
RECENZII, REV1STA REVISTELOR 

GISELt\. ZIFONUN, KommunikatuieEinheiteti in der Grammatik, Gunter Narr Verlag, 
Tuhtngen, 1987, 18:1 p. 

Dintre direcţiile lingvistice poststructuraliste, cea mai rodnică pentru gramattca descrlp- 
trvă pare !l.. fiorintare cornunicativ-f1rpnl!ltică .• Se încearcă fie integrarea unei. componente 
eomul1icatlv-pragmatice,ea tn gramatlca apărută In 19$Q sl1beida Acad!llieide Şţiinţe.in 
Berlin, Grundztiqe einer deutseheti Grammatik, fie rescrierea gramaticii din .• noua perspectivă, 
ca în proiectullllei Gramatici a limbii germane actuale, în curs de realizare la Institutul de Limba 
Germană din Mannheim. Unul dintre colaboratorii la acest proiect; Gisela Zifonun, tratează 
în volumul 65 din er!a .. rcteratelor" Institutului numit (Forschunqsberichte des ltistiluls fur 
deutsche Spraclie'): unele concepte de bază ale viitoarei gramaticl. 

Carte cuprinde trei contribuţii complementare (J. Reţlecţii aSl.1pra gralŢlafii şiiinlifice 
a limbii germclJle, II.Unilatea comunicattoă minimală şi propozitia - Despre definiţia uni/ii/ii 
centrale a unei qramalict şi III. Ce sint regulile [lramq/icale şi cum se . ţormulează ele lntr-o fJ,ra- 
malică?) urmărind conturarea unei noi unităţi gramaticale (sintactice) ,,!rtr-o reprezentare 
coerentă a obiectului şi sarcinilor gramaticii". 

Dezvolttndpremlsa, devenită un loc comun, că "limba este inainte de toate cel mat nohtl 
mijloc dC9?mullicarc, respectiv instrumentul cel mqi nobil al acţiunii comunicative de care 
dispunelll."(p·.9J), c;. Z. concepe gramatlcadescrlptlvă a unei limbj 'fa un l(lccte,f' slnteză.a .Pll:- 
noştinţeloŢure.iepoci despre c0rn.unicarca lingvistică, pe d o};lfirte, .i despr!!? Iilll'l)ă particIră, 
pe de altă parte. O gramattcăectuală trebuie să .cuprfndă informaţii depr cel puţin patru 
problem:,,(1) cu ce unttătl lingvistice de expresie ale unei limbi se acţlonează cornunlcatlv, 
(2) cum sint construite, după formă şi sens, aceste unităţi, (3) cum se. ijltegreal!ă ele Incontexte 
linvistice şi nellnqvlstlce şi (4) cum se structureaz:1 diterjt .1lCC<te Hlltăţi de 'expresie la •. dit. 'ite 
grupuri d.cvorbit9i şi În diferiLe ocaz:i d.e com!ll\icare" (p. 10). GramaţiciistructuraJc, care 
absolutizează fUIlCţia reprezentativă a limbii, sau încercărilor de depăşire nejustificată a gţani 
ţelor gramaticii spre domeniul pragmaticii sau al descrierii cognitive a proceselor mentale ale 
vorbitorului 1 ascnltătorultJi,dar şi gramaticii tradiţionale bazate pe conceptul de "propnziţie" 
li e opune "o nouă concepUt' gramaticală : gramatica unităţii comunlcative', ]{OM il (= kommuIli- 
kalWet Minimalausdl'llck).Punctelede vedere teoretice ale viitoarei grmuatici sînt: (a) regulile 
gramatieale. sînt purtătoare aleistemult1i limbii; (b) reguliJegramaticale l$i au baza în aeţilmea 
cornunicatiyă: (c) f(jgulile gramaticale se rap9rtează la fOlm.ă (miil9acele .. Jingvistice) p. 34.,.. 3&). 

Cara.cteriZaf{a.llnitătii comunicative minirnale (KOMA) se realizează prin mai multe 
aproximări succesive şi In confrnntarea cu unitatcasintactică tradiţională, "teoretic mereu 
contestată", pmpoziţi\l(Sulz).Incercările dc.adefilli propoziţiacR un concept imanent alllUCÎ 
limbi (G. Z. se referă la definiţiile propuse de A. H. Ga.rdner, Ch.F. Hockett, D;J. Allerton. 
B. L. l\Ii.iller) c;ontin, după părerea autoarei. în mod l1ecesar.un element de arhitral'itate sau de 
circul:!iti;\te. AcestperiC(l1 poate fi. evitat numai .prill.îrnbinarea In definiţie a.paramctrilor lin- 
gVisticiapa"ţlnilldunei.limbi cu pararqetri uUiyel'şali, Care depăşesc (adrul limbilor partiCUlare 
(R;· 9.4) .. ln.timp. ce. tradiţia gramaticală invocă criterii din dornenlullogicii, filozofiei sau psibolo, 



l actelor de vorblre 'î vartanta dezvoltatil de .J. 1 l)henn:Js i Thcor!« 
iS,  vot Frnn'kfurt,/ _,î, 'lPEl). /\ceast{t teorie c'lnhof2ază ccnceptui 
iatlcc acţiunea de oorbi:e sau acliuuea comunica- 
IHg), care poate fi s:Id.z:("Uci propoz1ţ'.in 

al "teoriei :(jUlli1 comunicat ivc" sau .. pn:,t€!,11l2ilicii universale" :it lui 
! p. 22--· :?i. Actiunea e:)Eluni(:nLL\/i este acea :fnl'fU:l a interact iunii 
I intcracţ.iurrii la adieă unul din tre partenerl propune 
)t'fn LHteţL-1 .n său, ridic9. o anumltă prelcnlie de 

d- lumea obicctivii, socială sau sllhiec-t.ivă, Iar c{1ă1:.:lt parte 
m'm:,nllPf'C şi i.ntr;':!, Î!J'i:.r·o rhll(', 1110(,i\:·,t:1 prin ,Htui de vorbite 

}'r;;-tenţ:Uh de vuHdi.t8te pot 1'j : d HL'v:ir i_n.tennbieclj--·/, 
loLt1iU:rteq cTitiLtţnor care sint. ;lnttiy-(ţU adev·1·- 

tine .normattvă, cu pri vire la re18ti-;1)r 
legitiln) r;;.i veridl.cit,l'te mhiec1,\.r:1 cu Iumea srttriect:!'v;l 
il1.?:g.iat cleee:;ibl1e ni,:::; vorbttorulr (el' Ltp;,lh_ de pret.enţii de 
:L13r.·tm.u ,)Tlucluri t\nrt.1fn:eDlf\Ic'-· de vnrhirc : conslaiative, 
este elr,:'e,,(care in c!::etl'ţ:ti, 
tin ()rquTwE-ul lui 
nTCţC,;';lt1fJ st:]nd1rdizat{ 

ti:uRi gni.nJ;1n.i(,lti}·V0J.jn.cDnLeJ{tJl)" în ,f:lJie ::i:11fţ, dttl'''tOt.UŞl r:,lr!thl 
enţexibnl SiLU.f.lţipn;J,iJ' Ş't :Qh;xl !,:....:te}iJul Lt earU\S0 i:nlegrcn'zil !C',. 
':\Jfninolo;,:';lcc posrhile diîltTC 1.l{()l\Ilt',,'Wi n- 3(;,te;}'}itlr.{e"ţ1lît 
ti've: r.n'.:lraai· 'ea' ti n in'Stnuuent de. }ncnt1 reînloci:d.t t11('(-;'J'ldi'i ;prIllt}·1.1In' 
i Uei;' (ît; şi,d,:11.ocnirea' totală, 1'1 ;Lennel1u.hi:i ;'ptdpoţ:i.ie-';- .'l'lI ':j}iimu i e;lz, 
l\Se eJas(; ({( jJTOlidziţii:, tli.stiH3C "Pi'.i'tt ;htlhn'r'1.' • .i'tr{wa ttrriTo;" [UU1:ţ('Dll(lc 
:':Ijc,n,JeuUi-: ,şi, 11t·2i'IHtii·'velf:::_, stlc, setundf.ir(! 
ti ajhă ni!?i 'O' ly;-tsăi:.rrr{i 'de.finit'9T-t:C c{Atl1JTliTC in 1 ;'r}_ilf'a caz) f;C 1;"n.l1'l1;ţ(i 
rea: ' COH1 po n 'en tel! G(nl aiI [.icr;, ('()i1 poz iţiiorl Ci l C',;) 
i!dofini snl('tnr;Jl-ililltaclit> prin ocm',cr.'\l1l!rd1; ""'I','h 
1111 ,",mod prodienţiv") "ClI complinidJe S:Yt\;Ellr,"lrJi, 'li'lh'iîeo'mpli1J'iri, 
:}MA sau de p'Fte a \laci y,"()MA în eal'0 sf' e!tlit d01J!!'(S:Hl" ,Hai U'l1\ltu) 



pretentii devaIiditale,puse'îfisă snhpriiilatui uneta dineIe. !n uHirm;] caz, o KOMA poate 
consta dintr-o propoziţie pr1ncipaU\ şi una sceundâră (sllÎlnnlol1a1ii,,· C8. ÎiJ cX'. Eu lucram In' g]'(l- 
(lină t cZnd a venit prietemu=meu 'pentru cii voiam st mă deslindIcînd «neam limp, sau' dintr-o 
propozitie principală' şi nna'<-."seeundară l1eintrodllsă"'-',>ca ln-e.::-;,. dl)l isi !Jllt, !tonlnzs{ du 
ntcltt, isi ancli qu! (Vii, bine, nu oii , toi bine), Exlstea]n unei si:ngure IOJYIli în hipoL2.xe este 
determrnată .de mottve de .ordtn stntactic (dependenţa activă sau pn-slvii, q Nu 
reiese. din conslderaţttle. autoarei ournse reCJ.J1l0aşte,primlitvl.nncia,dilltfl) n111i. 
muttej.pretenţtt.de validitate ridicate, 

ROMA şi propoziţia se întîlnesc în Pl'op'.lzl(iJl principalii hlicpejJ(h'ntă, 
atltpentruKOMA, cît $ipentrupropoziţk KOl'l'zA prctottprec "În mod 
zlţltle verbale indepehd':Jlte'făI'ă trăsături sensibrl eIa crmtexL' Numrli 
o decluccl'(; strict compoziţională a sensului descriptiv al pr'a]Sldz:lţ,'i,ij, 
baza pentru generarea sensulul supracompeztţtonal 
evaluarea inÎormatiei,legareade .context , puncte:« 

.KOMAs!nt' şi eonatrucţlllefără un verb finit (Nichl-Finit-HOMA). 
numnf unele exeulp'le care au ecluvarente romăneşti) .: 1) Zăpada de 5 e1r1. 
;A:stilzt coVligt proaspeti; 3) Deschi sruunat lunea; 4) Terorişti Împuşcaţi Ia Ipl1tatir,â 
5). Ceva nouv; G) GUTa desdzlsl1, vt! Tog 1;7) Uşa (J;!schisil ! " 8) iUd! Toti 
10) Bine !; .11) Rahat! ; 12) Ce frumos! Tuturor acestor construcţii li se por,te Up 
iloentlv clar: conslalalio (reprezentatio ), în ex.l-A, eroietic. în ex. 5,imperal/v(!tfJLila!ii7<1irci?- 
tllJ), In .ex. 6...,.9, expresiv, în ex. 1(l12. Modelul propoziţional al aeeRtOJ.· ex\Omple 
îhsă grade deJitabilitated1ferite şi, Ciliurmare, pO$îhiJitatea de extn,geredin 
:t?xtuillizare) a acestor, enunţuri este, deasemenea,. gradU\11i\ : modelul 'PIllf'M:liiiorml 
(,tabW ln construcţiil() utilizabile ea, titluri.; lozinci 'etc., de Upl\! 'c?ternpIiYlor. 
exemple ca 2,0,\); '!Ufli puţin stabil' in exemplele 3 sau 10 .. -12 : in 
În exemple ca:nDOllâ bucăţi dc zahăr ?,Vin sau bere.?, Cim.a ! Îl] nlLirnele 
economisesc 1i:ngvis tic 11 umai un'l iSQU III n i.mu Ile" rgU]11 cn Ve i; .cichia r -pj',3('I.ka t '[11 
ntl.ui modeHo,llte cOll'renţionalizat, car se refer(! la hlt)'egll1 endm al ac'i.jlJnii,( Lriliţtdiw'10"N!lIJ'flet?; 
{taIne,L- R,aportnte la situaţlLrelativ sterentipe (po"S'l:-bile, fIe excrnplu;:la n::5lcHH'unt sau Cll'H\jJ3lr.i- 
turi) chiar ace,sLe·'tlpul'L -'de expresii sînt, relaliv dlldepcndenle 'de. ;cun,telll1 ·'(ie 'ocu1'eD.-ţii, deei 
d:cc9ntBxtBaHzal"H-. ;Unol'-, aH-lne:t;lea :,!exprcii co:rnplcte, 'l1i 'situ.a-ţk.'"F nu ,H',se iH;ordă -tttltr.tvl,Je 
ROMA. ell intrînd lndomenilll. de cercetarea] soc.io·pragaliltieii .. G . .0. pl{',di:otlz,l {I tipO!07 
gie ,structilralăa uXlităţilor COllllHlÎc'lHve fărh verb fln.ib.·lleinfluGllţatii .de re 
impl'cguatăde propozi.ţia verbală (I'el'bal.qafz). Ele lltlsînt Iormescurtate ,!le aitor, '(;ll 
verb -finit. ci nlodele de.· sine: stătiitouret cu (J sintaxă. >?n1n:nt.le{i şi. pr!.1gl1atieă c.E1Hnc.-iJ:fatc de 
propoziţia verbală. 

t',Expresi11e cotnpleţe în- t'/lntextH -.:.. elipsQle (de :e'x0111pJn : / Vii la- nUI$(!.?-/ -, .i'i.""'1. 
! Ela I'nlneal două ouă, /Cflii1Tfrcih c&şi cornplc{e!e de KOIVIA (pe!'londe, de cxe;I:ipln 
pe .uşâ,ea staJa f'eI'wstrâşi amind()i isi căzură in omle) aparţin fi.orneniul1.li 
(Te;cfgrainmatik) . 

In cazuluniUi\iIor comunicativ!) de tip; expresiv (Au !.Sla/lădommiZui 1, Rahat!), 
aflate la .limita .ex.Lrcmă d, extemiune, G. Z.·.lasfl "",,,",tl'" proj:dE)l1!;!,.d."ei\ ele ridjcli ·.DJ"elc,nlii 
de validitatc'la!'o (anunţ,il trăiri, fi'i.r{l să 
primesc pÎ'in acc';te pretenţii de o. structură 
Au'! : 'dj'elfvhrbHorul] simLedUl'eTi;'). S.in'em 
eauţi1i:utului pro;plJzi-ţioH2J al; unor.· irrterjec."ţU rornâneşU 
ilocutiv este decQai.extu'1lizabil. 

încercarea de a inlrodll.e.e onouil. ullitatr: siril}l'f)'tj<.:ă, commlieativă, corespunde,. pe;alt 
plan, .şi ,?fOTl)lriloTlill gramatica mai cliul!ltimc18 dcc('nii, de a ren,uIlţsl la 
del'lni"l'e:. rrropoziţ,i.ei .prin rapo·tp'ea ah' Dl:vcr5(c1Le. tipul'HGX' d,e construetli 
propoziUol1ale delimitate, purtînz1, UilCIlJ"i, un eercetiilol' la allnl(bimernbre şi 
riii}nOlnembre-' verbale şi noeninttle, anLiljzabllb şi nealihHzabne, snhstiti:l.ile de I)l'Op'oz1ţll etc.}, 
atunci cÎud l1u;>e'Îneea'rcă'r'edueel'c.a lor prin"sulJlnţ"kgeren"fol'ţati'i a e1t;1\entelor 1:,,1'0 le lip· 
sesc ÎJa !'aPQrt cu prototipul propoziţ.iei vell1,BJe, este adusă la un nUniitor COlp.111l1' prin apelarea 
la eseuţ,a conţinutului W·opjlziţion[J.1 : "predi"<lt.ia" (uneori se folosesc sintagme ca "indici dcpre, 
dicaţieH sau ,.intonatie prcdieativă"). Ac.e'3t concept psihologie nI fti.ueţ,iei referenţiale a propozi- 
ţiei (vczi..J. Hies,Wasisl ein Sai, Praga, 1\1:11, p. 74) esLe evitat Îl! unele luerilri. tie, orientare 
structuralistă, pl'opul1indLl-se înlocuirea termenului (coneeptuJlli) pror:o=ilie prin enunt. Nen,- 
zolvarea problemej'deJOl1d a definiţiei rmiţăţii sinlncticc de bază face ca noul termen ,,:1 pri- 
mească in fapt' accepţi!i'!mreIitli a germ. 811lz: 'propoziţie', 'frazii:. ',chiv;,ilent de ProlJOziţie'· 



nE'CNZli 

Ur!i<ccrcctători utilizează la definireamopoziţieiIemm\ullliterl1leuţll comuIJical'c,d9,f cu SCIISlll 
limit!lt,la aspectul rererenţlal, diuteoria infQrmQţiei.,AspectuI Ilocutlv ul propQziţieţ ,este luat 
jn,collsideraţieIlllmQi in mod limitat tn gramatlca tradiţtonală. mai ales la claslficareapropozi- 
ţltlor »după scopul comunteărtl", atrtbulndu-se fieci\rui tip de propozitte o. singură sarcmă ,co- 
municativă. 

Punerea pc primul plan a mnoţtetuocuttvc a enuntulul apropie perspectiva dlngvtsrulut 
de perspectiva metacomunicatlvă a vorhttorulul.. Enunţurile Prtmăoară. lPrimăuară] se di- 
jerenţtază de Iexemul primăvară tocmai prin faptul că reprezlntă actede vorbire care pot soli- 
cita vaUdiblteaopjniei 'că.. a. ventt primăvara' .sau vcrtdtcltntca trăirlr-Lucurle]. vorbitorutul 
provocată de, ventrea-prlmăverii. In plan metodclogic, acceptarea a două IInităţiint[ictice de 
lJuză coexistente, unltateacornuntcatlvă minlmală şi propoziţia, prezintă avantaţuldea permite, 
pe de (1 parte, redennjreastructnral-stntacucă unlvocă a, propoztţlet.vpe fi", altă parte,eljb,enu' 
descrierii altor tipuri de enunturi de raportarea.torţq.ti't la propozttta verbală. 

Lucrarea Giselel Zltonun reprezintă, după părerea-noastră, o cOlltl'ibllţielnselnntăTa 
teoria gramnt.icală înţeleasă ca ansamblu de enunţuri, desprecusn gramattcă. 
Autoareaşt-apropus şi Ş reuşit "să integreze" rezultatele unor teorii, şi rnet ude de cercetare 
diferite sub semnul "afinităW" 101' cu un concept teorettc central: "legarea limbii de actiune în 
cadrul Interacţiunltsoelalevv-- teză comună atît "teoriei actiuni! cOIl11.lnicaHve", cît şi iingvisUcli 
sociale Jîl sens larg. 

Gramatica devine un sistem de reguli ordonate terarhtc.nrcăror scop-este realizarea (sau 
partictparea la realizarea) acţiunilor eomunicative, NllcleuT unei rcguli sa,umodelul (AJllslef) 
asupra căruia trebuie să>se concentreze ,gramf1tica, COIIstă înconexiunea'jlllCi anume configuraţii 
dll'mijloace linvistice. cu 'o performal\ţăcoillunica.tivă (kOlIflrllWika/ilJe Leislun,q). 'Cnt.rldintre 
ex,emphHe date de 0.:2,; Regula "Dac[, vrei să specifici un obiect,tltilizează,de exemplu, ofr'azi\ 
nominală' definită la singlllaI''', are ca model : (,Collfiguraţiaiuijloaeelol' lingvistice,: fl'1l.zilnoll1i- 
nalăde!inităla singular> <perfOrmanţă comunicaLivi'i: adecvllUlsă specifice un singnr 
obiect. (p/Hit ,-162); Umasemcnea model pe deplin struCLul'at se realizează 'abia la" nivelul 
regul.ilol'deâcţ.iune lillgvisticăproprithzise, deci In llivclulunltăţilor comunicativeşi al ()omple- 
xelor de asemenea unităţi. Unitatea comtnticativ1l minimală,devineatfeJ unitatea dehază 
a gramticii, ordineadescricl'ii granl<lticnle fiind descendentă" dela KOMA spreunitătilcSellJl1ifi- 
cative l11inimale (morfeme), Căci vOl'bitortllnre in vedere o acţillllecomunicntFvă(a dal111<;f<it, 
II face, o afirmaţie, a promite cuiva cevnetc.); nllCollstrnireaunci propoziţii, extragerea 'unor 
elemente lexicale din memorie etc, Actiunile c(llll11nlcatiVe de hază exp.rimatcde·KOJ\lA pot fi 
integi'ate În acţiuni cOlllunicative de ordin superior, a căror analiză dep:lşeştl nivelulgi'aI11alicii 
unităţJlor cOlTIllnieative minimale.' Diferitele tipuri de unil:5ţi (c()nstrucţ.ii) sinl,acLice sîrit'cerce- 
taie asUel de ramuri diferite ale lingvisticii empirice (gramatica lmităţilor cOl1lunicative I propo- 
ziţiei, gl'aaUca textului,socio-pragmatica, analiza eOllvel'$aţiei),;jînscOpul unei explicări cit 
mai complete a acţiunilor cQmunic:tţive, integrate în cOntexţul ]Oj"lillgvisticşi, nelingyiştie, 

"Teoria acţiUl1ÎÎcOIllunicalivC"poate provocf1', şia'provocat""'- JUStificate rezerve, 
mai ales printr-o anumită ipostazicre a competenţ.ei eomunicativc, care, conccplltă",dC J'. 
Habcl'lltaS într-un sens ant.r()pologie-I.ranseedeutal. devine pîrghiaprincipal:'îa istoriei'nmani- 
til.ţii. Ditr.f. Habermh,s !nsllşi preconizează necesitatea aplieărli sistemului său de coordonate 

universale ladesctilJl'i ,empiric-prLlglnaUce ale fenornehclor 
III con!nmlarea sa cu teoria lui ,I. IIahermas, G, propune "universalii1or 

pragmatice" (ale celor trei clase fundamentale de aeHunide vorhire, raportate la clle ',trei lumi 
posihile) pentru stabilirea unor clase de acţiuni de vorbire care ar forma "potenţialul ilocutiv" 
alunitElţ.ilor cOlllunicative, Principahlpl'ohlemii a viitoarei gl'amatici este tocmai stabilirea unei 

clasificări opetaţionale aac!iunilore!e vm'hire, clasifi.care In G. Z, 
gvist\ce rOl,lIl dea realiza "proiecţil spec;ifiee in1UllHi,l},Ca 
prohabil în jurul cOl\ţinutului propoziţjplj[il. "lJniyersaliiIe vo;rfi supuse, 
operaţie, pcntruprinlali'ltă, ulli confruntări cu a!lSalnbllllpooibilit'JţjlOf dee:x'presiţalc .limbii 
german() la nivelul unităţilor comunicativeminimale. AvCni' motivesii credem că 'rezulthtul 
va fi o gramatică mai ap'1'0pi:"11i'icte gramatica "inerentă" a acestei limbi: 

A.drian Turcule! 
Facultatea, de Li/ere 

Universitatea "Al, 1, Cuza" 
laşi, Buleourdul COpOtl, nI'. 11 



imVI:STA REV[S'rJ<:LOR 

ELEl'iA SLAVE, Metuţoreie limbii romane, 'J'.ipograJia Universili\ţîi din B\lcpreşti, 
Bu cureşti, 1 sso, 338 p. 

VolUll1ulMcla(orele limbii române (în conttnuare MLH) al Elenei SJ[lyreprezintă prima 
tratare eu mtentie de exhausttvltat c a uneia din cele mai controversate şi rlellcate .categortt 
semanttcc n Iimbli române, lnftafora"lingyisti:ll". 

în prima parte a cărţii găsim enumerate o serie din teoriile mai vechi mai no lprlvlnd 
diverse aspecte ale def'inlrlt şi analizei metaforei. Se urmăreşte o dellmltare noţiuniloI'deex. 
prestoitate, figural, conotatie, element a'[cctin şi stilistic etc. Este observat "procesul de rnetaîort- 
zare"; analtza fiind de tip struct uralţst slncroulcă. 

Ca şi în studiile anter.onre! nutuarea conferă o pondere deosehiblll,nhliieicompO!lenţhlle. 
Teoria ncutrultxărn, adaptată semantfsmului figurat al n1ctrjIor91 de Turna. Pavel 2, J'iiillî(lC .un 
frecvent punct de rerermtă : sînt remareate diversele ncconcordanţ.e şi diferenţ.e în aplicarea 
practică. a neutraltzărtt la nivel sernant.ic. . 

Important e spaţiul acordat în primele două capitole (teoretice) modului h1.creete 
concepntă.conotaţia (cea ncart lsti că), prezentă.ca subiect a trei subcapjtnle :. Conotaţti metaîortce, 
N aiura conotaţiei, Conotatia contextuală. Expunerea dlverselur aspecte aleacestetuoţturu.deevă- 
Iulo o centrare d e osebltă il ana)jzei asupra faptului în .dtscutte. 

Tot în capitolele 1 şi al II-lea stnt cuprinse o serie de consideraţii despretierioate,.despre 
sinoriimie şi despre distanta dintre termenul propriu şi cel rigl.1rat,collsidenlţiLcare antictpează 
modalitatea de tratare a metaforei din analizele pract.lce ale caprtolelor următoare care se consti- 
tuie Într-o a doua secţiune a lucrării. Aici metafllrele sînt grupate, conform arlrmaţtet autoaret, 
în "cîmpuri semanuce+st "grupuri de cîmpuri semunt.lce". Subliniem că, tnacestvolum, slstema- 
trzarea matertalulul nu aparţine unei grupări naţionale, ttpice cîrnpulutsemanttc. .ct, Unei taxi- 
nomii cxtrallngvtsttce privitoare la realitatea existenţtal obieelnală areferQnţi)or . .Aşndar nu 
putem fi de acord cu forIllulări ca aeeca f<'\cuU\ la pagina :47 : , .. Mai întîi şîntmtailzate rnetgforele 
bazate pe lexeme din cimpul semantic alfenomenelot nolurii[snbl. n.] şi anume.spaţiulextratetestru 
(lW1!ilUl, raul, râsâri, apllll!?, senin), p:lmîntul (pulbere, noroi, fug/oda., fecund, sterp); .• ",Ace.ste 
grupări (natură, vegetale, vieţUitoare,ornul, obiecte, telmiea sll,uacţi1111i .cul'entc.'Sllltura, re- 
latii etc.), sînt analizate ÎI1 funcţie de categoriagramatica](la cuvintului bază (e.ărueia j sc.adaugă 
automat derivat.ele) ca substanLive, verbe, şi adiective. Alăt,Ll.l'arealuecani:ăn derivtelor este 
făcută int.enţionat, In scopul oglindirii cIt mai fidele a aspectelor cantitative iUl'cgistraft.sţatis- 
tic, aspecte pe carc se bazează cele mai.multe dintre observaţiile cu. carneter conClllziv,NumărnI 
.. metasememcJor" depăşe."te cifra de· (i 000, ceea ct' justificii. urmLirirea permannti\ a ,eantitil\ ii 
şi grija de [\ nu denatura acest aspect: "Una din situaţiile c.n!,e ne-a c()llst,rlm la omiterea unnr 
explicitiiri, a fost, d.e pildrl, cea a grupiirii derivatelor in jurnl bazei, dacă au altl'ens dec't 
lexemul de bază: ploaie [cantitate mare], ploual [descurajati. Aceasta, deoarece. am s<t()Hprio- 
rilar principiul formării cuvintelor care dezvăluie direct microstrudnr". de cuib .lexical ;plo.llat 
nu putea să figureze şi la adjective, lntmclt ar fi dcna.lural aspec/nl canlitaUIi [subr. Il,J,a(:(:Ia.al 
I1llnn'irării .fiec:lrui lexem o sillgnră dată" (p. 48), sau "în ce priveşte formare,l cuyintelor, da t 
fiind că Seall prezentut iîn secţiunea teoretică] princijJaleleproeedse .şiprobJ{)lIIelestruct.\lrare a 
derivatelor figurate, vor fi lnfăţişate, în analizele Tespeeti.ve, 111ai ales aspectele cantitalivc" (sqbl. 
n. ; p. 49) etc. 

Schemele statistice cît şi observaţiHegeneralc carcîncheiefic.(:'uc .• anaJizăa . unui .grup 
semantic pun în evidenţă o serie ele relaţ.ii llrmărite .de.cil lungul tutlll'Or subcal;litole!Qf analitice. 
Ne este prezentat astfel raportul dintrc numărul :termcnilnr de bază (billjllţelş, metatoril:l) şi 
cel al derivatelor, dintre numărul terrnenilor f{u:{tdel'ivate şi cel al.tel'ln11i1ol'(:qderiyat.c!..rcll\7ia 
dintre metaforele deviallLe de Ia un sens propriu concret şiaeelea cnrecorespull(Î ul1uşeps propriu 
abstract, elim evoluează cantitativ şi nO\ional aceste sellsurila llivel figurat; esteyrmăritraporţul 
dintre "conot.ajiilestilistice" favorabile şi ec]c ncfavnrabile, dintre cele "curente",Jamiliare şi 
literare (vezi şi p. 43). Se scot În evidenţă seriile sinollimice; Se remarcă ol'i.de dt;- )riac,esie. sc.rii 
sînl p,lralele, în sensul că unei sinonim ii a scnsurilor proprii îi corespunde lina a sensurilorfignrate. 
Pentru a se obţine aeest paralelism, elementele proprii alc seriei sînt uIleori forţate, criteriul parţia- 
lităţii În sinoJlimie fiind dus deosebit dedepal'te, Se ajunge astfel la sibuaţii. eum este aceea.elin 
seria sinonimieă considerată paralelă [\ grupei: cerc (propriu) "figură geometrică plairă ... ,sferil 
(propriu) "suprflfaţă constituită de locul geometric al punctelor din Sj)aţiu •. ," paralel eu celC 

1 In special, vezi ExpresiVitatea melaforei lingvistice, I.n L.F", 1e6 
2 Noles pOll1' une dcscl'iplioll slruc/urale de la mUap/wre pocliqllc, în 

Ihtoriqlle el appliquce, nr. 1, p. 185 207, 
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(figUrat) "sfcră, intindere, cuprins, Ilmită (de cunoştinţe, de atribuţii, de ocupaţii etc.)" (p. 120). 
sţeră (figurat) "domeniu in cadrul căruia acţionează cineva, ceva" (ib.), Apare evident faptul 
c.ă seusurtlc proprtt nu sint sinonime. fenomenul există exclusiv la nivel figurat, paralelismul 
pr()priu-figu'rat fiind aici inexistent. 

Principiul unei analize paralele propriu-figurat rămîne însă valabil. în această direcţie 
ll).llnţioIlăm o serie de observaţii. Astfel, se remarcă (Ia p. 38) că, dacă, la propriu, genul tare al 
.substf\ntivelor este cel masculin, "la figurat. .. unii termeni depreciativi feminini pot fi folosiţi 
I>entfil masculln.inu însă şi invers. Aici femininul. .. poate fi considerat ca termenul nemarcat 
al opozitiei de gen". 

Mai semnalăm o serie de concluzii cum ar fi : organizarea adjectivelor dominant in "pa- 
radlgme antOŢ).irflie, cu multipleyalenţe stilistice" (p. 284) ; prezenţa sporită a adjectivului meta- 
tarie în limba. literară. faţă de ycrbul sau substantivul metaforic (p. 293) ; dominarea, În cazul 
verbului faţă de cel al substantivului, a metaforelor cu sens nefavorabil (p. 248) ; numărul neaş- 
teptat de mare al metaforelor care au ca termen de plecare "cimpuri semantice" referitoare la 
natură (p.fI2) etc. 

Metaforele volumului In discuţie sint stabilite ca atare (dupăcum afirmă autoarea In ca- 
pitolulal II-lea; p.26) pe baza rriaterlalulu] lexicografic oferit de Dicţionarul limbii române rno- 
deme,.Bucureşti, 1958, şi Dicitanarulcxplicatio al limbii române moderne, Bucureşti.. 1975, corn- 
plettndu-se : "unele lacune ale prezentării sensurllor figurate din dicţionare", iar detlniţtll e fiind 
preluate, cu mtct-exccpţll ; dhraceste . lucrări. 

Modalitatea de selectare a sensurllor metaforice decurge din viziunea deosebit de amplă 
asupra rnetatoret. Din diversele prespectlve asupra obiectului de studiu, volumul a ales-o pe cea 
mai largă ee înglobează la metaforă şi metonirnia sau slnecdoca. Această accepţie geueralizantă 
a'metaforei, semnalată tcoreticincă de la pagina -1 a lucrării, apare remarcată explicit abia in 
analţza. celui deal cincilea grup semantic , trectndu-se, de exemplu, peste rnctonlmlile creier "minte, 
judecată", inimă (2) "fiinţă, om.. indivld", singe (1) "soi, rasă", norbă (1) ,.îndemn, sfat,învăţă- 
tură" (Incadrabileunei serii Semnificative), iarnă "an", pană "stilul, felul de a scrie al unui autor, 
arta. de a scrie ; scris" ş.a., sau .peste slnecdoce ca balsam (1) "miros foarte plăcut", rimă "vers" etc, 

Opticgeneralizantăcontin\lă însă şi dincolo de cea mai amplă accepţie dată noţiunii 
de(igurat 'A;şadar, chiar dacă admitem convenţia conform căreia in limbă tot ce aparţine evolu- 
ţiilor figurate se încadrează metaforei, este mai dificil să acceptăm extlnderile dincolo de această 
Iirnită. 

Astfel, în lucrare se subliniază frecvent importanţa raportului dintre sensul propriu şi cel 
fillrat (IIletaforic deci) al unui cuvint şi legătura directă care există între dlstanta dintre aceste 
două sensuri şi tntensltatea metaforei (vezi, de exemplu, paginile 21, 62, 92, 104,248, 249 ş.a.). 
InsistăI11,. subliniind căoricit de denominativtzată ar fi o metaforă lingvistică, situaţia implicită 
i.elel11entară ee justifică statutul de metaforă al unei evoluţii semantice presupune obligatoriu 
raportarea (prin t.abatere", prin "deViaţie", sau prin "opoziţie", cum numesc diverse curente 
teoretic estproees) la un sens propriu al acelulaşl cuvînt. Cu toate acestea, cuvinte ca : făţarnic 
(I>' 85) "weIăeut, jpocrit",Jăţilrnicie (tbtâ.) "prefăcătorie, Ipocrlz!c, falsitate", spilcui (p. 202) 
".a.-i Î):griji În. mod deosebi (şi exagerat) ÎIlfăţişarea şiţinuta; H se găti, a se dichisi (excesiv)", 

, rnămăligos (p. 97) "lipsit de ene('gie. de iniţiativă; moHu, bleg" au decădea (p 193) "a fi.în declin; 
a se deelasa, a?e deprava" sint cOl1siderate metafore, deşi În limba română ele nu au şi nici n-au 
avut niciodătăacest statut (fapt oglindit, de altfel, bine In DEX şi DM), opoziţiu sernemică 
liil!d ipexistentă ţîtă vreme cuvintele menţionate n-au conţinut şi nu conţin alt sellS decit acela, 
"rnetafqfic·'. Sememeleeal'e .aleătuiesc respectivele cuvinte au fost utilizate totdeauna In sens 
I>rOprillfeprezentînd noţiurll care ontic slnt refleetate lingvistic prin încărcătura lor afectivă. 
MerlndJle acelaşi principiu ar trebui să ineadrăm la metaforă, de exemplu, toate diminuti, 

 Ylelilllbîi sau toate derivatele augmentative. 
. ACeastă serie.ţle euvinte, . gj'cşit numite metufore, reprezintă manifestarea extrcmă a 

tendinteţde. extindere 'J figurii semantice In discuţie .. 
Extillderile' cele mai frecvente pleacă de la illglobarea In i categoria metasememclor !1 

mărcilor stilistice :.familiar, deprecia tiv, il'onie şi de la includerea In rindul metaforelor a unor 
g()neralizări sau analogii semantice. 

De exemplu,spilcui (ste marcat In DEX ca aparţinînd limbajului familiar, mămăligos - 
celui depreciâtiv. Verbul/opt (i se găsec În volumul prezentat şase utilizări metaforice), la sensul 
al doilea, "a (se) dizol;va (în ?pă)", nu poate ficonsiderat, după opinia noastră (şi a dicţionarelor 
PEx., DMeare-lnotează/a11]ilial'), metaforic. Diferenţierele semice faţă de seusul de bază, eti- 
mologic « v. sI. l' OIIl:!TII , cu sensul "liquescere" = "a face ca un corp să treacă, prin încălzire, 
din stare solidă in stare 1ichidă"; vezi şi DLR, XI, partea il III-a, p.412), se 'produc la nivel dero- 



tattv, semele de bază (cu accepţia generală de "a [se]. transforma înHchldvjpăstrîndu-se neal- 
terate. 

Coutormaceloraşt prjeip!i. estede preferat şo]uţia orefită ele DEX . în cazul cuvintulut 
neofU( < 1'1'. neopliutc), al .ărni SCl1S •. .persoană care 3. adna t1e Cllrînd la ocauză sau a intrat 
într-o grupare şi,e îneă.nelniţiată deplin" l1ue. Cllsidl'at.mctaforă (ln.MLH, 133)1 ci  etin<Îere 
denotativă a sensului etimologic "Persoană. cal:sa îm!)ră!işat de c?fînrl on(măreli[ţi .. S?nSUI 
etimologic este atestat în limba română (cf. şi DLr:. VII, 1, p. 296) 1l111J1.ai în reconstituirfludin 
franceză ale lexlcoanelor de la începutul secolulni trecut, adevăratul sens prelua t>de limba noas- 
trălitemră Illnd care este considerat. ca atare, ci ca o extindere. 
denntat îvă Il sensulut 

de 
de sens, lipsa. unor 
Iare" (notat ca 
anu mai face. ee a 
l'Opse.3). 

Aceste inegalitftţt puirun semn de întrebare asupra observaţiilor. şiconcluziiloiJJ'll1date 
pe grijn mnnifcstă pentru. cantitate şi sta ttsttcă. 

Oscilaţu!« sint inerente într-o lucrare în care materialul destuclju.vdeoseblt de-vast, este 
reprezentat de cea mai senslbi lă şi' .sublectrvă zonă semantică. Considerăm efi la. baza ., majori- 
tăţii Incgalitătllorm cnttonate (dincolo de aplicarea inegală a metodei .de lucru) stă-prtnctpml 
conform cărula "tăria", intensitatea metaforei al' fi determinată. înprirnul.rjnd (dacă. nu cumva 
chiar stcxhausttv) de distanţa dintre sensul propriu şi cel fignrat.Priueipiul respectiv este. pre- 
luat de autoare dela aceia "care s-au ocupat de trăsăturile conotaţtcj prezente .lntcxtul artts- 
tie" (p, 18),darnll se tincsutlclent seama .de taptnl-căuonart.ist.lcul pre<Up\me criterii. aparte 
de apreciere. Astfel incit.dacă.uzulunei metafore are o Importanţă relativăjn cazul poeziei, 
pentru metafora "lilJgvistică" el, uzul, este dominant şi nu distanta notlonsIă dintre .sensurlle 
propriu şi. figurat. .La p. 285.întîlnim. urtpătoarele copshicraţij: "T)'ansferulmetaIoriq .ClllIOSClIt 
sllbdnumircade sirţestf)zie, bazat pe transpunere," scuzoricllă, este destuLdefre(XtCllt}111imJ.>. : 
miros dulce. glas llloaleete . .Aşoeierea senzaţiilor apropiatc.într-o lmhinal'o.ca}niro, dulCţ nu crc(\ază 
o surpriză deosebită şi ea atare astfel de secvenţe nu slnt foarte colorate stilistic. înstfrhiml), gla 
1ll0a.1e asociază senzaţii îndepărtate, stabilind relaţii si.lltagmatice a căr!)r. incomp<J.tibiFtăte se- 
mantică asigurăy:ldite efecte conqfative':' Sllhlîniem.că dulţe e5telreglstratinţqar' qicţiqnarcle 
C3. avînd sensul al II··leu figmat, aşadar metoforic conform MLR, cuprinzînd (l serie desubsen,suri 
ntilizate şi ele metaforic printre care acela referitor la mirosuri. 1\Ioale, în accle\lşidicţ}ouare; e 
v11zutconforln m:llllli cadenotatî.v atunci c!'ndse rcfel','ila &lll1.cte(situaţia eprelllatâ, de altfel, 
din latină, unde mollis, -c are frecvente şi denotative utilizări de tipul mollia lJer/Ja); Deci fa]1tele 
stau exaetinvers de(:îtsÎllt elepl'ezeutateîn citatuide mai sus. flepetărn., ÎllaeestC(\zlllLsubiecti- 
vitalea cerceUirii sau a receptării creeaz:l respectivele ill,dverlenţe, ci premisa teoretic de:la 
eare scapleca l, 

Crisfilra Plorescll 
Institutul de Filolo{Jl.e Romană 

"A .. PhiUppide" 
laşi, .Ir.Codre;;cll, 

:J Menţiolli'uTl,. printre altele: acid,-cl "ironic; rău, răutăeios", cuc;,lucrtl extravagaIit", 
diclator "persoană· autoritară" (lipseşte din seria sil1ol1imicădespol,tiran, menţionată În MLR 
la.p. 142), disfanţa"a se deosebi,asediferel1ţia", distanţ,! "deosţbire,.difel'f,lnţă",expirt.\;,,;l t;fl\1ri, 
a pieri", fermenl "stimulent psihologie, social etc.", pOpl11d,09 "cppilmic". 



RECENZIi 

RICHARD SÂRBU, Texte tstroroinăne şi glosar. Cu un studiu introductiv 1 stroromăna _. 
azi, Tipografia Universităţii din Timişoara, Timişoara, 1987, 124 p. 

:LllG1:ea are,ClUl) arată şi titlul ei, trei părţi " un stţ!diu,inll'oduCtiV (p. 1-24), o culegere 
fl(exi.e (p.2Ş-.-70).şţungl.i/sa.r (Il. 71-.l). Toatesînt valoroaa« .. prin diversitatea informaţiilor 
m;ivind.tflrţ(l actuală a Ualectuilliiţroromân" prin natura ţextelor (este vorba de "teme din 
yiaţaqţ.tqaţţ .. zilele", p.;22) şi prin bogăţia lexicului glosat. 

Antorul.a răcutanchetcdlrecte. .tn 1982, In .Ietănşl Suşnleviţa, "cele două .localitătt ro- 
.prezentattve pentru cele douăramurt ale Istroromânilor" (p. 1), dînd o lucrare. cu ajutorul căreia 
cercetătorii îşi pot completa şi aduce la zi cunoştinţele despre acestIdiom. Lucrarea confirmă 
ş;i îp.(}giiJ(!şty.illIorJTI.:aţiill), dincen;tările anterioare ale lui Emil Petrovlcl şi Petru Nelescu. 
Dealtfel, .. l.wii.info1"\ltori,aş cum .releşe din. textele respecttve, lşi amintesc de aceşti doi cerce- 
tători qaşţde alţii carl'l,l111 vtzttatsatele tstroromâne. 

Vom. reţine aici. 9teyll. din Ideile ce se desprind . dinIucrarea lui Richard Sârbu. Autorul 
constată că in .Ieiău elementele vechl s-au păstrat mai bine decît in Suşnieviţa. pmă ln.decenlul al 
treilea al seluluinostrnlqclitatea .Ielăn af;ost, de altfel, mai izolată. Scăderea opulaţiel 
Istroromân« 'este aici mai lentă. 1]1 1913 existau 674 de [elănenl; în 1964 existau 500, iar 
l}(!U1H,;Rîh.ardSil.rbu numără circ? 400 de locuitori, care trăiesc compact, nu tmprăştlatt.itn 
lR2riunler d.ecasă. O dată ee graiul din .Ietăn se vorbeşte nu numai acasă, ci şi In alte tmpre- 
jurăi"i, el nu are tncă un "rang familial", fiind, cum remarca şi A. Kovacec, "limba satului". 
Richard Sârhu precizează, de altfel, că "istroromfmul mai vtrstntc ori mai tînăr, bilingv prin 
excelenţă; are O conştiinţă lingvistică, hine conturată, dovedind' In. fapt că. a «cuvlntă po nâşu, 
po [eţânskI »tnseamnă cu totul altceva decît a ' .. «cuvlntă pOhyvătsk'i" (p. 3). 

-Cu textele culese autorul a putut constata că frecvenţa cuvintelor străine in Istroromână 
estetnult mai 'redusă decît cea a cuvintelor latine păstrate. Statistica făcută de autor pe 
baza-unor tex:tedill volum arată că la un text de circa 3000 de cuvinte.ccam 1/3 sînt de origine 
eroată sau slovenăşi 2/3· de origine latină. Aşadar, lucrarea ."ilustrează că. ponderea In textul 
iStrotomân actuâl pe teme cotidiene o deţine lexicul vechi romtlnesc" (p. 17). Persistenţa acestui 
i(iiiltlJ.seobser\răîllspeeial la nume, pronume şi verb, Ni se pare interesantă remarca autoTnlui 
eăformele deeolijnnctivcumotfemul, de origine croată, neca ;,lnprezent ... sînt. mult concUfate 
. ne construcţ.îicuinfinitivlll,care sînt bine fixate in istroromână'\ca In exemplele: "Ş-atunc a 
vbritspllre"; "Veriţ merindă!" (p: 6). 

Istorotllâhflnu .... . ..aşadar, o.limbă care moare. Ea este model de idiom de tip 
rdlnncsecare anpuşiopllne o rezistenţă, mai al98 prin sistemele fonologic şimorfosintac- 
tic, ..oputernică presiune aloglotă (croată, slovenă, italiană), manifestată secole de-a rindul" 
(p .. 2). 

!lil"!GÎnţgles, (tutorl11 "cordăspaţiul cuvenit şI influenţelor străin,(lşi mai. ales, . cum era 
celOr 51tl.Y, Qbservaţiile sale confirmă unele constatări mai vechi sau adaugă altele noi. 

cîteva 
1. GcneralizareaformelOlL nelltre ale adjectivului şi adverbului În anumite construcţii: 

de.mJvor·" (p;.!)). 

2:Fnnectoateinlpnse la VocatiV, mai ales la cUvintele de împrumut: Cume ISinco 1, 
şi (eliţe' 1 (p.lO). 

3. Acceptarea UllOr construcţii din limba oficială, neadaptate la sistemulistroromân: 
upala;,prl,ita"f\Pl'il1dere de plămlni", vişe fziat "mai mulţi oameni" (p. 18). 

4.Ctearea de ,construcţii mixte: sitim !arcva> stâra besreca> betdra beSfreCQ (p. 19). 
5; Sep::tf::t:rea auxillarului, în frază, de verbul de bază "cnl11 am io cuvintăt" : "misles 

coişi ăstitzmerein petriint lucră" (p. 9). 
6. Frecvenţa clipsei: "Cum, âm io cUVilltât, av şi iei'" (p. 9). 
Antarlilarată că influenţele străine abundă in lexic, topică, elemente suprascgmenlHle, 

nu fl15ÎÎ \1Î în fonologie şi morfosintaxă. Multe din elementele aloglote sînt adaptate sistemului 
liîigvi!ltlc lStrorot11âu. tn anumite situatii "elementele vechi istroromâne impun structurilor 

caracterul lor romanie, ordonînd materialul slav In spiritul lor conservat de-a IUIl!,ul 
AA\'Urj.lor· (p·l4). 

Cititorul poate, aşadar, să-şi dcaseamacăistl'oromân.a se va folosi lncă, multă vreme,că 
sC'vai'dezagrega sub ţJresiunea infIuenţelor strKline, ci va supravieţui, cum spune 

liIutQrul, _,cu ulti11litvotbitol'i" (p:14). 



Lucrarea lui Richard Sârbu, care cuprinde cea mat Inttnsă culegere de texte istrot6mâne, 
după cea din 195!1 a lui Traian Cantemir, este un Instrument de lucru preţlos pentru cei cfn;e 
studiază specificul dialectului Istrorcmăn în etapa actuală. 

Ştefan Gtosu 
Facultatea-de Litere 

Universitatea "Al; IAJuza" 
laşi, Buletrardul Copouint.l1 

EMIL PETROVICI. Allasullingvlslic r0111(t1! Il. Introducere .. Redactori:. Doina Grecu , 
1. Mării, Hodica Orza. Coordonator :. I. Mă!i!, CJuj-Napoca, 1988, .428 p. [Unlversitatea din Cluj- 
Napoca, Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară] (multiplicat) 

Planificte să apară ca primă parte Ia ALR TI,notele. introdncitoe (referÎt()afelalocalităc 
tile anchetat.e şi la informatorii folosi ţi, cu observaţii privind transerierca fonetic!!,: . eu u.ele 
însemnări legate de desrăsurareaancheter etc.), elaborate de către Emil Petrovicl, anchetatorul 
şi autorul ALR II, se publică acum, la Cluj-Napoca, prin efortul unor pasionaţi şi competenţi 
dialectologt, care-şi dedică de multă vreme o mare parte din activitate cercetării şt.valortttcărti 
In aterlalelor din ALR, rămase în manuscris: Doina' Grecu, 1. Mării şi. HOdicaOrza.c (1; Mării, 
In calitate de coordonator, a conceput structura volumului prezentat,normelede\redactare şia 
efectuat revizia finală.) 

Este o tntreprjnrtere cu implicaţii majore pentru cunoaşterea. şi interpretarea \ .. corectă a 
Atlasulni, un fapt ce introduce cltltorul şi spectattstul în laboratorul intim al unei Iuorărr.de o 
mare valoare. 

Volumul are la bază răspunsurile primitedm 85 de localltăţl la primele 60 de întrebări 
ale Chestionarului ALB II. COmune eu cele ale Chestionarului ALR l,la careredactortiadaugă, 
illspirat,nofeleJOlletice şi cele dejurnal, redactate.de către Emil Petrovici. 

Inforrnaţiileprimite In. anchete sînt structurate.fncapttolc cărora li..sea!iaug!i unele 
note ce aparţin redactorilor. Alcl.ipentrnjtecare localitate, pe baza lucrării Recensămintului.ţjeneral 
al popula/iei României (din 29 decembrie J.930), voLII şt IX, Bucureşti, 1938,1!)40,s!ntv;rifi- 
eate .şi corectate atit. datele privind numărul Iocultoriloruial caselor, cît şrcomponenţaetrncă 
apopulatlei. De asemenea, in notele edttorilor, apar-adesea Gonlpl!)tări,.pl'eeizări.şi. explicaţdi 
utile aduse .textului original. . . . ,.' .•. •. . .• . \ 

Prima partea . Introducerii la ALR o II lnregistl.'eaz!iinformaFiprivind.lQcajitalea. anche- 
tată: numele.oflcial.vpopnţar, de hatjucurăşi colectiv al. satului respectiv •. numărju.Iocuttortlor. 
ocupaţia acestora, relaţiile lor cu oamenii din alte. părţfetc.vrăspunsurtle priilliţfe la .. 'Unnu!.l1,ăr 
de 27 de întrebări. .. . .... .., ..• / . ',' .....' 

Capitolul al doilea prezintil date rcferiţoareja inf.ormatqriifolosiţi in' aUclleţe,Pe bilza 
materialului provenit din 15 întrebări' numele şi prenumele informatoruJui, vîrsta, o.cl1Pilţia; 
şepala .1!l'mată, . notaţii privind familia acestuia. etc .. \ Tot. aici figurcază şilllmărll.lilltrepărilor 
din Chcsliolwr la gare acestua răspuns, . .' ..... •. > '. '. ". o ••• ••• • •• , 

Partea llnnăt(Jafe cuprinde răspunsurile filntrcbări .(uga diu, afilrR cl;l,estionarl.lllli 
introduct.iv,intreparea nr .. 5(7), înrgistrîndl1ume de familie, prelltllJle. şţP9recleJ snprillll1!.l1,e. 
Pentru localităţile din afara teritoriului actnal al ţării al .fost menţionate şitoP911!me1e (răspu117 
suril.c primite la întrebările 17  22). Materialul tqponimie Înregistrat In tOilte.celeillte localităţi 
a fost Tedactatseparat şi este. publicat în acest. tom al "Anum;ului", AntropOl1Îlllgleşi nll.metc 
de locuri; Îlll11ajoritatea cazurilor, sint tral,1scris.e fonetic (mai. rar;.litţ\ffl,l'izate) şi .\lllcori; 1.1).1l,i 
ales la porecle) s.uprilllull1e,aparul1!)Ic expJicilţii care uşurează inţelegerea. numel.ui. 

Ultimele două capitole redau cu exactitate notele zilnice (jumaluZ) şi cele lillgvistife 
(fonetice) aşa cum au f()t consemnate aeste.ade către. Emil I:'etrovi.ci In timpul anchetei 
sau după efectuarea ci '. . o', ••. •. 

Pentl'll cine.nu a consultat .pinăaculTl măcar sum.ar manuscriselegin.ALH TI,păstl'ate 
In. arhiva Institutului de Lingvistică şi Istorie Litm;arădin Cluj-Napoca, yohlll1ul acesta consti- 
tuie o adevăraLă5urpriză, dacă ne referim, mai ales,.Ia ultimele d()uă părţi ilIe IntroclucerilJNo- 
icle{oneliceşi J ul'nalul). 

Acestea, d.ar în mod special Nolele(lingvistice), frc(;vente şi destul de all1ănll.nlite;aproape 
pentru fiecal"c 10caHlateanchetată, atestă,ln primul rind, fet)011leŢlele caracteristice ale graiului 
respectiv. 

O atenHe deose.bită a acordat ,nsăEmi1 Petrovici foneticii, urmălind selJ,imbările condb 
ţionatcşi necondiţionaLe ale unor sunete, arh"ismele, inovaţiile şi i!lflu()nţele sesizate in grai, 
qcose])lrHe.ca.ree"istă intre prOll)lilţia bărbaţilori .cea a femeilor eN, 



-: .. , .Diil1,sPr.e •. exemplificare, uneje dintr eacest.ea : .Fcmeilcau 13, § (rar s; z), pe cînd bărbaţii 
aurle preferinAS,<ţ{rrq"g)" (pct. :365, Ciocă,neştî Suceava, p.:2(7);"Femeile paluta lizează 
totdeauna Iahlalele, Bărbaţii evită palatalizarea' (pct. 514. Coropccntc-Jasi, p. 2:';4); "De la 
femei am ' auzit de, obice! pe ii protonlc pronuntat a: îlatnt nd" (pct , 2, Peccnişca-Caras-; Severin, 
p" ,il; "J::lotacismllUlUaipar!l. păr la şi falsa rcgresie mazfn/ne" (pct. \lS, Scărişoara-i-Alha, p. 50): 
"Femeile rotaclzează mult mai des ca băTIJaţiL" palatahzcază Iahialcle mult H18i consecvent. .. , 
păstrează cuvlntecaracterlst.lce moţcştt care tind să dispară In g1'3illl bărbaţilor" (ibidem, p, 5:1) ; 
la Poiana Sibiului ,,3 straturi de Iimhă", cxemplificate prin' lul: (i) şi lukţt' (i) în vorbirea fe- 
meilor, lupli ti ), "s-ar Ii z ls mai demult", si lup t i), fonwl. recentă (pct. 130, p. 74): "sl-t-c a de- 
vcnitsr: itşlg" (p('t.)41 Micăsas,a" --.,ihiu, p. 81) ; "'!l,şii Ilnall Sll1t adeseasonort, cu toate ('ă 
re(i,llşj"riar"ll lldiftOl1g]lLia eî.l1chis"jpct. 172, Arpasu 1 (tq , Jos, T. Sibiu. P r 93).; "Dialect!] 1 
ttnde spre z.;', spre pierderea formelo,r 'ţil', lui'> p, b, Se. pstreqzăînsiî s,.z (ci,,q.i) şi (\ § (clit , 
qhi )" (pct. 228, 'J'opliţ.a - Harghita, p, 143) : "Dentalel;;, şi velarelc sînt puternic palatalizate' 
în"il.<tc9JUi e!f'.(pcţ,250.,p,etl'cştii de,Jos,p.150) etc., el::;, 

, Deşi 8bsQryaţiUe de ordIn f811qtie pred(illliI\ă, ,s îuUII\esc şi unele notaţii),H'ivind morf(i- 
lqgt:: , .. "i\,rtic(jlql .. singular.}nascu}in ,e ,.!lZ s,au ,"Lll(u)sHu -alli sa u,clţjar:,.nln. Nurn'li în frază ,de- 
Virte,cle,obiceic-u" (pct.c\l5" Sc,lrişoata -,-,Alba,p. 50);"" .cei din, Gheţai' formează aoristuJ în mod 
cu LoHrl arhaic: mi'ncaiu, mîncaş,mincâ, mlncămu, mincall1, mÎncanl" (ibidem, p, 58) : "Persoana 
aUl',a plural a indieativcl1ui prczentesteidcutică cu persoana a IIIcasingular" (pct, 182" Cer- 
natu--,-Bllaşov,p.:,,98):La Zăhal::r "se zieeal',vii!tj scardu=; aU venit, s-au dus" (pet. 192, Covasna, 
p, 103); "La Roşia foarte des la masculin singular şi plural un se deosebesc formele articlllat\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 formei persoanei a treia din 
singular pentru pcrsoana a trcia din plural la toale conjugilrile şi toa te Umpurile"(pet. 705, 
Piua.petrii-Ialpmiţa, p.2(8); existenţ.aperfeetului simplu (pct. 833,l'etrila--Hunedoal'fl, p, 315). 

Tot" Îll'legăftrră CU problcmelc' de limbă,trebnie sllblini:\t. faptnJeăin întreg volumul se 
'lltlInese nenumăraţrtermcni (fol'melc}{lcalc). proprii localităţiiancl1.etate (sau unei zone moi 
lal'i},unii, dintr einecunoscuţidiţionarelor sau atcstaţi spo;'adic. Iată, cîtivadllltre aceşti9 .: 
cocW"cărăuşi '" eurpenari ,mărU/ pooI'" ţăTaIl, plugar" (ct,., 2,T)ecenişca -Cara şSeverin); CÎr- 
cz'aq "uleior"',v6mnăr "rotar" (pet. 27, Glimhoca -Ca3ş-Scvsrin):, bacele "băcitele" (pet. 1n, 
ArpaşI;i de '.Jo-...Sibiu);c?cllrele"gogoage", prîncorre "cJătile" groase ,de un deget", pocnztă "chi1i- 
II111l'i"," chindeallii;,ştetglll'i; bal1îale'\ cius/ă şi.m.<Iă "rămăşi ţele de la flortnl rahi111ui 'O, cimpoie- 
iuri. .,sLl'ig(Uuri", bâlân "insLrulIlcllt pcntnlhătut hătsala", 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 
SaU ditr-o .,alta îvecinată. Iată un exemplu ?olleludellt: "Mw,graiuldin, SăceJe,hni fae im- 
pvesiaul1nigrai muntenesc, '. chiar, şi vorbit de bătI'Îlli . ..imi vIne a· cred!) că dialectul săi:clean 
vhia'vea C!lll1 aceleaşiearactere ea cel de azi, dori,r că avea palatalizal'ea lahialeIor, care azi 
dispare" (pct. 12,G,enlatl1---I3raşov,p,98), '" .' , .. ', " ' " <' 

Destulidedes, în tii'l1pulanel1.etelor, ", ,înJul'lIal, J;;lil Petroviei a notat observaţii 
nUlllunaicucaracter lingvistic:, cli,altele" legCJte .de istoria sahlhli, (veehim.ea, originea numelui 
etc,), ocupaţiile oamenilor,' situaţia economică şi' eulturaIă a localităţii, obiceiuri,tradiţiietno- 
grafice şi folclorice hul1ta,drllşteJe,tovăl'ăşia.flăcănol:la Crăciun şi AnUl Nou' ; vezi p , 122, '130, 
136) etc. 

, Ih u(:e5.L sel1,, ifltilc1t.eva. fragmenLede texte deSpre: pori: "Pol'ftlI felelor e lnplinămoc 
dificare., Im!tă p';,('el del Sătişte. Cel vechi [este 1 cu o Iotă cu bl'oderii roşii, cel uau, cu două 
eatrifiţencgre. Einteresant acest ascendent alsibieni10r supra făgărăşenilor" (pcLI 72, ArP9şul 
deJosSlbiu,p.93; 9: 161,19}JetcJ; vecllimea (originea) localililţU:"Un moşneag 
pretiridei't'It"iin' străm{}Ş nu şUecînd, 'demult, a venit din Ardeal la Coropccni cu alţi 
6 tovarăşi (7 familii). Aici au găsit numai 3 ..case. Din aceste lU fmnilii şi din altele care s-au adu- 
natdin:toatepărlîIes-format Satul" (pct, 514,Coropceni '"- Iaşi, p, 22:3) ,: "Toţi spun că stnl- 
mOŞcli au venit dinTrallsilvaniail'Jniispun [ciildinCorbu, alţii, eUnPrunduJBîrgăului, PaJa- 
talizarea ,dmtaleIor ar r>;ltca fi un indiciu al oriinii lor, ardelene" Se pra,potc îll:ă ettllmnai 
llnelefami1iiau venitdin'j\l;dllaJ"(pet.,551'Pipirig- Neamţ, p, 242);n!lmelelocalitâ(ii: "Nu- 

deiJ\.J[tiri{irHâ trebuie eă nre snul deJa faptul [că] ele ieilncep pădurile şi munţii. Cu 
ţlxcepţia Sucevitci, esţe llJţil11l11 Ş'1t îns}'r\, IT}unliiAezărjle IT!lJlornse <ţin munŢi trebuje cft s.ţl1ţ. 
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de o dată mai recentă. astfel că acum citeva veacuri de la Marginea pînă In Maramureş n-a fost 
nici o aşezare omenească" (pct. 386. Marginea - Suceava, p. 217) ; Ocupaţia Iocullorilor r "Cio- 
bănitul e In mare cinste la dinsii. «I.a măsură", cînd se tntovărăşesc. e o adevărată sărbătoare, .. 
Cîştigul principal îl au din exploatarea pădurilor. Sint plutaşi, lucrători depădure, dar.şilntre. 
prtnzăt orl de exploatare. Au o cooperativă forestieră" (pct. :65, Clocăncsti Suceava. p. 208) ; 
"Locuitorii, care îşi zic [urceni , sint a gricu It ori , lucrători III cariere sau .cărăuşt, trnnsporttnrţ 
trunchiuri de pe plute sau pietriş din Siret la Tecuci. D8 asemenea, unii. lucrează la o Iabrică 
de cherestea din apropierea localităţii" (pct. 605, Ftrrcerrî! Vechi- Galaţi,p. 252); situaţia 
economică: "In sat, sărăcie cu toate C!l. au fost huproprlet ărtţl cu .5 hectare. Aproape tott măntncă 
numai mămăligă. Totuşi, Ief.ele (şi flăcăii) fac lux. Se Îmbracă orăşeneşte" (pct. 872. Măceşude 
.ros - Dolj, p. 330). 

Am Jurnalul, ctt şi Notele scot În evidenţă nu numai meritele ştttntiflce ale lui Emil 
Petrovlcl. de scrupulos cercetător şi recunoscut specialist In domeniul lingvisticii, In general, 
şi al diulectologlel, în special (unele note constituie adevărate mlcroarttcole de fonetică'dialec- 
tală), de subttl observator al aspectelor soctalc, culturale şi politice ale vrernil , ei şi calităţile 
sale, poate nebănuite şi puţin cunoscute, de rafinat stiltst, de literat. Printre observaţiile strict 
ştiintifice, comunicate cu sobrietatea specialistului. In fraze precise, ca într-un studiu de istoria 
limbii românesau de dtalectologie, se întîlnesc, pe parcursul întregii lucrări, nenumărate frag 
mcnte şi chiar pagini Intregi, de "jurnal literar", de autentică literatură, în care frumuseţea şi 
senstbllltatea stilului Incintă prin plasttcitatca imaginilor şi .a frazei rnelodice. Dăm un exemplu, 
ales la întîmplare' "C01l3cul îmi este in casa de adăposta TCR- .. ului (vreo 1 100. .m attltudiue); 
.Iur împrejur, pădure de molid ce pare nemărginită şi pustie. Totuşi, de la 500 la 500 metri este 
cîte o poiană cu 2-3 case de moţi. De fapt sînt aici inmijlocul satului. Dacă asculţl Wne,se aude, 
dincolo de perdeaua de mollzi, vorba vecinilor şi Iîşlltul coaselor (se taie finul). Seara chiuiesc 
dintr-o poiană într-alta, se mînă cu strigăte vitele la adăpost sau acasă, fetele (şi femeile) zic· 
în tulnlc. Vuieşte pădurea de zarva atîtor oameni. La această altitudine (sint cătunurl ...... crin- 
grzr(i) -- şi mai. la munte), in pădurile seculare de mollzl. trăiesc aici mii de oameni. După ee 
B-a întunecat. liniştea imensă a pădurii e turburată numai de sunetul melodic al cîte unui tulnîc" 
(pct, 95, Scărlşoara -- Alba. p. !lI). Sau altele, la fel de elocvente' "Lucrez la priJllărjeln sala 
de consiliu. Toată ziua se perindează ţ.iirani pe la masa mea; sînt curioşi ce pot· face cu atitea 
notiţe ce iaU. Prezenţa lor e fOarte utilă' n controlează pe subiect şi·] completează Cîteodată 
Insă mii Împiedică să lucrez, mai cu seamă cind incep să se pl1ngă dc ieftini rea bucatelor. şi de 
impozetcIe cele mari. Mă. simt foarte stingherit suptploaia Intrebărilorlor, Cine a ieftinitbuca" 
tele  Accasta e întrebarea ce o pun mai des. Li se parc că există o conspiraţie Impotriva lor; 

guvernul, domnii, negustorii de cereale s-au Inţeles să scadă preţul bucatclor,ca săJi exploateze pe dînşii" (pct. 316, Slnnicolaul Român --- Bihor. p. 175); "Casa e mare, spaţioasă, curată. 
Mobile de la oraŞ. După ce ai văznt aranjamentul cochet din ca.să,te surprinde wspectul primitiv 
al gospodăriei. Garduri scunde de nuiele la curte, graidul mic. i!coperit .cu stuf,' uneltele lăsate 
ici-colea prinClll'te, căci şură nu prea există prin sat. Vitele sînt mici,piperl1icite. Ţăranii aceştia 
Îmbrăcaţi ca nişte burghezi, ale căror femei fa.e un lux rujnător cu toaletele (ciorapi de mătasă 
ctc.),. au o gospodărie de sălbatici" (pct 705, Piua Petrii Ialomita. p. 271). 

Publicarea lnlrodUcerii la ALR II îşi relevă competenţa d1l()stibită şi prin acee1tcădatele 
cunscmnate aici pot fi comp:uate cU.Hcelea Înregistrate În anchetele pentru NALR, Un . studiu 
în 3'}\lst5cm urdi)scoperl lucruri il1Leres3.ute privind aspectul soCial, cultural şi demografic al 
localităţii, schimlYărlle survenite în sistemul antl'oponimic şi toponimie, În cel fonetic, gramatical 
şi leKi('11 al g:·aillriIor. S-ar stabili cu exactitate ce trăsături lingvistice s-au păstrat, care sInt 
elementcle novatoare, ce rol a avut în evoluţia graiului limba literară. eurc sînt mertele mijloa- 
ep,lor moderne de clllturalizare 1n această direcţie 

Concepută şi realizată cu minuţie şi rigoare de către cei trei lingvişti clujeni, pe . baza 
unor principii editoriale adecvllte, ediţia de faţă punc la ÎndemÎnacititoruJui un material.valoros, 
In primul rînd de natură lingvistică, şi aduce In circulaţie fapte Cll şin()cunoseute, care .au meritul 
qe il întregi datele pe Cilre ni le oferă volumele tipăritc din ALR II. 

Ion Nuţă 
!nslitutul de Filologie Română "A. Pl1iliFpide 

!afi. ştI'· CodJ'Cscu, p.r. ii 
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mll/0is/ic român Ll , elaborat, în cadrul Muzeului Limbii Romane, 
SextilPt1şcariu, de Emil Pctrovici şi editat, in cadrul Institutului de Lirigvis- 

J,ll"litJ,U, de Dolnn r.M;lrii, Hodica Orza, S, Vhld, Coordonator' 1 l\UrÎÎ 
din Cluj-Napoca ] (multtplica+: ", 

Hăinas iri manuscris, Chestionarul ALR 1I, elaborat de către Emil Petrovict în vederea 
reaHz:riiaJlctlete16rpenLruAtl,'I,apa]'e publicat acum pentru primadntă şi este editat de citiva 
cunoscut! dialectologielujeni: Doina Grecu , L J'vUirjj, Hodica Orza , S, Vlad (coordonator, L 
Milrii;care "lt gîrldif struetllI'ilgelH'TaHi şi particulară a ediţiei, a elaborat normele de redactare 
şi,'plmtru aaslguraedlţteiounftatc ctt mai deplină, aerectuat revizia finală", p. XXIII-XXIV; 
acelaşi editor a redactat Cnnintn! inainte, Nota asu pta ediţiei şi cele trei indice care compun 
Alle.;1:a volumului). 

Prima parte aed: ţlelcuprlnde textul Chestionarului: par/ea inlroduethn: (60 de întrebări. 
numerotatedeIa 1 la()() de către editori, comune ambelor chestionare ale ALB) si chestionarul 
proPl'i.u·.z[s.Acestadin urmă-reproduce textul d e Tucru redactat de către Emil Petrovicl şi fo- 
losit ÎIlcelc85de anchete (acelaşi texta fost utilizat şi în anchetele din sudul 111l11l1rii de către 
ŞtctanPaşcaşl Th. Capidan) şi cuprinde il 800 "de puz! !Ji " (cum, pe bună dreptate, numeşte I. 
Mil,riiaşa-zisele>întrebăli);nUmerotatc de 1a2 001 la (j 800 (poziţiile 2001-2160 devin 6801-- 
(\\l()O, deoarece în Clicstionatul ALR I pozitrile stnt-numcrotnt.e de la 1 la 2 160, 

Pentru-realizarea se cuviuca evidenţia efortul depus de autorii ediţiei În 
organizarea materialul ni lui intr-o formă acccsibilă şi u ti lă oricărui tip de 
cltttort. 

textul fiecărei tntrebărt, urmează indicaţii 
acum clinALR II, a răspunsurtlor inregtstrate. 

care apar, numărul h:ll'ţii sau al paginii (la J\IN) 
neglijabilil, de a afla exact locul şi (elul în care 
material a fost publicat şi cît se mai află încă In 

"n"r'UllP In totalitate edltorllor este ideea. întocmirii unor indice, în primul rind 
.problcmelor anchelaie, 

i\:cest indice de materii cuprinde probleme lexicale, rnorfnlogl ce, antroponlmice şi de di- 
vevsc!altenaLuri (obieeiuri,supm'stiHi,diferiteindclctniciri), dnr înrcgistreaz:l, În afara faptelor 
cltl'eatrfost programate (subliniateîn Che,'fionar),toH te elementele componente ale propoziţiilor 
sau frazelor forJllulate peiltr\l'a fi,itra<1useln grai" şi prin care se urmărea, în mod expres, doar o 
cheStiune de morfologie sau de sintax{t. îr1tr-uH exemplu ca Puneti se pălesc la soare (î. nr,:': '1'25)., 
Emil Petrovici, a notat nu numai răspunsul obţillut pentm se. pâlesc, problema programată, 
eia notatşT'răspnnsllrilc pentrupurcei şi soare, termeni iuventariaţi aClHn ln acest indice, IW!i- 
carea.IJllniărnl\lilntrebării,care urmează imediat după problemele incluse în indice, diio imllgine 
gloebalăaS'upra freeVC11ţ.eiunOl· tel'l1ienÎ. care au suscitat interesul anchetatorului şi, în acelaşi 
timp, înlesneşte \Uurtca.cititoru!ui carenrmăreşte în întreg materialul din ALR n o anume 
probl<elU;i.5'î.U .un ,anumit termen; 

Opei'aţia aceasta presupllne omllncă deosebită, chiar dacă ne gîndim numai la fnptul 
eă'3 f&st neccsară o lectură integrală şi continuă a întregului material pentru identificarea tuturor 
pi'oblemelor, CaSăQ1Umai amilltimde obligatiVitatea lecturii paralele a chestionarului şi a 
fişl'!lor Înregistrâte; la individualizarea' l1oţiunilorete, 

Ultimele trei părţj ale volumului sînt grupate ln jineu: Indicele denumirilorlalincş/i 
din textul chestionarului, lnrlicele hărlilor fonetice şi nlOr(ologice inlerprelafive şi Sumaml clwsli· 
anarula/; 

În ânsamblu, ediţia de faţ.ll este o realizare Certă, o editare care se irnpunea, pentm 
a faCilita ennoaştereadh'lictăi1>îlIluia dintre cele mai valorottsC chcstionure dialcctale şi, datorită 
acestui lucru, a pntea interpreta corect răspunsurile întregistrate în anchete, 
. Textul publicRtllueste doar o simplă reproducere a manuscrisnlui. Editorii au ştiut sfl 
Jezolve şiL)laţiiJe lJ.Hti,cornplicate şiunel probleme Illl indeajllns de elarit'icste, uşurînd astfel 
munca acelora cRrc Cercetează şi lltilizeazll materialul din AL Pc Il, mai ales pe cel nepublicat.. 

Publicarea chestionarului pune la dispozil.ic specialistnllli un instrument de lucru incon- 
testabil, util 'i asUizi pentru efectuarea unor anchete, dae:'l ne gindim la bogăţia şi la varietaten 
Îlltrebllt'ilor ("poziţiilor") care-l alcătuiesc, la faptul di, datoriHl acestor lucruri. ponte fi 
considerat superior aceluia clupă care s-au făcut şi se fnc ancl\clelc dialcclale pentru 1\'ALH, 
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Tipărirea Chrsttonnrulut AL R 
ne reţinut, iar munca (competentJ\ 
a fi subliniată elogios. 

rcpreztnt.ă în dialcctologin rom.ânca:·.că o realizare demnă 
de editori, pentru pu hllcarca accst.et lucrări, merită 

Ion. Sută 

Chestionarul Atlasulni lingvistic romlin I, elabora t, în cadrul Muzeului Limbii Române, 
sub conducerea lui Sextil Puşcariu, de Sever Pop şi eelitat, i'n cadrul Institutului de Lingvistică 
şi Istorie Literară, de Doina Grecu, 1. Mării, Rodi ca Orza , S, Vlad. Coordonator: I. Mării, Cluj, 
1989, 148 p. [Universitatea din Cluj] (multiplicat) 

Tlpărtrcn pentru prima dată a Chesttonurulul "lLR I a avut loc la scurt timp după ce, 
în 1988, apăruse publicat cel al ALE II. Este un fapt demn de semnalat. aşteptat de multă vreme 
de acei care ce.rcetează dlalcctcle şi gratunte româneşti, () apariţie care Se impunea. Autorii 
acestei hlcri\ri sInt aceiaşi dtalcctologt clujeni, care an editat şi Chestionarul A.LB II (Doina 
Grccu, I. Mării, Hocliea Orza, S. 'Vlad), iar principiile care au stat la baza redactării sînt aproape 
identice cu cele ale volumului precedent. 

Chestionarul ALB I cuprinde cele 60 de întrebări introductive, comune ambelor at lase 
(AI.R 1 şi A.LH II), la care se adaugă un număr de 2 HiO de .pozrtii" redactate de către Sever 
Pup, numerotate de la 1 la 2 160, cu care autorul a realizat cele 310 anchete dtalectalc. 

Ca şi in cazul editării Chcstionatului ALU II, în volumul pe care-I discutăm editorii au 
menţionat modalităţile prin care a fost redactat materialul publicat. Astfel, după enunţul În- 
trebării, se fac trimiteri exacte (titlul, volumul si numărul hărţii) pentru problemele puhllcnte 
in cele 4 volume din ALB 1 apărute pînăin prezent: st.t: IJ I, A.I.R TIII, ALB,M 111, ALRlVl IIII. 

Ediţia cuprinde, de asemenea, Indicele problemelor anchetote (indice de materil, în care 
articolele au fost realizate de către toţi autorii ediţiei) şi o Anexă, redactată de către L Mării, 
în care sînt Ircluso Indicele denumtrilor latineşti din textul ch-stionarulut, Indicele liărtilor fonetice 
Şi rnorîoloqicc inictpretaline si Snmarut chestionarului, 

Cunintul Înainte şi Nota asupra editiei sînt semnate de către 1. Mării, coordonatorul edi- 
tiei. eeJ cnre a făcut acest lucru şi pentru VOlumul ce cuprinde Chestionarul ALR Il. Aici se f'c 
unele precizări legate de tehnica rcrtuct ărllor, se dau cîteva amănunte privind struotura chestio- 
narulni şi se poart.ă discuţii pertinente referitoare la conttnutul acestuia. 

Trebuie subliniată şi aici importanţa publicărti Chestionarulur Al.R I, valoaşea şi actuali- 
tatea sujn contextul general al dialect01ogiei, rO]11] pe care li arc tncă acesta pentru efectuarea 
unor anchete dialccta le. , . 

Apreciem, de asemenea, încă o dată, munca plină de pasiune a cercetăt.ortlor clu.lenÎ, 
rii:!oarea şi. competenţlCu care an alcătuit D.ceast:'i editiI.), Cil]'C pune în circulaţ,je un important 
instrument de lucru JieI) ni speeialişti. . 

Ion Nulă 

V. FRATIL1\., GmilIl de pe Tfrnauc, Texte şi glosar, TipografiaUniversilăţii din Timişoara, 
Timişoara, 1986, 274 p, (multiplicat) 

LuCrarea de faţă este o completare fil'Casc{l a unei căl'l;i mai vechi a nceluiaşi autor, con- 
sacrată unui anumit tip de grai .i intitulată P1'Obieme ,<peciale de djaleclologie. Graiul de pe valea 
inferioară a Tirnavelol', Tii11işoara, Tipografia UniversifăţH, 1982. lVlonografia aceasta, realizaUI 
pe baza unor anchete efeduatc în 17 localităţi ale judeţelor Alba şi Sibiu, urmează modelul 
clasic al unor astfel de scrieri, cuprinsul fiind elocvent în acest sens: Introducere '(cu sumare date 
privind istoricul loc111ităţilOl' şi metoda de cercetare a materialului înrepistral), POfletica, Ouser· 
l'atii llsupra sistemului fonologic al graiului, M.ol'{ologie si sinlaxll, Formarea clwtnlclor. Lexical. 
Un capit()l de Concluzii deville interesant prin aceea că autorul propune, .,pe baza unor noi 
criterii, o nouă repartitIe dialectală a dacor0l11:111ei" (p. 1), 

Volumul pe care îl discutăm acum îi .iustiJicătntru totul apariţia şi el aduce pe prim 
plan fapte concrete, care vin să susţină partc8 teOl'etidi (cu caracter lingvistic) expusă încă di.11 
)982. . . 

Aşa cum rejţ!se şi (ţin titlu, cqrtea cupr\n(ţe dNlă părţi bine sIJ'ucl:,ln\ţ, 
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Prima (p. 5231) include un număr ele 152 de le »t; diatectale, care provin din 10 localitătt 
ale celor două judeţe amintite mai Inainte (Ceiaieo de Baltă, Iteisa i Jidvct , Tiiia, Lunea Ti'rnauct, 
lclod, Sinccl , Valea Lungă, Lodrornan, GlogolJct, Ccroăii Mic, Ceroăti A1aTe, Ctăciunehi de Jos, 
Bucertlea Grî noasă 51 Mihulţ, toate în judeţul Alba: Micăsasa, judetul Sibiu: Iipsest.e, dintre 
localităţile illclusc în primn lucrare, Păiuuic _ .. AlI·a), lnre'fistrate Î'1 perlcnrta 1970-1\172 (cî- 
teva texte din Sinccl, în anii llJfjO si 10fi'!). Majoritatea textelor slnt inedite, eu excepţia unul 
număr infim (şase), care au mai fost. publicate, de către acelasi autor, în Culegere de texte dia/ee- 
tale şi glosar, Timişoara, 197:1, p. :r; -·53, şi apol reproduse în volumul Texte diatectale şi glosar, 
Timisoara, 1981, p. 67·-89. 

, SInt +rnnscrise fonetic texte reprezentative, majoritatea dintre ele urmarea unor convor- 
biri fixate de către snchctator (texte tematice), referitoare la diferite îndeletniciri (lucrul cîm- 
pului, cum se lucrează la clnepă şi la vie, fabricarea vinarsului, cum se face pîinea, despre trelerat, 
războiul de ţesut etc.) sau la unele obiceiuri şi tradiţii (sezătoaren, nunta, daca, cununa, Anul Nou 
etc. ; sint transcrise, de asemenea, şi unele producţit tolclortce ; lrigfUuri, doine, colinde, cînte- 
eul cununelş.a.j.Tmportanţa .cestora c0l.lstă In aceea că, prezenUnd in speclal fapte din diverse 
tennillologii, ele pot oferi cu uşurintă material lingvistic compnrubrl. 

Celelalte texte, cărora autorul le-a acordat o [ltenţie sporită, sint acelea date spontan, 
pornite din iniţiativa inrormatorulul. Sînt "textele libere". {intîrnplâri , amintiri etc.), pc baza 
cărora se pot face cu mai multă uşnrlnţă şi mal aproape de adevăr, observaţii cu privire la mor 
fologia şi sintaxa graiului respectiv, se pot trage concluzii Interesante referitoare la procedeele 
stilistice folosite elco Iată cîteva titluri,pe care le conslderăm ca reprezentative pentru această 
categorie de texte: Despre Cela lea lai Stefan cel Mare, Unirea cea Mare, Amintiri din al doilea 
război mondial, Despre Cetatea de Baltă, Anul 1848, Recrularea [cciorilor, Amintiri din primul 
război mondial, Inundatiile din 1970, Timotei Ct pnriu, 1,907, Despre cetatea Glogovelllilli, Originea 
Scltei/91', A.mintiri din armald, Despre Ion Nlaiorcsctl, La Podul M[(l'eşa/ai in 1918 etc. 
. Transcrierea. foneLică arc la bază sistemul de notare din ALR (şi NA.LR) şi rigorile metodo- 
logice folosite la alcătuirea unor volume de texte dialectale publicate (Oltenia, Muntenia, Porţile 
de Fier). 

Importante prin valoarea lor lil1gvitieă, IllCTU rC8lizat atit datoriUi informat.orilor, buni 
povestitori şi cunoseători ai graiulLli pe care-l reprezintă, cît şi anchetatorului, care a ştiut să 
dirijeze o mU!1că •. ancvoioasă, In vederea realizării unei cercetări ample şi exacte, textele selectate 
,de eătre.v. Frăţilă reproduc fapte de limbă semnificative şi realităţi proprii zonei anchetate. 
Ele constiţui, în esenţă, preţioase contribuţii la cunoaşterea reală a unui grai, aHîturlndu-sc 
altor culegeri Ia fel de valoroase, datorită cărora faptele de limbă populară pot fi puse mai uşor 
la îndemîna specialiştilor, în vederea l'eallzării unor opere ample privind istoria limbii romiÎ.l1c. 

Ca o observaţie de amănunt., pentru că avcm de a faee cu uu volum. de sine stătător, 
amintim că, poat.e, trebuiau prezentate şi aici unele date sumare despre istoricul loe:llităţilor 
Hnchetateşi elteva :lmil.nuntc despre informatorij folosiţi, deşi ele apar în lucrarea pnblicată 
în 1\".l82, .... . •. ..' 

G[osarul (p. 232269), cea de a doua parte a cărţii, euprindc,în gmeral,elemcntelexicale caracteristice [!,raiului din zona anchel.Htă şi este Întocmit pe bazO] textelor eulese de aici. 
Elînreg.islrează cuvint.e, sensuri, IOcllţ.iunÎ şi expresii nea testate în dicţionare sau atesta te, 

d'lr învechit.c, dialectle f.lră precizarc1. ariei de răspîndire, rare, specifice unei zone restrînse. 
eu accent diferit etc. 

Fiecare articol cuprinde: cuvintul-titlu (redat în formă literarizată. cu indieal'ea accen- 
tului. ţinînd seama de corespondenţele culimha literară ale particularitătilor foneticedil1 graiul 
studiat). indicaţiile «rauntic:tle, sensul, localizarea si, uneori, explicaţiije etimologiee. 

In general. Glosarul respectă l'cgl1li1e de bază alc rcdaetării unei astfel de lucrări, dar se 
pot face totuşi clteva ob>;ervatii, unele chiar de amănunt, menite, c.redern noi, să contribuie la o 
eventuală imbunătăţire. În cazul in care el ar mai fi republieat. 

L Unele cuvinte se regăsesc şi în Glosar dfalectal. Valea inferioară:a Tlrnavelor, publicat 
ele V. Frăţilă in "Anuar de lingvistică şi istol'ieliterară", tom. XXIX, 1983--1984, A, p. 265- 
-l10. Cuvintele in3erateaeolo trebuhuîntr-un fel marcate In volumul pc eare-l analizăm, simpla 
mcnţiotl'1l'c, dintr·o110tă de lap. el, dî ,,0 variantă ffi-xi amplă a Giosaruilliarn publicat in .. .'; 
nefiind edificatoare. La un simplu sondaj, ele exemplu, din cele 18 cuvinte de 1'1 litera A, doar, 
Ul1ul, ajur, -Ilri, este 110'.1, restul apiîrindln .. A11\1ar" .la litera B, numai 10 cuvinte, din 31, sînt noi. 

2 Alte cuvinte sau vJ.riantc glosa te ca.racterizează o arie dialectală mult mai Întinsă, 
iar unele di!lU'e ele S?, intîlne3c şi/a alte provincii decit Transilvania sau sint proprii limbii li- 
terare. Ultimele ar fi trebuiL înlăturate, iar pentru celelalte era necesar să se inrlice, pebaztl 
dicţionarelor şi a unar IUCI',{l'i de specialitate, şi regiunile În care ele mai sint atestate. Iată cîteva 
ee,1lple : qcWm'I\I, Cii "ll5t\jl"Qi", alPI$1 "augusţ'" blrS4, (:nţljaţ, cCld4, ţ4lclar "Ct.\Zll <le ţ\lică", 
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. . 
din/' căpă!«, rărni, ceasl.a, ciuhă, coace ,,(Despre cîncpi) A ajunge la maturitate prin căldura 
continuă a soarelui" (Nu se coc şi alte plante 'i), coclet, cotdea "coarda viţei (le vie" (lntîlnit tn 
Dolj, Olt şi Telcorman), coşer, coteţ, cuîăr, curechi, dărob, dirjaiiă, qăluşcă , qruma», hădărdg, 
lmblăciu, tmpării , inturnu, inveli (mireasma), mereu "f:1d l'li([z", mierlă, moare, muiere, nnună, 
necăjit, omeni, pi.ţi«, poate, pori "portnlLoi", roadă, rosti, tuoini t , -ă, sudul, şo pru, ş pi rl , şterge 
"H pleca ''. tol, ultuitură "viţă n ltoit.ă", nittars, zdrobii "rupt de ohosea lă" etc, 

cl, Cnele. probleme rltscutnbl!e privesc sensul şi ethuolovta unor termeni: a mcricar ă 
denumeşte şi o vartetatc de struguri, chtar !n zona 'I'îrnavelor : cioăbo TIU are nimlc comnn cu 
"struguri, vin de Ch,!l'!is" :i nici cu ceast a "struguri, vin de Chnsselas (Franţa)", ei provine din 
magh, [muscat perlă de 1 Csaba "varielote de c.trllgllri" : ciutnurlăn ('ii ciutnnrsl ăn'ş credem că 
provine din magh. csămozslo ; ciuinurhii este Iormat de la clumnrlău, dacă nu provine chiar 
direct dln magh. csinn orlen.! ; lloc1.qhibulgăr nu arc la bază germ. Neuburounder (ncatestat în nici 
UIl tratat de ampelngraf'ic), ei germ, Neuburqer "varietate de struguri"; poate fi şi o contarninare 
între magh. nag!l "mare" şi germ, BUTgeI' "varietate de struguri" (tcrmen frecvent în Transilvania) . 
sau provine direct din ma gh. naqiţburquudi fki:kj "vaJ'i{\tatea de trugllrj": rizlu (întîlnit in 
Transilvania i sub forma rizn) poate fi o prescurtare din rirluriq "rieslini"" (formă atestaU\ nu 
numai în Transilvania), jn rizli IlU este pluralrll primei forme, ci tot (, :rrescurtarc de la rirltll.q, 

Accste observaţ.ii de amănunt, care e referă mai ale< la r;luwr, nu afectea:ră cu nimic 
importanţa luerMii. Cartea lui \'. lră!ilă repre'.intă o contrihl)ţie de valoare in dialeetologia 
românească şi ca dă p05ibilitD Le scJceialişti!or, şi nu mana; acc·'tora, de a f'tlIlf·aşlc în amănunt 
un grai deoseHt deintcresn.nt, dintr-o zenă 1ingvisUdl mai p\ltin studir tii. 

Ion Nnft'i 

VASILE FRATILA, Lexic%pie \'Î toponimie rOllJlllcascâ, 'Timişoara, ,.Facla', 1987, 
207p. 

Volurnul lui Vasile Frăilă reUllcşte stud.ij si articole publicate antetior In reviste de spe- 
cialitate şi în volume co!eetive apărute Înţartl S8\l peste bot'll'C, 

Lucrarea este structur8tă îndou{l see\iuni : I.. LeXicologie şi II, TOţ'onimie. 
Prima parte este consacrat\ în exclusivitate, UJHI' Note lexicule şi etimologice care cuprilH1 

cllvinle,nintagmc şi variante popu13r( valfll'ificute fie direct <il' pe teren (prin cercetări efectuate 
mai ales pe valea Tirllavelor), fie din aUase li.lgvistice, culer;eri ne texte clialectule şi folClorice, 
glosa re regÎfJU.Jlc. J 

SîutalJnlizatc atit unele cuvinte pc c31l' de dispariţie, utilizate din ce în ce r;6'ai rar (cari 
!dr3,scUInp"linexpFe<:ja('ari-cari, dui 1$ "doritof'\ inft3')la. "0şe aruncau ş.a.), dţ şialtelej care, 
deşi cunnscllte;ti iutHnit(\ în lucrări ele specialitate, jşijuştifj{,:ă aici prezenţa priit faptul că au- 
tQl'ul le stahileşte sel1snri şi etimologii noi, descoperă alte aţesUl!'i (bedă, branişte; maşteră ş,q.), 

La fel de interesante sînt şi comntariile fiîcl,lte pe \l1arp:illel unor cu)'inte care 11\1311 
apărut pînil i1CUlll in dicţio113re, termeni proprii unei Cll11l1l)jte zone din Tran'i1vunia,discutaJ.i 
acn1U, .. peljtru prima dst{J, din punct de vedere erpal1ticşj eţimologi,': bdrălale"a avea de l)1c1'U", 
"a aveane<1az",branişlc"fl'ate de mînă", dezmădllrc:"a se dezmembra", {Zeşi"a zdrobi"",a strivi", 
fllSr;t'i "lujerui .eepei cu sămînţă" ş. a. 

Referitor la prima secţiune a volumului avem de făcut clteva observatii, nnele dintre ele, 
de amănunt. 

în primul rInd, trebuie observat f".ptul că o parte dintre termenii cuprilJşi aici au fost 
discutati anterior, de către acela5i !,.utor, Intr-o formă sumară, stal.,iJindu-se sensul şi timoIo2h 
lor in nrtieclul Glosar dialectal, Valea inferioarâ a T:l'l1auelol' {nublieat In "Anuar de lingvisticii 
şi ii'lorie literlll'tl", .tom. XXIX, 1983-·1984, A. Lingvistică, p. 21\8 .. -319\ fapt care .ar fi trebuit 
consemnat. Iată lista acect,)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!te oberva ţii e referă eu precădere la faptul că aria de .răspindire a unor euvinte de- 
păşeşte .gt'aniţele Trarl':ilvaniei, inr cîteva. au semnri noi în alte provin cU. 

;\1r,şată s. Li adi, .este întîlnit, izolat, şi in Moldova (lnil1dcj\lI Iaşi) deuumind o var:e- 
t'lte de struguri eu boabeJemari, rare, de cuJoa.re aIbă-verzuie. Ca adj. apare pe }luai) f., poamei 
(poamâ mll.,alâ) (vezi Ion NilUl, !licl/onat de termeni vilicoli, r, DeilllIlliri pcnl1'll soiuri de 
siragurt, . laşi, lfJ89, p.21fl-21{;). 

'Văratic, -ă cu sensul J. (de'spre poame) "care 'c coc mai devreme" arc a testări muIi mai 
vCetJi decît elţ) ('HIl!,; {q.in Tem Agil'QiecaIp şi 1:011 )3racl\ Mai aicşiH n:(oIqoyq, ger\umetc .ţ g 



vartetate de strulITi cu hoabele mărunte. dese, de culoare albă-gălbu!e sau neagră, care se coace 
devreme (pon:rnâ năratică, stmşurt »ăratici], Tot aici. şi, Izolat, în toată ţara, cuvîntul. arcs: 
valoare de s. m. si f., cu a testăr] vechi. mai ales 'Il Chcstion arele lui B. P. Hasdeu si Nlc. Densu- 
şianu (vezi Ion Nuţă. op, cit., p. 348). Cu sensul 2. (despre om) .vorbăret. popular', "isteţ" il fost 
atestat sifn loc-ili t.ăţi din judeţul Botosaut. 

De asemenea, verze s. f. pl. .Jruru ienl care se dau la vite" se întîlneşte la Dersca -- Boto- 
şani: ţicşi ;« zdrobi, "a strivl". Inrudit cu a e co(leşi "a se muia", poate fi apropiat şi de alte cu- 
vinte eu acelasi sens, frecvent întllnitc In Moldova: [lcşti, [Ieoşcăi , [lcşcăt ; luna ochiului "pupilă" 
este atestat şi In Moldova (ef. NALR. Moidon«: şi Bucooina, 1, h , 2,1/518 ; Liveni -Manoleasa -- 
Botoşani). 

Secţiunca a Ira, Toponimie, este o urmare firească a primei părU şi este consacrată, 
în primul rind, stabilirii etimologlei.unor topuntmc, autorul aducind noi argumente. care au la 
bază odocumcntare vastă şi o metodologie adecvată. Coautor la volumele Dicţionarul topcnimic 
al Banatului, deci lin specialist format în această direcţie, Vasile Frăţi lă reuşeşte să întreprindă 
investigatii demne de semnalat cu prtvlre.la evolutia ist.orlcă a toponimelor, stadiul lor actual, 
relaţiile care eistil intre acestea şi apelatlve, .rolul nntropnnlmclor iI1 exr.Ilcarea unor nume de 
locuri, contribuţia elementelor străine, In special 'la ve, la forma ren şi fixarea unor toponlme 
româneşti, depistarea unui strat autohton, dacic, mai ales în zona T'îmavelor. 

Două dintre articolele cuprinse în această .sectiune se impun prin aspectul lor teoretic. 
Primul, Toponimie şi istorie. Stratiîi cări toponimice Îl! zona Tirtianelor, evidenţiază rolul de 
document istorie pe care il are toponimia In .sltna tltle În cave nu dispunem de alte date, impor- 
tanţa care trebuie acordată studiului toponimelor minore alături de cele majore. rostul stratin- 
cărllor toponimrce în prezentarea exactă a rclaţ.lilnr populaţlel rornăncstt cu diverse grupări 
etnice. Concluzia trasă evidenţiază .uutohtonta românilor" din zona Tîrnavelor, iar existcntn 
mai multor straturi toponimtce (dacic, latinesc. slav vechi, peccneg, bulgiircsc, maghiar, secui('sc, 
săsesc) sînt mărturii "despre continuitatea nelntrcl'llptă a populatiei băştinaşe daco]'omâne, 
peste care, sau alături de care de-a lungul secolelor s-au asezat diverse alte populaţii, unele asi- 
milate complet (vechii slavi, bulgarii ele la CergăLl. pecenegii), altele (maghiarE şi aşii) care se 
păstrează pînă astăzi alături de populaţia romilneasc2, IntoldeaUlla majoritară" (r. 117) 

Cel deal doilea stndill consacrat U110r probleme de ordin genenl. Gustav Weigal1d şi 01/0- 
mastica balcanică, este o contributie amplă şi compleUt dc istorie a lingvisticii. Sînt analizate 
aiei nspeete aleol1omnsticii r()n1ftlleşU si balcanice, autorul inserind date mai puţin cunoscute 
sau chinr inedite din activitatea lingvistului german. 

Alt artîcol este consacrat istoriei cuvIntului Padeş. cunoscut În limba română ca nume 
propriu (toponim şi 811troponim) şi apelativ. Irnpresionează aici documentarea riguroasă şi 
logiea expmwrii. Pe baza unor fapte cafC contin Ull real suport istoric, autorul adtlce noi 
n testări ale cuvintullli cunoscut suh cele două ipostaze şi stabileşte, credem noi corect, etimo- 
logia toponimuluÎ Padeş, răspîndit in Banat, în HUi1ed()am., În Munţii Apuseni şi în Oltenia: 
NeacCeptind alte teorii exprimate anterior de cătreaJţi specialişti, Vasile Frătilă Il deriva din 
apelatiVele}?adeş (ţ)l'ldiş), pade,; "terasă, plalou",.şes", "rîpă", "coastă"(llU estcexclusă nici 
posibilitatefÎprovcnientel sale dlhtr-Ull anhoponim omofon), cuvinte de origine slavă veche 
(înrudite CLlbg. pades, scr., hg. padef).. .. ..' 

Cele mai multe toponime ',înt allalizate In cadrul articolul1'l·i Toponimie bănăţeană, unde, 
pe baza unor atestllti inedite diil grafuri şi a unor surse scrise de primă in'lpoî'tanţă (dictionare, 
documcnte, studii şi articole de speCialitate ete.) se stabileşte etimologia unui llulilăr de 18 topo- 
nimc (majore, dar şi altele de mai mică importanţă) existente astăzi In Banal. 

O atenţie deosebită este acordată acelora formate pe teren românesc şi care alI labn7ă 
ne 1111 apelativ (AsCllra<âseur, -ă,existent si la aromânL eu sensul de "aspru": Băltăţeww<. 
MIUiţeuuâ"baltă mică": BâltiIla<băltină "loc mlăştinos sau mocirlos" : Călcada<călcdă "un 
fel ele floare de '(IrUl" . J amiţa<.iami/â "teren pe eare a fost arsă pădurea"), fic un antl'oponim 
(Rima,.J aMr,.J ena,.J imbolio, .lupălnie). De asemenea, în urma uuei documentări la felde per- 
tinente lnt considerate" fi de origine slavă (slavă vcehe, buliW.I'ii, lrbo-croată) citeva toponimc, 
proprii doar Banatului. cum ar fi: .Jarouina, Ni'idra'l. Of.elliţa, P/n:llrlişle, Panoara, POlJÎl'gina, 
Prilipeţ, Pristan. 

într-un nrticol special este diseu tntă OrigiItea laponirrmlui românesc IbrIl. Autorul, 
In urma unor demol18traţii Itlllluţioase, evidenţiază faptUl că topol1imcle rOll1.ineşti Ibru"pot 
continua o formă daeică * Tbru sau una slavă veche *Ibrll" (1'. 123), Vf,ile Fnlţilil admiţîlld deci, 
fflră fl putea demonstra, mentinerea grupului -br- In româneşte, În elementele trllco-daCice ale 
bliuei, ignorind 3stfel evoluţia acestuia la -11/'-, 

In acest sens, Vasile Frăţilă nu acceptă părerea lui T. Pătruţ, c(,reconsideră că la baza 
toponimeJorlbm ar sta un ulltroponim :1. Pătrat, Ol!omas!icâ rC11lâncaseâ. Bucureşti, 1980, p. 
79}, idee împ:irtăşiUî, clar necitată de către ilutorul studjului, şi de Dragoş MoldoYanu : "e (\9 
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preferat explicaţia dată de către 1. Pătru ţ h idronlmelur noastre, de la n. pers. >1< Ibm" (Dragoş 
Moldovanu, Stratificarea genetică a iopouitnici romăneştt şi problema conlitniităţii românilor, 1, 
în "Anual' de llngvtstică şi istorie literară", tom. XXIX, 1983-1984, A. Liugvlstlcă, p. 410). 
Cit priveşte optnialui Simion Dăuilă că am avea de a face, în cazul de faţă, cu "I1U apela Liv (de 
origine slavă) neindentifir-at încă" ("Limbă şi literatură ". vol. IV, 1 \188, p. 610), lucrurile sînt şi mai 
incerte. Credem că, deocamdată măcar, este de preferat explicaţia lui 1. Pătrut. 

In legătură cu secţiunea de Toponimie, ne exprimăm regretul că autorul, din motive 
independente de voinţa sa, a lăsat în afara volumului o serie de studii valoroase. cu caracter 
teoretic sau care conţineau un bogat material fapUe (vezi lista f1 cestor lucrări la p. 7 _. 8, 110ta 1 :1). 

Fnlosind metode adecvate, care duc la rezultate dintre cele mai convingătoare, volumul 
Iul-Vaslla-Frăţllă. Lexicoloqie şi toponimie românească, reprezintă o contribuţie vatoroasă la 
studierea lexicului comun şi a toponimiel româuesti. Culegerea in discllţie, o selecţie armonios 
închegată, este nu numai o lucrare utilă specialiştilor, ci şi una care se adresează unui cerc mai 
mare de cititori, îneununînd munca perseverentă a unui cunoscut specialist. 

1011 Nui ă 

Lcxicon da Roriuuiist.ischcn Litujuisttk (LRI.), Herausgegehen von I Edit( par Gunter 
Holtus, 1)iehael Metzettln, Chrlstian Schmlt.t. Band /Volume III. rn« eiuzeluen rotuaniscberi 
Spraclieti und Spraclujeotet» uon der Renuissance bts zur Geqetucart, Ruuiăniscli, Dalniaiiscn I 
Istroromaniseli, Friauliscli, Lodiniscli, Biuuliierronuuiiscli ] Les âtţţereuies latiques rotnanes el 
leurs reqious dimplaniation. de la Renaissance Il nosjours. Le routnain, Dalmaiico ţIstrorotnanzo, 
Friulano, Ladino, Le romunclie, Max Niemeyer Verlag, Tublngen. 1989, 912 p. 

Lexlconul de faţă, conceput să apară. încpt volume, îşi propune săprezlnte unui cerc larg 
de cititori aspectele esenttale ale genezei, evolutlei şi structurii limbilor romnuice.jsă ofere informa- 
ţii debazii privind aceste idiomuri. 

Primele două volume vor înfflţişa istoria ramurilor romuuisticii, metodologia. s.tu<lîerii 
(voI. 1), gramatica istorică-comparată a lor, generalităţi despre latină şi particulariţăţile lilll.Pl.lor 
romanicc, teritoriul pe care acestea s-au dezvollat din evul meel[ll pînă la Hena.ştere (voJ.l.ll JI- 
lea). VoltuneIe al IV-lea -. al VI-lea Vor cuprinde descl'ierea anullllm\.ită a unor limbi cum ar 
fi; italiana, eo)'sica şi sarda (voI. al IV-lea, apărut în 1988) ; franceza, oecitHl1a şi cfj.ialana (voI. 
al V-lea): aragoneza (navara), spaniola, asLurialla (leollcza), galiciana şi portuţlheza(vol.al VI- 
lea). Volumul al VII-lea va discuta aspecte de contact, migraţ.ie, ştiinţa limbilur si unele probleme 

despre contrastivitate, clasificare şi tipologie, iar ultimul (voI. al VIIl-lea) va insera indicele şi bibliografia. l 
Volumul carc interesează cel mai mult lingvistica romtltwască şi pe ("are încercăm 52-1 

prezentăm aici este cel de al III-lea, apăl'llt )a Tiibingen,în 1989. : 
Exceptînd cîteva pagini de început, carc cuprind siglele, abrevierile (pentru lim:oilc l3 tină, 

germană, franceză, italiană şi romt\nă) şi eîtcva generalităţi privind arii,le lingvistice (în acest 
sens, sînt l'eproduse şi comentatc sumar patru hărţi, dintre care una Înfăţiează răspindirea 
românilor in sud-estul Europei şi cstc reprodusă după Theodor (;apidan), volumul este consacrat 
unei prohlerne generale, care formează, de fapt, şi tematica volumeloral IV-lea -- al VI-lea, şi 
anume, aceea legată atît ne deosehirile care există între limbile romanicc, elt si de teritoriul 
fixiirii acestora. 

Cea mai mare parte a volumului al III-lea (p. 1-·522) este destinată istoriei limbii 
române, evnluţ.iei şi situaţiei ei actuale. Sînt dezbătute şi analizate problcmele de bază ale 
lingvisticii româneşti, grupate în capitole judicios concepute, după fiecare parte fiind dată o 
sumară bibliografie. 

Primele capitole (în paranteză vom menţiona totdeauna numele autorilor şi, uneori, date 
sumare despre componenţa articolelor) cliscu tă aspecte de fonetică şi fonenmLică (foneme vocalice, 
yocalice şi scmivocalice, diftongi şi triftongi, foncmc cO!1sonantice, neutralizări, restrictii combi- 
natorii, structura silabei etc. ; Emanuel Vasiliu), chestiuni legate de intonaţie, prozodic (Lllcreţia 
Dascălll) şi grafie (.Jot,anncs Kramcl'). 

Sînt analizt1te apoi flexiunea (nl1mele, adjectivul, pronumele, numcralul, verbul, adverbnl ; 
Valeria Guţu Homalo), formarea cuvintelor (sufixe, prefixe, compunerea, derivarea regresivă, 
conversiunea: Iancu Fischer), se poartă discuţii despre "particule şi modalităţi" (Hal'ald Thun), 
frazeo]ogie (Dimitrie Copceag), lexicologie şi semantică «Mic!Jacl Metzeltin, OUo Winkelmann). 

După diviziuni consacrate morfosintaxei (Maria Manollu Manca), sintaxei (Sorin "tati) 
şi lingvisticii textuale (Cal'lnen Vlad), slnt discutate probleme esenţialc legate de stilistică (stilis- 



tica rctorlcă, noua pnetlcă ; IleHIHl Oancea), tipologia textului (stilistică literară. şi lingvlsl.ică- 
stilistica funcţională, lingvistica textului, definiţia textului; .Ljdla Slîrlea), lingvistica progra' 
mattcă (.JLirgen Erturt), limba vorbită şi limba scrisă (Magdalena Vulpe). socio!ingvistică (Mariana 
Clolac). se dau unclcrlnte privind raporturile filme limbă şi mass-media (Hclmuth Frisch). 

În unele. capitole .se fac precizări legale de Jimhă şi generaţii (vorbircacoplilor, a tinerilor 
şi a adulţilor, considera \ii privind limba populari'! şi cea standard ele. : Lidia Sfirlea), limbă şi sexe 
(Elsa Luder), stnt dczbătut.e problemele limbajelor de specialltate (lingvistică, sport, muzică, 
chhnlc, matematică, biologie, fizică, astronomie, etnologie, medicină, transport etc. ; Wolf'gang 
Schwelckard) şi a [argoanelor (Klaus Stcinke). De asemenea, se poartă dlscutlt despre diglosie şi 
poliglosie (Thomas Krefeld,Christir\f! Schmttt), normă şi standard. (Klaus .Bocluuann), legislaţie 
lingvisticii (Klaus Bochrnann). cvolutla limbii (Hudolf Windisch), Iimbă şi Itt.eratură (retorica şi 
originea literaturllor romanice epoca veche şi literatura românăvperloada modernă, noul sistem 
imaglnat.iv, secolul al XX-lea; Ileana Oanceaj.vist.orla externă aJimbli (o analiză amănunttt ă 
incepind eu secolul al XIV-lefj pînă !n epoca contemporană; Vasile Arvlnte), limbă şi scriere 
(scrierea eli alfabet chirillc şi lattn, studiile eu caracter normativ, allabetul de tranziţie, diverse 
sisteme de scrlere, reîorme ortogrance. caracteristicile sistemului ortografic actual ; Liviu Ouu), 
istoria in 1: ernă :a limbii (Iouetlca şi fonologie, mortnsintaxu, Iexicul) în perioada 1521··-1.780 
(Klaus-Henning Schroeder) şi în secolele al XIX-lea si al XX-lea «Gerhnfd Ernst), ettmologia 
şi W'lginea Iextculul tclemente latine, .autohtouc. cuvtntcde origine slavă, maghiară, germană, 
turcă, romanică etc., cttmclogtamulttplă : Klaus-Hcnnfnc Schroeder) 

Următoarele părţi sint consacrate antropontmtc. (antroponlm!e şi onomasttcă. sensurile 
numelui propriu, istoria antropunimiei rom3.neşti, denumirea persoanelor în româna, prenume, 
hipocoristioe şi dirninuiive, porecle şi suprnllurne, nume ele fmnlJie, pseudonime, nume romdncşU 
de origine străină, IllUne de unlmale, antropon!mie şi grarrwtieă, nIltroponimie şi expresivitate; 
Lidia Sflrlea), toponimiei (Jocul 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, toponimie oficialft şi 
populnră, stratlficari toponimici\, toponimie şi gramatică, elemente toponimice româl1eşti străine 
şitoponilIlc străine în HOllE\llia, toponimie şi expresivitate; Lidia Sfîrlea), Hriilor lihgvistice 
(dac.oromna : lllllllelc, num;j.l'lll 9i teritoriul, statul politico-administrativ, illdividl1alitatco şi 
varietatcadacoromânei; Matilda Camgill :Vlarioţeanu ; arom:lnă ; Johannes Kramcr : rneglcno- 
româna şi istroromirua; Wolfgallg ])ahmcn), periodizării limhii romftl1c (de la limlm.latină la 
limba română, limba română comună, limba rOl1l:1ml preliterară şi literară, rOmâI13 modernă; 
HOIIlUlus Todoran)şi variantelor ei (Hudolf Windisch), gramDticografiei (Adrian Turculeţ) şi 
lexicpgrafiei (Otto Winkelmann). 

UI! imulca.pitol, intitulat l1foZduuisch, este consacrat limbii române vorbite în HepubIica 
Moldova, cu rcf{riri şi Ia alte teritorii vecine acestei republici şi populate lot de romtlni 
(Klalls.Heitmaun). 

Părţile care încheie volumul, trei la număr, sInt consacrate limbii dalmate şi dialectelor 
istl'iotes'HI istrom1nanice (lele care se înl1lllesc III peninsulrt Istria) (p. 522--562; Mario Dorin, 
Flavia UrsiJl.i, Franco Ci'cvutil1),dialecLu]ui friulan (p. 56:3-·-lH"; Pao]a Bel1inc<\, Giovanni 
Fran, Giuseppe Franceseato, earIa .Jibreato), ladinei (p. 466--763; Gnntram A. Plangg, GiovnJ1 
Battista Pellegl'ini, Vicenzo Mencglls ]'arnburin, .Johanncs Kramer, Michuel Metzeltin, WalLer 
N.M1ir, Din Le]' Kattcnbuseh, Lnigi Heil;nanu, Eclward F. Tnttle, Hans Goeb1) şi rctoromallc! 
(p. 764--912; Helrrlut Stimm, Karl Peter Linder, I\icarfla Livcr, Han, Stricker, AndresMax 
K1'i5tol, Georges Darms, Giinter HoltllS, Theodor Ebneter, Florcntin Lutz, Arma Alice DaZ7i, 
.Manrred Gross). 

Deşi volumul pe care nlU Îrlcercat aici ă·I rezumăm rcprezint;'i o realizare incon testabi lă 
n romallisUcii, tot1lşi, referindu-ne la limba romÂnă, se impun cîteva observaţii şi completări, 
UJele chiar de nm:lnunt. În ceea ce priveşte hibliogmfia în special, fii.ră a ştirbi însă vHloarea de 
m\samblu H cărţii. 

E>,leurprinzător, de exemplu, cii un specialist de talia lui A. Lamhrior poate fi citat 
doar cu articolul consacrat palntalizării labi"lelor (p. ,122), deşi, este ştiut faptul că lingvistul 
ieşean a fost nutorul unor studii fundamentale privind fonetlca şi Ill,Qrfolo!!la istoridt a limbii 
române, cu referiri de eenţă nu l1urnai la limba latină, ei şi la maioritatea limbilor ronlilnicc, 

De asemenea, la nenll!llăi'aLe capitole, indical,i.ilc bibliografice sînt. prea "seleclive", IiilJeI 
citate adesea unele studii şi vQll1me ele mai micii importanţ:) l'n clefavoarea nltora, de reali:! va- 
loare. Ne referim, în primul rlnd, la capitolele consacrate anLroponimiei, toponimiei şi lirnbajelor 
de specialitate. La partea consacrntă dacoromtlnei trebuia măcur .amintit i N/1LR. Moldoliu 
şi Bucollinu, .. vol. 1, lucrore apărută in 1987, 



Heallzat prin efortul comun al unui amplu colectiv de cercetare, care reuneste specialişti 
din diferite centrestnntlnce ale ţării şi din strălnătate, materialul publicat alcătuleşt.e.un valoros 
compendiu de romantstică şi reprezintă o lucrare care oferă date de o Importantă majoră nu numai 
lingvisticii, ci şi altor discipline înrudtte. 

Ion Nulă 

Poeti italieni din secolul XX, antologie, traducere, prefaţă şi note introductive de Marin 
Mincu, Bucureşti, "Cartea Rornăncască'', 1988, 602 p. 

Volumul pe care îl prezentăm are ambiţia să continue cele şapte secole de poezie italiană 
parcurse de Antologia ("Albatros'': 1980), înalt aprccjată, a regretatel Eta Boerlu. FloriIeHiu! 
rafinatei italienlstc clujene, propuirindu-şt să ogUnc!cascil deypJt;1rra istorică a poeziei italiere 
atit sub raportul procesului de devenire a limbajului poetic {;itşi. al preîacerilor anumitor fOfIpe 
mctrtce în care acestea se afirmă, a conturat mătcstrlt U\bl(J\J;1 global al IlrtcllItallene deIaîn- 
ceputurt pînă spre amurgul secolului al XIX-lea, ei devenind, in că de atunei; un preţlcs inllţl')l,o 
ment de lucru. ' 

C culegere din lirica de mare densltate splrîtuală cum este. ceuitali:ihâ contempor'1Hă; 
care ii ofere publicului iubitor de poeziecunoaşterea la zi a Ienomcnului poetic Italie, era,pri} 
urmare, absolut necesară. .' " ' . 

Desigur. traduceri nUll1Croase,pi:1rţiile sau în volum, din cei mai .reprezentattvr poeţt 
italieni al secolului actual, s-au făcut lJil ;i';l)i de persoane. competente, mai .ales In ultimele patru 
decenii, şi o asemenea culegere - c1ii.a.w;:il,acăcu unele goWxi,.-- exista, virtual, in conştiinţa .eitt- 
torllor. Ea Însă, ca act de sinteză a p,tifs:ijllinilirie itaJial,trebuiasă apară editorial, pentrua-i 
înlesni cititorului o orientare mai. siglll'ă tn mişcarea mer!o'r vieţii culturale il Novecento-ului; a 
secolului în care s-au produs cele mai insolite opere şi moduri poetice, ))11 larg evantai şi experienţe 
artistice, deIa crepuscularism la tuturism, de la manierism la ermetlsm, de la rieorealism 'la 
experirn ental lsm. 

Antologia semnată cleM. J\IillCU, - În fi cărei reproducere de pe coperta exterioară. 
Elastitilllle de Umbcrto Boecioni,. inspirat aleasă --, lranspflfc simbolic conţ.inutul, - o mflterie 
in mişcare, deschisă şi nedecnntntă. ÎllCă iSloriceşte, atrilgînd a tcni.ia prinsmploate (,16 de pocli 
În peste 600 tlep9gini) şi conditii grafice deosebite, înceareă să I'cprotlucă, in replică rondnească, 
drumul sinuos al dezvoltării 1iricii italiene din ultima sută de ani - ele la Giovalllli PasCoU Ja 
Valerio Mngrelli (n. 1. 955), cu. scopţ!], cum spuneam, de a întregi istoria fenomenului poetle 
peninsular la IlOi. . 

Cartea, gene.:'oasă în aparent, stîrneşte nedumeriri -- dacă ",te cerce!ta tii eu mai. multă 
atenţie. Ca structurii şi organizal'e.(l materialului, ca se supune, în general"irnodelelor italiene: 
urmînd criterilll cronologic, schiţei biogmfiec şi earaeterizării personalităţiiiartistice, în care se 
inserează un indispensabil material documentar (titlu! Voh!melor, data "apariliei, editura), îi 
mcced poeziile alese şi traduse, eu illdicarea -pentru fiecare lirieilln p8rtea titlului original şi a 
volumului dUl care a făcut parte ini1:ial. O grupare tij.1ologică a scriitorilor, repartizarea lor pe sec- 
ţiuni, Incadrarea într-un curent, într-o şcoa!,\, în jurul unei reviste, ar fi; uşurat totui orientarea, 
Mai multdeett se tngăduie unUI' asemenea InCirări, aceasta este oglinda unei selecţii preferenţiale. 
în timp ce experimentaliştii anjJor '63 şi foarte tinel'li poeţi torinczi ocup{t l1n spaţiu amplu, autori 
precum Lucini, Corazzini, Luciano FoJgore, Al'dengoSoffici; Artul"o Onolri ' apreciaţi de mult 
de critici renumiţi şi prezenţi în mai toate volumele de acest profil elaborate în Italia -- nu-şi 
găsesc loc în cel de faţă. Apoi, raportul valoric dintre autori - de la giganti la imitatori sau 
deschizători de drumuri - trebuia ilustrat prin numărul de pagini acordate fiecăruia, sau,dacă 
nu, atunci, în Prefaţă, printr-o serioasă şi clară investigaţie a dinamicii poeticii italiene moderne. 
Cită vreme PaseoH, bunăoară, apare în antOlogie doar cu o singurii poezie tradusă, cum ar putea 
cititorul de rînd să.-şl închipuie covirşiLoarea contrHmţie a aeestui autor la Î.I111oirea limbajului 
poetic novecentese ? 

Aşa Cum se prezintă, antologia lasă impresia unui lucru făcut In grahă. De altminteri, 
traducătorul însuşi mărtmiscştc că ideea acestei cărţi Î-a venit "din mers", Prefata, departe de il 
trasa un "itinerariu iniţiatic" cum afirmă semnatarul ei, acordă atenţie numai "novissimilor" --, 
care, în realitate, sint mai mult teoreticieni decît poeti, -, fapt ce nn poate decit să deconcerteze 
pe cititor. Fraze necăjite ea : "După cum se va observa, mai întîi ne-am întors către originile 
acestei vitalităţi leopardiellc, scoţ.înd la iveală () materie preexisl:ent{t ţ)CllLru a justifica ruptura 
pozitivă sudată prin reforma novissimilor" sau ca aceasta :"." se poa te deduce uşor că poezia 
IlU e doar o ţîşnirc a pulsiunilor interioare, ci şi () încordaU\ cercetare înlăuntrul mecanismelor 
ei celor mai profunde şi Că, În ultimă instanţă, poeZia nu se l11ai poate face decît şliind bine cum 
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este ea, Întrucît există lin proces diacronlc Irepetabll În modul de avansare al acesteia căt re 
sine" (p. 12), care, pe deasupra, vine în contradictie cu o alta: "Giulial1o Grarnigna e un rafinat 
cunoscător al mecanismelor textului poetic, astfel că a incercn să facă poezin pentru el llU e o 
problemă din cele mai uşoare; Iace poezie mai repede cel ce tur ştie ce este sau cind este poezia" 
(p. 514), precum şi unele expresii neliterare (,,8l1 arunc o sondă verticală îndărăt" sau "conser- 
vînrl o priz:1 ironică la real") girbovcsc antologia şl-i tulbură limpezimea, Unele neglijenţe, apoi, 
Implctcază asupra caracterului unitar al lucrării. De pildă, în medaltoauele critice, citatele din 
uvlzaţl comentatori itali.cni apar cind în original (p. 18) cînd în română, __ o după cum nu 
de fiecare dată, cînd este cazul, se menţionează volumele (sau florilcgiile) din creaţia poeţilor 
untologaţt, care au apărut anterior In traducere românească. 

Li) nedumeririle noastre.tn legăturii cu .apuratulvIucrărtt. se adaugă altele privind valoa- 
re.l ctjnţinuţului, opera de echivalare. Ceea ce atlnnă autorul lap. 14: "Cum romănul s-a născut 
pq"t, .at rcbuit mai intii să mă scutur de scorttIe liricizante şi apoi să mă tncumet să-i fac să vor- 
beascăIn limba romană pe poeţii iwHeni" (si<:!) .sc dovedeşte a nu fi suficient pentru a reuşi să 
refltl/zeze traduceri valtde. Pe ltllgăf;lptul că textele tăhnăcite ele M. Mincu nu respcUL nici măcar 
-l111 silgurqaz, ritmul, măsura.. rimele, asonanţele versurtlor originale, ele păcătulesc ; mai 
:ales, prin numeroase tnexuet.itât.l la nivelul Iexlcal-semantlc. Astfel, alătur! de unele inadver- 
teme (JlU "albăi'!"lcstră'·. Jn Gabrie.le d'Annunz lo, Ploaia In pă.duricea de pirii p. ;j(Jc_ pentru 
slmplul motiv eă glnestrargruzoamă este igalbcnă), lipsă de simţ poetle ce atinge culmea CU 
echlva larea pleonusttcă a unor expresii "". De te văd trecînd/." eu coama despletită"  V. 
Cardarel ll, Adolescentă, p. 161; .ricaptca începe să înapoi" - Ungarettl, Nostalgit:, p. 182 ; 
un grăunte de zahi'ir In coaja/pleoapelo1' talt(' şi "o .. 1 u unui sens p,-Tlttu ta: reliicepe 
din IlOU", Montale,·Vijelill,p. 202 şi respectiv, MOJl.Qlog, şi/ori neînţelegere a U!101' inIl1gini 
artistice (uu "Ia pin veveriţaJbnte cu Uacăra cll.zii în , deoarece expresia italiană coda 
a torcia - coad[\ In formă de !".o!'ţă, <l,'''Ci "Veveriţa În pin/cu eoada-n torţIl bate scoarţil" _. Mon- 
ţple, De ce intirzii ? p. 2(1) am dMcl1pilrit, eu. stupoare, mal multe erori de transpunere a unor 
cuvinte sau imagini pocUee. 

în Adolescenta lui Cardarelli, de pildă, versEI în care poetul, extaziat de misterul, graţia, 
nevinovăţia "feei.oarei auo1escenle", IIlluturiseşte : "la vertigirw, si porta viiI" este greşit. I 
hizar tradus de alltologator : "ameţeala Ulă piirăseşte". Corect, gralllt1licai eil: şi logic, era 
să se tnJducă "mii cuprinde ameţ.eala" (ameţeala mă poartă cu sine). A.pol, termeuul muzical 
La1'i/IztUo, titlul unei poezii de Giol'gio Caproni cintec al amintirii copilăriei şi al peisajului 
msţle natal --, trebuia păstrat laic e q/lale în varianta l"ollul.neaseă. Uriell in discuţie, însă, apare 
Îu. volum (p. 3(9) sub denl1mirea Piatelă (elemenL arhitectonic urban), ceea ce demonstrează 
că traduciitorulnll a făellt niei () legăLm:l Îltlre titlul şi continutul ei. 

Pentru a facI; maie·dificaLoal'e observaţiile, S' ne oprim asupra traducerilor llli J\I. J\Iincll 
din opera c21ol'.llHi reprezentativj poeţi italieni al secolului: UllgarelU şi Montaje, 

M3.i intii, Ungarelti. Imaginea pocUcii: "In un c;mLo ! eli ponLe f contemplo f l"illimitn to 
silenzio! di una ragazza Itenue" este ciudat echivalată: "Într-un cintec. ! de pe pod ! contemplu 
liniştea nemărginită ,1 a unei ftc / firâve" (Nostal(fic, p. 183), Corect era "La un capăt de pod 
contemplu... pentru cii, în funcţie de eoutext, cuvîntul canto se poate traduce Îll româneşte 
prin cÎntec dar şi prin colt/ungher, iar expresia in 1111 canto prin deoparle, retras. Versurile "Sto 
eon le quattro. / capriole /.di fumo I delfoeolarc" apar ilHxact traduse în forma "Stau! cu cei 
patru / căpriOl'i I deflun / ai vetrei" (Cnlciun, p. 184). Trebuiau lălm[(cile : ""Stau / cu cele p"tl'u! 
rotocOBle / de fum ... ", îlltLlCit capriola Însenmn:1 sali, sâl'iillrâ, rostogolire şi nicidecum câprior/ 
binUI. De asemenea, sÎut erollat transpuse în romiine"te aceste versuri: "MB. quelle oecnltc / 
malli jche m'intridono Imi regalano /la rara / felicit.a"o= "Dar acele neVl1zute I mîini i ce mă toP"SC 
in apă / imi dămţesc / rara fericire' . (l;'hniile, p. 181) ('.,{ şi Dce.5tea din aceeaşi poezie: "Ques1o 
e il &e1'c11io / al quale hanno attinto /deemil'anni forse.! di genle mia cOIllpagnola le mio padre 
e mia Hladrc" .Acesta .c S',rchio I lîngă care. au poposit I acum vreo d"u!i mii de ani jUllii 
din stirpea mea ţăl'lluea'că I cu tatăl meu şi mama mea". în primul c.nz, se CllVell(;a sihe ["nelu cil : 
"acele tailliee / mîil'i / care mă plămădesc / Îmi eVlruic ! ... " deoarece in/Tic/ere este egal Cli a 1ll0- 
dela, a p/âmâdi, CI plâsllllli. în ,.1 doi lea caz, replica fidelă ar fi : "Acesta e Scrchio I din care-an 
Scos apil!poale două mii de ani /lume de-a mca de la Iară! şi Lata şi rnmnn';. Printre alte 
sensuri. attingae a (C11 part. trecut altinlo) li arc şi pe aeelade a lua apl' elin (rîu, fîntîllă.ete.). 
Poetul evod aecast:1 imagine pentru a su!->linia originea lui ţărănească cu carc se mîndrea. Apoi, 
tălmiicincl "Amore, salute 11Icente ,; II-Ii pesano gli lUmi VClltmi" prin "Dragoste, sănătate str:1- 
InCÎnd, / i\Lil tr3g înapoi anii ce vor veni" (Imn mor/ii, p. 188) 1Ilincu dovedeşte a fi departe de 
a-l înţelege pe UngareUi, ca autor :)1 SentiIJ1Pn/ului timpului. Dacă primul yers este ncmotiva t 
curmat ele gel'llllziui !r(ilL!cind, cel de al doilea şochează. prillalătu1'al"ca a doua expresii DlltO. 
uime.: ,.miilraglnapoi ani.i" şi ".ce vor veni" "tnţeleS111 lui "Mi pesano gJi anni ventmi" ar Ii : 
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mă apasă (mă deprlmă, mă sperie, mă . nellnlştesc) anliwiltorl. In .Iclulacesta, se exprimă .mal 
bine sentimentul. ungaretttan .al ttmpulurcarc zboară. 

Montate, la rîndul Iul, .ostcprezentju antologie cu .destule trauspuneri 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", datorită necnnoaştern unul alt-sens al cuvtntului vltallan 
cctnctdcnza : schlmbare d.e tren, legătura. unui tren cuunaltul. Originalul " ... in pozzanghere mezzo 
seccate agguantano i .ragazz] / qualche sparuta .angullla" apare, de asemenea, greşit.echivala.t 
"In bălţile il?e jumătate secate ştrengarlt pindesc Icîte7uu. Hpar [Igărlt:' (Lătuii, p .. 197) din, 
probabil, eonfuzia lui agguanlare (,= a apuca. aprindejcu ag{Jl1Jllare (= a sta la. pîndă), corect 
rleci "ştrcngari[ apucă un ţipar". In aceeasl Ilrtcă, apot, versurile : ,;QJ.1idelle divertite passionlj 
per mlracolo tace la gucrra-. sună astfel în transpunere ; .,,(\ici atttor pătlmase distracţii 1 ca pnn 
farmec le tace tumultul". 01'. a .reda sintagrrlU diuerliie passionipriu "pâlimaşedMracţii"în., 
seamllăa aduce o {)fensă)ui M(Jntalc. Schimhind nejustificat categoria gramaticaIăa cclordqi 
termeni ai sinlagc.rlei. (dlvertit din adjectiy devin.e substantiv - distracţii, .iar pa.5sfoni dinSllb., 
stantiv devilH adjectiv - pătimaşe), iuterpretul nn a inţeles că. l'yfontalea alăturat. S)lbstal1c 
tivulul pllssion i I {JatinlLtermenul divuliţe (parl. tr..de la. diverlireJ eu sensullll.i rnal1zo11ian sau, 
lllai bine,dRuteqe : .. sHlarrrela.dritta via" == 8o;t;<; abate !răU1eide; drqmukclg1"ept. 

4ng(ji(la I Allglti(a,poezie în care auto!'ql îşi pxpr}rnă propria conştiinţă a condiţiei tragice 
OtIlCllCŞt[- toată proiectată îuemblematiCi;\zbateţţ) 3, apghilei, fidelădpstinului eidE) Singurătate 
eontim,,"I, de căIători obo;;itoare, de dragoste diSl?erată pcuţru viaţă,. este .obijllterie R lirici,l 
contemporane. Lirică diulre eele mai m eşteŞţlgit e,ea est.e f Ofn.1a tă 4:iltr-o singnră da rd;eus;1 
perioadă, Îll succesiunea frazelor căreia anghilaapare In diferite ipostaze - toate redate, qum 
cI'ai firesc, pdn determinallţi fcminini (I'angllil/a, la sirena; J'anglli:lla, tgrcta, fruşta; frccia 
d'Ampre; l.'(!.nima verde; lasd.nlilla: l'irU!e br[Je), astfel îllclţ .. să existeUll apord gr;1.lll.atical 
pertept cu tel"Illenu.l cheie (,50rella) al regentei interogtiv-conclnzive din pltium1.yerş ; ..... ,IJoţl 
tu I să n-o consideri soră 7". A.ngltila din antologia lui M. Min.cu (p. :J(5) este llunU/;nai o. \!Opie 
palidă a ot,iginalului, dar,ln.plll. prezintă şi multe iagilli. poetice deJ;ormatej rizibile. Iată 
primel.e :versuri ,\Ie poeziei în italiană; "L'atlgLLil!a,.la !>irena !dei.rnari fre.<;ldi che las.cia il B8oLtieoJ 
per giuugereai nostri llWI'i, I ainostri estHar .. ai .fiumi 1 che risaleill profondo, soHo la piena.avyerj 
Sa, eli ramo. in ramO e poi/di cal?ello iuc,TPţllo, assottigliati, I sempre pi:iJ. addenro,; ..... şi tu Vesmln- 
tul rOln,inescproplls (le aulologator : ."Anghila, .aeeastlj.sirenăj a mărilorrcice Ia.să Baltica, f 
pi;ntrll a ajunge 1.11 mările noastre, în estu(lrele noaste,. in fluvii I pe care le urcă"napgi, .eu toatii. 
impotrivire:!, din ram in nl1nşi apoi I din fir in fir,subţiate,.) mereu .. maiîniiuntrq, .... '\-s\ceşt 
"urcă-nap oi ., - pentru "rj,'ale in profondo" I "urcă ill.adîŢlc·· -te j)lo\!hează. :pr()lilf!lll."cu t()aţă 
Impotrivirea" te. fa(e să te Î11trebi :. a cui împotrivire? (In origilla1."sotţo lapiena avv.ersa" deci 
"sub .uu curent I şnvoi potrivnic·'). Sintagn,a "din·,I:a.n\ lnrRm'l .. cu. sau fără voie, 11 ,poartă eU 
gindul la copac şi nLlla .r:ţmUicaţiile unui UUVt\.I. Peutru evitarea echivocului, era de. prfel'flt să 
se traducă "din braţ În j)raţ", Ultima parte.a l?oeziei, in Gl;\re alglila estc prefigJ1TUtă 1n "l'il'ide 
brev, gemella I di qneUa clw incastonano i. tUOiciIiJ. ... ,PUgitll..Lnon eredeYla SOj'ella .?" 
adică "pnpila, geamănă! aceleia pe eare-p.tregenc O .ai/ .. ,. ,poţjtn s.ă .u"o COIlsider). soră.?" "_O 
sllnă în tradlleera lui i\IiFcu,ci\re alege ca echivalent. al envîntului. p.olisemaJltLc /'iride(breve) 
(f.). pc acela ele cllr.Cll/Jell, astfel:. "cu!'C)l!JCl1 scurt, gearnănjcu cel Cc"ţi îrnpreuIIăgenele ! ... , poţţ 
tu! să 11-0 consideri soră? (ic 1). Aşadar, "cureubeul scurt" ajunge, În aceasţă ÎIltţrpretal'e, 
"soră "a omului. Poate că, lQtuşi. "frate" Ilu,i mergeaJ .. .•. •. , 

înt.rucît concluziile vin..ele la sine .. ne op.rimaici. cu disţuţiile. noastre .. 
O antologic <;le poezie italiană contcj11p0l'ană,.ca aCrea.de lirică. franee2: woct.crnă.din 

1976, Cu echivalări nmulneşti făcute cu har şi onestitate -- apărute în acelaşi arc de timp şi purtînd 
semn<'Hura ullor persQnalităţi artistice şi italicnişti de primă mărime, ar fi avut un alt ecou 
şi ar fi f()Sl· Cll !\devărat efiGientă. 

Oana Nicola 

.TOB"! WILLIAM WIWERS, Text lzistory of the greek leviliclls, "Abhandlungen der 
Akade'uie der \ViSsellschaften in Gottingell", Philologisch-h.istorische Klasse, dritle Folge, 
Nr. 15: (Mitteilungell des Scptuagiuta-Ullternehmells) (MSU), XIX, Valldlloek & Huprecht in 
Gottingen, 1986, 1:35 p. . . 

Iniţi'll tcz,l de doctorat, prezentată de autor la Universitatea din Leidell, lucrarea se 
jncndrează In amplul efort al filologiei modernc de a restitui. o formă-tip Cît mai apropiată de 
ca originară II tex.tului biblic, prin aplicarea asupra imensului material, adesea contradictoriu, 
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alrnanuscrtsclur medlevale a 'unor metode moderne (statistica slprcluctarea electronică a da- 
telor). Esl.e avut În vedere textul cărţlt bibliceLwiliClls, in versiunea grecească a Sepiuayiniei 
fiind lua Le In dlscu ţie toate tipuri le de text transmise (versiunea H cxaplci: lui Ortgcne, versiunea 
bizelntinăşl cea vaticană), în toate variantele lor manuscrise. Cap. 1 (p. 1--3:J) constituie o clasa re 
a matenatututorent de maunscrlsele Hexaplei, mai întîi după criterii diverse, pornind de la grafie 
i contlnutrşt apoi .prin raportare la orlglnalul ebraic In cele două recenstunt principale ale sale. 
înarma acestei operaţit-rezult.ă şapte arnplelistc unalttice conţinînd : materialul din tradiţia 
Hexu ple! notat cu asterisc (adică lecturi nesigure pentru lnşi'i autorii celor-mal vechi manuscrise) 
(Iis!a 1) jlluterlalcu lecturt ambigue, notate de asemenea cu asterisctvanante populare, va- 
rlante mut vechideclt Hexapla, atestare in textele dela Qumran, variante datorate unor influ- 
enţe ebraice post·LXXsan unorcventnalt scrfblbillugvf) (Ltsta 2) ; variante în plus faţă de 
tradiţia textului ebralc (lista 3); schimbări ln-ordhtea tradittonalăn Icxemelor, datorate con" 
tactulutcu textul ebraic (Lista 5) ; pasaje atestînd interventii postcrloarc, nemarcate cu asterisc 
in malluscrise(lisla 6); atestărl ale unor re:,jzuiri, pe baza textului ebraic, care au condus la 
omisiuni prin raport la textul tradltlei (ttsta 7). 

tucap<Ullt-lea(p. 3158)este prelucrat materialul excerptatdtu Tnanuscrisele tradltlet 
hizntine a versiunii w·cceştiaLeviticului.Dupădclimitarea. caracteristicilor gencl'ale ale acestui 
tip de text, tntemeiatăpe examenul influenţei probabile, medlatesau nemijlocite; a. originalului 
ehraie,şipe 1l0tUl'Cn relaţiilor sale C\l tradttta textuală mailal'gil,mterialulestegrupat astfel: 
utestărtuotate cuastertsc In manuscrise (Lista 1 \; trflllspoziţii inspirate probahi l de Hexapla 
(lisla;2 l;· material cuprins lnaparatulsecl\ndal'Ulntafluseriselor (lista 3) ; adaosurf datorate 
unei recenzii bazate pe-textul e brâW(lisla 1); ol11isi un i ·dH;Hterii;tice· variantelor bizantine, 
datorate IleatenţieicopişHlor(lista5);leeturi dlrentedeutte Lradiţii--L schimbări în rlexlunea 
nominală. şttn cea verbală,Înlocuiri sinonimice, trmlzpozlţii, din raţiuni stilistice, ale unor cuvinte 
şi fraze, expaniuninletextulul etc .. (lista 6) coincidenţe Intre textele grupului bizantiu şi 
tradiţia gellerală< a LeoilicH[lli grecesc. . •.. . 

Cele mai vcchlluanuscrise ale Sepluaginfei, cele care cuprirlcl versiuIlilevaticane A şi B, 
sînt Investigate într-un al lII-leafapitol (p. 59132); Au Jost î!lrglstrate tu ordIne; lecţlulli 
lllliee in B (lista 1); lecţillIli În Bcare. coincid cu pînă la. patru. alte atestări (lista 2) " lecţlllni 
l11Bsprijinile de alte una sau două traliiţii manllsctise, diferite (!is!a 3) ; lecţiuniunice In A 
(lista 1) ; leeţiuuiln Aşprijinite deplnă la patru alte atestări (lista5); leeţiuni în A sprijinite 
de h mai mult decîtllIla sau douăgrup de texte diferite (/i.la 6) ;lecţiuni comune!n A şi B 
ca:re?oinci c nlximumoptalte VCl'Si:lIli (lis/a 8) ; leetiulli comune în A şi B care nu sînt 
atestate decltîn uua Salrdollăa.1te grupe de texte (Usla 9)... . . . 

IntNlIlcapi:tol final,eel mai consistent (p. n-132), autorul se ocnpăde problemele 
caractristice pus în faţa cercetătorilor modeI'ni de textlil grcescal LeviticliluL Slut Inregistrate 
In liste specialeeU1'He d inconsecvenţă datorate proe?mluitr[ţdt1cătornluide avaria metoda 
de tHducere, eeace a contlusl. echivalarea difrjtăa ul1.uia si aceluiasi termen, .ln contexte 
diferite, la schiml;liri şiillcollsecvene în regitl1ul prepoziţiilor,în t;U1izarea ll'ticolului, îhflexiunea 
llonlinală. şi verală, precum Şi lavarlaţii!ll. utilizarea consfrueţiilol' sintactice. 

. Un puragrafpecittl este dedicat seu rtării , respectiv amplificării textului gre.cesc, În-TE\- 
l,o.1't cu. originalul ebraic. Majoritatea exemplelor invocate sint amJllu comentate în comparaţie .:11 tex:lul 'ebraie>. 

în st'trşlt, Ullindiceal ocurenţelnr citărilor, pecapHo!eşi versete (Il. tati), facilitează 
lltilizal'a.IucrărHdccătl'e toţi cei interesaUdepraetica J.Ilod,ernă a editării critice, de istoria 
r,nAuscriselor Septuagintei sau ·de chestiuni. de. traducere şi exegeză biblică.·. 

Eugen Munteanu 
. Facultalea de Litere 

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 Epi- 
gtip1,ti.k;,Luehtlg ·1\î84' .• V01trllge. unii .. Berlyhte. IIerausgegehell VOll RarlStacl;:mann, mit 
4 K.rtilU\I(r.52 Abildul1gell' "A.bhaAdlungetl der Ak!ldemie der .Wisenschaftn in Gotiingen", 
philologisc1Fhistorische Klasse, dritteFolge, NI'. 151, Vundhoek & Huprecht in· Gottingen 
1986, 109 p. 

• .YdlrlUl cOllţinhIci fBtl'e·· p0l1iuni2ărileprJzclltatclllcadmf • secţiei depigtafică a 
(ele .(le"VlII-RSesiuni. .CoWiii .germal1e inter[icaderuicepentru.cditarca· inscip\iilol' din 
Evui Mediu şi diri epocile timpuriiaJeepocii mOderne ,(IllterakademIscbe Kommission fUr die 
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';-"\'1(1 JfL cd;;'::'.JHoicd_ :Led.?, i;:, LuUi(:r;l H.r::ir'·i·l:::'i)b 'i'U;:") !1.El_H}(" 
WILLIAM CALDEH III, nOBEHT L: FOWLER, The preservedLeUerso[VI.rieh 

vonW i l amolVlI z-.'I-l oellcrulorfl' 10 Edudl'd, i.8oMJa rtzjlEdîlleil.' )w1 tilt tInbFtiJduct1011',amCl C;.(jrhinntary, 
"Bayerlsche Akademie der Wissensclk1f;tff!v",;jPhiiJ:oS(lplJ.hil.li.Istdrisclr(j'il{ias's'eRS1blJl1,gs'JiJerichtel' 
Jab.rgang 1986, Heft li Miinchen,198&u1l115pj.JlJ'.i t.1iirni'li')'HF \ii L',ll!>ni n';i :ii 

JJJC-') 111")1:; U-r;tf:)Jj;ltJ.'- iJ-:i (/gi111 '11.11;_ U j[ ,Ukqu-')(,;:')'1 q 
Intre lJlrich .. YOll Wilalllowiţz,M?\;neHp.9J,·f\,,(.a48.T\i\1:aJ!)\fşb W;Q.I!,t.Illl'fJ! JWlu;tj':, (l!HSrtt" 

1940). doi dilltre "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 puţin cunoscut în mediiljJ,xţqYrfţg\(lWni9.:)J.!ftHţţ{IDllngenn ŞkIlNPIl,UŞ;}Y4bWi'!l'l!) 
1llOW i tz.;yroellendiJl'f, Eduard SClIartz" Jlli9i.jl,ljlfiJ,.',IdWjIfţyqţ1.ş#.iii),\lnuStrş,l!ffiţW19ŞiGţtll,gel'l'j 
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, 
repere perene ale cercetării moderne. Antor de ediţii standard din EuripiqlŞi.tp:(!l,I)r.5Jl1ItţlIl!:t:,tH:j 

Herausgahe derInsclu-lttenrlesMtttelnlters unddertrăhcn Neuzelt), care, sub ausPiciileAcade 
miei din Gi:iltiugen şi ale Muzeului Principatului din Luneburg, fi-a desfăşurat la Ltnteburg, 
Între 4c.-f\ octombrte 1984 . 

TretrtintreIucrărtletncluse în volumsmtconsucrat.eunor chestiuni de ordin gelleral ale 
di<cipllneL în lucrarea 50 J'ahre Deutsches Inschrtţtcnurerk (1934-1.984), p. 14-45 ale volumului, 
Walter Koch efectuează o amplă trecere în revis+ă a realtzăritor pigranstidigermane din ultima 
jumătate de secol, în comparaţte cu cele obţinute în ţările vecine. Autorul se arată preocupat 
in special de evaluarea posibilităţilor de valorificare a inscriptlflor rncdicvale în limba germană 
cuprinse deja în volumele tipărite, în vederea constituirii unul corpus istorie al inscripţiilor ger- 
mane, clar şi 111 vederea rezolvării unor problememai specia le.iprecum clartttcarea zonelor rămase 
obscure În epigrafiea. medievală Iatlucască. prin apelul-Ia-germana Inscnptnlor. ReprezeIltarea 
cartograrlcătp. 42 ---45) fi stadlulul cercetărtt şi editării Inscrtptfilor în limba vernaculară în 
spaţiul de limbă germană (R.F.G., Austria, RD.G.)reIevă faptul că această amplăşianevoioasă 
nctlvttatcştflnţtftcă se află ahia la începuturi, un vast material epigrafie aşteptînd Încă. să fie 
prelucrat. Werner Amold(Alunerkungen zu Wilhelm Berqes' Eâitioti 'der Hildeslieimer Ltiecluiţten. 
p. 4661)analizează erltlcvprlnclpllle metodologice de prelucrare şi editare a Inscrlpţtllor; 
promovatede scria academică, în comparatle cu lucrările in acest domenit.tale}llltlPlutru pre'' 
deccsor, Wilhelm Berges, editor al.cejor mai vechiins?ripţii t,ermarrediq\}!ili.feeiÎtl. 's.ll1/Hni,rld: 
meritele de. ptonterat ale'liW Befiţ4li;·, Wertlt!tjAhl\jHF:e1Jhs.f(ieflPt!isă"e'IHilli:e'alrlt!,sj1f{iftvtt'r( 
de editare ale acestuia (criteriul seleCtiv'tf'ăţi'i"\''âmplO'ul'i-h:'l..-offien'HlrlHi\t' etc!)"iitht-'trtap1iC'rilHll!' 
într-o editare academică modernă, exhaustivă şi integratoare. 

Lucrarea Schriţt und Sţn ache in Bau- urui Ktlnstlertnschrtţten (p. 62-81) a Henatel 
Neumullers-Klanser este o aplicare a exigenţe! fOTllllllat,: încă de la inccPlltuecOI1l1ui,<ţe Karl 
Bran dl ; activit a Lea ncade\Qi,'i !deneer\eet(\ue\:1l'iihseI,ilp.ţ.i11!of;thlJHie;:Hrtti ,·întîii >ctafifi6" ,riginea 
Şi răspîndi rea di terttelor ·sţiirul dU; sel'iere, lu1iliZil'tiJ!Îr!Ofhsoripillle . fit<ll'llrfrlCi'.Iii\!liI'e.\·.l[tl1,cons{J'ei'n1\.Căl;, 
autoarea prelucrează un hoat,nJHterial!, spreu Ulll1nri istoric llPaJ:iţla şi rAspîRdiY!lwin,usculei 
gotie. Este cil'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 a lItyarea studiulJI, Ţninllcyla ;go?ă ,11[' r{"wjIlge1te, f\ pe }a:l2b'.'h;r UU-ef 
şi sud, în spaţiul germanic. IhreHi t'te %llfr!Jsah'fil'iii' iS('j;la'rJrelliţijh 'dc,ll: F(lmâtelKe't1.rtlţil!e,rc. 
KltnlSer tt"slablleşte intre ctne;'gen.ldr\1tî#sc'iJleÎ'gdfjllC' ;l''1)tt\'tHH ',:!tA#rlvţîiil JiWj)l,rol:\ 
vemaculal'e: In vrl.llH ce In Ij'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 'tk\,fn,',ţtraŢ'fI'eC\'en:t' a'bia'"qrr:vă j1.l'tr!'ătaţca S.P;}:1l'!111111 
alXIV-lei.' "; f;:\CJui' H :jb .i') r:vLHî1U'.d.i JL,)i_,{l;:' iJ :Yl.t,"-"'!Jj .LLdu-'Jj(';.: .,> 

RlidigtWFL1Chs (Ii;:'l';l'i;:{f.;;t{ ,., 'lYj..':'<f'{l'i' 
se' OCUP{l de problemele 
care nu pot filncadrate în nici 

autorul evidenţiind c1te\a1ft1I 

In eOlntmkllrell sa, Das 
ntll.lerinBayel'll' (p. 
depl'ele'vare lotdgrnficfl 

Unindlee (p. 108- ":"uîii,jiill1\ăF'i!!{jt2\i.cte"\iW:ah,îC' in seUtI "Die Dcutschen In:sdlrllrţ'eÎl W SI 
culegere. 
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a I seriilor moderne de ediţii ale scrierilor pntrisţ.lce şi al corpusului de documente referitoare la 
p'?rioa,jele timpurii ale istoriei Bisericii ({)elitU critice din 'I'attanus, Atheuagol'as i Eusebtos, 
aut.or al primelor 1,1 volume de lida Conciliortun OecoIIlenicofum), autor al unor radicale schlmhărt 
de perspectivă în interpretarea istoriografiei. clasice greco-Iatlnc, Eduard Schwartz, deşi nu a 
rutcmetat o "şco3Iă", a propus p(}sLeriJ.ă\ii modelul, mereu dezirabil, al unul savant complet, 
responsabil şi conştient de dcmnltat.ea efortului ştiinţ.ific dezinteresat, quai-anonim . 

. Cei doi autor! ai culegerii oreră o edltie cn adevărat crttlcă a materialului documentar: 
Intr-o conccutrată Introducere (p, 1-20) "i Intr-un număr de 545 <le note ample, se pune la 
dispoziţ.ia ciLitorului o a;llămmţ.ită istorie a relaţiilor, personale şi publice. dintre cei doi savanţi, 
inte!;lf,ttă în istoria tnvătămtntulul german din primele decenii ale acestui secol, ca şi in orlzoutul 

larg al istori:::i j:leilor şi preocupărilor filologice moderne. Scrisorile în sine aduc numeroase 
chll"lHn\rl asupra atitudinilor culturale, a comportamentulul politic şi social şi a condultel aca- 
denrice care i-a caractcnzat pc Wllamowltz- 'vfoellendorf şi Eduard Schwartz, Pentru istoria 
Jilologiei clasice moderne, pul-Ilcarea acestor scrisori este importantă şi prin lumina pe care ele 
o uruncă asupra jusUfir:ărilor "i resortunlor intime ale unor dl\('izii profesionale luate de cei doi 
savauţ.i, carc'au condus la realizări ştiinţifice de interes gem ral, 1\1 runcţie de conţinut, aşa cum 

c(!ilv;:ii 1,'1h.L Il p. 107, scrisortle se gfl,lpează în patru compartimente tematice: numirea 
ca profesor la SlrasLurg şi Gi:ittingen a lui Schwartz, 'imprejnrările întemelcrll "Fundaţiei 
WjlUllowitz", cele leg:1Le de acordarea ordinului "pour le merite" lui E. Schwartz şi, cea mai 
amplli şi importnnt ă secţiune, miscellanea academica. 

Eugen Munteanu. 

J;3L"ţ\:DINE BlUL, UCNHf LEHALLE, Le (UuelOPPcflIeill psycllOlogiquc est-il lmiueJ'sel ? 
A.pproehes intereulturellcs, col!. "Le psyehologne", 1', 1.:'.F., Paris, 1 \JK8, 225 p. 

DCpllte 'de oriee inLeuţii de v;llorizarc I devalorizare 1'""i"I1\, ll1L)lte dinLre disciplinele 
consacrate umanului reeonsideră relatil} "socia) I biologic" sul; semnul cuuntificilrii reeiproeităţii 
l\'!' inlcracţiotlale 1. 
. Amintind, pe de alUi parle, tulburătoarea ipotf;ză a 1111 Marvil:t Minsky (La 80ciUe ele 

/'('sjJrif, 1.('. Il'. 1988, IntcrE.\UtiOllS) conform căreia spiritul (şi, ill intel:iornl său, limbajul) este 
o maşiliă ::are, eX8gerin(! puţin; llllmării cam în acelaşi fel ·in Ce\re (!iscrimincaz{t fonna şi volumul 
obic(;tel"r zliujUf, uUlitatea !llor volume ca cel realizat de lI, Bril i IL Leh,alle,. Călltîl1lt faple 
cu C.lre S.1 răspuudă întrebărU llin UtIli, a,pare de la sine . 

.Kn e,Le vorL;ld('sIlre o OIJţiime definitivă ci de o f;intez:'\ a principalelor anchete psiho- 
sociologice de după Lev',;-Strauss, de,tinate să i1ustrezc donă punce de vederc aparent contra- 
clielo;-ii : <1ezVQILarea p,rlJolo/?ică poale fi hlată în considerare .exctll5îv !n contextul cultural 
cace o· detcrmini\ !.\lincu!o de diferellţele culturale, aeţioneaz{l legi S,ll procese psihologice cu 
caracter Ul1ivt:'1·\al.  

nouă c'lpitolc alc c:\rţii (Developpemcnl sensor!-J)1Il!cur el alli/wles cu/lurelles, La 
ci le dfJllcloppemcnl du langage, Percep/ion el calcgorisation, Acliviles inlellec- 

w:llc$, !jf'1'e!o;"pelll,;I,iI cO[lnilif' ei operaloUe, Oricniations aclllc/les, InleracliolLs inleJÎlidtoieluellcs, 
ci [Ii oLipes, La fransmissirm ClJllllrelle: ro les el. prinripes des pratir[ucs eJacali/Jcs, 
el (((i"doppemclli, PraliqlUs tiP. la psycholo[Jie eu situaliolLs in/Cl'ca/lnTcl/es) fixeaza do- 

de lntc;r't;s - . de fapt, !ntrea!4a sIeră de incidenţă a psihicului i, implicit, a pSiholoYiculuL 
. C"mplexitrtte,a tratărilor pslhh!ului şi culturalului (alMmi de aceepţinnile termenilor) 

impUn de1imit:1ri pe caTe autorii le operează In partea introductivă (:\0 pagini) ; lăs1nd la o parte. 
H!;cepţlull\,a de "construc\.ie leoretict''i'' a termenului cllltarâ îu favmll'ea practicilor şi reprezentă- 
rilor ociale care dctcrmillll rnel!iul i sînt implicate în procesltl de socializare ", termenii-jalon" 

 Ideca ,;bazei de artieulaie:'(Schleicher, Ascoli, Schuchardt) trausformată în teorIe 
ele A.Ehilippide şi G,IVăl1csell in lingvistica romlluească;prccum şi orientarea conform căreia 
limba dă indicaţii asupra anumitor specificităţi etnice (Hnml)oldh, "OU der Gabeleutz)reapar slm- 
pLomallc luprcoeupările unor lingvişti-matematicieni contemporani; pentru P. Sgall,B. Haji- 
covaşi J. Panevova (Thc'1Vleaniu[J oţ: lhe Sen/enee in ils Semanlicund Pragmatic Aspects, Acade- 
mia, Praglle, 1986) de exemplu, o elescriere gCl1erativ-fullcţ.ionaIă poate da informaţii, la diferite 
nivde, in legătură eu tipologiHe Jingvisticeşi prec!ispoziţ.iilep',iUIee care lC girează.· 

'" 2, ,,[ .. ,}10 terme cil/turel designe un ensemble(pattel'u) de siguifications tran'smis histori- 
quemclit 'r,tv{,hieule por dessymholes, un syste111C de l'cpreseill.nLiolls herifedes generations 
pr(lcedentes et exprime sOns des'formes symboliquesaumoyell' desquellesles hommcs comrnunic 
qaent, perpHuenf et developpent leurs eonnaissances et lemB attitudes ·euversla vie" (apud 
Geertz, Hi73, cit. p. 12) 
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tntercultnral, tnercculiural, fransculfural desemnează respectlv : 
identificarea 'variahilelor locale (Interindividuale} şi fenomene anume realizare culturală precis del'errrilnată. 

Gradul de specihcitate pc care Jimbiijlll arttculat îl conferă psihicului uman este reafirmat 
sub mai multe aspecte . a) extrapolarea distil1cţiei Ilngvisttce "Ionologie! Jonetică'' (011g1. pho- 
nemic / phonetic) la ansam.blul psihicului uman: ,,1'a1' exemple, en ce qui concerne le; op,>.raUfJf!' 
intellectuel.lcs, les etudes emfqnes s'appuieront en premier Hen sur le, pratiques inLellectuelles 
en vigueur rtans la culture cOllsidBl'C!', tandis que l"analyse etlque cherch era i\ rcgronper les 
neeessit6s theoriquement acccsslhles. ddinis<;;mt ains] le') strnctures f ormelles de la pense« natu- 
relle 'lui ne peuvcnt pas ne P"lS etTe homomorphes mi" structures 1'lgice-nlUlhb11aU'lllCS" (p. 
15) ; b) rolu'lIirnbajulul în cadrul funcţiei semtol.icc. Este cazul să amintim lncu o dală statutul 
volumulul - nu o nuanţare sau, la polul opus. o popularizare a unui Cşaf(lfhi teoretic deja fixat 
ci anchete pe terenuri confruntative mai puţin explorate - limbi şi clviltza tiile desorvtte de ele-- 
Intr-un "neo-comparalism" destinat ameliorării comunîcărli. Acestea oferă date susceptibile de 
interpretări In cel 'puţiiI trei direcţii complementare : ancorarea tipurilor de (VoiHţie a limbajului 
în evoluţia generală a capacităţii co::;nitivc, analiza procesului de învăţare il .codului lingvislic 
(sub aspect fonetic, sintactic, semantic) .. cr. perspectiva plagctlană, aprorundarea raporturilor 
.. limbaj / socializare", Ilahilita tea experimentelor rămtnind, evident, dependentă de metodologia 
generală a comparatnlor lnterculturale. 

Din : .: lncrărljo .. .cuvcaracter ..... .comparatlv consacrate funeţiel se1'1.jioticc t., ···.autorli 
reţin cîteva constatări care poL marca direcţiile interpretal.i\'e (subiectii fiind ('opii BaouI6 rJin 
Coasta de Fi Ineş) : dincolo de activi! ăţi interpretabilc ("semiotice") marcatfl cliltUf?ll 5i reperabilc 
Ia loale vîrstele, ansamblul activităţilor scmioticc special este gCl1etice 

imposees 
1'3I)0l't!Îlrilcn' Wtrccodul ungvwLI.C ('1al'ialltflc 

stiibHi e vorba de dezvoltări il1,Mpend.en:te 
(0 P611etesp(Îcîffcă a al1u111itorindiCi subiacent'fl), 

tallivhll fOl1plogic (şi nu numai la aCfst;a),?cpun dO)Jăhftrebăl'Î 1lr:d,1-ncl1tdle Ie€jate 
de.e:istenta 11110r reg)llaritiiti!ll;iVersale.în succesiunea genetică fi achiziţionării fpnemelo!' j 
(le.modnI de lmhil1.are a competenţelor fonologice succesive Ia copiL HăsPlll1su1 r:u poate fi 101'- 
111U ltdeîtdinperspectiva > in teracţiunH ;,!?()tcnţia li Uţi su ccesivCi mccli{l" .. 'i,.Colllptel te 
anterinare(precxistente) ! aptitudini ultrioare". Mai mult.c studii, dil}trc care tnt mlmite 
S .. E.Trehub, The discriminali{)i1 of /onign spef'ch conslUll(S '1[[. fllfan(8 andadults (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 
aspecfs of crosslal10uage srJeechpperceplion ("ehUd Development", 52, 1981), ficmrwlează o 
perceperea cOntrastelor fonetIce (pentru alte limbi decit cea maternă) Iti· copilul dtclte'va săptă- 
mîni; percepere anulntă.laadult .-. picrdcrca,.seJectivă" putînd fi impUcatătocmai in ln, .. ;J1",)"ch 
Ul1eiamHl1it.e limbi, eorelalăcustimulii de tip eivilizaţ;joual. 

Da tel eexpcrirl1311 tale din ulthn ii 
(3cheti>11' viZeaza limhilleitlreglstrale sistd:nat.ic 
matizarea operată de autorii yoJmnUlui : 1) dacă ob,serv1l.ţiiîh 111t"rli,n!!,\\istÎC'e il1(lidiil trol1f>(':)1'111.8.rc fonetică dată', atuncitrâsălara fonetică tnmsform'l.tă 
aceea cu Care este ashniIafă;2) !orrnele. iderilificafe 
frecvenţa lor, mai mult sau mai puţin disponibile pentru 
de preelicţil:\). 

3Cadrlll ofl'lritdeilLudiile lui J. Flaget (La formation dusyi1lbole 
1945) ·.l'ărn!nînd 'în' eorttl!mllre'i'lllabil, 



în. domeniul Sintaxei şi semanticii, anchetele In mediul infantil -pel1tru lirnbl ica engleza, 
Iinlandcza, samoa,. spaniqla,sucdcj>;q.- disting, ca susceptfbt lcxle universalltat e, opt. tipuri 
de rela (.ii semantice în primele combinaţii (cronologic) de, douăc;:uvinte:"agent juc;:ţiunc", 
"acţiune ! .obicet.".'"cntitaţ 1. atribut"etF: Sintaxa ,şi. semant.lca sînt.fleci. şi din. acest punct 

ve?re, pe de u partein;disociahiIe, ve d aHa,subîntinsede mccanlsmelc mai largi .alecu- 
noaşterii. aceasta din urmă supus* un.or detenniriărt biologice şi culturale .carc nuanţează pro- 
cesele universale. Autorii .}nenţionează şi .11lte rezultate, privind. engleza, italiana, sirbo-croata, 
(urca, pentru patrudomenlt : relaţta "agent (pacient", "cauzaliţate",. ".tempol'alitate", "spaţiali- 
zare" : evolnţiagerrtică ste aproape identic. între italiană şf engleză, precoce în strbo-croată, 
tnrdivăln tl1.rcă (r!ifJortul 1). iar în ceea ce :priveşLeraportul "morf(}Iogie 1 Sil1tax",priITl!l.este 
mai.repe4e. achiziţionată. Relaţiile de spaţialitatc slnt traduse mai .1lşorll) Ii111bjJ [cu sufixe 
.(m<lghiară,tureă) dp1t In cele cu prefixe (bantu) sau cu prepoztthţenglcza), chiar dacii ordinea 
de apartţie:a noţiunilor de loc este aceeaşi. 

Completarea investigaţiilor cu dimensiullya prl1gmatică conduce lar/;'Iuarefl.urrei .chiva- 
Iente mal vecipe care :m putea-o fOflllUla "tip de :practică Ilngvisttcăj tipivil.izţipnal": "En 
r(:suD1e, 1';" rccherhes actuelles sur)'acquisition dnIangage paralsscntjnarquees l/par.la ne- 
cssite,de conslderer stmuttanement Ies nspects syntaxique, sernantiqua et WagmatiqljeS r ..... I. 
:2 Inal' l'.utiJisation des<differences interlangues pour inf()rer des propessu5 generaux (etlllliv,r- 
sels) dans l'acquisit\on du langage" (p. 58). ..•. . . . 

Evident, procesul practicii limbajului este unul social ("socializarea" discursului - tn 
termeniiautorHor) şi C0n1p2raţiile se extind firesc la tipuriJede "schirnburi" verbale (glume, 
insulte, procedee retorice) inunaliza CărOra datele cultural e (ct1"flJjngvistiee) se dovedsc de- 
cisiveillcă din prima copilărie (dintre referinţ.ele sociale sînt luate în considerare vîrsta, sexul, 
l'aportuleu interlocutorul). 

Investigate" •• ? cQrrtpon(Jl1tă funqarl1enfală.a proesului de ,cunoqştere,.limbaiul devinl 
terell ewerirnel1tal- sub două. aspccte : al. CUl1oştil1ţlor susceptibile de\ fi exprimate prjn el 
şi al activităţii cognitive a c{jpilului în analiza {achiziţia aeeJuiai. Tn y\,ca ceprivete primul 
l1Spect, nivelul senzorial şi al motrlcităţii se dovedeşte implicatill chial; pritllele 8.chiziţii ,de 
limbaj (relaţii semantic eXjJfimateîl; "g;<lnluticile"-- mOdele îl} sens ehol11skynn ',-ejcmcntare) : 
lloţilluca de "obiect", localizarea 8c.eştui, orgauizarea acţiuniLCel. fIe-al doileq.. comportă o 
exlindel'c a analizei acthiUîtli .. cognitive În 'ivoluţia ei, în aşa fel Inc!t .să fie relationatăF}f 1.ns\I- 
şirea competenţelor lingvistice şi a cUlloşt.iilţ.elor metalingvistice, ambele. aspecte servind dia- 

"univorsall cO}ltextualizat". 
Socializarea limbajului se manifestă. la rIlldul ei, ca, un proces reciprpc; modalit.tile 

deCQ.mllllicareverbală const.itllie componente ale eultul'i(i) j(lor) şi ace[jsta dinunl1D. (în special 
sub f{jpna mediului social)al'o influr,nţ.ă l1ctăa&upn achizlţiciccjor dintli.Sţudiileilltercultu- 
mIc cOllsacrate vorbirii de tip infantil (baby talk") înregistrează, în cadrul unui comportament 
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 şi hiologică,se manifestă şi în cJelalte. rq\istre ale. psihicului 

11l1l;mşl fţ')conci!iaz,ă cele două cureptc inLerpl'eJative eulturalir;te şinaUviste..Che5Huni 
runlqmentale, ca "vanabilitatea" eultural(i a modului articularea cOfjUl'j]orşi inforrui\tiilor 
(vizual, tactil. aurJitiv etc.), caracterul "arbitrar / motivat" al categorizării perc(',pţiilor, existenţ8 

11'Hnscuituralein funcţionarea cognitivă, semnificaţi(l (mlţnr(lIă . (;0l11j10l'L[jluentului 
înt.re procedura experimentală şi. <;ontexLu] cultural (extrem .. de diver" 

In .ultimă .jnstanti\, labil)e cuno5eu ta reJat,ie."l11ctortăjohiect". 
Numeroasele studii (adesea contradictqrU)îiconduc.pe. autorii volumului la dLeva· cOrJ- 

eluzii, C.3· 1)l11ult dc.hătutaproblclllă a culorilor pe carc le înregistrează dîferite limhi ar putea 
primi o formalizare in termenii mulţHlli!O!' vagi (culorile d€ ha ziî sint repartiza !.eîn trei categorii'·' 
"primare", a c.ăror reprezentare este derivată' direct din răspunsurile nenron)ce."clnl1pozite·'. 
runiunidcmulţimi .vagi şi "derivate". interfiectH de asemenea, mulţimi).; 2)existâ invariante 
formale de fUl1cţiollare,(dtlp,\ Piaget, l'espcetîndll,e mai cUl'ÎmI metoda dccît teoria, cercetările 
interclllturaleau fost adesea deviate, .ol"i conceptele fundamentale ale psihologiei cngnitive T' 
tratarea informaţiei, 1uvă,j.area, memoria __ trcbuie considerate aUt. ev(}l}ftiv, cît şi comparativ) ; 

domenipl malliI.c"tărilQr afective, există, Qvariabilitate. a "competenţelor" .nOlHlăscuţilor 
il evoluţiei lor __ o funcţie atît de factori fiziologiei, cit şi de tipurile de interacţiunesoeială" 

de reprezentări şi practici culturale: <1) unul dint.re universaliilc psihologice cele mai pregnante 
este regrupa rea soc.io-psihică în fUllctie de sex (sint comparate şase clIlt.uri ahsollit diferite). 

. Comp{)rtamelltnl j,ndividualşi de grup, rcl"ţia "cultură! personalitat", .il1tereseazii 
din punct ele vedere educaţional-forrnatiy-recllperaţ.orju (<C'\ZlHile'd!1e"daptrJ.re. j:!atol"!lt,a ţ.rpl1' 



.sjerulur cultural), ele sint reluţlouateisucccslv cu dezvoltarea morală, practicile educative, 
starea de.nutriţie. 

Îmhogâţ.iud .paradîgma psihologiei contemporane cu .un anume. constructtvlsm (fondat 
nu In ultimul rind pe limbă şi practica ei), VOhlD11l1 ne obligă să constntăm.iaşa.cum .a Iăcnt-o 
eu valoare de diagnostic şi Thornas Pavel. (Le tniraţţe lituniistioue, Essat sur 'ta.moâemisatton 
iniellectuellc, Minuit , Paris, 1988),. rcancorareaJtngvtsticulut Intr-un-rnozalc Interdtsctpllnari-. 
"eotitură" --,.ambiţiQnind dezvălulrea "umanului" în ansamblul său. 
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Oaru: Popărda 
Facultatea .de .Liţere 

Univer.<ilalea"Al.,I. Cuza" 
laşi, Buleoardnl Copou, nr, J1 

STUD1EN ZUR UMĂNTSCHEN SPRACI{B UND .. LITERATUH, Merausgegeben 
von Dieter Messner und .Johann Pngl. Hett 9 .. Humănlsche Sprache, Llterntur und Kunst , 1988, 
Institut.fur Humănistlk der Universlt.ât Salzburg, 109 p. 

"Studiell zur rumănlschen spmqIWul1.d Literatw:." esteuna din puţinele revistede Fonlâ- 
nistică pe.care ol,llIiversitate vest-uroeană reuşcşt Să.oPllbIice. în BRl), de.cxemplrl,. cu toate 
cele cîteva Iect.orat.e cIe olFânp, în afara revistei "bacornmallia" dE? IaFrelburg , .Stl1diulJimbii 
rQF1âl1Q, iatît de necesar romanist.icii , înansamblul ci, nu depăşeşte Iimifeledidactlce. Din această 
perspectivă, publicaţia salzhurgheză R lui ,J?hal}npog1e.îtigă şi mai multIn Interes. 

Titlul general dat caietuIlJi de faţăoţel'ă opqsib.ili.tate va rlatăd e .alegere tematică, grupată 
Indireeţia istorie merară. (Maria Berceanu : RefZectarea literaturii rOnUî!le lti y.xic.qq/le şi. an lolo(Jii 
ele limba (jermană;Fe,Iix KarJiI1i1cr: Zum Fortlcbcn von Appkrupben .des NeuCnŢeşlameni,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 
Demeter Peyfuss : ZWll moschopolifanfscl1en Bucbschmuck). . . 

Articolul l\>fariei Berceanl1 (p. 7--17) ridică o problemă valabilă n11 numai in ce 
privete lexicoancle şi :mtologiilc de limhă germanii: o reflectare a literilturii rom8.ne mai aproape 
qţ va.lo.area ei obiectivă şi mai confonnă cu cercetarea istorieo-Jiterară la zi. Mlllte din observa- 
tiile autoarei sint juste, privind selecţia uneori arbitrară de autori sau de texte, privind inter- 
pretările veinste Sau absel1ta unor date hiobibliografice absolut indipel1sahi1e. Asemenea 
obiectii ar fi bine să apară In clt. mai multe periodice de largă circulaţ.]e. Chiar textul Mariei 
Ber.ceanu se impul1ea a fi tipăriLtn limhaicţionarelor.discutati pentn) o mai i1iril.ă fludientă. 
tnunde cazuri, la reeditarea unor llJcră.ridefeluIcelor .discutate,asemenea .IlPslJri secorije.azq 
parţial. Deexemplll, în DiziOllar!o lellerario l:Jompiani delle opere e d,ef per.oru!!lfli ,di {utili Ic,mpi 
e di l!llie le lctleralure (Milano, 1946-1B50, IX voL), cea mai vebieulată luc'rare de aeest gen 

. (apărută tu traducere in.l."ranţa, Germania,Spania, America deSuq,);.aj! fosti)l4IJJSC 79 de arti- 
cole r}e.Htel'atură -română (29 8ulQri,A4 tit,luridc opere şi 6 persona.i(1), luC;rate,.de. Gino Lupi. 
Aici însă nu sint .conţinute nume, de prim ordin, e\lnJ sInt cele 'lIe .lui Liviu Hebl'eanll, MihaJl 
Sadoveanu SHU LneianBlag'l, deşi aulorulle dedicac articole, rămase. In texte q,a(tj1ografinte 
(eL ,.Fondul Gino Lupi" de la D'reihurg). Ediţia a doua a dicţionarului BOl1lpia111 (11ilano. 1983.- 
1984) euprindcfl1ltorii citati (la care. se adaugă, În. mod n.ecesar, şi nume ca Bcelca ale lui l\Iatei 
Caragiale, Ion Barbu, '{udor Arghezi ş. a.), dar seml1aŢCB articolelor (nu nlllWl.Î pe RutorL dar 
c.hiar. şi pe diferitele. titluri de opere la unul şi. aeelaşiaut.or) de 1111 numiîr.dştI11 (1(' extins; dp 
persoanr diversifică nefericit coneeptia de Iueru. Şi, cu toate emendt'lri1e,niNace,u'lăRdiţic.a 
doua, \lUt de cOlJtmporal1ă (1 \)81--- H184 1). nu cl1prinr}\\ .Iitcratllru aClUlJ1ă române(tscă. Iată 
de ee, repet.ăm, problema ahordnVl aici de Maria Berceanu este nu numai bil1 venită, Qlll' se 
cere reluatăşÎ e;lCtinsă. 

Deşi despre Caragiale şi opera lui există atîtBliteratl)ră critică;,Reinhold Wemer vine 
eu o lnsemnată contribuţie,eareatacă nIl aspeetîncă insuficient ar}lnCit.pînăaeum, acela al 
raportului dintre textele de inspiraţie.1itcl'arll, inclusiv eele tradHsc,şi rezu}talu\;dovediiorigillnl 
(p. 51  104), un tip.de cercet.are.pe care autorul o.nU!ncşte "det!!kUvisclre Einzc1l1llter\1dnlngen 
zuParallele zwisehcn den'lNerken Caragialcs Ullt!. dencn andererAutoren' (8ii)'. Jlel!llnd· o .bună 
parte. din scriitorii Iileraturîlor universale pc care Caragiale iareceptat - clHnbjne se ştie.- 
prin t.r[jcluceri au preluări de motive, Heinlrold Werner merge 5cfnpulpş laconmal'llţii de texte 
dintre <lrigina]ul francez sau englez şi produsul literar românesc. Concluzia este cît se poate 
de limpede: Caragiale, chiar şi În cazul tradueerUoI', unde rămîne firlc1 continutului, ajung 
'laaltcev'l, "cine radi1w]c stilistische Veranderullg" (63). De asemenea, cind prein motive (Hnche-, 
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'I'eutel-, Osterkurze-Motlv etc. ),sallaeele"requlsitenhaftcnEil17.clelcmente", textul ItI i Caragtfile 
oferă un product foarte diferit de punctul de plecare şi pu+ernlc imprimat de culoarea locală 
n.medlulul românesc. Analizele' paralelelorMatk Twain sau Edgar Allan Poe Ca ruglo le , făcute 
aici,>COllstituie mndele pentru-o cercetare comparată literară. 

Contribuţia.lui Wulfgang Pocklasuprn topi cii adjectivuluiIn română (p. 39 ,19) încearcă. 
înm.od.teuşit,să scoatăIimbaromănă din plasareael tntr-oarretzolată atţomanici (împreuIlă 
cu retoromana), cel puţin privitor la 'problema în discuţle. Oprindu-sc la unele exemple din lim- 
bajul jur11ali-tiC,deazi,autorul constată, la acest nivel stilistic, o apropiere a romănei de franceză. 
Importal1'ţ?'.rtiCOIUlllippate fi esenţiallzată la două elemente: 1. o cercetare soclo-Iingvistică 
şi stiHşticăcomparată?manică poate anula caracterul crezut axiomatic al unor precepte for- 
thul.!tte pinăazi>; 2. rerornanizarea (cf. Sextll Puşcartu) sau occidentali zarea (el. Al. Niculescu) 
Iimbit romane este un-proces dovedit şi care arc loc nu numai la nivel lexical, ci şi la cel, mal 
profund, sintactic. 

Singura, in păc?te" recepzie, a. revisţei est ace la. cartea lui Gi\ewghe Carageani 
(:l.a'subbrdil!azioneCirC?stallzialeipoI1tttca nella Jt1se dei dialett,o aromel1 .. o (mocedoromeoo ), 
Nfipolî,.1982): A.utoarea. o hine cunoscutănromănlstă, Matflda Caragtu-Marfoţcariu, pune, argu- 
mentat, în evidenţă meritul lui Caragcani de; deschizător de "ima nuova strada nelle rlcerche 
sl)ll'ronlel.lg": .. S.e putea, Wn l01odeşţie, • dacă 11U <iin. motţve real obiective. (vorbirea .IUlui autor, 
ijJ<iirerenr cinar fie), nU}e P?at c0l.lfun<ii' cu idipwhllnsuşi), reţWI1ţ la comparatia r.cost 
f?Wfl;Vl.l{'anni .9r.son:),1'autricedella.wyente reccnsiolle apriya la stra4a dellaJonoI?gia con 10 
"tndii) Sislemul rO101ofJil a..laronlânci .. ,"_ Izvoarel.ecari-au furnizat IUiCragcani. el.lnsnşi 
Hromân, eXell.lplClelJt;cesare,şa cnmsc şi remarcă aid,. au s()licit?t . o.îndeJ'lI1gă şi asidllăn.lnncă, 
S)i4()şi acete texte cnprlnSl0 I1cioi'ţlă<iei!99 c]eni, cee,l pe J-adctermij)"t pe autor 5.ă intre şi 
!l1d.sfuţiide tstode a faptelor, .. c;rtea răp.lînc,!tşa .CulTl.sedecJară.,.o cercetare pteponcleret 
sinroJJi(:ă .. 0. comparaţie •. cu la tilJa,eerut In rc\Oellzie. inlpunea .()prOIJllnere din. capul locului 
a !1l1;tJf.alţ obiectir PriviffF la afilll9,tîal'ecenzcntei,c:l inlaxa rAmallieăarihIlas Înyrl113 cece- 
tilril()rfolOlof4ice, fiil.d? ,,;enercl1't(jW, am pun.. lUotivyl aestlli decalaj,. să-reclln()ştem, 
t:ţ j'n ll1ai marea dificu1ti-tte cu. c;.tFl; se. abordclilzăs{udiile sin.tactice,. în compa.raţie cu ale Clor. 
Jalte sectoare ale limbii, şimlillai ull,.lingvist cu cxpcriepţă se poate încumeta să atace acest 

Lumtn.iţa Fasse[ 
TiibiIwen 

R. F.Germania 

...... L\ByA .ctjLTÂ r:l LA. Gltf1)2\l)bEUr:N?SAIRES_l\ateriClle:;l)ara 8U esilldio, 
l.Jrtlverşidad!ic Buer;?s Aires, .F'acllltad deFilosofia y Letrgfi, Institutodc Filologia y Literaturas 
Hispanicas "Dr;AmarloAIJ1.r,o"Bu110S Aires, 1.987, tOl1l()l '. 309 tomo 2, 531 p_ 

Matcri.ale1ede lili1b6 sţ)aniolă cultă votbită<hlClusc in v?lul11ul de faţă sînt rez\lltatul 
\mui proiectc.olectîv ,.,de. studiu coordonat al normei lillgvistice eul Leapl'incipaleloforaşe' din 
Arilerica Latină şi Peninsula Ibericii", d\lpcum indicii în prefaţă AJla Mar13 Barrencchea, 
directoarea Institutului de Filologie şi de Literaturi JIispanice "Dr.Amado AloIISO" din BUCll()S 
Jldre!; şi coouJonatoaren a<'esHli proiect. 

Rcalizatpril'l: efortnleon'l.un!lI U11uiall1p111colectlv de cercetălori .\1in diferite celltre 
e111turalc lrispallice; rtiateriahllpllblictll1 eu 1 e/tercade fa.ţă este menit s!l.'steaJa baia unor 
·stHclii lîngvistice diverse, exceptind abordarea lexicografid. Textele antologate rcfleetă, In 
intlriţia autorilOr,limha cultă. dUl niarile centre ale 111rnii hispaniee In BcopUI dea .cIetermimt 
c,:uacterisUci!e eare se prestigiu În atît d.e dispe.rsatuI mediu Jil1/Wistic 
llispirnir. . 

Concertul operativ. de 'normă I\ngyistică . cultă', propus. de Ana" Ma.tia.· BatretJechea' şi 
. Malmel A (var,elite aplicat u In accepţiapresriptivă, ei în sensul strict Hngvisticde 'limbă 
standard' earese conStituieprin·.cOllsensul lingvistic al' vorbitorilor cu· instrucţie' superioară. 
Ma:lerlalul' obţinut ·prin transctlerea foIletieăa unor In situaţii de eomlluicare 
o1'Ulă!îuregisfrateţebalidarhlJguetică(11511 de minute), e5teCla.sifiCt di1pă (criterii formale: 
d'w]ogllridîrijate, elocuţiunifofi113Ie(vol.l), dinloguri libere şi jnregistrărise('ret (voI. aIII--lea). 
După .cum rezultă din fişeJe speciale, infrma t?'ii aparţin celor xnaidiverse prOfesÎlmiintelec- 
'luale ': profesori, doetorf,ing'ineri. de' diferite Specialităţi, funct!ol1qri, seriitorJ,asÎstenţi 
, şoeialţ· 'ete, . . 

.F:llgen M llIlieanq 
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EHNs'r KlO'GEH: Heitnat am Prulh , Erlnncrunoeti ari Martcnta! Besscrobien , mit 
Beitrăgen von Albert Wutzke, Eduard Klotzhuchcr und Emmunuel Krămer. Bnco-Druck, 
Woltenbuttet, [llHlOj, 271p. hartă+2 schiţe. 

Deşi au trecut. 50 ele . Imi .dla cvat:ulue,gclltrâţia"inartoră" a comunltăttt grtmăneha sa- 
raherie continuă Irimorl contant opera de reconstituire complexă fi unei vie!iabaildonate. fără 
voie. O Iucrarerntgăloasă de restaurare, care face servici! unei cercet ăr! interdisciplillllre prezente şi viitoare. . 

Marienial (rom ... RegitwlvItxrW). () localitatc,inexisrntă !J.c harta. fqstd Moldbve\o- 
viet.lce, dar are, timp .de 15 ani, Intre. 1925.-;-J9MJ, a reprezentat un jml?laut demografic şi- .ele 
. cultură rnaterlală genl11l11ă, Intr-o. ambiaută etnlcă compozttă ; romană, îil CB mai mnre parte, 
dat şi cu etementealogenevevret. hlllgari, greci, ţigani. 

Hldtcatfnnpropterea Prntulul din zona fostului judeţ Lăpuşna, satulMarlental a .Iuat 
fiinţă prin extensia unor familii de colonlşti germani basarabenl , in căutnre rlcpămtut ara hll. 
De la. dat a cumpărărlt pămîntului (.1912) ştptnăIastăptntreaIul de jure (1924)"drJjmlllbiro- 
cratlc a. fost Iungttslcompltcatde răstimpul dlntre.celc două udmlntstraţll ale .Basa rabtei .. Re- 
venirea provinciei Iatararomănească-mamă ,a Însemnat salvarea. et nl căa coloniştt lor .gerlllMli, 
cu toats dificultăţile legislative care an.apămt şi .filmă acest. moment istoric .. Martentnt a. fost 
ultima, "ŢocllţerkQlonic" germană din .Basarab!a, a. cărei viaţă a incetat, s-ar putea. spune, la 
virstaadole.scenţe.L "Das Blleh ist keillc Chonik i111 .i,ihliehCl1.Sinne", spune autorul!n prelată 
(p. 7),căei re.eol15titllirea s face, aşa cum ,se precizează şLln titlu ,din Impre.unareaamintj·rilot 
autorului, dar şi ale altor vicţuitori ai timpului, ale căror nume apar la p. 218. Cele cîteva docu- 
me11te, de abia şapte la număr - evacuarea interzicea luarea de documente _. şi c.eva mai 
multe. fotografii «(\5) exemplifieă sau cOJllpleteazil informaţia cuprinsă în text. Cu toată preci- 
zarea dtatii mai 5115, expunerea urmează firul cronologie, de la eelc cîteva daLe preliminare 
asupra colonizării Basarabiei suh ţarul Alexandru 1 i de la începutul propriu-zis al construcţiei 
acestei localitt'iţi, pînă la păn'îsirca provinciei după ultimatumul din 1 \)40 şi la viata din lagărul 
de la Bamugartenberg I Oberosterreieh. Priyire", retrospectivă se mută de la aspect.ele generale 
despre viaţa comunităţii in anamhllll ci, la unghiurile particulare, în eare accentele epice se 
Împletesc cu liricul nostalgic al aUtor scrieri memorialistice. Presăra rea cu cele eî.tev<l poezii, 
de.scrieri de pcisaje, pa rticularizarea unor situaW obişnuite (vînătoare, pescuit, joaca copiilor) 
.Intr-o circumstanţă anume, portretizările individuale sau de grup, cele mai multe cuprinse în 
capitolul EriIlllerungcIl luzd Bc.qcbenheifcn, apropie <:artea lui Ernst Kl'uger de ,beletristică, cu 
toate că volumul are o certă valoare ştiinţifică, prin funcţia lui de document istoric, geografic, 
etnologic sau sociologie. Organir.area întrefllllui material după un plan strict f.Geschichtlicher 
TeU, Landkauf und Vorqescllichtc, Dorfgescllichle VOT! 1925 bis 1940, Die Lands(jhaft, Gcmeinde- 
mesen, f{irche und Sclzule, VcreinsUtescll Hnel DorfilI,qclld, Dorflichcs Lebcn),. la' care se adaugă 
si reprodueerea de hărţi Sau de schiţe excmplificatoare, făcute de pCfsoal1e avizatc, asigură 
calitatea ştiin\..ifică de care vorheam mai inainte. 

Cele 50 de familii asociate la cumpărarea iuitială a pămîntulUi prov,encflu, In majoritate, 
din Wit.tcmbeq:(, una din ,,:\f1ltterkolollicn" situată în jumătatea de sud 'a Basarabiei, fie din 
partea de răsărit a provineici, cUn Mfl.riewka (p. 27-·-28). Cu timpul, f:nniliile care fi-au strămutat 
aiGi, peste 1:10 «('.1. schita cu planul satului), au plecat din cele mai diverse localităţi germane. 
basarabene (p. 86). Top0!l()mast.ica locală pune în evidenl,ă () orgnnizare istorico-socială preva- 
lenl r0ll18nească [J împrejurimi lor saLului Marient.Hl : Cocolschen (rom. Coc()ceni), Cioara, Căr- 
pincni, VofllesC1/, Sarala-Rasesch (rom. R<l7eşi), PogOT!cscht (rom. I'ogO[lCşli), Topor ş. 3. Cu 
elementul român contactele au fost sporadice, cle rezumîndu-se la relaţiile inc.rent.c cu oficiali- 
tăţile, dar şi la unele împrejurări particlllar(';. lnlesnile mai ales de piaţa de dcfacere de la rruşi, 
peste Prut, la numai 20 km de 'Vlaricntal. Totuşi, despre o i\devt'imt.ă relaţie etnică nu se poate 
vorbi, aşa cum () mărturiseşte Însuşi autorul: "Mit dcn MoJdowauern aus dClJ Nachhan](jrfern 
hatten wir kallm Vcrhindllng" (p. 149), de unde şi o lipsă de eunoaşt.crc reciproeiî. De nici reaeţia 
coloniştilor, de surprindere, dar şi de mişcată nimire, faţă de spontana manifestare afectivă 
a localnicilor, In momentele despărţ.irii din 1910: ".Tet.zt, in elen let.zten Tai;<m, standen uns 
dicse Mensehen pWtzlich llahe, '\Vildfremde Menschen kamen, verabschicdcten s,ich von uns 
IInd wcinten" (p. 1-19-150). 

Totuşi. in cei peste 125 de ani de viaţă a eoloniştilor germani in preajma populaţiei autoh- 
tone s-a ajlll1s inerent. Ia schimburi reciproce, nu nUJllai ecollomice, dar şi de obiceiuri ale vieţii 
zilniec, rcClectate şiln Icxic. Din cartea de faţă, spicuil1l exemple ca : llarhusf,n, uneori explicat 
prin WassCI'mclonell (p. 55, 6G, 85, 12[), Ga/oschcn, explica\. prin U berscllllc (p. (9), Poppsche- 
1!(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), Maslincn pentru Olioen (p. 108), Plugar "cine rurnănische ZigareUel1sorle" 
(p, 109)ş. 8, 

Limitate la relaţiile de schimb economtc.vcete cu populaţia evreiască din Basarabia şi 
din Moldova de peste Prut au fost de excelentă tntclegere. Reproducerea unel discuţii dintre 
invăţătOl111 Albert W\ltzkt>. din Marjental.şi un.negustor evreu in. ttrgulde la Huşi, despre rtdi- 
.carea rapidă şl.atit de bine gospodărltă a satului german, lasă să se.tnţeleagă .reputaţia colonişti- 
lor In rtndurtlepopujntlet evreieşti: "So erwaskonnen cben nur Deutschescharren. !". (p. 56). 

Lipsită de ambitii politice şi paşnică prin excelenţă, comunitatea germană de pe cuprinsul 
Basarabiei s-a caraetl(riz[J.t printr-un mod de.vlată restrîns la grija pentru asigurarea familiei 
proprii cu un trai 111destuM, cit. j Iacultlvarea tradiţiilor de limbă şi de credinţă CI.l care a,u venit 
din. ţara strămoşească. De aceea, ca Şi In orjcarealtăcolonie, şi În Mari(lntal,fl"l1ilipe adunate 
şi unite numai prin aceste ţeluri COmune, [lprocedat in ttmp scurt la ridicarea, aproape simultană, 
a caselor individuale (ct. amănunte despre aceste construcţii la p. 43., 55, 69 -70, 128), cu aceea 
a Intregii comunităţi : biserlca şi şcoala (p. 49, 55 et passîm), clădire unică, durată prin mijloace 
financiare proprii, inaugurată In 1926 (numai Ia un an d\lpă fondarea satului 1). După anul 1930, 
s-a desfăşurat aici un Învăţămînt de 7 clase in romană, dar şi In germană, ceea ce a făcut ca, şi la 
Marlental. această comunitate etnică basarabeană să un aibă nestlutort de carte. Lupta pentru 
prezervarea limbii materne in şcoală, greai in mod exemplar obstlnată, nu a scutit nici acest 
sat. Istortaacestet lupte este cea mai elocventă dovadă de forţă spirituală; de organizare armo- 
nioasă a unei grupări sociale, şi ea ar trebui să constitnle UJl capitol specialfnmauualele şcolare 
de azi, preocupate exclusiv de istoria luptelor teritoriale. Cartea lui Ernst Krtiger este şi în acest 
sens o refertnţă, de care orice istorie a-cult.uril germaneest-europene are de ţinut seamă. 

Luminita Fttssc! 


