o seriede studiivaloroase.
cu caracter
teoretic
saucareconţineau
unbogatmaterial
fapUe(vezilistaf1cestorlucrărila p. 7_.8,110ta
1:1).
Fnlosind
metodeadecvate,careducla rezultatedintrecelemaiconvingătoare,
volumul
Iul-Vaslla-Frăţllă.
Lexicoloqie
şi toponimie
românească,
reprezintăo contribuţie
vatoroasă
la
studierea
lexicului
comunşi a toponimiel
româuesti.
Culegerea
in discllţie,o selecţiearmonios
închegată,
estenu numaio lucrareutilăspecialiştilor,
ci şi unacareseadresează
unuicercmai
marede cititori,îneununînd
muncaperseverentă
a unuicunoscutspecialist.
1011
Nuiă
Lcxiconda Roriuuiist.ischcn
Litujuisttk
(LRI.),Herausgegehen
vonI Edit( par Gunter
Holtus,1)iehael
Metzettln,
ChrlstianSchmlt.t.Band/VolumeIII. rn« eiuzeluen
rotuaniscberi
Spraclieti
undSpraclujeotet»
uonder Renuissance
btszur Geqetucart,
Ruuiăniscli,
Dalniaiiscn
I
Istroromaniseli,
Friauliscli,
Lodiniscli,
Biuuliierronuuiiscli
]Les âtţţereuieslatiquesrotnanesel
leursreqious
dimplaniation.
dela Renaissance
Ilnosjours.Leroutnain,
Dalmaiico
ţIstrorotnanzo,
Friulano,Ladino,Leromunclie,
MaxNiemeyer
Verlag,Tublngen.
1989,912p.
Lexlconul
defaţă,conceput
săapară.încpt volume,
îşipropunesăprezlnteunuicerclarg
decititoriaspectele
esenttale
alegenezei,
evolutlei
şistructurii
limbilor
romnuice.jsă
ofereinformaţii debaziiprivindacesteidiomuri.
Primeledouăvolumevor înfflţişaistoriaramurilorromuuisticii,
metodologia.
s.tu<lîerii
(voI.
1),
gramatica
istorică-comparată
a
lor,
generalităţi
despre
latină
şi
particulariţăţile
lilll.Pl.lor
romanicc,
teritoriulpe careacesteas-audezvollat
dinevulmeel[ll
pînăla Hena.ştere
(voJ.l.ll
JIlea).VoltuneIe
al IV-lea-. al VI-leaVorcuprinde
descl'ierea
anullllm\.ită
a unorlimbicumar
fi; italiana,eo)'sica
şi sarda(voI.al IV-lea,apărutîn 1988); franceza,
oecitHl1a
şi cfj.ialana
(voI.
al V-lea):aragoneza
(navara),spaniola,
asLurialla
(leollcza),
galiciana
şi portuţlheza(vol.al
VIlea).Volumul
al VII-leavadiscutaaspectedecontact,migraţ.ie,
ştiinţalimbilur
siuneleprobleme
bibliografia.
desprecontrastivitate,
clasificare
şi tipologie,
iarultimul(voI.al VIIl-lea)valinseraindicele
şi
Volumul
carcinteresează
celmaimultlingvistica
romtltwască
şi pe ("areîncercăm
52-1
prezentăm
aiciestecel de al III-lea,apăl'llt)a Tiibingen,în1989. :
Exceptînd
cîtevapaginideînceput,carccuprind
siglele,
abrevierile
(pentrulim:oilc
l3tină,
germană,
franceză,
italianăşi romt\nă)
şi eîtcvageneralităţi
privindarii,lelingvistice
(în acest
sens,sînt l'eproduse
şi comentatc
sumarpatruhărţi,dintrecareuna Înfăţieazărăspindirea
românilor
in sud-estul
Europeişi cstcreprodusă
dupăTheodor(;apidan),
volumul
esteconsacrat
uneiprohlerne
generale,
careformează,
defapt,şi tematicavolumeloral
IV-lea-- al VI-lea,şi
anume,aceealegatăatît ne deosehirile
careexistăîntrelimbileromanicc,
elt si de teritoriul
fixiiriiacestora.
Ceamaimarepartea volumului
al III-lea(p. 1-·522)este destinatăistorieilimbii
române,evnluţ.iei
şi situaţieiei actuale.Sîntdezbătuteşi analizateproblcmele
de bazăale
lingvisticiiromâneşti,grupateîn capitole
judiciosconcepute,
dupăfiecarepartefiinddatăo
sumarăbibliografie.
Primelecapitole
(înparanteză
vommenţiona
totdeaunanumeleautorilorşi,uneori,
date
sumaredesprecomponenţa
articolelor)
cliscu
tă aspecte
defonetică
şifonenmLică
(foneme
vocalice,
yocalice
şi scmivocalice,
diftongişi triftongi,
foncmccO!1sonantice,
neutralizări,
restrictiicombinatorii,structurasilabeietc.; Emanuel
Vasiliu),
chestiuni
legatedeintonaţie,prozodic
(Lllcreţia
Dascălll)
şi grafie(.Jot,anncs
Kramcl').
Sîntanalizt1te
apoiflexiunea
(nl1mele,
adjectivul,
pronumele,
numcralul,
verbul,adverbnl
;
ValeriaGuţuHomalo),
formareacuvintelor
(sufixe,prefixe,compunerea,
derivarearegresivă,
conversiunea:
IancuFischer),
sepoartădiscuţiidespre"particuleşi modalităţi"
(Hal'ald
Thun),
frazeo]ogie
(Dimitrie
Copceag),
lexicologie
şi semantică
«Mic!Jacl
Metzeltin,
OUoWinkelmann).
Dupădiviziuni
consacrate
morfosintaxei
(MariaManollu
Manca),
sintaxei(Sorin"tati)
şi lingvisticii
textuale(Cal'lnen
Vlad),slntdiscutate
probleme
esenţialc
legatedestilistică
(stilis-

ticarctorlcă,nouapnetlcă; IleHIHl
Oancea),
tipologiatextului(stilistică
literară.
şi lingvlsl.icăstilisticafuncţională,
lingvistica
textului,definiţiatextului;.LjdlaSlîrlea),lingvistica
progra'
mattcă(.JLirgen
Erturt),limbavorbităşilimbascrisă(Magdalena
Vulpe).
socio!ingvistică
(Mariana
Clolac).
sedauunclcrlnte
privindraporturile
filmelimbăşimass-media
(Hclmuth
Frisch).
În unele.
capitole
.sefacprecizări
legaledeJimhăşi generaţii
(vorbircacoplilor,
a tinerilor
şia adulţilor,
considera
\iiprivindlimbapopulari'!
şiceastandard
ele.: LidiaSfirlea),
limbăşisexe
(ElsaLuder),stnt dczbătut.e
problemele
limbajelor
de specialltate
(lingvistică,
sport,muzică,
chhnlc,matematică,
biologie,
fizică,astronomie,
etnologie,
medicină,
transportetc.; Wolf'gang
Schwelckard)
şi a [argoanelor
(KlausStcinke).
Deasemenea,
sepoartădlscutltdesprediglosie
şi
poliglosie
(Thomas
Krefeld,Christir\f!
Schmttt),
normăşi standard.
(Klaus.Bocluuann),
legislaţie
lingvisticii
(KlausBochrnann).
cvolutlalimbii(Hudolf
Windisch),
Iimbăşi Itt.eratură
(retoricaşi
originea
literaturllor
romaniceepocavecheşi literaturaromânăvperloada
modernă,
noulsistem
imaglnat.iv,
secolulal XX-lea;IleanaOanceaj.vist.orla
externăaJimbli(o analizăamănunttt
ă
incepind
eu secolulal XIV-lefj
pînă!n epocacontemporană;
VasileArvlnte),
limbăşi scriere
(scrierea
elialfabet chirillc
şilattn,studiileeucaracternormativ,allabetuldetranziţie,
diverse
sisteme
descrlere,reîormeortogrance.
caracteristicile
sistemului
ortografic
actual; LiviuOuu),
istoriain1:
ernă:a limbii(Iouetlcaşi fonologie,
mortnsintaxu,
Iexicul)în perioada1521··-1.780
(Klaus-Henning
Schroeder)
şi în secolele
al XIX-leasi al XX-lea«Gerhnfd
Ernst),ettmologia
şiW'lginea
Iextculul
tclemente
latine,.autohtouc.
cuvtntcdeorigineslavă,maghiară,
germană,
turcă,romanicăetc.,cttmclogtamulttplă
: Klaus-Hcnnfnc
Schroeder)
Următoarele
părţi sintconsacrate
antropontmtc.
(antroponlm!e
şi onomasttcă.
sensurile
numelui
propriu,istoriaantropunimiei
rom3.neşti,
denumirea
persoanelor
în româna,prenume,
hipocoristioe
şi dirninuiive,
porecleşisuprnllurne,
numeelefmnlJie,
pseudonime,
numeromdncşU
de
origine
străină,
IllUne
de(Jocul
unlmale,
antropon!mie
şi grarrwtieă,
nIltroponimie
şi expresivitate;
Lidia
Sflrlea),
toponimiei
toponimie!
în cadrul
ollornnsticii
şi lingvisticii,
leg!1t.Ul'ile
ei
cu geograţia,
itoria, arlleologla,
etnologia,
sociologia
şi psihologia,
topollimia
ro!mlneas("1
:
microtQppnimie,.ll:\8CroţopOllimie,
oieonimlc,
lllorfonimie,
hidrollimic,
toponimieoficialftşi
populnră,
stratlficaritoponimici\,
toponimie
şigramatică,
elemente
toponimice
româl1eşti
străine
şitoponilIlc
străineîn HOllE\llia,
toponimie
şi expresivitate;
LidiaSfîrlea),Hriilorlihgvistice
(dac.oromna
: lllllllelc,
num;j.l'lll
9i teritoriul,statulpolitico-administrativ,
illdividl1alitatco
şi
varietatcadacoromânei;
MatildaCamgill
:Vlarioţeanu
; arom:lnă
; Johannes
Kramcr: rneglcnoromânaşi istroromirua;
Wolfgallg
])ahmcn),
periodizării
limhiiromftl1c
(dela limlm.latină
la
limbaromână,limbaromânăcomună,
limbarOl1l:1ml
preliterarăşi literară,rOmâI13
modernă;
HOIIlUlus
Todoran)şivariantelor
ei (HudolfWindisch),
gramDticografiei
(AdrianTurculeţ)şi
lexicpgrafiei
(Otto Winkelmann).
UI!imulca.pitol,
intitulatl1foZduuisch,
esteconsacrat
limbiiromânevorbiteîn HepubIica
Moldova,cu rcf{ririşi Ia alte teritoriivecineacesteirepublici
şi populatelot de romtlni
(Klalls.Heitmaun).
Părţilecareîncheievolumul,
trei la număr,sIntconsacrate
limbiidalmateşi dialectelor
istl'iotes'HI
istrom1nanice
(lelecareseînl1lllesc
IIIpeninsulrt
Istria)(p. 522--562;MarioDorin,
FlaviaUrsiJl.i,
FrancoCi'cvutil1),dialecLu]ui
friulan(p. 56:3-·-lH";
Pao]aBel1inc<\,
Giovanni
Fran,Giuseppe
Franceseato,
earIa.Jibreato),
ladinei(p. 466--763;Gnntram
A.Plangg,GiovnJ1
BattistaPellegl'ini,
Vicenzo
Mencglls
]'arnburin,
.Johanncs
Kramer,Michuel
Metzeltin,
WalLer
N.M1ir,DinLe]'
Kattcnbuseh,
LnigiHeil;nanu,
Eclward
F. Tnttle,HansGoeb1)
şi rctoromallc!
(p. 764--912;HelrrlutStimm,KarlPeterLinder,I\icarflaLivcr,Han, Stricker,AndresMax
K1'i5tol,
Georges
Darms,GiinterHoltllS,
Theodor
Ebneter,FlorcntinLutz,ArmaAliceDaZ7i,
.Manrred
Gross).
Deşivolumul
pe carenlUÎrlcercat
aiciă·I rezumăm
rcprezint;'i
o realizare
incontestabilă
n romallisUcii,
tot1lşi,referindu-ne
la limbaromÂnă,
se impuncîtevaobservaţiişi completări,
UJelechiardenm:lnunt.
În ceeacepriveştehibliogmfia
în special,
fii.răa ştirbiînsăvHloarea
de
m\samblu
H cărţii.
E>,leurprinzător,
de exemplu,
ciiunspecialistde talialui A. Lamhrior
poatefi citat
doarcu articolulconsacrat
palntalizării
labi"lelor
(p. ,122),deşi,esteştiutfaptul că lingvistul
ieşeana fostnutorulunorstudiifundamentale
privindfonetlcaşi Ill,Qrfolo!!la
istoridta limbii
române,cu referiride eenţă nu l1urnai
la limbalatină,ei şi la maioritatealimbilorronlilnicc,
Deasemenea,
la nenll!llăi'aLe
capitole,
indical,i.ilc
bibliografice
sînt.prea"seleclive",
IiilJeI
citateadeseaunelestudiişi vQll1me
elemaimiciiimportanţ:)
l'nclefavoarea
nltora,de reali:!valoare.Nereferim,
în primulrlnd,la capitolele
consacrate
anLroponimiei,
toponimiei
şi lirnbajelor
de specialitate.
La parteaconsacrntă
dacoromtlnei
trebuiamăcur.amintiti N/1LR.Moldoliu
şi Bucollinu,
..vol.1,lucroreapărutăin 1987,

Heallzat
prinefortulcomunal unuiamplucolectivde cercetare,
carereuneste
specialişti
dindiferitecentrestnntlnce
aleţăriişidinstrălnătate,
materialul
publicatalcătuleşt.e.un
valoros
compendiu
deromantstică
şireprezintă
olucrarecareoferădatedeoImportantă
majorănunumai
lingvisticii,
ci şi altordiscipline
înrudtte.
Ion Nulă
Poetiitalienidinsecolul
XX,antologie,
traducere,
prefaţăşi noteintroductive
de Marin
Mincu,Bucureşti,
"CarteaRornăncască'',
1988,602p.
Volumul
pe careîl prezentăm
areambiţiasă continue
celeşaptesecoledepoezieitaliană
parcursede Antologia
("Albatros'':
1980),înaltaprccjată,a regretatelEta Boerlu.FloriIeHiu!
rafinateiitalienlstc
clujene,propuirindu-şt
să ogUnc!cascil
deypJt;1rra
istoricăa poezieiitaliere
atit subraportulprocesului
dedevenire
a limbajului
poetic{;itşi.al preîacerilor
anumitor
fOfIpe
mctrtceîn careacesteaseafirmă,a conturatmătcstrltU\bl(J\J;1
globalal IlrtcllItallene
deIaînceputurt
spreamurgul
secolului
al XIX-lea,ei devenind,
incă deatunei;un
mentdepînă
lucru.
' preţlcsinllţl')l,o
C culegere
dinliricade maredensltatesplrîtualăcum este.ceuitali:ihâcontempor'1Hă;
care ii oferepublicului
iubitordepoeziecunoaşterea
la zi a Ienomcnului
poeticItalie,era,pri}
urmare,absolutnecesară.
.' "
' .
Desigur.
traducerinUll1Croase,pi:1rţiile
sau în volum,din ceimai .reprezentattvr
poeţt
italienial secolului
actual,s-aufăcutlJil;i';l)idepersoane.
competente,
mai.alesInultimele
patru
decenii,
şi o asemenea
culegere
- c1ii.a.w;:il,acăcu
unelegoWxi,.-exista,virtual,in conştiinţa
.eitttorllor.Ea Însă,ca act desintezăa p,tifs:ijllinilirie
itaJial,trebuiasăaparăeditorial,
pentrua-i
înlesni
cititorului
o orientare
mai.
siglll'ă
tn opere
mişcarea
mer!o'r
vieţiiculturale
il Novecento-ului;
a
secolului
în cares-au
produscele
mai
insolite
şimoduri
poetice,
))11
largevantai
şiexperienţe
artistice,deIa crepuscularism
la tuturism,de la manierism
la ermetlsm,
de la rieorealism
'la
experirn
entallsm.
Antologia
semnată
cleM.J\IillCU,
- aleasă
În fi cărei
reproducere
de conţ.inutul,
pe coperta
Elastitilllle
deUmbcrto
Boecioni,.
inspirat
--, lranspflfc
simbolic
- exterioară.
o mflterie
in
mişcare,
deschisă
şi
nedecnntntă.
ÎllCă
iSloriceşte,
atrilgînd
a
tcni.ia
prinsmploate
(,16
de pocli
Înpeste600tlep9gini)
şi conditiigrafice
deosebite,
înceareă
săI'cprotlucă,
in replicărondnească,
drumulsinuosal dezvoltării
1iriciiitalienedinultimasutăde ani - elela Giovalllli
PasCoU
Ja
ValerioMngrelli
(n. 1.955),cu.scopţ!],
cumspuneam,
de a întregiistoriafenomenului
poetle
peninsular
la IlOi.
.
Cartea,
gene.:'oasă
în aparent,materialului,
stîrneştenedumeriri
-- dacă
cerce!ta
tii eu mai.
multă
atenţie.
Castructurii
şi organizal'e.(l
ca se supune,
în",te
general"irnodelelor
italiene:
urmîndcriterilllcronologic,
schiţeibiogmfiec
şi earaeterizării
personalităţiiiartistice,
în carese
inserează
un indispensabil
materialdocumentar
(titlu!Voh!melor,
data"apariliei,editura),îi
mccedpoeziile
aleseşitraduse,euilldicarea
-pentrufiecare
lirieillnp8rtea titluluioriginal
şia
volumului
dUlcarea făcutparteini1:ial.
Ogrupare
tij.1ologică
a scriitorilor,
repartizarea
lorpesecţiuni,Incadrarea
într-uncurent,într-oşcoa!,\,
înjuruluneireviste,ar fi;uşurattotui orientarea,
Maimultdeettsetngăduie
unUI'
asemenea
InCirări,
aceastaesteoglindauneiselecţiipreferenţiale.
în timpceexperimentaliştii
anjJor'63şifoartetinel'lipoeţitorincziocup{t
l1nspaţiuamplu,autori
precumLucini,Corazzini,
Luciano
FoJgore,
Al'dengoSoffici;
Artul"o
Onolri' apreciaţi
demult
de criticirenumiţişi prezenţiîn maitoatevolumele
de acestprofilelaborate
în Italia-- nu-şi
găsesclocîn celde faţă.Apoi,raportulvaloricdintreautori- de la gigantila imitatorisau
deschizători
dedrumuri- trebuiailustratprinnumăruldepaginiacordatefiecăruia,
sau,dacă
nu,atunci,în Prefaţă,printr-oserioasă
şi clarăinvestigaţie
a dinamicii
poeticiiitalienemoderne.
CităvremePaseoH,
bunăoară,
apareîn antOlogie
doarcuo singurii
poezietradusă,cumar putea
cititorulde rîndsă.-şlînchipuie
covirşiLoarea
contrHmţie
a aeestuiautorla Î.I111oirea
limbajului
poeticnovecentese
?
AşaCumse prezintă,antologia
lasăimpresiaunuilucrufăcutIn grahă.De altminteri,
traducătorul
însuşimărtmiscştc
căideeaacesteicărţiÎ-avenit"dinmers",Prefata,departedeil
trasaun "itinerariu
iniţiatic"cumafirmăsemnatarul
ei,acordăatenţienumai"novissimilor"
--,
care,înrealitate,sintmaimultteoreticieni
decîtpoeti,-, faptce nn poatedecitsădeconcerteze
pe cititor.Fraze necăjiteea: "Dupăcumseva observa,
maiîntîine-amîntorscătreoriginile
acesteivitalităţileopardiellc,
scoţ.înd
la iveală()materiepreexisl:ent{t
ţ)CllLru
a justificaruptura
pozitivăsudatăprinreformanovissimilor"
sauca aceasta:"." sepoate deduceuşorcă poezia
IlUe doaro ţîşnirca pulsiunilor
interioare,
ci şi ()încordaU\
cercetare
înlăuntrul
mecanismelor
eicelormaiprofunde
şi Că,Înultimăinstanţă,poeZia
nu sel11ai
poatefacedecîtşliindbinecum

11<ECENZll
esteea,Întrucîtexistălin procesdiacronlcIrepetabll
În modulde avansareal acesteiacătre
sine"(p.12),care,pedeasupra,
vineîn contradictie
cuo alta: "Giulial1o
Grarnigna
e unrafinat
cunoscător
al mecanismelor
textuluipoetic,astfelcă a incercnsă facăpoezinpentruel llUe o
problemă
dincelemaiuşoare;Iacepoeziemairepedecelceturştieceestesaucindestepoezia"
(p.514), precumşiuneleexpresii
neliterare
(,,8l1
arunco sondăverticală
îndărăt"sau"conservînrlo priz:1
ironicăla real")girbovcsc
antologiaşl-itulburălimpezimea,
Uneleneglijenţe,
apoi,
Implctcază
asupracaracterului
unitaral lucrării.Depildă,în medaltoauele
critice,citateledin
uvlzaţl
comentatori
itali.cni
aparse
cind
în original
(p. 18)(sau
cînd
în română,
odupăpoeţilor
cumnu
de fiecare
dată,cînd
estecazul,
menţionează
volumele
florilcgiile)
din__
creaţia
untologaţt,
careau apărutanteriorIn traducere
românească.
Li)nedumeririle
noastre.tn
legăturii
cu.apuratulvIucrărtt.
seadaugăalteleprivindvaloare.lctjnţinuţului,
opera
ceatlnnă
autorul
14:
romănul
s-asă
născut
pq"t,
.atrcbuitmai
intiide
săechivalare.
măscuturCeea
de scorttIe
liricizante
şilap.
apoisă
mă"Cum
tncumet
să-ifac
vorbeascăInlimbaromanăpepoeţiiiwHeni"
(si<:!)
.scdovedeşte
a nufi suficient
pentrua reuşisă
refltl/zeze
traduceri
valtde.Peltllgăf;lptul
cătexteletăhnăcite
eleM.Mincu
nu respcUL
nicimăcar
-l111 silgurqaz,ritmul,măsura..
rimele,
asonanţele
versurtlor
originale,elepăcătulesc
; mai
:ales,prinnumeroase
tnexuet.itât.l
la nivelulIexlcal-semantlc.
Astfel,alătur!de uneleinadverteme(JlU
"albăi'!"lcstră'·.
JnGabrie.le
d'Annunz
lo,lipsă
Ploaia
pă.duricea
de
p. ;j(Jc_
pentru
slmplul
motiv
eă glnestrargruzoamă
este
igalbcnă),
deInsimţ
poetle
cepirii
atinge
culmea
CU
echlva
lareapleonusttcă
a unor expresii"". Dete vădtrecînd/."eu coamadespletită" V.
Cardarel
ll, Adolescentă,
p. 161;.ricaptcaîncepesă
înapoi"- Ungarettl,
Nostalgit:,
p. 182;
un grăuntede zahi'ir
In coaja/pleoapelo1'
talt(' şi "o
..1u unuisensp,-Tlttu
ta:reliicepe
dinIlOU",
Montale,·Vijelill,p.
202şirespectiv,
MOJl.Qlog, şi/orineînţelegere
a U!101'
inIl1gini
artistice(uu"Ia pinveveriţaJbnte
cu Uacăracll.zii
în
, deoareceexpresia
italianăcoda
aţple,
torcia
In?formă
deam
!".o!'ţă,
<l,'''Ci
"Veveriţa
Înpin/cu
torţIlde
bate
scoarţil"
_.a MonDe-cecoad[\
intirzii
p.2(1)
dMcl1pilrit,
eu.stupoare,
maleoada-n
multeerori
transpunere
unor
cuvintesau imaginipocUee.
în Adolescenta
lui Cardarelli,
de pildă,versEIîn carepoetul,extaziatde misterul,graţia,
nevinovăţia
"feei.oarei
auo1escenle",
IIlluturiseşte
: "la vertigirw, si portaviiI"estegreşit.I
hizartradusde alltologator
: "ameţeala
Ulăpiirăseşte".
Corect, gralllt1licai
eil:şi logic,era
să setnJducă"miicuprinde
ameţ.eala"
(ameţeala
mă poartăcu sine).A.pol,termeuulmuzical
La1'i/IztUo,
titlul
uneipoezii
delaic
Giol'gio
Caproni
cintec
al amintirii
copilăriei
şi alînsă,
peisajului
msţlenatal
--, trebuia
păstrat
e q/lale
învarianta
l"ollul.neaseă.
Uriell
in discuţie,
apare
Îu.volum(p. 3(9)subdenl1mirea
Piatelă(elemenL
arhitectonic
urban),ceeace demonstrează
că traduciitorulnll
a făelltniei()legăLm:l
Îltlretitlulşi continutul
ei.
Pentrua facI;maie·dificaLoal'e
observaţiile,
S' ne oprimasupratraducerilor
llliJ\I.J\Iincll
dinoperac21ol'.llHi
reprezentativj
poeţiitalienial secolului:
UllgarelU
şi Montaje,
M3.iintii,Ungarelti.
Imaginea
pocUcii:
"In un c;mLo
! eliponLe
f contemplo
f l"illimitn
to
silenzio!
diunaragazzaItenue"esteciudatechivalată:
"Într-uncintec.
! depepod! contemplu
linişteanemărginită
,1a uneiftc / firâve"(Nostal(fic,
p. 183),Corectera"Laun capăt de pod
contemplu...pentrucii,în funcţiede eoutext,cuvîntulcantosepoate traduceÎll româneşte
princÎntec
dar şi princolt/ungher,
iar expresia
in 1111
cantoprindeoparle,
retras.Versurile"Sto
eonle quattro.
/ capriole
/.difumoI delfoeolarc"
aparilHxacttraduseîn forma"Stau!cu cei
patru/ căpriOl'i
I deflun/ aivetrei"(Cnlciun,
p. 184).Trebuiau
lălm[(cile
: ""Stau/ cucelep"tl'u!
rotocOBle
/ defum...", îlltLlCit
capriola
Însenmn:1
sali,sâl'iillrâ,
rostogolire
şi nicidecum
câprior/
binUI.
De asemenea,
sÎut erollattranspuseîn romiine"te
acesteversuri:"MB.
quelleoecnltc/
mallijchem'intridono
Imiregalano
/la rara/ felicit.a"o=
"DaraceleneVl1zute
Imîinii cemătoP"SC
in apă/ imidămţesc
/ rarafericire'. (l;'hniile,p. 181)('.,{
şi Dce.5tea
din aceeaşipoezie:"Ques1o
e il &e1'c11io
/ al qualehannoattinto/deemil'anni
forse.!
di genlemiacOIllpagnola
le miopadre
e miaHladrc" .Acesta.c S',rchio
I lîngăcare.au popositI acumvreod"u!imiide anijUllii
dinstirpeameaţăl'lluea'că
I cutatălmeuşimamamea".înprimulc.nz,
seCllVell(;a
sihe["nelu
cil:
"aceletailliee/ mîil'i/ caremăplămădesc
/ ÎmieVlruic
!..." deoarece
in/Tic/ere
esteegalClia 1ll0dela,a p/âmâdi,
CIplâsllllli.
în ,.1doileacaz,replicafidelăar fi : "Acesta
e Scrchio
I din care-an
Scosapil!poaledouămii de ani/lumede-amca de la Iară!şi Lataşi rnmnn';.
Printrealte
sensuri.
attingaea (C11
part.trecutaltinlo)li arc şipe aeeladea luaapl'elin(rîu,fîntîllă.ete.).
Poetulevodaecast:1
imagine
pentrua su!->linia
originea
luiţărănească
cucarcsemîndrea.
Apoi,
tălmiicincl
"Amore,
salute11Icente
,; II-Ii
pesanogli lUmiVClltmi"
prin"Dragoste,
sănătatestr:1InCÎnd,
/ i\Lil
tr3gînapoianiicevorveni"(Imnmor/ii,p. 188)1Ilincu
dovedeşte
a fi departede
a-lînţelegepe UngareUi,
ca autor:)1SentiIJ1Pn/ului
timpului.Dacăprimulyersestencmotiva
t
curmatelegel'llllziui
!r(ilL!cind,
celde al doileaşochează.
prillalătu1'al"ca
a douaexpresii
DlltO.
uime.:,.miilraglnapoi
ani.i"şi ".cevorveni" "tnţeleS111
lui "MipesanogJianniventmi"ar Ii :

REVES'I'A
măapasă(mădeprlmă,
măsperie,mă.nellnlştesc)
anliwiltorl.In .Iclulacesta,
seexprimă
.mal
binesentimentul.
ungaretttan
.alttmpulurcarczboară.
Montate,
la rîndulIul,.ostcprezentjuantologie
cu .destuletrauspuneri
care-rtrădează
poezia.In.Xei!ia,lII,
[j- p. .211),bunăoar,ăjste
el"oIlattpld1.)$yerşnl
:"". dar numat&upor:l;l
eotncldenţele,
.rezervărl
lc de Iocuri",datoritănecnnoaştern
unulalt-sensal cuvtntului
vltallan
cctnctdcnza
: schlmbare
d.etren,legătura.
unuitrencuunaltul.Originalul
"...inpozzanghere
mezzo
seccateagguantano
i .ragazz]
/ qualchesparuta.angullla"apare,de asemenea,greşit.echivala.t
"Inbălţileil?ejumătatesecateştrengarltpindesc
Icîte7uu.
Hpar[Igărlt:'(Lătuii,p.. 197)din,
probabil,
eonfuzia
luiagguanlare
(,=a apuca.aprindejcuag{Jl1Jllare
(= a sta la.pîndă),corect
rleci"ştrcngari[
apucăun ţipar".In aceeasl
Ilrtcă,apot,versurile
: ,;QJ.1idelle
divertitepassionlj
permlracolo
tacela gucrra-.
sunăastfelîn transpunere
; .,,(\ici
atttorpătlmase
distracţii1capnn
farmecle tacetumultul".
01'.a .redasintagrrlU
diuerliie
passionipriu "pâlimaşedMracţii"în.,
seamllăaaduceo {)fensă)ui
M(Jntalc.
Schimhind
nejustificat
categoriagramaticaIăa
cclordqi
termeniai sinlagc.rlei.
(dlvertitdinadjectiydevin.e
substantiv
- distracţii,
.iarpa.5sfoni
dinSllb.,
stantivdevilHadjectiv- pătimaşe),iuterpretul
nn a inţeles că.l'yfontalea
alăturat.S)lbstal1c
tivululpllssion
i I {JatinlLtermenul
divuliţe(parl.tr..dela.diverlireJ
eusensullll.i
rnal1zo11ian
sau,
lllaibine,dRuteqe
: ..sHlarrrela.dritta
via"==8o;t;<;
abate!răU1eide;
drqmukclg1"ept.
4ng(ji(la
I Allglti(a,poezie
în careauto!'ql
îşipxpr}rnă
propriaconştiinţă
a condiţieitragice
OtIlCllCŞt[toatăproiectată
îuemblematiCi;\zbateţţ)
3,apghilei,
fidelădpstinului
eidE)Singurătate
eontim,,"I,
de căIătoriobo;;itoare,
de dragostediSl?erată
pcuţruviaţă,.este.obijllterieRlirici,l
contemporane.
LiricădiulreeelemaimeşteŞţlgit
e,ea est.efOfn.1a
tă 4:iltr-osingnrădard;eus;1
perioadă,
Îllsuccesiunea
frazelorcăreiaanghilaapare
In diferiteipostaze- toate redate,qum
cI'ai firesc,pdn determinallţi
fcminini(I'angllil/a,
lasirena;J'anglli:lla,
tgrcta,fruşta; frccia
d'Ampre;
l.'(!.nima
verde;lasd.nlilla:l'irU!e
br[Je),astfelîllclţ..să existeUllapordgr;1.lll.atical
perteptcu tel"Illenu.l
cheie(,50rella)
al regentei
interogtiv-conclnzive
dinpltium1.yerş
; .....,IJoţl
tu I să n-oconsideri
soră7".A.ngltila
dinantologia
luiM.Min.cu
(p.:J(5)estellunU/;nai
o.\!Opie
palidăa ot,iginalului,
dar,ln.plll. prezintăşi multeiagilli. poeticedeJ;ormatej
rizibile.Iată
primel.e
:versuri
,\Iepoeziei
înitaliană;"L'atlgLLil!a,.la
!>irena
!dei.rnari
fre.<;ldi
chelas.cia
il B8oLtieoJ
pergiuugereai
nostrillWI'i,
IainostriestHar..ai.fiumi
1cherisaleillprofondo,
soHolapiena.avyerj
Sa,eliramo.
inramO
e poi/dical?ello
iuc,TPţllo,
assottigliati,
I sempre
pi:iJ.
addenro,;
.....şituVesmlntul rOln,inescproplls
(leaulologator
: ."Anghila,
.aeeastlj.sirenăj
a mărilorrcice Ia.săBaltica,
f
pi;ntrlla ajunge
1.11
mărilenoastre,în estu(lrele
noaste,.influviiI pecareleurcă"napgi,
.eu toatii.
impotrivire:!,
dinram in nl1nşiapoiI dinfir in fir,subţiate,.)
mereu..maiîniiuntrq,
....'\-s\ceşt
"urcă-nap
oi., - pentru"rj,'alein profondo"
I "urcăill.adîŢlc··
-te j)lo\!hează.
:pr()lilf!lll."cu
t()aţă
Impotrivirea"
te.fa(esăte Î11trebi
:.a cuiîmpotrivire?
(Inorigilla1."sotţo
lapienaavv.ersa"
deci
"sub.uucurentI şnvoipotrivnic·').
Sintagn,a
"din·,I:a.n\
lnrRm'l..cu.saufără voie,11,poartăeU
gindulla copacşi nLlla.r:ţmUicaţiile
unuiUUVt\.I.
Peutruevitareaechivocului,
erade.prfel'fltsă
setraducă"dinbraţÎnj)raţ",Ultimaparte.al?oeziei,
in Gl;\re
alglila estcprefigJ1TUtă
1n"l'il'ide
brev, gemella
I di qneUaclwincastonano
i.tUOiciIiJ.
...,PUgitll..LnoneredeYla
SOj'ella
.?"
adică"pnpila,geamănă!
aceleiape eare-p.tregenc
O.ai/..,.,poţjtn s.ă.u"oCOIlsider).
soră.?""_O
sllnăîn tradlleeraluii\IiFcu,ci\re
alegeca echivalent.
al envîntului.
p.olisemaJltLc
/'iride(breve)
(f.).pc acelaelecllr.Cll/Jell,
astfel:."cu!'C)l!JCl1
scurt,gearnănjcu
celCc"ţiîrnpreuIIăgenele
! ..., poţţ
tu! să 11-0consideri
soră? (ic 1).Aşadar,"cureubeul
scurt"ajunge,ÎnaceasţăÎIltţrpretal'e,
"soră"a omului.Poatecă, lQtuşi."frate"Ilu,imergeaJ .. .•. •. ,
înt.rucît concluziile
vin..ele
la sine..ne op.rimaici.
cu disţuţiile.
noastre
..
O antologic
<;le
poezieitalianăcontcj11p0l'ană,.ca
aCrea.de
lirică.franee2:woct.crnă.din
1976,Cuechivalări
nmulneşti
făcutecuharşionestitate
-- apăruteînacelaşiarcdetimpşipurtînd
semn<'Hura
ullorpersQnalităţi
artisticeşi italicniştide primămărime,ar fi avut un alt ecou
şi ar fi f()Sl·Cll!\devăratefiGientă.
OanaNicola
.TOB"!
WILLIAM
WIWERS,Textlzistory
of the greekleviliclls,"Abhandlungen
der
Akade'uieder \ViSsellschaften
in Gottingell",
Philologisch-h.istorische
Klasse,dritle Folge,
Nr. 15: (Mitteilungell
desScptuagiuta-Ullternehmells)
(MSU),
XIX,Valldlloek
&Huprechtin
Gottingen,
1986,1:35p.
. .
Iniţi'lltcz,lde doctorat,prezentatăde autorla Universitatea
din Leidell,lucrarease
jncndrează
In amplulefortal filologiei
modernc
de a restitui.
o formă-tipCîtmai apropiatăde
ca originară
IItex.tului
biblic,prinaplicarea
asupraimensului
material,adeseacontradictoriu,
15- LingvIstică

alrnanuscrtsclur
medlevale
a 'unormetodemoderne
(statisticaslprcluctarea
electronică
a datelor).Esl.eavut În vederetextulcărţltbibliceLwiliClls,
in versiunea
grecească
a Sepiuayiniei
fiind
luaLeIn
dlscu
ţietoate
detexttransmise
(versiunea
lui constituie
Ortgcne,
versiunea
bizelntinăşl
cea
vaticană),
întipuri
toatelevariantele
lormanuscrise.
Cap.H1cxaplci:
(p.1--3:J)
o clasare
ai matenatututorent
de
maunscrlsele
Hexaplei,
mai
întîi
după
criterii
diverse,
pornind
de
la grafie
contlnutrşt
apoi.prinraportare
la orlglnalul
ebraicIn celedouărecenstunt
principale
ale
sale.
înarma acesteioperaţit-rezult.ă
şaptearnplelistcunaltticeconţinînd
: materialul
din tradiţia
Hexu
ple!notatcuasterisc(adicălecturinesigure
pentrulnşi'iautoriicelor-mal
vechimanuscrise)
(Iis!a1) jlluterlalcu lecturtambigue,
notatede asemenea
cu asterisctvanante
populare,
varlante
mutvechideclt
Hexapla,
atestarein textele
dela Qumran,
variante
datorate
unor
influenţe
ebraice
post·LXXsan
unorcventnalt
scrfblbillugvf)
(Ltsta2)
; variante
în plus
faţă
de
tradiţiatextuluiebralc(lista3); schimbări
ln-ordhtea
tradittonalăn
Icxemelor,
datoratecon"
tactulutcutextulebraic(Lista5) ; pasajeatestîndinterventii
postcrloarc,
nemarcate
cuasterisc
in
malluscrise(lisla
6);
atestărl
ale
unor
re:,jzuiri,
pe
baza
textului
ebraic,
care
au
condusla
omisiuni
prinraportla textultradltlei(ttsta7).
tucap<Ullt-lea(p.
3158)este prelucrat
materialul
excerptatdtu
Tnanuscrisele
tradltlet
hizntinea versiunii
w·cceştiaLeviticului.Dupădclimitarea.
caracteristicilor
gencl'ale
aleacestui
tipde text,tntemeiatăpe
examenul
influenţei
probabile,
medlatesaunemijlocite;
a.originalului
ehraie,şipe
1l0tUl'Cn
relaţiilor
sale
C\l
tradttta
textuală
mailal'gil,mterialulestegrupat
astfel:
utestărtuotatecuastertscIn manuscrise
(Lista1\; trflllspoziţii
inspirateprobahi
l de Hexapla
(lisla;2l;· materialcuprinslnaparatulsecl\ndal'Ulntafluseriselor
(lista3) ; adaosurf
datorate
uneirecenziibazatepe-textulebrâW(lisla1); ol11isi
uni ·dH;Hterii;tice·
variantelor
bizantine,
datorateIleatenţieicopişHlor(lista5);leeturi
dlrentedeutteLradiţii--L
schimbări
în rlexlunea
nominală.
şttn ceaverbală,Înlocuiri
sinonimice,
trmlzpozlţii,
dinraţiunistilistice,
aleunorcuvinte
şi fraze,expaniuninletextulul
etc.. (lista6) coincidenţe
Intretextelegrupuluibizantiuşi
tradiţiagellerală<
a LeoilicH[lli
grecesc. .•..
.
Celemaivcchlluanuscrise
ale Sepluaginfei,
celecarecuprirlcl
versiuIlilevaticane
Aşi B,
sîntInvestigate
într-unal lII-leafapitol(p. 59132); AuJostî!lrglstratetu ordIne;lecţlulli
llllieein B (lista1); lecţillIli
În Bcare.coincid
cupînăla.patru.alteatestări(lista2) " lecţlllni
l11Bsprijinile
dealteuna saudouătraliiţiimanllsctise,
diferite(!is!a3) ; lecţiuniunice
In A
(lista1); leeţiuuilnAşprijinitedeplnăla patrualteatestări(lista5); leeţiuniîn A sprijinite
deh maimult decîtllIlasaudouăgrupdetextediferite(/i.la6) ;lecţiunicomune!n
AşiB
ca:re?oincic nlximumoptalteVCl'Si:lIli
(lis/a8) ; leetiullicomune
în A şi B carenu sînt
atestatedecltînuuaSalrdollăa.1te
grupede texte (Usla9)...
..
.
IntNlIlcapi:tol
final,eelmai consistent
(p. n-132), autorulse ocnpădeproblemele
caractristice
pus înfaţacercetătorilor
modeI'ni
detextlilgrcescalLeviticliluL
SlutInregistrate
InlistespecialeeU1'He
d inconsecvenţă
datorateproe?mluitr[ţdt1cătornluide
avariametoda
de tHducere,eeace a contlusl.echivalarea
difrjtăa ul1.uia
si aceluiasitermen,.lncontexte
diferite,
la schiml;liri
şiillcollsecvene
înregitl1ul
prepoziţiilor,în
t;U1izarea
ll'ticolului,
îhflexiunea
llonlinală.
şi verală,precumŞilavarlaţii!ll.utilizareaconsfrueţiilol'
sintactice.
. Unpuragrafpecittl
estededicatseurtării, respectiv
amplificării
textuluigre.cesc,
În-TE\l,o.1't
cu.originalul
ebraic.Majoritatea
exemplelor
invocatesintamJllucomentate
în comparaţie
.:11tex:lul
'ebraie>.
în st'trşlt,Ullindicealocurenţelnr
citărilor,pecapHo!eşiversete(Il.tati),facilitează
lltilizal'a.IucrărHdccătl'e
toţicei interesaUdepraetica
J.Ilod,ernă
a edităriicritice,deistoria
r,nAuscriselor
Septuagintei
sau·de chestiuni.
de.traducereşi exegeză
biblică.·.
EugenMunteanu
.Facultalea
deLitere
Universitatea
"Al.1. Cuza"
Iaşi, Bulevardul
COpOH,
III',11
nEqT,SCI-tţ
..INSP-Hi.lFŢEN.
R'ac!tagUllg
fiir mittela1tcrlichc.
und neu:i:eitlic.he
Epigtip1,ti.k;,Luehtlg
·1\î84'
.•V01trllge.
unii..Berlyhte.IIerausgegehell
VOllRarlStacl;:mann,
mit
4
K.rtilU\I(r.52
Abildul1gell'
"A.bhaAdlungetl
der
Ak!ldemie
der
.Wisenschaftn
in
Gotiingen",
philologisc1Fhistorische
Klasse,dritteFolge,NI'.151, Vundhoek
&Huprechtin· Gottingen
1986,109p.
•.YdlrlUl cOllţinhIci fBtl'e··
p0l1iuni2ărileprJzclltatclllcadmf
•secţieidepigtaficăa
(ele .(le"VlII-RSesiuni..CoWiii.germal1e
inter[icaderuicepentru.cditarca·
inscip\iilol'din
EvuiMediuşi diriepocile
timpuriiaJeepocii
mOderne
,(IllterakademIscbe
Kommission
fUrdie
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Herausgahe
derInsclu-lttenrlesMtttelnlters
unddertrăhcn
Neuzelt),
care,
subausPiciileAcade
mieidin Gi:iltiugen
şi ale Muzeului
Principatului
dinLuneburg,
fi-a
desfăşurat
la Ltnteburg,
Între4c.-f\octombrte
1984.
TretrtintreIucrărtletncluse
în volumsmtconsucrat.eunor
chestiuni
de ordingelleralale
di<cipllneL
în lucrarea50J'ahreDeutsches
Inschrtţtcnurerk
(1934-1.984),
p. 14-45alevolumului,
WalterKochefectuează
o amplătrecereînrevis+ă
a realtzăritor
pigranstidigermane
din ultima
jumătatede secol,în comparaţte
cu celeobţinuteîn ţărilevecine.Autorulse arată preocupat
in
special
deevaluarea
posibilităţilor
devalorificare
a inscriptlflor
rncdicvale
limbagermană
cuprinse
deja
în volumele
tipărite,învederea
constituirii
unulcorpus
istoriealîninscripţiilor
germane,clarşi111
vederea
rezolvării
unorproblememai
specia
le.iprecum
clartttcarea
zonelor
rămase
obscureÎn epigrafiea.
medievală
Iatlucască.
prinapelul-Ia-germana
Inscnptnlor.
ReprezeIltarea
cartograrlcătp.
42---45)fi stadlululcercetărtt
şi edităriiInscrtptfilor
în limbavernaculară
în
spaţiuldelimbăgermană
(R.F.G.,Austria,RD.G.)reIevă
faptulcăaceastăamplăşianevoioasă
nctlvttatcştflnţtftcă
seaflăahia la începuturi,
un vastmaterialepigrafie
aşteptîndÎncă.să fie
prelucrat.Werner
Amold(Alunerkungen
zuWilhelm
Berqes'
Eâitioti'derHildeslieimer
Ltiecluiţten.
p. 4661)analizeazăerltlcvprlnclpllle
metodologice
de prelucrareşi editarea Inscrlpţtllor;
promovatede
scriaacademică,
în comparatle
culucrările
in acestdomenit.tale}llltlPlutru
pre''
deccsor,
Wilhelm
Berges,editoral.cejormaivechiins?ripţii
t,ermarrediq\}!ili.feeiÎtl.
's.ll1/Hni,rld:
meritelede.ptonteratale'liW
Befiţ4li;·,
Wertlt!tjAhl\jHF:e1Jhs.f(ieflPt!isă"e'IHilli:e'alrlt!,sj1f{
de editareale acestuia(criteriulseleCtiv'tf'ăţi'i"\''âmplO'ul'i-h:'l..-offien'HlrlHi\t'
etc!)"iitht-'trtap1iC'rilHll!'
într-oeditareacademică
modernă,
exhaustivă
şi integratoare.
LucrareaSchriţtund Sţnachein Bau-uruiKtlnstlertnschrtţten
(p.62-81) a Henatel
Neumullers-Klanser
esteo aplicarea exigenţe!
fOTllllllat,:
încădelainccPlltuecOI1l1ui,<ţe
Karl
Bran
dl; activit
Leancade\Qi,'i
!deneer\eet(\ue\:1l'iihseI,ilp.ţ.i11!of;thlJHie;:Hrtti
,·întîii >ctafifi6"
,riginea
Şirăspîndi
readiaterttelor
·sţiirul
dU;sel'iere,
lu1iliZil'tiJ!Îr!Ofhsoripillle
.fit<ll'llrfrlCi'.Iii\!liI'e.\·.l[tl1,cons
autoareaprelucrează
un hoat,nJHterial!,
spreuUlll1nri
istoricllPaJ:iţla
şirAspîRdiY!lwin,usculei
gotie. Estecil'curnscl'is
mH"jîitfi
t\Hres't&lfS'HHIMi' ,1tiililiAd':"lir(I"trailh!'l.;(lh
..cll.re,
pela 1261,se observă
predJl:Hitiiintlt"fn
i'n\ţ2i'i)Jil
!{'\j
19tiHcll:"fiicpth,tl
ţH''.l\:1:ilhit::Yâţ'tf,
în continuare
alItyareastudiulJI,Ţninllcyla
;go?ă,11['
r{"wjIlge1te,
f\ pe}a:l2b'.'h;r UU-ef
şi sud,în spaţiulgermanic.
IhreHit'te%llfr!Jsah'fil'iii'
iS('j;la'rJrelliţijh
'dc,ll: F(lmâtelKe't1.rtlţil!e,rc.
KltnlSer
tt"slablleşte
intrectne;'gen.ldr\1tî#sc'iJleÎ'gdfjllC'
;l''1)tt\'tHH ',:!tA#rlvţîiilJiWj)l,rol:\
vemaculal'e:
Invrl.llH
ceInIj'HlIiftifimlb'ijJt)ptih\.i'{h\.fbt
ittţlÎzi!thl, jiiillilbirt U'JittlHă;'
în modSp0l'rtdic.,
lneăc!in
epdt!fi(
b(Cdh)f'(\r:JIIrle,:i!C1$Wti,t
ri1Ut. )i S,#?l,I,Lt
{:::lţ,ţer\;;
In Germania
inscripţiile
in";limIa
popor\.\lti
a'bia'"qrr:vă
j1.l'tr!'ătaţca
S.P;}:1l'!111111
alXIV-lei.'
f;:\CJui'
H:jb'tk\,fn,',ţtraŢ'fI'eC\'en:t'
.i')r:vLHî1U'.d.i
JL,)i_,{l;:'
iJ:Yl.t,"-"'!Jj
.LLdu-'Jj(';.:
.,>
se'OCUP{l
de problemele
carenuRlidigtWFL1Chs
potfilncadrate
în nici
(Ii;:'l';l'i;:{f.;;t{
,.,'lYj..':'<f'{l'i'
In eOlntmkllrell
sa,Das
ntll.lerinBayel'll'
(p.
depl'ele'vare
lotdgrnficfl
Unindlee
(p.c1te\a1ft1I
108":"uîii,jiill1\ăF'i!!{jt2\i.cte"\iW:ah,îC'
autorul
in seUtI
evidenţiind
"DieDcutschen
In:sdlrllrţ'eÎl
WSI
culegere.

';-"\'1(1
JfLcd;;'::'.JHoicd_
:Led.?,
i;:,LuUi(:r;l
H.r::ir'·i·l:::'i)b
'i'U;:")
!1.El_H}("
WILLIAM CALDEH
III, nOBEHTL: FOWLER,ThepreservedLeUerso[VI.rieh
vonW
ilamolVlI
z-.'I-l
oellcrulorfl'
10Edudl'd,
i.8oMJa
rtzjlEdîlleil.'
)w1
tilttInbFtiJduct1011',amCl
C;.(jrhinntary,
"Bayerlsche
Akademie
derWissensclk1f;tff!v",;jPhiiJ:oS(lplJ.hil.li.Istdrisclr(j'il{ias's'eRS1
Jab.rgang
1986,Heftli Miinchen,198&u1l115pj.JlJ'.i
t.1iirni'li')'HF
\iiL',ll!>nin';i:ii
JJJC-')
111")1:;
U-r;tf:)Jj;ltJ.'iJ-:i
(/gi111
'11.11;_
Uj[,Ukqu-')(,;:')'1
q
IntrelJlrich..YOllWilalllowiţz,M?\;neHp.9J,·f\,,(.a48.T\i\1:aJ!)\fşb
W;Q.I!,t.Illl'fJ!
JWlu;tj':,(l!HSrtt"
1940).doidilltre"monştrii
sacri"ai filq,l\lgipIi
#!g.§U%p:gQrfUf"l.lf(Şi,!!lti\ll'l9.11It'jJ'(
iet'l.tr: ,ŞWlJ;sj),
prietenie.
Prezentul
yolull1
adu!1ă,
orlnqţ1W,l:JB:!if!lldiP'9f19l1fl.&if;j
lW;Illlil!!UllĂr;
jd!l:J1'l;'dA;>!,!ll)!SQlii
.l\UlillFh
de WiIamowitz-.l'.1cwllendorf,pc
p"rCl.lrs:qbJ}ajjil1llQl,)
ri!ţ!"'iJmJl\'hl,&l'\J,Q,
şin1."Ill)j
ţii.te,.Eduard
Sc.lnval'tz
..lVIai
puţincunoscut
în mediiljJ,xţqYrfţg\(lWni9.:)J.!ftHţţ{IDllngenn
ŞkIlNPIl,UŞ;}Y4bWi'!l'l
1llOW
itz.;yroellendiJl'f,
EduardSClIartz"Jlli9i.jl,ljlfiJ,.',IdWjIfţyqţ1.ş#.iii),\lnuStrş,l!ffiţW19Ş
0...'
f.ot.L\ill!
l cHlltre
m.arii"rob,otttorl"
îllWff2,iJH1"gl{1I\1i'lt
ijl!1JqgHllşig\l:1f
;CqlJt.\.tlijt:l!le;sîllj
,şî,
repereperenealecercetării
moderne.
AntordeediţiistandarddinEuripiqlŞi.tp:(!l,I)r.5Jl1ItţlIl!:t:,tH

RECENzn
aI seriilormoderne
de ediţiialescrierilor
pntrisţ.lce
şi al corpusului
de documente
referitoare
la
p'?rioa,jele
timpuriiale istorieiBisericii
({)elitU
criticedin 'I'attanus,Atheuagol'as
i Eusebtos,
aut.oralprimelor
1,1volume
delida Conciliortun
OecoIIlenicofum),
autoralunorradicale
schlmhărt
de perspectivă
în interpretarea
istoriografiei.
clasicegreco-Iatlnc,
EduardSchwartz,
deşinu a
rutcmetat
o "şco3Iă",
a propusp(}sLeriJ.ă\ii
modelul,mereudezirabil,
al unulsavantcomplet,
responsabil
şi conştient
de dcmnltat.ea
efortului
ştiinţ.ific
dezinteresat,
quai-anonim
.
.Ceidoiautor!ai culegerii
orerăo edltiecn adevăratcrttlcăa materialului
documentar:
Intr-oconccutrată
Introducere
(p, 1-20) "i Intr-unnumărde 545<lenoteample,se punela
dispoziţ.ia
ciLitorului
o a;llămmţ.ită
istoriea relaţiilor,
personale
şipublice.
dintreceidoisavanţi,
inte!;lf,ttă
în istoriatnvătămtntulul
germandinprimele
decenii
aleacestuisecol,caşi in orlzoutul
largal istori:::i
j:leilorşi preocupărilor
filologice
moderne.
Scrisorile
în sineaducnumeroase
chll"lHn\rl
asupraatitudinilor
culturale,
a comportamentulul
politicşi socialşi a condultel
acadenricecarei-a caractcnzat
pc Wllamowltz'vfoellendorf
şi EduardSchwartz,
Pentruistoria
Jilologiei
clasicemoderne,
pul-Ilcarea
acestorscrisoriesteimportantă
şi prinluminape careele
o uruncăasuprajusUfir:ărilor
"i resortunlor
intimealeunordl\('izii
profesionale
luatede ceidoi
savauţ.i,
carc'aucondusla realizări
ştiinţifice
deinteresgemral,1\1runcţiedeconţinut,aşacum
c(!ilv;:ii
1,'1h.L
Il p. 107,scrisortle
segfl,lpează
în patrucompartimente
tematice:numirea
ca profesorla SlrasLurgşi Gi:ittingen
a lui Schwartz,
'imprejnrările
întemelcrll
"Fundaţiei
WjlUllowitz",
celeleg:1Le
de acordarea
ordinului
"pourle merite"lui E. Schwartz
şi, ceamai
ampllişi importnnt
ă secţiune,miscellanea
academica.
EugenMunteanu.
J;3L"ţ\:DINE
BlUL,UCNHfLEHALLE,
Le(UuelOPPcflIeill
psycllOlogiquc
est-illmiueJ'sel
?
A.pproehes
intereulturellcs,
col!."Lepsyehologne",
1',1.:'.F.,
Paris,1\JK8,
225p.
DCpllte'de orieeinLeuţii
de v;llorizarc
I devalorizare
1'""i"I1\,
ll1L)lte
dinLredisciplinele
consacrate
umanului
reeonsideră
relatil}"socia)
I biologic"
sul;semnulcuuntificilrii
reeiproeităţii
l\'!' inlcracţiotlale
1.
. Amintind,
pe de alUiparle,tulburătoarea
ipotf;zăa 1111
Marvil:t
Minsky(La 80ciUeele
/'('sjJrif,
1.('.
Il'. 1988,IntcrE.\UtiOllS)
conform
căreiaspiritul(şi,illintel:iornl
său,limbajul)este
o maşiliă::are,eX8gerin(!
puţin;llllmării
camîn acelaşifel·inCe\re
(!iscrimincaz{t
fonnaşi volumul
obic(;tel"r
zliujUf,uUlitatea
!llorvolumeca celrealizatdelI, Brili IL Leh,alle,.
Călltîl1lt
faple
cu C.lre
S.1
răspuudă
întrebărU
llin
UtIli,
a,pare
de
la
sine
.
.Kne,LevorL;ld('sIlre
o OIJţiime
definitivă
ci de o f;intez:'\
a principalelor
anchetepsihosociologice
de dupăLev',;-Strauss,
de,tinatesăi1ustrezc
donăpuncedevedercaparentcontraclielo;-ii
: <1ezVQILarea
p,rlJolo/?ică
poalefi hlată în considerare
.exctll5îv
!n contextulcultural
cace
o·
detcrmini\
!.\lincu!o
de
diferellţele
culturale,
aeţioneaz{l
legi
S,ll
procese
psihologice
cu
caracterUl1ivt:'1·\al.
nouăc'lpitolcalc c:\rţii(Developpemcnl
sensor!-J)1Il!cur
el alli/wlescu/lurelles,
La
ci le dfJllcloppemcnl
du langage,
Percep/ion
el calcgorisation,
Acliviles
inlellecw:llc$,
!jf'1'e!o;"pelll,;I,iI
cO[lnilif'
ei operaloUe,
Oricniations
aclllc/les,
InleracliolLs
inleJÎlidtoieluellcs,
ci [IioLipes,
La fransmissirm
ClJllllrelle:
roles el.prinripesdes pratir[ucs
eJacali/Jcs,
el (((i"doppemclli,
PraliqlUs
tiP.la psycholo[Jie
eusitualiolLs
in/Cl'ca/lnTcl/es)
fixeazadodelntc;r't;s
- . defapt,!ntrea!4a
sIerădeincidenţă
a psihicului
i, implicit,
a pSiholoYiculuL
. C"mplexitrtte,a
tratărilorpslhh!ului
şi culturalului
(alMmide aceepţinnile
termenilor)
impUn
de1imit:1ri
pe caTeautoriile operează
Inparteaintroductivă
(:\0pagini); lăs1nd
la o parte.
H!;cepţlull\,a
de"construc\.ie
leoretict''i''
a termenului
cllltarâîu favmll'ea
practicilor
şi reprezentărilorocialecaredctcrmillll
rnel!iul
i sîntimplicate
în procesltl
de socializare
", termenii-jalon"
Ideca,;bazeide artieulaie:'(Schleicher,
Ascoli,Schuchardt)
trausformată
în teorIe
eleA.Ehilippide
şi G,IVăl1csell
in lingvistica
romlluească;prccum
şi orientarea
conform
căreia
limbadăindicaţii
asupraanumitor
specificităţi
etnice(Hnml)oldh,
"OU
derGabeleutz)reapar
slmpLomallc
luprcoeupările
unor
lingvişti-matematicieni
contemporani;
pentru
P.
Sgall,B.
HajicovaşiJ.Panevova
(Thc'1Vleaniu[J
oţ:lheSen/enee
in ilsSemanlicund
Pragmatic
Aspects,
Academia,Praglle,1986)deexemplu,
o elescriere
gCl1erativ-fullcţ.ionaIă
poatedainformaţii,
la diferite
nivde,in legăturăeu tipologiHe
Jingvisticeşi
prec!ispoziţ.iilep',iUIee
carelCgirează.·
'" 2,,,[..,}10termecil/turel
designe
un ensemble(pattel'u)
desiguifications
tran'smis
historiquemclit
'r,tv{,hieule
por dessymholes,
un syste111C
de l'cpreseill.nLiolls
herifedesgenerations
pr(lcedentes
et exprime
sOnsdes'formes
symboliquesaumoyell'
desquellesles
hommcs
comrnunic
qaent,perpHuenf
et developpent
leurseonnaissances
et lemBattitudes·euverslavie"(apud
Geertz,Hi73,cit. p. 12)
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tntercultnral,
tnercculiural,
fransculfural
desemnează
respectlv
: demersul
amploare
identificarea
'variahilelor
locale
(Interindividuale}
şi
fenomene
anumerealizareculturalăprecisdel'errrilnată.
Graduldespecihcitate
pccareJimbiijlll
arttculatîl conferăpsihicului
umanestereafirmat
submaimulteaspecte. a) extrapolarea
distil1cţiei
Ilngvisttce
"Ionologie!
Jonetică''
(011g1.
phonemic/ phonetic)
laansam.blul
psihicului
uman:,,1'a1'
exemple,
encequiconcerne
le; op,>.raUfJf!'
intellectuel.lcs,
lesetudesemfqnes
s'appuieront
en premierHensurle, pratiquesinLellectuelles
en vigueurrtansla culturecOllsidBl'C!',
tandisquel"analyse
etlquecherch
era i\ rcgronper
les
neeessit6s
theoriquement
acccsslhles.
ddinis<;;mt
ains]le')strnctures
formelles
dela pense«
naturelle'lui ne peuvcntpas ne P"lSetTehomomorphes
mi" structures1'lgice-nlUlhb11aU'lllCS"
(p.
15); b) rolu'lIirnbajulul
în cadrulfuncţieisemtol.icc.
Estecazulsă amintimlncuo dalăstatutul
volumulul
- nu o nuanţaresau,la polulopus.o popularizare
a unuiCşaf(lfhi
teoreticdejafixat
cianchetepeterenuriconfruntative
maipuţinexplorate
- limbişiclviltza
tiiledesorvtte
deele-Intr-un"neo-comparalism"
destinatameliorării
comunîcărli.
Acestea
oferădatesusceptibile
de
interpretări
Incel'puţiiItreidirecţiicomplementare
: ancorarea
tipurilorde(VoiHţie
a limbajului
în evoluţiagenerală
a capacităţii
co::;nitivc,
analizaprocesului
de învăţareil .codului
lingvislic
(sub
aspect
fonetic,
sintactic,
semantic)
..
cr.
perspectiva
plagctlană,
aprorundarea
raporturilor
..limbaj/ socializare",
Ilahilita
tea experimentelor
rămtnind,
evident,dependentă
demetodologia
generalăa comparatnlor
lnterculturale.
Din:.:lncrărljo
...cuvcaracter
.....
.comparatlv
consacrate
funeţielse1'1.jioticc
t.,···.autorli
reţincîtevaconstatări
carepoLmarcadirecţiile
interpretal.i\'e
(subiectii
fiind('opiiBaouI6
rJin
CoastadeFiIneş): dincolo
deactivi!
ăţi interpretabilc
("semiotice")
marcatfl
cliltUf?ll
5ireperabilc
Ia loalevîrstele,ansamblul
activităţilor
scmioticc special
estegCl1etice

imposees
1'3I)0l't!Îlrilcn'
WtrccodulungvwLI.C
('1al'ialltflc
stiibHi e vorbadedezvoltări
il1,Mpend.en:te
(0
P611etesp(Îcîffcă
a al1u111itorindiCi
subiacent'fl),
tallivhll fOl1plogic
(şinu numaila aCfst;a),?cpun
dO)Jăhftrebăl'Î
1lr:d,1-ncl1tdle
Ie€jate
de.e:istenta11110r
reg)llaritiiti!ll;iVersale.în
succesiunea
genetică
fi achiziţionării
fpnemelo!'
j
(le.modnI
delmhil1.are
a competenţelor
fonologice
succesive
Ia copiLHăsPlll1su1
r:upoatefi 101'111U
ltdeîtdinperspectiva >interacţiunH
;,!?()tcnţia
liUţi succesivCi
mccli{l"
..'i,.Colllptelte
anterinare(precxistente)
! aptitudiniultrioare".Maimult.cstudii,dil}trccaretnt mlmite
S..E.Trehub,Thediscriminali{)i1
of/onignspef'ch
conslUll(S
'1[[.
fllfan(8andadults(în."Child
Dcvelopment",
4"1,
1?76),L.A..Strceer.La/l[lllage
perceptiol1
()flwo
month-oldinf?nssiw(J1efrect,
of
bolh
inll.atc
rn.echanisln
and
crpericllce
("Nature",
259
1976),
,L
F.
'iVcrker
etnL,[)el'elopmenl
aspecfsof crosslal10uage
srJeechpperceplion
("ehUdDevelopment",
52, 1981),
ficmrwlează
o
perceperea
cOntrastelor
fonetIce
(pentrualtelimbidecitceamaternă)
Iti·copiluldtclte'vasăptămîni;percepere
anulntă.laadult
.-.picrdcrca,.seJectivă"
putîndfi impUcatătocmai
in ln,..;J1",)"ch
Ul1eiamHl1it.e
limbi,eorelalăcustimulii
detip eivilizaţ;joual.
Dateleexpcrirl1311
taledinulthnii
(3cheti>11'
viZeaza
limhilleitlreglstrale
sistd:nat.ic
matizarea
operată
de
autorii
yoJmnUlui
:tnmsform'l.tă
1)dacăob,serv1l.ţiiîh
111t"rli,n!!,\\istÎC'e
il1(lidiil
trol1f>(':)1'111.8.r
foneticădată',atuncitrâsălara
fonetică
aceeacu Care
este
ashniIafă;2)
!orrnele.
iderilificafe
frecvenţa
lor,mai
mult
saumaipuţin
disponibile
pentru
de preelicţil:\).
3Cadrlllofl'lritdeilLudiile
lui J. Flaget(Laformation
dusyi1lbole
1945)·.l'ărn!nînd
'în' eorttl!mllre'i'lllabil,

în.domeniul
Sintaxei
şisemanticii,
anchetele
Inmediulinfantil-pel1trulirnblicaengleza,
Iinlandcza,
samoa,.
spaniqla,sucdcj>;q.disting,ca susceptfbt
lcxle universalltat
e, opt.tipuri
de rela(.iisemantice
în primelecombinaţii
(cronologic)
de,douăc;:uvinte:"agent
juc;:ţiunc",
"acţiune
!.obicet.".'"cntitaţ
1.atribut"etF:Sintaxa,şi.semant.lca
sînt.fleci.şi din.acestpunct
ve?re, pe deu partein;disociahiIe,
ve d aHa,subîntinsede
mccanlsmelc
mailargi.alecunoaşterii.
aceastadinurmăsupus*un.ordetenniriărt
biologice
şi culturale
.carcnuanţează
proceseleuniversale.
Autorii.}nenţionează
şi.11lte
rezultate,
privind.engleza,
italiana,sirbo-croata,
(urca,pentrupatrudomenlt
: relaţta"agent(pacient","cauzaliţate",.
".tempol'alitate",
"spaţializare": evolnţiagerrtică
ste aproapeidentic.întreitalianăşfengleză,
precoceîn strbo-croată,
tnrdivălntl1.rcă
(r!ifJortul
1).iar în ceeace:priveşLeraportul
"morf(}Iogie
1Sil1tax",priITl!l.este
mai.repe4e.
achiziţionată.
Relaţiilede spaţialitatc
slnt tradusemai.1lşorll)
Ii111bjJ
[cu sufixe
.(m<lghiară,tureă)
dp1tIn celecuprefixe(bantu)saucuprepoztthţenglcza),
chiardaciiordinea
de apartţie:anoţiunilorde locesteaceeaşi.
Completarea
investigaţiilor
cu dimensiullya
prl1gmatică
conduce
lar/;'Iuarefl.urrei
.chivaIentemalvecipe care:mputea-o
fOflllUla
"tipde:practică
Ilngvisttcăj
tipivil.izţipnal":"En
r(:suD1e,
1';"rccherhesactuelles
sur)'acquisition
dnIangageparalsscntjnarquees
l/par.la necssite,deconslderer
stmuttanement
Iesnspectssyntaxique,
sernantiqua
et WagmatiqljeS
r.....
I.
:2Inal'l'.utiJisation
des<differences
interlangues
pourinf()rer
despropessu5
generaux
(etlllliv,rsels)dansl'acquisit\on
du langage"
(p. 58).
..•.
.
.
.
Evident,procesulpracticiilimbajului
esteunulsocial("socializarea"
discursului
- tn
termeniiautorHor)
şi C0n1p2raţiile
se extindfirescla tipuriJede"schirnburi"
verbale(glume,
insulte,procedee
retorice)
inunaliza
CărOra
datele
cultural
e luate
(ct1"flJjngvistiee)
se vîrsta,
dovedsc
decisiveillcă
dinprima
copilărie
(dintre
referinţ.ele
sociale
sînt
în considerare
sexul,
l'aportuleuinterlocutorul).
Investigate"
••? cQrrtpon(Jl1tă
funqarl1enfală.a
proesuluide ,cunoqştere,.limbaiul
devinl
terellewerirnel1talsubdouă.aspccte: al.CUl1oştil1ţlor
susceptibile
de\ fi exprimate
prjnel
şi al activităţiicognitive
a c{jpilului
în analiza{achiziţia
aeeJuiai.Tny\,cacepriveteprimul
l1Spect,
nivelulsenzorial
şi al motrlcităţii
se dovedeşte
implicatillchial;pritllele8.chiziţii
,de
limbaj(relaţiisemanticeXjJfimateîl;
"g;<lnluticile"-mOdele
îl}sensehol11skynn
',-ejcmcntare)
:
lloţilluca
de "obiect",
localizarea8c.eştui,orgauizarea
acţiuniLCel.
fIe-aldoileq..
comportăo
exlindel'c
a analizei
acthiUîtli
..cognitive
În'ivoluţiaei,în aşafelInc!t.săfierelationatăF}f
1.ns\Işireacompetenţelor
lingvistice
şi a cUlloşt.iilţ.elor
metalingvistice,
ambele.
aspecteservinddia"univorsall
cO}ltextualizat".
Socializarea
limbajului
se manifestă.
larIlldulei, ca,un procesreciprpc;modalit.tile
deCQ.mllllicareverbală
const.itllie
componente
aleeultul'i(i)
j(lor)şi ace[jsta
dinunl1D.
(în special
sub
f{jpna
mediului
social)al'o
influr,nţ.ă
l1ctăa&upn
achizlţiciccjor
dintli.SţudiileilltercultumIccOllsacrate
vorbiriidetip infantil(baby talk")înregistrează,
în cadrulunuicomportament
lW'iVC,"""
(discursul
pare,ntaI
iniţiator,.educativ),
caracteristici
identice;eX!,lgeqiren
intonaţiei,
sonoră
ridicata.
repetiţia
etc.carejalrmează
lIH1l11croasespedlicitiJ\i
cultm-ilIe.
dc!erp;linare,
.cognitivă
şihiologică,se
manifestă
şiîn cJelalte.
rq\istreale.psihicului
11l1l;mşl
fţ')conci!iaz,ă
celedouăcureptcinLerpl'eJative
eulturalir;te
şinaUviste..Che5Huni
runlqmentale,
ca "vanabilitatea"
eultural(i
a modului articulareacOfjUl'j]orşi
inforrui\tiilor
(vizual,
tactil.aurJitivetc.),caracterul
"arbitrar/ motivat"
al categorizării
perc(',pţiilor,
existenţ8
11'Hnscuituralein
funcţionarea
cognitivă,
semnificaţi(l
(mlţnr(lIă
. (;0l11j10l'L[jluentului
înt.reprocedura
experimentală
şi.<;ontexLu]
cultural(extrem
..de diver"
In.ultimă.jnstanti\,
labil)ecuno5eu
ta reJat,ie."l11ctortăjohiect".
Numeroasele
studii(adeseacontradictqrU)îiconduc.pe.
autoriivolumului
la dLeva·cOrJeluzii,C.3·1)l11ult
dc.hătutaproblclllă
a culorilor
pe carcle înregistrează
dîferitelimhiar putea
primioformalizare
intermenii
mulţHlli!O!'
vagi(culorile
d€haziîsintrepartiza
!.eîntrei categorii'·'
"primare",
a c.ărorreprezentare
estederivată'
directdinrăspunsurile
nenron)ce."clnl1pozite·'.
runiunidcmulţimi.vagişi "derivate".
interfiectH
de asemenea,
mulţimi).;
2)existâinvariante
formalede fUl1cţiollare,(dtlp,\
Piaget,l'espcetîndll,e
maicUl'ÎmI
metodadccîtteoria,cercetările
interclllturaleau
fostadeseadeviate,.ol"iconceptele
fundamentale
ale psihologiei
cngnitiveT'
tratareainformaţiei,
1uvă,j.area,
memoria
__trcbuieconsiderate
aUt.ev(}l}ftiv,
cîtşi comparativ)
;
domenipl
malliI.c"tărilQr
afective,există,Qvariabilitate.
a "competenţelor"
.nOlHlăscuţilor
il evoluţiei
lor __
ofuncţieatît de factorifiziologiei,
cit şi de tipurilede interacţiunesoeială"
dereprezentări
şi practiciculturale:<1)
unuldint.reuniversaliilc
psihologice
celemai pregnante
esteregrupa
reasoc.io-psihică
în fUllctie
desex(sintcomparate
şaseclIlt.uri
ahsollitdiferite).
. Comp{)rtamelltnl
j,ndividualşide grup,rcl"ţia "cultură!personalitat",.il1tereseazii
dinpunctelevedereeducaţional-forrnatiy-recllperaţ.orju
(<C'\ZlHile'd!1e"daptrJ.re.
j:!atol"!lt,a
ţ.rpl1'
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.sjerulurcultural),ele sint reluţlouateisucccslv
cu dezvoltareamorală,practicileeducative,
stareade.nutriţie.
Îmhogâţ.iud
.paradîgma
psihologiei
contemporane
cu.un anume.constructtvlsm
(fondat
nu In ultimulrindpelimbăşi practicaei),VOhlD11l1
ne obligăsă constntăm.iaşa.cum
.aIăcnt-o
eu valoarede diagnostic
şi Thornas
Pavel.(Letniraţţelituniistioue,
Essatsur'ta.moâemisatton
iniellectuellc,
Minuit
, Paris,1988),.
rcancorareaJtngvtsticulut
Intr-un-rnozalc
Interdtsctpllnari-.
"eotitură"--,.ambiţiQnind
dezvălulrea
"umanului"
în ansamblul
său.
Oaru:Popărda
Facultatea
.de.Liţere
Univer.<ilalea"Al.,I.
Cuza"
laşi, Buleoardnl
Copou,
nr, J1
STUD1EN
ZURUMĂNTSCHEN
SPRACI{B
UND..LITERATUH,
Merausgegeben
vonDieterMessner
und.JohannPngl.Hett9..Humănlsche
Sprache,
LlternturundKunst, 1988,
Institut.furHumănistlk
derUniverslt.ât
Salzburg,
109p.
"Studiellzurrumănlschen
spmqIWul1.d
Literatw:."
esteunadinpuţinelerevistedeFonlânisticăpe.careol,llIiversitate
vest-uroeanăreuşcştSă.oPllbIice.
în BRl),de.cxemplrl,.
cutoate
celecîtevaIect.orat.e
cIeolFânp,în afararevistei"bacornmallia"
dE?
IaFrelburg
,.Stl1diulJimbii
rQF1âl1Q,
iatîtdenecesar
romanist.icii
, înansamblul
ci,nu depăşeşte
Iimifeledidactlce.
Dinaceastă
perspectivă,
publicaţia
salzhurgheză
Rlui ,J?hal}npog1e.îtigă
şi maimultInInteres.
Titlulgeneral
datcaietuIlJi
defaţăoţel'ăopqsib.ili.tate
varlatăde.alegere
tematică,
grupată
Indireeţiaistoriemerară.
(Maria
Berceanu
: RefZectarea
literaturii
rOnUî!le
lti y.xic.qq/le
şi.anlolo(Jii
elelimba(jermană;Fe,Iix
KarJiI1i1cr:
ZumFortlcbcn
vonAppkrupben
.desNeuCnŢeşlameni,inder
ErzhUraditioll
RwntiJlil1s;
Ciî,tălin:;t
Velculescu
: BO{jd(.lIl
Pe,lrifefcll.HasdnJ!l1d(ricUnt.rsacIIng
dr Volksbiicher;
Heinhold
Wemer; Frenl(lsprachli9he
Vorl(wen
lllld\lQrRil({er.C(lŢagia.les),
.lin·
gvistică
(Wolfgallg
1'oekl
;
Zur
Slell!In{J
desaiţribl.1liven
AdjekliDS
.imRlllnănicllel1)
şi
artă
(lGX
DemeterPeyfuss: ZWllmoschopolifanfscl1en
Bucbschmuck).
.
.
Articolul
l\>fariei
Berceanl1
(p. 7--17)ridicăo problemăvalabilăn11numaiin
ce
privetelexicoancle
şi:mtologiilc
delimhăgermanii:
o reflectare
a literilturii
rom8.ne
maiaproape
qţ va.lo.area
ei obiectivă
şi maiconfonnă
cucercetarea
istorieo-Jiterară
la zi.Mllltedinobservatiileautoareisintjuste,privindselecţiauneoriarbitrarăde autorisau de texte,privindinterpretărileveinsteSauabsel1taunordate hiobibliografice
absolutindipel1sahi1e.
Asemenea
obiectiiar fi binesă aparăIn clt.maimulteperiodice
de largăcirculaţ.]e.
ChiartextulMariei
Ber.ceanu
seimpul1ea
a fi tipăriLtnlimhaicţionarelor.discutati
pentn)o maii1iril.ă
fludientă.
tnunde cazuri,la reeditarea
unorllJcră.ridefeluIcelor
.discutate,asemenea
.IlPslJri
secorije.azq
parţial.Deexemplll,
înDiziOllar!o
lellerario
l:Jompiani
delleoperee d,efper.oru!!lfli
,di{utiliIc,mpi
e di l!llielelctleralure
(Milano,
1946-1B50,
IX voL),ceamaivebieulată
luc'rarede aeestgen
. (apărutătu traducere
in.l."ranţa,
Germania,Spania,
America
deSuq,);.aj!
fosti)l4IJJSC
79dearticoler}e.Htel'atură
-română
(298ulQri,A4
tit,luridcopereşi 6 persona.i(1),
luC;rate,.de.
GinoLupi.
Aiciînsănu sint.conţinute
nume,
de prim ordin,e\lnJsIntcele'lIe.luiLiviuHebl'eanll,
MihaJl
Sadoveanu
SHU
LneianBlag'l,
deşiaulorullededicacarticole,rămase.
In texteq,a(tj1ografinte
(eL,.Fondul
GinoLupi"dela D'reihurg).
Ediţiaa douaa dicţionarului
BOl1lpia111
(11ilano.
1983.1984)euprindcfl1ltorii
citati(lacare.seadaugă,În.modn.ecesar,
şi numecaBcelca
aleluil\Iatei
Caragiale,
IonBarbu,'{udorArghezi
ş. a.),dar seml1aŢCB
articolelor
(nunlllWl.Î
pe RutorL
dar
c.hiar.
şi pe diferitele.
titluride operela unulşi.aeelaşiaut.or)
de 1111
numiîr.dştI11
(1('extins;
dp
persoanrdiversifică
nefericitconeeptia
deIueru.Şi,cu toateemendt'lri1e,niNace,u'lăRdiţic.a
doua,\lUtde cOlJtmporal1ă
(1\)81--H184
1).nu cl1prinr}\\
.IitcratllruaClUlJ1ă
române(tscă.
Iată
de ee,repet.ăm,
problema
ahordnVl
aicide MariaBerceanu
estenu numaibil1 venită,Qlll'se
cerereluatăşÎ e;lCtinsă.
DeşidespreCaragiale
şi operalui existăatîtBliteratl)ră
critică;,Reinhold
Wemervine
eu o lnsemnată
contribuţie,eareatacă
nIlaspeetîncăinsuficient
ar}lnCit.pînăaeum,
acelaal
raportului
dintretexteledeinspiraţie.1itcl'arll,
inclusiveeletradHsc,şi
rezu}talu\;dovediiorigillnl
(p.51 104),untip.decercet.are.pe
careautorulo.nU!ncşte
"det!!kUvisclre
Einzc1l1llter\1dnlngen
zuParallelezwisehcn
den'lNerken
Caragialcs
Ullt!.
dencnandererAutoren'
(8ii)'.
Jlel!llnd·
o.bună
parte.dinscriitorii
Iileraturîlor
universale
pc careCaragiale
iareceptat - clHnbjnese ştie.print.r[jcluceri
au preluăridemotive,Heinlrold
Wernermerge5cfnpulpş
laconmal'llţii
detexte
dintre<lrigina]ul
francezsau englezşi produsulliterarromânesc.
Concluzia
estecît se poate
de limpede:Caragiale,
chiarşi În cazultradueerUoI',
underămînefirlc1continutului,
ajung
'laaltcev'l,
"cineradi1w]c
stilistische
Veranderullg"
(63).Deasemenea,
cindpreinmotive(Hnche-,
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'I'eutel-,
Osterkurze-Motlv
etc.),sallaeele"requlsitenhaftcnEil17.clelcmente",
textulItIi Caragtfile
oferăun productfoartediferitde punctulde plecareşi pu+ernlc
imprimatde culoarea
locală
n.medlulul
românesc.
Analizele'
paralelelorMatk
TwainsauEdgarAllanPoe Caruglo
le, făcute
aici,>COllstituie
mndelepentru-ocercetarecomparată
literară.
Contribuţia.lui
Wulfgang
Pocklasuprn
topiciiadjectivuluiIn
română
(p.39 ,19)încearcă.
înm.od.teuşit,să
scoatăIimbaromănă
din
plasareael
tntr-oarretzolată
atţomanici
(împreuIlă
cu retoromana),
celpuţinprivitorla 'problema
în discuţle.
Oprindu-sc
la uneleexemple
dinlimbajuljur11ali-tiC,deazi,autorul
constată,
la acestnivelstilistic,o apropiere
a romănei
defranceză.
Importal1'ţ?'.rtiCOIUlllippate
fi esenţiallzată
la douăelemente:1. o cercetare
soclo-Iingvistică
şi stiHşticăcomparată?manică
poateanulacaracterul
crezutaxiomatic
al unorprecepte
forthul.!tte
pinăazi>;
2.
rerornanizarea
(cf.
Sextll
Puşcartu)
sau
occidentali
zarea
(el.
Al.
Niculescu)
Iimbitromaneesteun-proces
doveditşi carearclocnu numaila nivellexical,ci şi la cel,mal
profund,sintactic.
Singura,in păc?te"recepzie,
a.revisţeiest ace la.cartealui Gi\ewgheCarageani
(:l.a'subbrdil!azioneCirC?stallzialeipoI1tttca
nellaJt1se deidialett,o
aromel1
..o (mocedoromeoo
),
Nfipolî,.1982):
A.utoarea.
o hine
Matflda
Caragtu-Marfoţcariu,
pune,
argumentat,în evidenţă
meritul
luicunoscutănromănlstă,
Caragcani
de;deschizător
de "ima
nuovastradanelle
rlcerche
sl)ll'ronlel.lg":
..S.eputea,Wnl01odeşţie,
•dacă11U
<iin.
motţverealobiective.
(vorbirea
.IUlui
autor,
ijJ<iirerenr
cinar fie), nU}eP?at c0l.lfun<ii'
cu idipwhllnsuşi),
reţWI1ţla comparatia
r.cost
f?Wfl;Vl.l{'anni
.9r.son:),1'autricedella.wyente
reccnsiolle
apriyalastra4adellaJonoI?gia
con10
"tndii)Sislemul
rO101ofJil
a..laronlânci
..,"_Izvoarel.ecari-aufurnizatIUiCragcani.el.lnsnşi
Hromân,
eXell.lplClelJt;cesare,şa
cnmscşiremarcă
aid,.au s()licit?t
.o.îndeJ'lI1gă
şiasidllăn.lnncă,
S)i4()şi
acete textecnprlnSl0
I1cioi'ţlă<iei!99
c]eni, cee,lpeJ-adctermij)"t
peautor5.ăintreşi
!l1d.sfuţiidetstodea faptelor,
..c;rtearăp.lînc,!tşa
.CulTl.sedecJară.,.o
cercetarepteponcleret
sinroJJi(:ă
..0. comparaţie
•.cu latilJa,eerut In rc\Oellzie.
inlpunea
.()prOIJllnere
din.capullocului
a !1l1;tJf.alţ
obiectirPriviffFla afilll9,tîal'ecenzcntei,c:l
inlaxarAmallieăarihIlas
Înyrl113
cecetilril()rfolOlof4ice,
fiil.d? ,,;enercl1't(jW,
ampun.. lUotivyl
aestllidecalaj,.
să-reclln()ştem,
t:ţ j'nll1aimareadificu1ti-tte
cu.c;.tFl;
se.abordclilzăs{udiile
sin.tactice,.
în compa.raţie
cualeClor.
Jaltesectoarealelimbii,şimlillaiull,.lingvist
cu cxpcriepţă
sepoateîncumetasă ataceacest
Lumtn.iţa
Fasse[
TiibiIwen
R. F.Germania
...... L\ByA .ctjLTÂr:l LA.Gltf1)2\l)bEUr:N?SAIRES_l\ateriClle:;l)ara
8Uesilldio,
l.Jrtlverşidad!ic
Buer;?s
Aires,.F'acllltad
deFilosofia
y Letrgfi,
InstitutodcFilologia
y Literaturas
Hispanicas
"Dr;AmarloAIJ1.r,o"Bu110S
Aires,1.987,
tOl1l()l
'.309 tomo2, 531p_
Matcri.ale1ede
lili1b6sţ)aniolă
cultăvotbită<hlClusc
in v?lul11ul
defaţă sînt rez\lltatul
\muiproiectc.olectîv
,.,de.
studiucoordonat
al normeilillgvistice
eulLeapl'incipaleloforaşe'
din
Arilerica
Latină
şi
Peninsula
Ibericii",
d\lpcum
indicii
în
prefaţă
AJla
Mar13
Barrencchea,
directoareaInstitutului
deFilologie
şi deLiteraturi
JIispanice
"Dr.Amado
AloIISO"
dinBUCll()S
Jldre!;
şi coouJonatoaren
a<'esHli
proiect.
Rcalizatpril'l:
efortnleon'l.un!lI
U11uiall1p111colectlv
de cercetălori
.\1indiferitecelltre
e111turalc
lrispallice;
rtiateriahllpllblictll1
eu
1
e/tercade
fa.ţă
este
menit
s!l.'steaJa
baia unor
·stHclii
lîngvistice
diverse,exceptindabordarealexicografid.
Texteleantologatercfleetă,
In
intlriţia
autorilOr,limha
cultă.
dUl
niarile
centre
ale
111rnii
hispaniee
In
BcopUI
dea
.cIetermimt
c,:uacterisUci!e
earese
prestigiuÎn atît d.edispe.rsatuI
mediuJil1/Wistic
llispirnir.
.
Concertuloperativ.
de 'normăI\ngyistică
.cultă',propus.de Ana"Ma.tia.·
BatretJechea'
şi
.Malmel
A(var,eliteaplicatu In accepţiapresriptivă,
ei în sensulstrictHngvisticde
'limbă
standard'earese
conStituieprin·.cOllsensul
lingvistic
cu·situaţii
instrucţie'
superioară.
Ma:lerlalul'
obţinut
·printransctlerea
foIletieăa
unor al' vorbitorilor
In
de eomlluicare
o1'Ulă!îuregisfrateţebalidarhlJguetică(11511
deminute),e5teCla.sifiCt
di1pă(criterii
formale:
d'w]ogllridîrijate,
elocuţiunifofi113Ie(vol.l),
dinloguri
libereşijnregistrărise('ret
(voI.aIII--lea).
După.cumrezultădinfişeJespeciale,
infrmat?'ii aparţincelorxnaidiverse
prOfesÎlmiintelec'luale': profesori,
doetorf,ing'ineri.
de'diferiteSpecialităţi,
funct!ol1qri, seriitorJ,asÎstenţi
,şoeialţ·
'ete,
.
.
.F:llgen
MllIlieanq

l'tEVlS'l'A·'Ftf:VrSTELOR
EHNs'rKlO'GEH:Heitnatam Prulh, Erlnncrunoeti
ari Martcnta!Besscrobien
, mit
BeitrăgenvonAlbertWutzke,EduardKlotzhuchcr
und Emmunuel
Krămer.Bnco-Druck,
Woltenbuttet,
[llHlOj,
271p. hartă+2 schiţe.
Deşiau trecut.50ele.Imi.dla cvat:ulue,gclltrâţia"inartoră"
a comunltăttt
grtmăneha
saraheriecontinuă
Irimorlcontantoperadereconstituire
complexă
fiuneivie!iabaildonate.
fără
voie.
O Iucrarerntgăloasă
derestaurare,
carefaceservici!
uneicercet
ăr!interdisciplillllre
prezente
şi
viitoare.
.
Marienial
(rom... RegitwlvItxrW).
() localitatc,inexisrntă
!J.charta.fqstdMoldbve\oviet.lce,
dar are, timp.de15ani,Intre.1925.-;-J9MJ,
a reprezentat
unjml?lautdemografic
şi-.ele
.culturărnaterlală
genl11l11ă,
Intr-o.ambiautăetnlcăcompozttă
; romană,îil CBmaimnreparte,
dat şi cu etementealogenevevret.
hlllgari,greci,ţigani.
Hldtcatfnnpropterea
PrntululdinzonafostuluijudeţLăpuşna,satulMarlental
a .Iuat
fiinţăprinextensiaunorfamiliide colonlşti
germani
basarabenl
, in căutnrerlcpămtutarahll.
Dela.data cumpărărlt
pămîntului(.1912)
ştptnăIastăptntreaIul
dejure(1924)"drJjmlllbirocratlca.fostIungttslcompltcatde
răstimpul
dlntre.celc
douăudmlntstraţll
ale.Basa
rabtei
..Revenireaprovinciei
Iatararomănească-mamă
,aÎnsemnat
salvarea.
etnlcăa coloniştt
lor.gerlllMli,
cu toatsdificultăţile
legislative
carean.apămtşi.filmăacest.momentistoric.. Martentnt
a.fost
ultima,"ŢocllţerkQlonic"
germanădin.Basarab!a,
a.căreiviaţăa incetat,s-arputea.spune,la
virstaadole.scenţe.L
"DasBllehist keillcChoniki111
.i,ihliehCl1.Sinne",
spuneautorul!nprelată
(p.7),căeire.eol15titllirea
s face,aşacum,seprecizează
şLlntitlu,dinImpre.unareaamintj·rilot
autorului,
darşi alealtorvicţuitori
ai timpului,
alecărornumeaparla p. 218.Celecîtevadocume11te,
de abia şaptela număr- evacuarea
interzicea
luareade documente
_. şi c.evamai
multe.fotografii
«(\5)exemplifieă
saucOJllpleteazil
informaţia
cuprinsăîn text. Cutoatăprecizareadtatii mai 5115,
expunerea
urmeazăfirulcronologie,
de la eelccîtevadaLepreliminare
asupracolonizării
Basarabiei
suhţarulAlexandru
1i dela începutulpropriu-zis
al construcţiei
acesteilocalitt'iţi,
pînăla păn'îsirca
provinciei
dupăultimatumul
din1\)40şi la viatadin lagărul
dela Bamugartenberg
I Oberosterreieh.
Priyire",
retrospectivă
semutădela aspect.ele
generale
despreviaţacomunităţii
in anamhllllci, la unghiurile
particulare,
în eareaccenteleepicese
Împletesc
cu liriculnostalgic
al aUtorscrierimemorialistice.
Presăra
rea cu celeeî.tev<l
poezii,
de.scrieri
de pcisaje,particularizarea
unorsituaWobişnuite
(vînătoare,
pescuit,joacacopiilor)
.Intr-ocircumstanţă
anume,portretizările
individuale
saude grup,celemaimultecuprinse
în
capitolulEriIlllerungcIl
luzdBc.qcbenheifcn,
apropie<:artea
lui ErnstKl'ugerde,beletristică,
cu
toatecă volumulareo certăvaloareştiinţifică,
prinfuncţialui de document
istoric,geografic,
etnologic
sau
sociologie.
Organir.area
întrefllllui
material
după
un
plan
strict
f.Geschichtlicher
TeU,Landkauf
undVorqescllichtc,
Dorfgescllichle
VOT!
1925bis 1940,DieLands(jhaft,
Gcmeindemesen,
f{ircheundSclzule,
VcreinsUtescll
HnelDorfilI,qclld,
Dorflichcs
Lebcn),.
la' carese adaugă
si reprodueerea
de hărţi Saude schiţeexcmplificatoare,
făcutede pCfsoal1e
avizatc,asigură
calitateaştiin\..ifică
de carevorheam
maiinainte.
Cele50 defamiliiasociate
la cumpărarea
iuitialăa pămîntulUi
prov,encflu,
Inmajoritate,
din Wit.tcmbeq:(,
una din ,,:\f1ltterkolollicn"
situatăîn jumătateade sud'a Basarabiei,
fie din
parteaderăsărita provineici,
cUnMfl.riewka
(p.27-·-28).
Cutimpul,f:nniliile
carefi-austrămutat
aiGi,peste1:10«('.1.
schitacu planulsatului),au plecatdincelemaidiverselocalităţigermane.
basarabene
(p. 86).Top0!l()mast.ica
localăpuneîn evidenl,ă
()orgnnizare
istorico-socială
prevalenl r0ll18nească
[Jîmprejurimi
lor saLului
Marient.Hl
: Cocolschen
(rom.Coc()ceni),
Cioara,Cărpincni,VofllesC1/,
Sarala-Rasesch
(rom.R<l7eşi),
PogOT!cscht
(rom.I'ogO[lCşli),
Toporş. 3. Cu
elementul
româncontactele
au fostsporadice,
clerezumîndu-se
la relaţiileinc.rent.c
cu oficialităţile,darşila uneleîmprejurări
particlllar(';.
lnlesnile
maialesdepiaţadedcfaceredela rruşi,
pestePrut,la numai20kmde'Vlaricntal.
Totuşi,despreo i\devt'imt.ă
relaţieetnicănu sepoate
vorbi,aşacum()mărturiseşte
Însuşiautorul:"MitdcnMoJdowauern
ausdClJNachhan](jrfern
hattenwirkallmVcrhindllng"
(p.149),deundeşiolipsădeeunoaşt.crc
reciproeiî.
Denicireaeţia
coloniştilor,
de surprindere,
dar şi de mişcatănimire,faţă de spontanamanifestare
afectivă
a localnicilor,
In momentele
despărţ.irii
din 1910:".Tet.zt,
in elenlet.ztenTai;<m,
standenuns
dicseMensehen
pWtzlichllahe,'\Vildfremde
Menschen
kamen,verabschicdcten
s,ichvonuns
IIndwcinten"(p. 1-19-150).
Totuşi.in ceipeste125deanideviaţăa eoloniştilor
germani
in preajmapopulaţiei
autohtones-aajlll1sinerent.
Ia schimburi
reciproce,
nu nUJllai
ecollomice,
darşi deobiceiuri
alevieţii
zilniec,rcClectate
şiln Icxic.Dincarteadefaţă,spicuil1l
exemple
ca : llarhusf,n,
uneoriexplicat
prin WassCI'mclonell
(p. 55,6G,85,12[),Ga/oschcn,
explica\.
prin Uberscllllc
(p. (9), Poppsche1!(J/ţscr
(cI.rom.dia!.popllşoi
"Mais"),
exp1ic1!t
priI]Maisbiiuscr
(p.1(7),]{arallchell,
ca specie
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de peşte.(p. 76),MaslincnpentruOlioen(p. 108),Plugar"cine rurnănische
ZigareUel1sorle"
(p, 109)ş. 8,
Limitatela relaţiilede schimbeconomtc.vcete
cu populaţiaevreiască
din Basarabia
şi
dinMoldova
de pestePrut au fostde excelentă
tntclegere.
Reproducerea
unel discuţiidintre
invăţătOl111
AlbertW\ltzkt>.
dinMarjental.şi
un.negustor
evreuin.ttrguldela Huşi,desprertdi.carearapidăşl.atitdebinegospodărltă
a satuluigerman,
lasăsăse.tnţeleagă
.reputaţia
coloniştilorIn rtndurtlepopujntlet
evreieşti:"Soerwaskonnen
cbennurDeutschescharren.
!".(p.56).
Lipsitădeambitiipoliticeşipaşnicăprinexcelenţă,
comunitatea
germană
depecuprinsul
Basarabiei
s-a caraetl(riz[J.t
printr-unmodde.vlatărestrînsla grijapentruasigurareafamiliei
propriicuuntrai 111destuM,
cit.j Iacultlvarea
tradiţiilor
delimbăşidecredinţăCI.l
carea,uvenit
din.ţara strămoşească.
Deaceea,caŞi In orjcarealtăcolonie,
şi ÎnMari(lntal,fl"l1ilipe
adunate
şiunitenumaiprinacesteţeluriCOmune,
[lprocedatinttmpscurtlaridicarea,
aproapesimultană,
a caselorindividuale
(ct.amănunte
despreacesteconstrucţii
la p. 43.,55,69-70, 128),cu aceea
a Intregiicomunităţi
: biserlca
şi şcoala(p.49,55et passîm),
clădireunică,duratăprinmijloace
financiare
proprii,
In1926
(numai
Iaun andar
d\lpă
satului
anul
s-adesfăşurat
aiciinaugurată
unÎnvăţămînt
de7 clase
inromană,
şifondarea
In germană,
ceea1).
ceDupă
a făcut
ca,1930,
şi la
Marlental.
aceastăcomunitate
etnicăbasarabeană
să un aibănestlutortde carte.Lupta pentru
prezervarea
limbiimaternein şcoală,greai in modexemplar
obstlnată,nu a scutitniciacest
sat. Istortaacestet
lupteesteceamaielocventă
dovadă
de forţă spirituală;
deorganizare
armonioasăa uneigrupărisociale,
şi eaar trebuisă constitnle
UJlcapitolspecialfnmauualele
şcolare
deazi,preocupate
exclusiv
deistorialuptelorteritoriale.
CartealuiErnstKrtigeresteşiîn acest
senso refertnţă,de careoriceistoriea-cult.uril
germaneest-europene
arede ţinutseamă.
LuminitaFttssc!

