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TIMOTEI C1PARIU, Opere, II, ediţie îngrijită de Carmen-Gabriela Pamfil, cu intrO- 
ducere de Mioara Avram, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1992, XLVIII + 534 p. 

Cel de al doilea volum de.Opere - apărut la cinci am după primul volum 1 - cuprinde, în 
ordine cronologică, lucrările de gramatică ale lui Timotei Cipariu, şi anume: 

1) Compendiu de gramateca limbei române, reprodus după ediţia a V-a, Sibiu, 1876, care 
reprezintă ultima formă dată de autor acestei lucrări (ediţia princeps, Blaj, 1855), În original 
120 p. (p, 1-64); . 

2) Gramateca limbei române, partea 1, Analitică, Bucureşti. 1869, în original, XIV + 384 
p. (p, 65-256); 

3) Gramateca limbei române, partea a II-a, Sintetică, Bucureşti, 1877, În original 
IV + 354 (p. 257-432); 

4) Despre limba românii. Suplement la Sintactică, Blaj, 1877, în original 59 p. 
(p. 433-466). 

în volumul de faţă se mai află: studiul introductiv (Gramaticile lui Timotei Cipariu, 
p. V-XLIII) semnat de Mioara Avram şi (aparţinînd. editoareiu, Notăa!upra ediliei, 
p. XLVII-XLVIII, Note şi.traduceri, p. 467-481, Abrevieri, p. 483-484,lndice1de cuvinte,forme 
şi elemente derivative, p. 485-525, Indice de autori, p. 527-529, şi Tabla de materii, p. 531-534. 

Lucrările de gramatică ale lui Timotei Ci pariu au cunoscut de-a lungul timpului apre- 
cierile, cele mai variate, adesea contrarii. Astfel, În epocă, Titu Maiorescu' (Critice, Bucureşti, 
1864, p. 54-55) opinează că "opurile care se încearcă a silui o limbă, precum sînt ... Gramatica 
D. Cipariu ... , nu merită de a fi calificate decît de curiozităţi literare fără valoare practică în ceea 
ce priveşte direcţia lor originală la formarea limbii", în acelaşi sens, În zilele noastre, Iorgu 
Iordan (Limba română contemporană, Bucureşti, 1956, p. 765) afirmă că gramatica lui Timotei 
Cipariu "constituie un exemplu de rătăcire ştiinţifică datorită concepţiei greşite despre 
limbă ... ", La polul opus se situează, în a doua jumătate a secolului trecut, I. C. Massim 
(Raportul comisiunii insărcinate cu cercetarea celor trei manuscrise de gramatică, publicat în 
Analele Societăţii Academice Române, tom. 1, Bucureşti, 1869, p. 161), care apreciază că 
"comisiunea s-a aflat faţă cu o lucrare în adevăr serioasă, cunştiincioasă şi plină de profundă 
erudiţiune şi vaste cunoştinţe asupra obiectului, lucrare care ar face onoare i literaturi lor celor 
mai avute şi mai dezvoltate în această parte a filologiei i pe care orice academie ar putea-o în- 
corona ... ". Peste mai bine de un secol, Mioara Avram (Istoria lingvisticii româneşti, Bucureşti, 

1 Timotei Cipariu, Opere, 1, ediţie îngrijită de Carmen-Gabriela Pamfil, cu introducere 
de Gavril Istrate, Editura Academiei, Bucureşti, 1987, LVII +- 476 p. 
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p. 61) arată că raport cu epoca publicării ei, gramatica lui Ci pariu trebuie apreciată În 
orice caz ca cea mai cuprinzătoare gramatică a limbii române, cea mai bogată în fapte şi în in- 
terpretări, cea mai modernă în terminologie şi cea mai ştiinţifică în conţinut, exceptind. orien- 
tarea etimologistă". 

Aprecierile favorabile citate mai sus ,- cărora li s-ar putea adăuga şi altele - au în vedere 
gramaticile lui Timotei Cipariu considerate global, cu ignorarea acelor elemente (existente de 
altfel în orice lucrare vizînd domeniul gramaticii sau al oricărei alte ştiinţe) care nu au rezistat 
la timp. Trecînd aşadar peste faptul că Timotei Cipariu admitea încă opt (eventual nouă 
adăugarea articolului) părţi de vorbire (Analitică, p. 1691151), că aprecia că participiu] se 
formează de la infinitivul prezent (Analitică, p. 284/206; vezi, însă, şi p. 2861207) etc., prezintă 
intere-s atentia acordată de autor nivelelor - morfologic şi sintactic  ale gramaticii şi mai ale 
soluţiile sale gramaticale ce depăşesc epoca. Astfel, în legătură cu prima chestiune, notăm aici l- 
că gramaticile româneşti mai vechi şi mai noi pot fi grupate în: lucrări ce acordă morfologiei un 
spatiu mult mat mare decit sintaxei (de la Elementa linguae daco-romanae sive valachime a lui 
Mic\! din 1780 la Gramatica limbii române a lui I.Iordan c:lin1937)'; lucrări ce acordă morfolo- 
gîei aproximativ<lceIispatiuc;aşi sintaxei. (de la Gramatica românească .. din 1757 a lui 
Dimitrie Eustatieviei Braşoveanul la Gramatica limbii române publicată în 1963 sub auspiciile 
Academiei). Spre deosebire de toate acestea şi făcînd abstracţie de că mai ales în 
gramaticile mai. vechltntaxa cuprinde şi funcţiile formelor, Timotei sintaxei 

un spaţiu cu-o .treixm:. mai-mare decit motfologiei. Cit priveşte soluţiile . ale lui 
Timotei Cipariu cedepăesc epoca, în această privinţă lucrurile sint surprinzătoare, i'n sensul că 

- fără a pomi de la învăţatul ardelean  unele lucrari de gramatică actuale au ajuns 1", aceleaşi 
rezolvări ca acelea date acum mai. bine de o sută de ani de către Timotei Cipariu, Pentru exem- 
plificare, ne oprim doar la problema  discutată şi discutabilă - a numărului de pro- 
poziţie. în privinţă, una dintre tezele'actualeţsusţinută de G. Ivănescu aceea că, 

după modelul judecăţii din logica aristotelică, estă numai două părţi de subiectul şi 
predicatul. Această teză, cu unele deosebiri terminolegice 4, se află şi astfel 
încît - deşi la distanţă de un secol unul de altul şi filiaţia ideilor atît pentru Timotei 
Cipariu, cît şi G.lvăncscu, subiectul şi predicatul avea în structura lor: cite un singur 
<.-'Uvînti atunci subiectul şi sînt numite simple necomplexe de către Timotei Ci pariu 
şi simple de cătreG, Ivăncscu; cite un grup de cuvinte fără indice de predicaţie sau conţinînd 
(<<fotme» de) propo7.iţii secundare, cînd Timotei Cipariu le numeşte simple complexe, iar G. 
Ivănescu. dezvoltate (vezi Sintetică, p. 23--241270, şi G. Ivănescu, ari. cir. în nota 3, p. 196 
sqq.), 

O altă coincidenţă fără filiaţie ideilor  între. soluţiile lui Timotei ·Cipariu ŞI ale unor 
specialişti actuali vizează atributulşi complementulrconsiderînd şi atributul, şi complementul 

«complemente» sau «completări» ale «completatului», G. Ivănescutcer, cit., p. 195-196) 
distinge în. cadrul subi;,dul111 .. şi predicatului dezvoltat . un . determinat sau «completat» şi un 
«dete.rmin.ant». "au «complement». Ceea ce la G. Ivănescu este «determinantul» sau 
«colplementt11» la P. Zugn .5 este. o part.e de propmdţie.dc sine stătă(QMC, anume, adjunctul., 
care se 0pl.lne i !1tibiectlllui, şi predicatului. Sîmburele. acestei.idei se găseşte la Timotei Cipariu 
(Silllifticd, p. 1112(4), care face distincţie între părţile de propoziţie neeomutabHe cu 

Pentru detalii, vezi Actualitatea sintaxei lulTima/ei Cipariu, LR, XXVII, 1988, nr. 2, 
p,156. 

3 Gramaticp şi logica, Il, Smu;tu.T(/ gîndirii ca factor prim structurii sintactice, AUT, 
II, 1964, p. 193-214. 

4, De exemplu, la Tir!lotei subiectul compus este 5ul"nc,:Lu! mfWphl, iar p.red.icatul 
".. '.r-, "".- predicatul cu numele pnll:Ii.(;atl:v multiplu (Sintetică, 

Părţile de propoziţie, eL, 197&, ar. 1, p. 105, passim. 
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zero, şi părţile de propoziţie neesenţiale sau accidentale, comutabile cuzero, acestea din urmă 
considerate ca oclasă şi numite dependenţe, indiferent de faptul că se subordonează unui 
substantiv sau unui verb (idem, p. 27-28/212). Aşadar, [deea opoziţiei dintre părţile principale 
de propoziţie luate global şi părţile secundare de propoziţie luate de asemenea global Se m(:nti:ne 
în gramatica rQIllW1ească din a doua jumătate a secolului trecut şi pînă astăzi.ipeatru 
secundare de propoziţie considerate ca. o-clasă utilizîndu-se termenii de «dependenţe» decătre 
Timotei Cipariu, «determinahtes sau «complementec.de.către G. Ivănescu şi «adjuncţi» de către 
P. Zugun. 

Una din preocupările gramaticii taxinomice.actuale este aceea de a realiza clase cît mai 
omogene semantic şi gramatical. în acest sens .s-a constatat că apoziţia, încadrată de obicei în 
totalitate la atribut, poate fi şi diferită de acesta; faţă de atribut, care indicii o caracteristică a 
regentului . întotdeauna nominal, precum şi faţă de. complement, care indică de asemenea o 
caracteristică, dar a regentului întotdeauna verbal, apoziţia exprimă un. alt nume, '- o 
"traducere" - uneori a unui regent nominal, iar alteori a unui regent verbal. Aceste particu- 
larităţi semantico-gramaticale prin careapoziţia se deosebeşte şi de atribut, şi de complement, 
au condus la ideea că apoziţia este o parte de propoziţie secundară de sine stătătoare 6. Şi 
această idee,însă,existăla Timotei Cipariu, care, la părţile secundare de propoziţie, consideră 
că apoziţia este. Q altă funcţie decit atributul: părţile «neesenţiale» sau «accidentale». de pro- 
poziţie - spuneTimoteiCipariu - se numesc" atribute, în cit atribuie ceva la.determinarea 
vreunui cuvînt din propuseţiune, ...• aposite sau apuseţiuni, în cît se pun şi se adaug la vreo 
parte a propuseţiunii ... " (Sintetică, p. 221270). Cu .alte cuvinte, Timotei Cipariu este unul dintre 
promotorii ideii că apoziţia poate fi şi o altă funcţie sintactică decit atributul în nominativ. 
prelungirea.acestei idei, menţionăm şi faptul că în ultimul timp S-a pus problema distingerii 
complementului (obiectului gramatical). - ce se. subordonează unui regent iOliuficient, căruia îi 

. consumă o valenţă.obligatorie şi cu care contractează o relaţie semantică şi gramaticală.- 
(complementul) circumstanţial  ce depinde de un regent suficient, căruia îi ocupă o valenţă 
facultati vă şi cu care contractează o relaţie exclusiv semantică 7. Pentru această tezl\se trimite 
de obicei la H. .. Tiktin, care admite şi complementul (obiectul), ce "completea.z.ă noţiunea unui 
verb, adjectiv sau adverbiu", i circumstanţialul ce "determină mai de aproape un verb sau ad- 
jectiv dupăimprejurările (circumstanţele) de loc, timp sau mod" 8 .• Şi aici, insăbrebtţie pornit 
deIa Timotei Cipariu,care vorbeşte de "complemente, ÎlJ cît complinesc c9etul şi înţelesul 
propus.eţi.Ti şi al părţih?r ei". şi de."cercumstanţe, în cit exprimă unele împrejllrări determina- 
tive.şaumodificatiye în propuseţiuni" (Sintetică, p. 221270; vezi i p. 28-31/272-274). 

. Valoal'eatuturor lucrărilor în care Timotei Cit'ariu s-a preocupat de gramatica 
române - cu referiri nu de puţine ori critice la bibliografia mai veche i mai nouă -- este 
lumină de Mioara Avram în studiul introductiv al acestui volum 9, unde se si relaţia din- 
tre. gramaticile din acest al doilea volum de opere şi primul v?lum al. Autoarea 
studiului subliniază că "toate gramaticile lui Cipariu au, mai mult .sau mai 
mixt" (p. vr),chiar dacă Principie de limM şi scri[.ltur.:1 (voI. 1, p, 1--182), ElerJiente de limbă şi 
scripturd dupi1 dialecte 1i '!10numente vechi (voI. 1, p. 183--276) i limba romană. 
Suplement la sintactică (voI. II, p.433--466) sînt mai ales gramatici Compendiu de 
gramateca limbii române (voI. II, p. 164) este excelenţă o gramati<::ă normativă 
literare, iar Gramateca limbei române, 1, Analitica, II. SintetÎcă (voL p. 65-432) are un ca· 
ractercomplex, istoric şi comparativ. descriptiv şi normativ-corectiv_ Pentru jw;tificar(',Ij 

6Vezi Gramatica limbii române explicată. Sintaxa, Iaf, i982, p. 98 şi 324-353. 
7 Vezi I. Iordan, Limba româna contemporana, Bucureşti, 1956, p.534:-535, 647-6t-I.8, 

passim' vezi şi lucrarea citată în nota anterioară, p. 152 sqq.;237, ţJf1ssim, 
8 Grainatica româna pentru învdţămfntul secundar, fţiaaII-a, Bucureti, 1895, p. 3. 
9 Vezi şi Prima gramatică accu1emicd a limbii romline, LR, XV, 1966, Of. 5, p. 487-502, 
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lui că  spre deosebire de zilele noastre, cînd tennenulgromo.tieiJ vlseasănumai nivelele mor- 
fologie şi sintactic ale limbii - gramaticile lui Timotei Cipariu cuprind, pe lîngă morfologiei 
sintaxă, ,i fonetica .i ortoepia,şiortografia ,ipum:tuatia, ,i fonnarea cuvintelor, ,i noţiuni de 
stilistică retorică, autoarea trimite la concepţia lui Timotei Cipariu (de altfel cu răspinmrecvasi- 
generală în epocă), potrivit căreia "ftiinţa care se ocupă cu pertractareali$bei· senu1l\eşte 
gramateeă" (p.3n7). Precizarea că "divel'Sele gramaticîale IuiCiparlu reprezintă nu atît-ver- 
siani complementare, cît etape aieaproftmdirii şi extinderii cunoştinţelor sale asupra gramaticii 
româneşti" (p. VIII) motivează de ce în aprecierile asupra operei lui Timotei Cipariu autoarea 
studiului introductiv nu se referă numai la gramaticile reeditate în volumul de faţă, ci i la cele 
reeditate în volumul anterior sau la altele nereeditate. Astfel, în legătură cu «schemele» lui 
Timotei Cipariu pentru sistemul vocalie ,iconsonantic al limbii române se trimite nu numai la 
«Gramatica» din 1869, ci şi la «Elemente de limbă» din 1854 (p.XI); de asemenea la 
«Gramatica» din 1869 şi la «Elemente de limbă» din 1854 se-trimite pentru observaţiile lui 
Timotei Cipariu privitoare la gradele de aceentuare din limba română (p, XIII); în «Elemente"de 
limbă» din 1854, Îfi<<Compendiu»şî in «Gramatica» din 1869 nu se vorbe,te despre lupiri, dar 
în «Gramatica» din 1877 acest mod apare, cu unele detalii chiar, în două locuri (p. XVIII); 
părţile «CI]vintărih e (= de vorbire) pot fi după Timotei Ciparill formali,i eustătoare 
(neschimbate, firrTlJ'!)în «Elemente de limbă» din ·1854, schimbâtoare ,i neschimbi1toare în 
«Compendiu», formali (mobile) şi constanti [nemişcate; neformalî) în «Gramateca» din 1869, 
flesivei neflesiv« (neinflese, nemişeate) în «Gramateca» din 1877, plecăcioase i neplecă- 
cioase în Gramatica .În.tiniJ din 1857 1860 (p, XXXIV)ş,a.m.d. Fapte de felul celor de mai sus 
vorbesc de la sine pe de o parte despre "marea valoare a gramatieilor lui Cipariu - atît în raport 
cu epoca scrierii şi publicării lor, cit şi in raport cu evoluţia ulterioară a studiilor de gramatică 
româneascăi chiar eu+stadiul actual alcllnoştinţelor noastre", iar pe ce altă parte despre 
,,marea nedreptate a ignorăriissll subaprecierii lor de contemporanii ,illrmaşîi care,respingînd 
in bloc latihlsmul, nu au încercat să vadă dacă nu se putea prelua ceva de la unii reprezentanţi ai 
lui.·mai ales de la cei moderâtica orientare" (p, XLV), 

Repârarea -destul de tirzie şi din această eauză nu totală- a «marii nedreptăţi» cei-a 
fost hărăzită lui Timotei Cipariu se face prin republicarea gratIlaticilor li. în cel. de-al. dilea 
volum de. Opere din . ediţia de faţă îngrijită. de Carmen-GabrielaPrunfil. li volumul 
Alexandru Philippide, Opere alese, publicat în colaborare CI] G. Ivănescu (Editura Academiei, 
Bucureşti, 1984), ('armen-Gabriela Pamfil s-a oprit - CIl pasiune, competenţă şi răt>dare -la 
activitatea lingvistică a lui Timotei Ciparill, Cll intenţia de. republicare a celor mai importante 
lucrări ale acestuia în trei volume de opere (primele două deja arute). Omoaşterea, întimp 
indelungat, a întregii activităţi a lui Timotei Cipariu (în parantcză natim că doamna Pamfil şi-a 

luat doctoratul in 1983 cu teză>,}ntitulată Concepţia lingvisticiJ a lui Timotei Cipariu) i-a permis 
editoarei să caute şi să găsea - soluţia cea mai convenabilă de retipărire. Această apreciyre 

are în vedere in mod special t1'4ţl.fcrierea textului., care, mutatismutandis, pune probleme în 
principiu allemănătoare CI] cele de la transcrierea în alfabet latin a textelor rometL(:hirilice 
din secolele al XVI-lea - al XVII-lea: aşa CIlm - astăzi -la transcrierea vechilor texte chirilice 

româneşti se are. în vedere că anumite $Iove nu notează întotdeauna un. sun.et sau .. aceli sunet 
tot la fel şi la transcrierea textelor ciparlene Carmen-Gabriela Pamfil nu acordă ÎJltotd(lallna 
valoare fonetică sall aceeaşi valoare fonetic! tIlturor literelor din textele pe care le republică, 
,găsind pentru aceasta jllstificare în concepţia învăţatulllÎ de la Blaj: " .... românii, dacă lăpădînd 
vechiul alfabet chirilic s-au decis returna Ia alfabetul lor şi mai vechi decît cel chirilic nu au 
încătro decit .să pună cite o dooă sau mai. mlllte sunete sau cîte un sunet să-i 
semneze cu dte 2 sau mai «(<Gramatica» din 1877, p. 309-319/410, pasaj Î(lvocat 
in «Notă aSllpraediţiei» la volum, p. XXXVI), Ca urmare, în afara cîţorva excepţii 
(pentru care vezi «Notă asupra deja voluIDll1 al doilea, p.XXXVIJ-XXXVIII), "pentru 
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a inlesni contactul cititorului de astăzi cu ideile învăţatului de la Blaj, textul actualei editii a re- 
nunţat la ortografia latini stă propusă şi urmată de învăţatul ardelean" (volumul întîi, 
p. XXXVIII). Claritatea prezentării - în volumul întîi, p. XXXIX sqq. - a regulilor ortografice 
etimologiste ale lui Timotei Cipariu, pe care Carmen-Gabriela Pamfille aplică .Jnvers", pentru 
a obţine o ortografie fonetică apropiată de cea actuală, îl determină pe specialist să aibă incre- 
dere în textul stabilit de editoare. Compară: 

"Er' loculu secundariu alu lui 1 diumetatîtu, e 
la inceputulu si midiloculu cuventeloru, - 
intru arabe casurile seau radicale fia seau 
eufonicu, seau singura seau ca adausu" 
(<<Gramatica» 1869, ediţia princeps, p. 60) 
"Cele mai multe in se cu prepusetiuni, unele 
numai de cercustantia, pr, amblu, pre diosu, 
pre pamentu, pre pietiore, ardiu, in focu, 
cadu, in pietore, in mâni ... " (<<Gramatica» 
1877, ediţia princeps, p. 207-208) 

.Jar locul secundariu al lui i jumătăţit e la 
începutul şi mijlocul cuvintelor, intru îmbe 
casurile sau radicale fie sau eufonie sau sin- 
gur sau ca adaus" (Idem, ediţia Pamfil, p, 
60/103) 
"Cele mai multe însă cu prepuseţiuni, unele 
numai de cercustanţă, pr. Umblu. pre jos, pre 
pămtm, pre picioare; Arz în foc; Cad m 
picioare, în mîni ... " (Idem, ediţia Pamfil, p. 
207-2081361). 

Dintre (anexele» la textul ciparian elaborate de editoare, de un real folos pentru spe- 
cialişti sint «Notele şi traducerile» (p.461 sqq.) şi «Indicele de cuvinte, forme şi elemente 
derivative» (p. 485 sqq.), 

Faptul că gramaticile lui Timotei Cipariu nu au avut o prea mare circulaţie justifică nece- 
sitatea raportării ideilor acestuia la cele ale predecesorilor, contemporanilor şi urmaşilor. 
operaţie pe care Carmen-Gabriela Pamfil o face uneori prin note ample (vezi, de exemplu, nota 
38, care trimite la comentariul lui Alexandru Philippide privitor la clasificarea sunetelor făcută 
de Timotei Cipariu, nota 87, care are în vedere neutrul românesc văzut de alte lucrări de 
gramatică decît cele ale lui Timotei Cipariu ş.a.). Cît priveşte «Indicele de cuvinte, forme şi . 
elemente derivative», de utilitatea acestuia ne dăm seama dacă ţinem cont că fu gramaticile lui 
Timotei Cipariu se află realmente împrăştiate numeroase referiri la istoria cuvintelor şi 
formelor; pe acestea - indiferent de faptul că le acceptă sau nu - cercetătoruliJ poate găsi 
operativ prin indicele elaborat de Carmen-Gabriela Pamfil. " 

Generalizînd, publicarea celui de al doilea volum de Opere ale lui Timotei Cipariu cons- 
tituie o importantă contribuţie la cunoaşterea activităţii de grameriaa a învăţatului de la Blaj. 

C. Dimuriu 
Facultatea de Litere 

Universitatea "AI. L Cuza" 
laşi, Bulevardul Copou, 1Ir. 11 

ALEXEI MATEEVI<;I. Opere, ediţie critică de Ion Nuţă, Efim Levit, Sava Pînzaru, 
Chişinău, "Ştiinţa", vol, I-II, 1993,623 p. + 724 p. 

Cmd, după mai multe decenii de tAcere absolută, generaţiile născute după război in 
România aflau de scriitorul basarabean Alexei Mateevici cei mai mulţi au identificat acetJlt nume 
cu Ulla dintre cele mai strălucite (cu multă probahilitate chiar cea mai strălucită) ode lncmnate 
limbii române, poezia Limba noastră. Abia în 1989, la editura ieşeană "Junimea", fu 
îngrijirea lui Ion Nută, o ediţie cuprinzind unele dintre scrierile lui Matcevici, insoţită de mai 
multe anexe bibliografice, încît activitatca scriitoriască li acestui tribun naţional se releva în 
aspectele ei principale. Dar, pe de o parte, tirajul redu8 ,i, pe de altă parte, prea puţinele pagini 
ale ediţiei din 1989 impuneau realizarea grabnică a unei noi editări li operei acestui mare 'inain- 
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astfel de ce apărută în două volume în 1993 la editura "Ştiinţa" din 
Lllt:}H:Ol!!l este nu numai un fapt cultural necesar, dar şi Îndeplinirea unei datorii faţă de trecutul 

noastre din momentele în se realiza cea mai trainică unitate culturală a tuturor 

Alexei Mateevici, în două volume integrate seriei "Moştenire", are printre 
îngrijitori specialişti din Republica. Moldova şi din România (Ion Nuţă, Elim Levit şi Sava 
PI'.,,,,,,,,,,1 care şi-au distribuit precis atribuţiile (şi responsabilităţile). 

Primul volum se deschide cu o amplă prezentare analitică (semnată de Efim Levit şi de 
Sava Pînzaru şi intitulată AlexeiMaieevici; poetul, cărturarul şi profetul Basarabiei), care este 
de o monografie articulată din secţiuni care privesc viaţa-şi aspecte ale activităţii 
desfăşurate de Mateevici în scurta sa viaţă. Se întîlnesc aici numeroase opiniievaluative din 
perspectiva istoriei literare şi culturale, fiind valorificate toate exegezele anterioare referitoare 
la opera poetului basarabean. În ce priveşte creaţia poetică propriu-zisă, sînt amintite atît în 
această prefaţă, cît şi în Nota asupra ediţiei (semnată de Ion Nuţă) apropierile care s-au făcut 
între unele dintre poeziile lui Mateevici şi creaţiile unor scriitori români anteriori sau contem- 

lui (Alecsandri, Eminescu, Coşbuc, Goga etc.), discutînd despre influenţa exercitată de 
inainte de orice însă, existenţa similitudinilor trebuie să ne vorbească de efortul de a 
acelaşi climat cultural românesc, de a realiza racordarea culturală care să facă posibilă 

unirea. Nu ar trebui să pierdem din vedere că scriitorii adevăraţi nu neglijează rosturi le de mo- 
ale literaturii, căci, înainte de fi expresionistă, Impresionistă sau altfel, literatura trebuie 
naţională, ea nefiind numai rută, ci un fapt cultural cu implicaţii mult mai profunde. 

Insistenta prefaţatorilor fu a explica geneza ideatică şi imagistică din capodopera Limba noastră 
este ro acest sens deosebit de merituoasă (p. 93 -- 97). . 

După cum menţionează în mod explicit, editorii şi-au propus să realizeze o ediţie 
reprezentativă, care să cuprindă majoritatea creaţiilor poetice, ştiinţifice şi culturale ale lui 
Mateevici. în primul volum, (care cuprinde scrieri în limba română) sînt cuprinse poezii 
(originale, prelucrări şi traduceri), proză, folclor şi folcloristică, studii şi publicistică, editorul 
acestor texte (Ion Nuţă) realizînd intr-un amplu aparat critic, o bogată şi eficientă discuţie 
filologică În legătură cu fiecare dintre ele. în acest mod, cititorul are posibilităţi depline de a-şi 
crea imaginea exactă asupra II ceea ce reprezintă in cultura română creaţia lui Mateevici, 
Caracterul sale se dezvăluie ca fiind dominat de mesajul adresat Basarabenilor (titlul 
unei poezii) din de la Mărăşeşti în iulie 1917: "Să ştiţi, de nu veţi ridica Din sînul 
vostru un proroc, in voi viaţa va săca, Zădarnic soarta veţi ruga, Căci scoşi veţi fi atunci din joc 

rămînea făr' de noroc" (p. 1(5). 
Mai favorizat este cititorul român în cazul volumului al doilea, care conţine scrieri 

în Iimba rusă, ca atare de editori. (Efim Levit şi Sava Pinzaru) şi adnotate tot în limba 
rusă, limbii cunoscută în Basarabia, dar mai puţin cunoscută în România. Fiind vorba de lucrări 
legate culturii româneşti, aceste texte se puteau edita in traducere românească, bene- 
ficiind astfel de un public cititor mai larg, redactarea lor în limba rusă temeiuri atunci, 
dar difuzarea lor în limba rusă astăzi nemaifiind eficientă. Totuşi, necunoscător al 
limbii ruse are posibilitatea afle din menţionata introducere la volumul întîi ideile principale 
din lucrările publicate în rulJ.li .. Astfel, alături de numeroase chestiuni legate de istoria bisericii 
româneşti, în lucrare Momentele influenţei bisericeşti asupra originii şi dezvoltării is- 
torice a limbii moldoveneşti, Mateevici se ocupă i de unele probleme ale limbii române lite- 
rare. părerea sa, limba literară veche (care se reducea în mare parte la limba liturgică) efa 
apropiată de graiul popular, in vreme ce curentul latinist de mai tîrziu a realizat o înlocuire a 
cuvintelor nelatineşti încetăţenite prin neologisme. Ca antilatinist, Matcevici este contrariat de 
această stare de lucruri şi ar dari orefacere li vechii situaţii pe baza vestlgiilor păstrate în 
Basarabia. 
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Efim Levit şi Sava Pînzaru prezintă în detaliu concepţia scriitorului (p, 53.- 
relevîndu-i atît meritele, cît şi limitele. Pe larg este expus de editori şi conţinutul de idei din 
celelalte lucrări publicate de Mateeviei în ruseşte, printre care şi foarte interesanta exegeză des- 
pre gîndirea germanului Gustav Theodor Fechner, dar necesitatea de a avea în româneşte toate 
textele scriitorului basarabean rămîne actuală, 

în general, Mateeviei foloseşte în lucrările sale sintagme precum limba moldovenească şi 
poporul moldovenesc, deşi uneori este folosit şi cuvîntul român. Aceasta se explică, probabil, 
prin faptul că scriitorul (el însuşi cu anumite obişnuinţe) voia să nu şocheze opinia publică din 
provincia sa, deprinsă cu termenul moldovensc, darel studiază cultura (populară sau scrisă a) 
basarabeni lor în. strînsă legătură şi în comparaţie cu situaţia celorlalţi .ancldoveni": din Ardeal, 
din Muntenia etc. Desigur, sînt unele aspecte în scrierile lui Mateevici care nu rezistă unei 
critici exigente, faptul explicindu-se de cele mai multe ori prin împrejurările sociale şi naţionale 
în care şi -Il! desfăşurat activitatea. 

Este meritul celor trei editori de a fi remarcat asemenea chestiuni şi de a le fi găsit expli- 
caţia şi, din acest motiv, se poate spune cu deplin temei că opera valoroasă a lui Mateevici 
beneficiază acum de o ediţie valoroasă, 

Ioan Oprea 
Institutul de Filologie Românii 

"A. Philippide" 
laşi, str. Codrescu, nr . .2 

STELIAN DUMISTRÂCEL, DOINA HREAPCĂ, ION-HORIA BîRLEANU, Noul Alias 
lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina, TEXTE DIALECrALE, vol, 1, partea I, 
Editura Academiei Române, Iaşi, 1993, CI -1- 347 p. 

Studiile filologice iniţiate, în ţara noastră, în a doua jumătate a secolului trecut, prin !11" 
deleni, au avut, multă vreme, un caracter preponderent istoric. Toţi lingviştii noştri de seamă, de 
la Timotei Cipariu şi Hasdeu, pînă la Philippide, Densusianu şi Puşcariu, uneori şi mai departe, 
pînă la elevii acestora, au fost preocupaţi mai ales, iar unii în mod exclusiv, de y:toria limbii. La 
contestările unor învăţaţi străini privind drepturile noastre asupra teritoriului pe care ne-am 
format şi continuăm să trăim, nu s-a putut răspunde decît sprijinindu-ne pe/istoria propriu-zisă 
şi pe istoria limbii materne. Atenţia cea mai mare a fost acordată textelor vechi şi numai în al 
doilea rînd specialiştii au recurs şi la limba vorbită, în sprijinul susţinerilor lor. Apărarea 
latinităţii limbii ne-a ţinut relativ departe de cercetarea graiurilor populare. Dialectologia însăşi 
este o disciplină apărută relativ tîrziu, Ia noi, cu toate că, altfel, crearea ei a avut loc tot în 
secolul trecut, în Italia. Avem şi noi texte care ne pun la dispoziţie anumite particularităţi re- 
gionale, dar nu cu ele a început dialectologia românească. 

Pînă pe la 1909, textele Ia care ne referim aveau mai mult un caracter folcloric şi, 
printr-o transcriere aproximativă, ele au putut pune în lumină anume particularităţi ling .... istice 
regionale. Folclorul însuşi era ceva nedefinit precis. Abia în 1909, într-o lecţie inaugurală a 
cursului său de la Universitatea din Bucureşti, intitulată Folclorul, cum trebuie În/efes, Ovid 
Densusianu încerca o delimitare a acestor discipline. în acelaşi an apare atl asul lingvistic lui 
Gustav Weigand, care avea să fie "completat" cu o serie de texte dialectale. Dar chiar lIii.liina- 
inte, în 1906, au apărut două volume de texte populare, sub titlul. Graiul nostru, datorate lui 
Ovid Densusianu, L-A. Candrea şi Th. Sperantia (1906····1907). Aceste texte nu erau însă culese 
de autorii pomeniţi, ci de unii studenţi ai lor, prea putin iniţiaţi în secretele dialectologiei. Vom 
menţiona, de asemenea, o serie de monografii dialectale, între care cea mai este cea 
a lui Ov. Densusianu, Graiul din Ţara Haţegului (1915), după care vine, imediat. teza de doc- 
toral a lui Tache Papahagi, Graiul şi folklorul Maramureşului (1925), criticată Nicolae 
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Drăganu, Avem, apoi, o serie de texte folclorice care pot servi, şi au servit uneori, pînă la un 
şi dialectologia. Mă gîndesc, spre exemplu, la Doine fi strigături din Ardeal, de V. 
carte tipărită la Iaşi, în 1894, pe care am utilizat-o eu însumi cu ocazia primei lucrări de 

dialectolcgie pe care am publicat-o (Graiul satului Nepos, în "Buletinul Institutului de Filologie 
Română «A. Philippide» ", IV, 1937, p. 50-97), şi, mai ales, la colecţiile privind folclorul 
Maramureşului, începînd cu Alexandru Ţiplea (1906), Tit Bud (1908), Ioan Bîrlea (1921). Mal 
mulţi elevi- de ai lui avid Densusianu au publicat rezultatele anchetelor lor, din Muntenia şi 
Oltenia; articolele respective au apărut în revista "Grai şi suflet", creată şi condusă de 
Densusianu. în aceeaşi revistă şi-a publicat şi D. Şandru primul articol de dialectologie (în co- 
laborare cu colegul său F. Brînzeu l), pentru ca, în continuare, să ne facă cunoscute rezultatele 
anchetelor întreprinse în. Hunedoara, Banat, Bihor, Năsăud şi Lăpuşna (apărute în "Bulletin 
linguistique", 1933 - 1938). 

N-am pomenit aici pe Iosif Popovici i pe Sextil Puşcariu, autori ai unor studii consa- 
crate graiurilor dacoromâneşti, dar, mai ales, ca şi Leca Morariu, autori ai unor studii mono- 

asupra dialectului istroromân, de care avea să se ocupe, mai tîrziu, şi August Kovacec 
(Descrierea istroromânei actuale, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1971), nici pe 
Tbeodor Capidan, cu monografii le lui referitoare la dialectele aromân şi meglenit. 

Volumul de care ne OCUpă.'î1, ce se înscrie în seria textelor dialectale ţinînd de elaborarea 
Noului Atlas lingvistic român, regiuni (alterna, Muntenia, Dobrogea), a fost realizat de 
Stelian Dumistrăcel, Doina Hreapcă şi Ion-Horia Bîrleanu şi a fost conceput, în linii generale, în 
maniera celui pe care nH-a dat Emil Petrovici cu cincizeci de ani în urmă (Texte dialectale, 
SUjfileJ7lellt la Atlasul lingvistic român II, Sibiu - Leipzig, 1943), fiind dedicat memoriei lui 
Petrovici, la împlinirea a douăzeci şi cinci de ani de la moartea acestuia. De altfel, în studiul 
introductiv al volumului de faţă, este pusă în adevărata sa valoare contribuţia savantului clujean 
în ceea ce priveşte culegerea şi publicarea textelor dialectale (trecută, oarecum, cu vederea, în 
prefeţele volumelor publicate pînă acum). Trebuie să amintim că însăşi adunarea şi publicarea 
de texte dialectale paralel cu atlasele lingvistice constituie .0 inovaţie, foarte importantă, a geo- 
grafiei lingvistice româneşti, pe care o datorăm iniţiativei lui Sextil Puşcariu, care "s-a gîndit de 
la început ca cele două anchete (ALR 1 şi ALR II) să cuprindă şi adunarea de texte dialectale" 
(E. Petrovici, Prefaţă la volumul citat, din 1943, p. VI), destinate studiului fenomenelor sintac- 
tice, stilistice şi celor de fonetică sintactică. 

Plecînd de la ideea că pe hărţile unui atlas poţi înregistra doar unul din eventualele si- 
nonime care numesc o noţiune, şi anume pe acela care îi vine în minte informatorului în rno- 
mentulanchetei, Emil Petrovici a susţinut, cu dreptate, necesitatea volumelor de texte ca anexă 
ia atlas, pe motivul-că în astfel de materiale dialectale pot fi "prinse" şi alte sinonime din vor- 
bire. Ei a subliniat însă, în acelaşi timp, importanţa textelor respective sub aspect sintactic. 
într-adevăr, particularităţile fonetice şi morfologice pot fi obţinute in cea mai mare măsură pe 
baza răspunsurilor la Întrebările pentru atlas, dacă acestea au fost formulate în mod corespun- 
zător, dar ele nu ne dau aproape nici o informaţie privitoare la sintaxă. La lucrul acesta s-a 
gîndit, într-un fel, şi Ov. Densusianu, cînd a iniţiat culegerea din Graiul nostru. El a venit cu o 
inovaţie. Observînd că, în colecţiile folclorice, majoritatea zdrobitoare , textelor este în versuri 
şi că acestea reprezintă, de multe ori, mai degrabă trecutul din limbă decît prezentul, a cerut 
culegătorilor propriu-zişi să se străduiască să obţină, de la informatori, i scurte texte în proză, 
privind relatarea unor întîmplări din viaţa proprie, eventual informaţii asupra diverselor aspecte 
ale muncii lor. Era un fel de a-l pune pe informator să vorbească închipuI cel mai natural 
posibil şi, în felul acesta, să scoată în evidenţă toate particularităţile proprii limbii vorbite în 
partea locului. De lucrul acesta era convins şi EmH. Petroviei şi chiar l-a subliniat în Prefaţa 
cărţii mai sus citate (p, VI), cum aveam să remarc eu însumi în recenzia pe care am publicat .. o 
în "Buletinul Institutului de Filologie Română «A. Phîlippide»" (X, 1943, p. 2(9). 



Punctul de vedere al lui Petrovici a fost însuşit, printre alţii, şi de autorii ce 
volumul 1 de Texte dialectale - Moldova şi Bucovina, care au căutat să-i urmeze în primul rînd 
sub aspectul concepţiei ce stă la baza realizării unei astfel de culegeri, precedată de elaborarea, 
de fiecare dintre ei, Il mai multor studii, articole sau note, în care au luat în discuţie 
matica anchetelor de texte rezultatele acestora şi diferite aspecte lingvistice caracteristice zonei 
din sudul Moldovei şi graiurilor din Moldova, in general. 

Volumul se deschide cu un substanţial Cuvînt înainte, semnat de Stelian Dumistrăcel. 
Este vorba, de fapt, de un adevărat studiu privind o serie de probleme ale publicării şi ipostaze 
ale utilizării textelor dialectale ca instrument de cercetare, fundamentat pe o bogată biblio- 
grafie românească şi străină, cu referire directă la volumele publicate pînă. acum la noi şi care, 
nil ne îndoim, va atrage atenţia tuturor dlalectologilor prin problemele controversate pe care le 
abordează. Textele din volum, culese de Stelian Dumistrăcel, din zona sudică a Moldovei, in 
perioada 1968 --- 1972, au fost transcrise fonetic şi pregătite pentru tipar de Doina Hreapeă şi 
Ion-Horia Bîrleanu, ei înşişi anchetatori. Anchetele pentru texte !HIU făcut în continuarea celor 
cu Chestionarul (pentru Alias) sau ulterior 'şi, pentru prima dată, în comparaţie cu volumele 
similare apărute deja, au fost înregistraţi toţi informatorii principali şi mulţi dintre cei care au 
răspuns la chestionarele speciale pentru Atlas. Datorită acestei profitabile confruntări, temele de 
bază din chestionarul general şi din cele speciale sînt, de fapt, Ilustrate prin largi expuneri ex- 
plicative de unde şi posibilitatea aparitiei sinonimelor - în textele publicate (de exemplu: 
casa, curtea, carul, cinepa, viticultura, oieritul, apicultura etc.). în general, ali fost selectate 
texte de la cite 5-10 subiecţi pentru fiecare localitate, de ambele sexe şi de. diferite categVirii de 
vîrstă, pe baza unor criterii tematice şi lingvistice: reflectarea trăsăturilor .dialectale speeifiee 
zonei, în relatări ce oglindesc împrejurări de comunicare diversă i registre ale vorbirii dife- 
renţiate in funcţie de primele. 

Din volumul 1, care deschide seria de texte dialectale pentru NAU(, Moldova şi 
Bucovina, pregătit in întregime pentru tipar, se publică acum partea intîi (448 p.), cuprinzind 
texte pentru 28 de localităţi, ce se află intre Siret şi Prut. din totalul de 48 de localităţi situate În 

zona din sudul Moldovei anehetată pentru HALR. Moldova şi Bucovina yudeţele Vrancea, 
Galaţi, sudul Bacău lui şi sudul Vaslui ului). . i 

In ceea ce priveşte conţinutul. volumului şi programul de cercetare l autorilor, observăm 
că au fost adunate şi publicate texte cu leme comune pentru toate localităţile investigate, cu 
scopul de a obţine materiale şi formulări comparabile (pentru sintaxă, in .primul rînd). în funcţie 
de specificul zonelor geografice (munte, zona subcarpatică, lunea Prutului), au fost înregistrate 
şi tipărite (respectiv vor apărea in partea a 2-a a volumului) texte referitoare la realităţi şi ocu- 
paţii caracteristice (lucrul la pădure, la fin, oieritul, viticultura, pescuitul, utilizarea stufului etc.; 
vezi i ilustraţiile de la sfîrşitul volumului de faţă). Tot aşa, ţinînd seama de diferite alte aspecte 
specifice ariei sudului Moldovei, au fost urmărite: a) cărăuşia celor din zona montană, în cadrul 
schimburilor de produse (lemne, cherestea - pentru cereale), a celor din valea inferioară Il 
Siretului (cu produsele grădinăritului) şi a "băltăreţilo.r" de pe Prut (cu peşte); b) mişcările cio- 
banilor vrînceni, spre Dobrogea şi bălţile Prutului şi c) aspecte ale zonei de tranziţie dintre 
graiurile moldoveneşti şi cele munteneşti (problematica lingvistică a enclavelor cu graiuri de tip 
muntenesc din sudul Moldovei va fi ilustrată in special de textele din partea a 2-a a volumului), 

Se publică şi numeroase texte 1 i b ere, narative prin excelenţă: întîmplări din sat şi 
dinviaţa subiecţilor, amintiri etc. 

Am spus că valoarea textelor este determinată, in primul rind, de reflectarea. aspectelor 
sintactice. Trebuie să subliniem, aici, cele două trăsătwi deopotrivă de importante: unele carac- 
teristici ţin de sintaxa obişnuită în limba literară, altele caracterizează mai ales nivelul oral, 
registrul regional al vorbirii. 
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restrînsă din ţară, pe cel mult un sfert din teritoriul nostru naţional. Fără i apare şi În 
majoritatea textelor de care ne ocupăm (p. 59, 62, 74, 110 etc.). 

Toate textele cuprinse m partea 1 Il volumului sînt. 'în proză; nu avem (cu unor 
,,numărători" de la, jocurile de copii şi a unor scurte fragmente din cîntecul miresei) nic.! măcar 
un singur text propriu-zis în versuri, nici chiar în cazul relatărilor referitoare la de 
iarnă. Constatarea aceasta s-ar putea transforma în critică, întrucît nimeni nu poate accepta 
eliminarea din preocupările dialectologilor a tuturor textelor fu versuri. în lui 
Petrovici, peste şaptezeci de pagini conţin texte folclorice în versuri (doine, strigături, 
tece, balade). 

Transcrierea fonetică a textelor, după sistemul tehnic pus în la de autorii 
volumelor de Texte dialectale. MuntenÎf; fi Porţile de Fier, căruia i Il-au adus unele ÎID.buni1Iătiri 
(logice), este fidelă şi nuanţată, fiind de natură să satisfacă pe cei mai dintre seciali:tÎ. 
Rar de tot putem surprinde vreo -- eventuală - scăpare din vedere; astfel, p, 30 se trsnscrie 
sodni i socant acolo unde ne-am aştepta să apară socdn!. Dacă pronunţia este, într-adevăr, cea 
consemnată (vezi şi socdnili, 1'1. art., p.42), faptul trebuia evidenţiat, prin sublinierea finalci 
cuvîntului. 

Volumul ni se pare foarte bine venit. El' completează, în mod fericit, cunoştinţelt care 
ni le pun la dispoziţie hărţile Atlasului i sporeşte numele bun de care se bucură celece mI de 
dialeetologie de la' Ne referim la faptul că în transcrierea textelor sînt redate amănunţit şi 
reacţiile diverse aNe vorbitorilor: reveniri, corectări, ezitări, ca i gesturile şi comentariile 
acestora, în primul rînd cele lingvistice, consemnate în note de subsol, ce oferă, astfel,date ab- 
solut necesare pentru utilizarea acestui tip de materiale dialeetale, Remarcăm, apoi, preocuparea 
pentru prezentarea adecvată a materialului, atît în ceea ce priveşte conţinutul (de exemplu, 
prezentarea cuprinzătoare şi pertinentă a informatorilor: pe lîngă datele biografice, apar şi 
caracterizări din punct de vedere psiho- i sociolingvistic), cît şi instrumentele anexă: hărţi, 
ilustraţii, indice de autori şi de subiecţi şi colaboratori pentru anchete, dar, mai ales, .Iista Înfă- 
ţişînd situaţia înregistrărilor anterioare (publicate) de texte dialectale în localităţile din reţeaua 
de anchetă, de la Graiul nostru şi Weigand, pînă la Antologia fonetică a limbii romăne (1988). 
Această statistică sui-generis constituie una dintre inovaţiile autorilor acestui vlum, alături de 
care pot fi semnalate şi altele: culegerea şi publicarea de amintiri despre ancetele pentru ALR 1 
şi ALR II din deceniul al patrulea, ale lui Sever Pop (se publică şi o fotografie a acestui dial .. ee- 
tolog, din timpul anchetei de la Lieşti, din 1934) şi ale lui Emil Petrovici, indicarea număntlui 
de texte înregistrate de la fiecare subiect si precizarea numărului de ordine, din cursul înregis- 
trării cu fiecare informator în parte, al textelor selectate' şi transcrise fonetic pentru acest volum 
etc. 

Apariţia prinnuhii volum din seria de texte dialectale ce face parte din programul de rea- 
lizare a Noului At.l!.Is. lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina ne îndreptăţeşte să 
aşteptăm cu încredere publicarea, in continuare, a materialelor culese pentru celelalte zone de 
anchetă, dintre Carpaţi şi Prut, i să sperăm că va fi dus la bun sfîrşit proiectul de cercetare 
comună, Graiurile româneşti de la est de Carpaţi, în curs de desfăşurare, al dialectologiloe de la 
Iaşi. autori ai prezentului volum, şi de la Chişinău p, XXII, XXXV), care urmăreşse înre- 
gistrarea şi pubu<;area de etno- şi sociotexte din localiţi situate între Carpaţi şi Vaţea Nir;trului 
i în zona Cemăuti, într-o viziune integratoare, în spiritul adevărului ştiinţei. 

Gavr.illstrate 
Facultatea de: .litere 

Universitatea "Al. 1. Cum" 
laşi, Bulevardul COPOII., nr. 1 J 
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IOAN OPREA, Lingvistică şi Filozofie, Iaşi, Institutul European, 1992,328 p. 

Cartea lingvistică şi filozofie a lui Ioan Oprea ia în discupe;pe parcursul a trei secţiuni 
(partea întîi: Aspecte ale interferenţelor lingvistica-filozofice; partea a doua: Aspecte logica- 
lingvistice ale limbajului filozofic; partea a treia: Aspecte logice-filozofice ale metalimbajului 
lingvistic) o suită de elemente care, de fapt, problematizează condiţia ontologică a înţelesului 
iexematic căruia i se urmăreşte, în cadrul disciplinelor lÎIlgvisticii, conturul din perspectivele: 
.semioticli, logică şi filozofică. Obiectul cercetării se conturează CU precizie, in acest sens, în 
partea a treia a lucrării unde se află centrul de greutate al volumului. 

Oarecum disparate, primele două secţiuni se unesc implicit tocmai în ideea sus-numitei 
problematizări, pregătind-o teoretic. Seria aspectelor teoretice urmăreşte complementar, prin 
disocieri minuţioase, contururi aparent cunoscute: RapVJrtul dintre logic şi lingvistic, Vocaţia 
filozofică a ştiinţei limbii, Determinările şi componenţa COYljliin,lei lingvistice, Specificul şi 
manifestările determinismului lingvistic; apoi, Discursul filozofic şi specificul obiectului filo- 
zofiei, Trăsăturile limbii şi atributele filozojiMi, Exigenlele şi posibili/d/ile traducerii, Aspecte 
privind formarea şi trăsăturile limbajului filozofic românesc, Limbajul filozofic, componentă a 
limbii naţionale. A treia parte a lucrării cere .0 relectură a primelor două care îşi capătă astfel 
dimen.mlJllea lor proprie. C 

Prezentarea succesivă a diverselor puncte de vedere antice, clasice şi moderne asupra as- 
pectelor enumerate este făcută în bunul spirit critic al şcolii lingvistice ieşene ai cărei mentori, 
A. Philippide şi G. Ivănescu, sînt, de fiecare dată, introduşi cu pertinenţăîn ecuatia argumenta- 
tivi. 

Pentru primele două secţiuni se impune o menţiune specială în ceea'ce priveşte discuţia 
adecvată făcută în legătură cu "demonstrarea Imposibilităţii atribuirii unei independenţe limba- 
jelor ştiinţifice faţă de.Iimba.naţională" (p. 88); de asemenea, trebuie relevată buna stăpînire, în 
paralel. a termenilor de specialitate din domeniul lingvisticii şi cei al Iogieii, fapt cu atit mai 
meritoriu cu cit metalimbajul luerării prezintă un înalt grad de dificultate. 

Ultima parte se referă la: Specificul şi variantele metalimbajului; Definirea şi obiectul 
definiTiei, Realizarea definiţiei lexicografice, Conţinutul elementelor lexicale, Definiţia lexico- 
grafică in perspectivă semiotică, Statutul gnoseologic al defini/iei lexicografice, Trăsăturile şi 
varietatea definiţieilexieografic«, Structura logică a definiţiei lexicografice. Sînt urmărite în 
mod special ,,mecanismele de investigaţie de tip logic ... implicate în metodologia definiţiei" 
(p, 272). Aici. mai ales, transpare în mod benefic formaţia de lexicograf a autorului care îşi di- 
recţionează cercetarea, în ceea ce priveşte analiza definiţiei lexicografice, spre demersul codifi- 
cat al limbajelor formale. ' 

Bineînţeles, există în prealabil, autoritatea recunoscută a dicţionarului' tezaur al limbii 
române. lexicon care oferă autorului o parte din materialul exemplificator al lucrării. Şi din 
această cauză impune reverenţiozitatea ultimelor fraze ale cărţii. ..AIcătuirea unui dicţionar 
general este un exerciţiu fără egal al limbii pe care o reprezintă, un eumell dificil pentru limbă 
şi pentru cei care o cercetează. Dacă existenţa Imei terminologii filozofice şi ştiinţifice presu- 
pune un înalt grad al unei limbi de cultură, existenţa unui dicţionar general explicativ, a unui 
dicţionar tezaur, reprezintă chiar gradul inalt al unei culturi" (p, 3(9). 

Cristina Plorescu 

Institutul de Filologie Romtlnă 
"A. Philippide" 

laşi, str. Codrescu, nr. 2 
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'" '" '" Ortografia limbii române. Trecut, prezent, viitor, Iaşi, Institutul European, 1992, 
124p. 

In zilele de 7-8 noiembrie 1991, încadrul Zilelor academice ieşene, s-a organizat o 
dezbater'1lPrivind ortografia limbii române. Această reuniune, iniţiată de Institutul de Filologie 
Română ,,A. Philippide=.tla care au luat parte lingvişti din laşi, Bucureşti, Chişinău şi Cernăuţi, 
profesori de limba română din învăţămîntul preuniversitar, ziarişti, a fost determinată de necesi- 
tatea punerii în discuţie a propunerilor Academiei Române referitoare la modificarea 
ortografiei. . 

Pentru a mări accesul la cunoasterea opiniilor exprimate cu acest prilej, organizatorii au 
considerat oportunăeditarca unui volu'm în care sînt Iconite, pede o parte, textul Proiectului de 
modificare a ortografiei emis de Academie la 3l.I.1991 şi al Hotărîrii aceluiaşi for din 
17,)0.1991, iar, pe de altă parte, intervenţiile specialiştilor, precum şi Moţiunea adoptată în 
încheierea acestei reuniuni ştiinţifice. 

Cum se menţionează şi în preambulul broşurii, întrucît introducerea de către Academie a 
unor amendamente ortografice nu a fost determinată de raţiuni ştiinţifice, ci, în bună măsură, de 
considerente aleatorii, subiective şi chiar conjunctural politice, se impunea, pentru o mai 
corectă informare a tuturor participanţilor, o expunere a principalelor momente ale istoriei or- 
tografiei româneşti, Această incursiune a debutat cu referatul Etimologismul românesc 
(p. 19 - 29) susţinut de Carmen-Gabriela Pamfil. Bună cunoscătoare a scrierilor eiparieae, cer- 
cetătoarea ieşeană analizează cu pertinenţă principiul etimologic" a cărui esenţă constă în no- 
tarea sunetelor ,,nu aşa cum se pronunţă în momentul de faţă, ci cum erau pronunţate într-o fază 
mai veche a limbii sau în limba din care au fost preluate" (p.23). Daci sistemul ortografic 
ciparian s-a dovedit nerealist, lipsit de pragmatism, normele lui de scriere întimpinind difi- 
cultăţi în răspîndire, virtutea lui a constat în coerenţa "construcţiei" bazate, cu consecvenţă, pe 
legile fonetice şi analogice ale limbii române. Referindu-se la recomandarea Academiei de re- 
venire la scrierea cu d în interiorul cuvintelor şi cu î la iniţială sau la finală de cuvint, C.-G, 
Pamfll consideră că aceasta "nu e o concesie făcută etimologismului", ci "unui pseudoetimolo- 

gism, păgubitor pentru cultura română". Luînd în discuţie cea de a doua recomandare, privitoare la folosirea formelor paralele sînt/sunt, sîntem/suntem; stnieţi/sunteţi, referentaâduce precizări 
interesante în legătură cu originea lor, confirmă ocurenţa ambelor variante.jdar crede că nor- 
marea uzului nu poate fi înfăptuită printr-o simplă hotărîre, fie ea şi academica. 

Reacţia la etimologismul ortografic ciparian, neadecvat momentului !ltît de dificil de tre- 
cere de la scrierea cu litere chirilice la aceea cu alfabet latin, nu a întîrziat să apară. Ion Nuţă, în 
Contribuţia Junimii la impunerea principiului fonetic in ortografia românească (p. 29 - 39), 
supune atenţiei o nouă etapă din istoria ortografiei româneşti, aceea de orientare a normelor de 
scriere spre principiul fonetic. Dintre exponenţii noii direcţii autorul selectează pe Vasile 
Alecsandri fi pe Alexandru Lambrior, doi dintre cei mai reprezentati vi. Cu mijloace diferite, 
primul mai ales cu argumentele scriitorului, cel de al doilea cu instrumentele unui specialist în 
istoria limbii, ei au contribuit la grăbirea acestui proces, după cum conchide autorul comu- 
nicării. 

însă, personalitatea care a avut un rol hotărîtor în opţiunea pentru ortografia fonetică, 
completînd-o, cînd aceasta se dovedea insuficientă cu alte principii ortografice, a fost Titu 
Maiorescu. Activitatea filologică a mentorului junimist este definită de Petru Zugun în comu- 
nicarea Importanţa contribuţiei lui Tim Maiorescu la stabilirea principiilor ortografiei limbii 
române (p, 39- 44). Vorbind despre modificările ortografice propuse de Academie, P. Zugun 
afirmă: "acceptarea i deci impunerea celor două amendamente în discuţie ar contrazice 
evoluţia, de peste un secol, a ortografiei limbii române actuale spre simplificare şi spre aceesi- 
bilitate" şi, totodată, "ar putea crea precedentul propunerii şi acceptării i altora de acelaşi fel şi 
avînd aceleaşi caracteristici negative" (p. 43). 
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Deosebit de interesantă şi utilă pentru clarificarea unor aspecte referitoare la normele 
ortografice din 1932 este comunicarea Magdalenei Vulpe Geneza ortografiei din 1932 
(p, 44 _. 50). Prezentarea in detaliu II dezbaterilor care au condus la elaborarea documentului 
normativ in discuţie şi precizările din final evidenţiază esenţa a ceea ce, impropriu, a fost de- 
numit ,,reforma ortografică din 1932". Totodată, se face cunoscută raţiunea pentru care, în po- 
fida strădaniilor de un deceniu ale filologilor, dar şi ale altor oameni de cultură, în 1932 nu s-a 
putut înfăptui o adevărată reformă ortografică. Autoarea oferă, de asemenea, Informaţii privi- 
toare la contribuţia reală a lui Sextil Puşcariu la realizarea ortografiei din 1932, încercînd, in 
acest fel, să amendeze afirmaţia pusă in circulaţie de textele emise de Academie, potrivit cărora 
sistemul ortografic din 1932 ar avea ca autor pe cunoscutul filolog ardelean. 

La reforma ortografică din 1953 se opreşte Ion A. Florea, in Principiile ortografiei 
române actuale (p.54 - 61). Dupăce consemnează rolul major al ortografiei în păstrarea 
unităţii şi stabilităţii unei limbi şi caracterul de continuitate pe care I-au avut, în succesiunea 
lor, sistemele ortografice româneşti, autorul analizează temeiurile ştiinţifice ale normelor de 
scriere in uz. Importanţa momentului ortografic 1953, consideră-I, Florea, constă nu atit în 
procesul de simplificare şi clarificare a normelor de scriere din 1932, cît mai ales in impunerea 
unui sistem ortografic unic, obligatoriu pentru toţi cei care scriu româneşte. Acest sistem este 
perfectibil, arată autorul, dar orice schimbare a convenţiei ortografice presupune drept condiţie 
obligatorie conştiinţa responsabilităţii faţă de cultura română. Pe de altă parte, numai un spe- 
cialist poate să-şi asume această responsabilitate, pentru că el este în posesia unei cunoaşteri a 
tuturor elementelor care concură la elaborarea unui sistem ortografic coerent, avînd, con- 
comitent, ca punct de referinţă evoluţia istorică a sistemelor de scriere li limbii române. 

Din istoria scrierii cu ti şi 1 (p, 76 - 82) de Ioan Oprea are în vedere cea mai controver- 
sată problemă a ortografiei româneşti, readusă în actualitate de Academie prin amendamentele 
propuse. Istoria redării sunetului fîI în ortografia românească cu litere latine, încheiată în 1953, 
după un secol şi jumătate de căutări, se înscrie 'În istoria efortului continuu al oamenilor de cul- 
tură, şi, in primul rind, al filologilor, de elaborare sistematică şi riguroasă a normelor orto- 
grafice. Tocmai de aceea, revenirea acum la scrierea cu â in interiorul cuvintelor este consi- 
derată, de autor "absurdă" i "anacronică" şi afirmaţia se sprijină convingător pe ° serie de 
exemple, unele oferite chiar de proiectul academic, in care, de fapt, folosirea lui â nu se justi- 
fică din punctul de vedere. al istoriei limbii. 

în cadrul discuţiilor, şi-au exprimat opiniile un număr mare de participanţi, in majoritate 
lingvişti: D. Irimia, N. A. Ursu, V. Arvinte, Şt. Giosu, P. Zugun, I. Irimla, M. Vulpe, I. 
Coteanu, S. Berejan, N. Mătcaş, Al. Dîrul, T. Cotelnic, L. Bostan, M. Avram, St, Dumistrăcel, 
li Dima, D. Mă,nucă, G. Istrate, R. Voinea, Cu argumente diferite acestia au respins propunerile 
Academiei considerăjd că, nl momentul actual, nu există motive reale, ştiinţifice sau de altă 
natură, care să le facă necesare. Dacă în România ar fi avute in vedere fie numai repercusiunile 
de natură economică, în Moldova de peste Prut, în nordul Bucovinei şi în sudul Basarabiei, unde 
revenirea la alfabetul latin ,i adoptarea ortografiei româneşti sint un mare cîştig de dată recentă, 
o modificare a sistemului ortografic ar avea consecinţe complexe. 

Referinde-se la ortografia din 1953, acnzată jneă de la inceput; dar mai ales în ultimul 
timp, de comunism, de slavofilie sau de inten\li de delatinizare, vorbitorii consideră că în apre- 
cierea sistemului ortografic din 1953 trebuie să se aibă in vedere c:onţinutullui ştiinţific şi nu 
contextul politic fu care a fost elaborat, chiar dacă, în acest context, generalizarea scrierii cu î, 
în esenţă punct final al simpllfîeării iortografice, a fost transmisă printr-un canal puternic 
ideologizat. 

O altă idee regăsită în mai toate intervenţiile, dar care, prin extrapolare, se poate referi la 
demnitatea oricărui domeniu ştiinţific, a fost aceea c;fth oric.ediscuţie privitoare la ortografie şi 
în orice hotădre asupra unor eventuale modificări, primul şi ultimul cuvînt trebuie să aparţină 
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specialistului, chiar dacă la o asemenea dezbatere participă, cu opiniile lor, şi alţi oameni de 
cultură. Aceasta ni se pare a fi,în mod esenţial, mesajul dar şi semnalul de alarmă puse în evi- 
denţă de textul moţiunii adoptate de către participanţi în încheierea mesei rotunde de Ia Iaşi. 

Roâica Radu 
Institutul de Filologie Română 

"A. Philippide" 
laşi, str. Codrescu, 2 

STELIAN DUMISTRĂCEL, Lupta in jurul literei ii şi demnitatea Academiei Române. 
Imperauvele integrdrii culturale a tuturor românilor, Iaşi, 1993, 94 p. 

Ultima cade a cunoscutului lingvist ieşean Stelian Dumistrăcel, Lupta în jurul literei ii şi 
demnitatea Academiei Române, apărută la laşi. în 1993, reprezintă un act cultural cu profunde 
implicaţii morale, care, dacă ar fi fost asumate, prin receptarea mesajului, ar fi condus la 
stăvilirea nefastelor consecinţe pe care le-a avut şi le mai are încă (nu se ,tie pentru cîtă vreme!) 
"dualismul ortografic" instaurat prin fIotărîrile Academiei din octombrie 1991 şi februarie 
1993. 

Scriind această carte, Stelian Dumistrăeel proiectează "ştiinţa" ortografiei in orizontul de 
valabilitate conferit de respectarea principiilor lingvisticii, principii enunţate cu diverse prilejuri 
de marele vant Eugen Coşeriu (principiul obiectivităţii, principiul umanismului, principiul 
tradiţiei, al antidogmatismului ,i principiul binelui public sau al responsabilităţii socio- 
culturale), demonstrind celor în măsură să înţeleagă că lingvistica este, ca oricare altă ,tiinţă, 
supusă exigenţelor ei interne, principiale, şi, concomitent, comandamentelor externe obiectului 
său. 

Cel care citeşte cartea pe care o prezentăm află că ortografia intră (prin specificul ei) sub 
incidenta lingvisticii pragmatice, intelegind de ce aceia care vor să opereze modificări pe acest 
teren ar trebui să probeze în prealabil o bună formaţie de lingvist (întemeindn-se pe respectarea 

principiilor anterior invocate), dublată de un spirit practic desăvîrşit de simţul tăţii, condiţii obligatorii, dar încă nu suficiente pentru pregătirea şi promovarea unei reformJortografice. 
Cartea autorului ieşean se înscrie în RiJzboiullitrdor şi alfabetelor ,(cum avem posibili- 

tatea să aflăm de pe prima copertă) declenşat prin Hotăririle Academiei. In acest context mai 
mult decit polemic, autorul îşi legitimează implicarea în spiritul deontologiei culturii, pr0- 
punînd tuturor celor interesaţi şilsauantrenaţi în desfăşurarea "ortografuidei" un cadru adfCvat 
de discuţii, prin luarea în considerare a cit mai mulţi factori care au condus la obliterarea 
adevărului tradiţiei ortografice româneşti în favoarea promovării cu titlul de reparaţie a unei 
"pseudo-reforme". 

Cartea începe cu un Argument (al cărui corolar, Mtlliw, nisi in:ripientis, in errare perse- 
verare estei scopul ei, în sens larg), în care sînt formulate întrebările privitoare la raţiunile i 
consecinţele practice ale schimbării ortografice preconizate, gradul de "poluare" politică a orto- 
grafiei in vigoare pină în 1989, ca ,i întreblrile referitoare la oportunitatea unor modificări 
orţografice în cadrul mQÎ cuprinzător al integrării culturale a tuturor românilor, întrebări-pro- 
bleme care vor primi răspunsuri în capitolele următoare. 

Considerînd că "tăcerea ofensatl a lingviftilor din ţară" le-ar putea ,.atrage vinovăţia de 
complicitate la punerea m operă a ceea ce pare să devină o oblltL.'1aţie pseudo-reformatoare", 
Stelian Dumistrăcel expune in capitolele cărţii. grupate în patru părţi, principalele repere ale 
unei dezbateri pertinente din punct de vedere ştiinţific şi angajante din punct de vedere moeal. 

Prima parte, Apeluri de dincolo de Prut şi de /fistru, are valOlm!' de ,,exhortatio" m 
economia cătţiiment. conţinînd Iuările de poziţie ale specialiştilor b3sarabeni. din cursul 
anului 1991, faţi de sclilinbările ortografice pe atunci doar preconizate. Pe cînd basarabenii 
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. sperau să tie "auziţi, înţeleşi şi susţinuţi", in Academia Română tensiunile inovatoare erau ali- 
mentate de creşterea "suspiciunil.or, întemeiate. faţă de o epocă de arbitrar şi dictat, 'fav.orizind 
impostura", folosindu-ne de cuvintele din titlul celei de-a doua părţi a cărţii, în care autorul 
convoacă, în sprijinul evocării contextului real al modificărilor ortografice operate în 1953 (cu 
rectificările din 1965), toate datele necesare unei bune înţelegeri a fenomenelor, Sînt descrise 
aici în mOd succint şi extrem de sugestiv condiţiile social-politice, lingvistica "ambalată" în 
limbajul propagandistic, conformismul in susţinerea Ideilor sau a schimbărilor (inclusiv schim- 
barea ort.ografiei) concretizat în "frazele-paravan" care intrau 10 structura ,,introduceri!or" din 
orice lucrare de specialitate din acea vreme. După lectura capitolelor acestei părţi, numai reaua 
intenţie mai poate rămîne tnfeudată resentimentelor faţă de "epoca de arbitrar şi de dictat" ins- 
taurată de comunism. nemai voind să discearnă din amestecul de fapte, pe cele bune de cele 
reprobabi1e. 

În partea a treia, Doctrinar li pragmatic In ortografie, sint prezentate din perspectivă 
sincrooică ,i diacroaică principiile ştiinţifice ale ortografiei de la noi sau din alte părţi. Sînt evi- 
denţiate aici argumentele susţinqii bunei tradiţii a ortografiei limbii române, recunoscu ca 
atare şi de străini, insistîndu-se asupra regulil.or unei ortografii funcţionale, a cărei eficacitate 
prevalează sau ar trebui să prevaleze asupra "pedantismelor lipsite de sens", asupra ,,ispitei de a 
preface în filolog pe orice bragagiu sau pe orice băiat de cîrciumă", ca şi asupra orgoliului de a 
"tocmi" ortografie nouă cînd nu este cazul. 

În fine, ultima parte a acestui eseu sui-generis, Lupta tn jurullilere; â: imperativele inte- 
grdrii culturale a tuturor romdnilor 1i demnitatea Academiei, are un mai pronunţat caracter 
polemic. de o deosebită elocvenţă fiind titlurile retorice şi interogative: .Academia - salon de 
conversaţie ştiinţifică fi literară?"; ,.A fost oare spus ultimul cuvînt în privinţa modificărilor 
regulilor ortografice ale limbii române?"; ,,Peste cîţiva ani Academia va trebui să facă Iarăşi 
concesii uzului '1". Cunoscută fiind desfăşurarea ulterioară a lucrurilor, aceste întrebări devin din 
dramatice, cum erau, tragice, cum trebuie asumate astăzi de o conştiinţă angajată in lupta pentru 
adevăr. Transformarea caracterului întrebărilor induce un coeficient sporit de relativitate in ori- 
zontul ,,imperativel.or integrării culturale a tuturor românilor", relativizîad totodată însăşi 
.. demnitatea Academiei Române", mergind pină la a e scoate din discuţie. 

Alcătuită din perspectiva respectării necondiţionate a adevărului despre ortografiile de 
azi şi de ieri, Stelian Dumistmcel face din cartea sa o posibilă piesă din dosarul pentru 
,,Procesul dictaturii comuniste in România", proces care, o dată iniţiat, nu va putea ocoli ten- 
dinţele dictatoriale manifestate în trecutul nu prea îndepărtat. perpetuate şi astăzi de Academia 
Română, Păstrindu-şi, cu olimpiană seninătate, echidistanta faţă de 'faptele, incriminările, frus- 
trările sau nostalgiile (neasumate) ale organizetorilor şi susţinăt.oril.or ".ort.ografiadei", autorul nu 
uită niciodată să-şi precizeze poziţia faţă de cele prezentate, chiar dacă o face, de multe ori, sub 
forma ironiei amare (ocoor<J.onată stilistică a scriiturii). Ironia amară este probabil cea mai! 
potrivită atitudine pentru pistrarea dreptei măsuri în judecarea faptelor izv.orite din complexele 

de inferioritate afectate de oit.orii ortografiei din anii' 50, ca şi în judecarea acelora 
justificate de complexele de sllrioritate ale ,,ref.ormatorilor" actuali. Olimpiana seninătate a 
autorului este fundamentată de respectul principiului obiectivităţii, pentrucă,. altminteri, criza 
morală pe care a provocat-o acum Acadelnia Română, aducînd mari prejudicii ştiinţei şi omului 
de ştiinţă,. în speţi, lingvistului. face din conţinutul acestei cărţi o mărturie asupra traversl1rii 
infernului cultural, caracteristic nu numai trecutului . 

. ' 
Lucia Ci/or 

Institutul de Filologie RomdniJ 
HA. Philippwe" 

laşi. str. Codrescu, nr. 2 
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AUGUSTIN, De Dialectica, ediţie, traducere, introducere, note, comentarii şi biblio- 
grafie de Eugen Munteanu, "Humanitas", Bucureşti, 1991,237 p. 

Opera Sfîntului Augustin, De dialectica, tradusă în româneşte şi comentată admirabil de 
Eugen Munteanu, constituie un exemplu deosebit de interesant pentru ceea ce am putea numi 
procesul de elaborare a unei doctrine semiologice, proces ce se "desfăşoară" in afara oricărei 
intenţii explicite de acest gen din partea autorului, avînd ca punct de plecare un "stadiu" iniţial 
care ar putea fi cel de demers semiologie folosit în definirea dialeeticii. 

Pentru a preciza statutul deosebit al dialeeticii ca ştiinţă, Sfintul Augustin "opţează" 
pentru un demers semiologie în definirea acesteia, definiţie ce constituie, de altfel, începutul hi- 
crării: .Dialectica este ştiinţa de a purta bine dezbaterile. Dezbatem însă cu ajutorul expresiilor" 
(p. 37). Ne este propusă apoi o clasificare a expresiilor, simple ,i complexe, considerate într-o 
perspectivă semantică şi semantico-sintactică: "Sînt simple acele expresii care [nu] semnifică 
[decit] un singur [lucrul, ca de exemplu homo "om", equus "cal", currit "aleargă", disputat 
"dezbate"(p. 37). .Expresiile complexe sînt acelea care, îmbinate între ele, semnifică mai 
multe lucruri", unul dintre exemplele invocate fiind următorul: Homo ambulat "omul merge" 
(p. 39). Perspectiva sintactică este utilizată şi în descrierea opoziţiei sententiae simplices Vi. 
sententiae coniunctae. Ca şi în cazul opoziţiei verba simplicia Vi. verba coniuncta, în care 
criteriul semantic era completat de cel sintactic, în prezentarea cuplului de enunţuri menţioeat, 
criteriul sintactic se sprijină pe cel pragmatic, acesta din urmă fiind sugerat de luarea în consi- 
derare a prezenţei unui participant la dezbateri: ,Jn schimb, [enunţurile] care: reclamă [un par- 
ticipant la dezbatere] sînt fie simple, fie complexe" (p. 43). 

Pentru li purta bine dezbaterile trebuie cunoscut tot atit de bine (dacă nu mai mult) modul 
de funcţionare a limbajului. Demersul ales de Sfintul Augustin pentru a demonstra acest lucru 
este unul pur semiologie. Demersul ar constitui, deci, un prim "stadiu" al procesului de elabo- 
rare a coerentei sale doctrine semiologice, proces a cărui evoluţie poate fi observată de-a lungul 
opusculuhii De dialectica. 

Captat de "plăcerea textului" augustlnian, Eugen Munteanu ne propune comentarii foarte 
ample asupra acestei clasificări a expresiilor. Pe măsură ce demonstraţia augustiniană înain- 
tează, asistăm fa constituirea primelor articulări ale .unei doctrine a semnelor, "stadiu" ultim al 
procesului de care vorbeam. Sfintul Augustin n-a avut în vedere postularea unei astfel de doc- 
trineîn De dialectica; este motivul pentru care nu putem marca cu foarte mare exactitate toate 
momentele evolutive ale acestei teorii semiologice. Singura evidentă Care poate fi observată 
este punctul de plecare al procesului de elaborare reprezentat de stadiul de demers. Apoi, am 
putea vorbi de coexistenţa unor "stadii" de demers, de metodă, de doctrină "in curs de a se face" 
(MoIcs). 

Experienţa demersului semiologie aplicat în studiul dialecticii odată făcută (şi reuşită l), 
Sfîntul Augustin continuă în această direcţie care devine totodatămetodă seUilologică, mai mult 
sau mai puţin explicitstă în opUsculul de care ne ocupăm. Sigur, acest "stadiu" de metodă era 
prezent la modul virtual în cel de demen!, după cum putem recunoaşte ,,!lemnele" virtuale ale 
viitoarei doctrine articulate in "stadiul" de demers şi metodă considerate la un loc. Ar fi o 
exagerare să afirmăm că Sfintul Augustin şi-a elaborat doctrina semiologică respectînd un 
număr prestabifit de etape în evoluţia acesteia. Descrierea a ceea ce am numit "stadii" nu este 
decit o operaţie de "laborator". E vorba de .. stadii" care coexistă tn text; singurul dintre acestea 
care ar putea fi cel mai bine delimitat este cel de demers; celelalte, cel de demers si metodă 
considerate imPrcună, de metodă numai, de doctrină coerentă sint prezente mace!aşi timp în lu· 
erare ,i nu pot fi delimitate într-un mod riguros .. Ceea ce este important e acest proces incitant 
de elaborare a unei solide doctrine a semnelor, proces care "se face" singur de-a lungul citorva 
fraze implicîndu-se unele pe altele, completîndu-se ptnă la suprapunere ,i care poate fi observai: 
totu.şi in De dialectica. 
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Eugen Munteanu observă şi comentează detaliat, cu pertinenţă. mai ales modernitatea 
modelului semiologie propus de Sfîntul Augustin. înainte de toate e un model care cuprinde 
cele trei dimensiuni de care vorbea Morris, semantica, sintactica şi pragmatica. Am vorbit deja 
despre primele două. Dimensiunea pragmatică e introdusă (şi accentuată) în mod prin 
scoaterea în evidenţă il relaţiei locutor/auditor in procesul comunicării. Ca şi semioticienii mo- 
demi, (şi aspectul acesta li fost deja subliniat), Sfintul Augustin consideră semnul şi din punctul 
de vedere al funcţionalităţii sale în procesul de comunicare. Diagrama propusă de H. Ruef şi 
discutată de Eugen Munteanu (vezi p. 147) ilustrează schema ,,rudimentali" CI comunicării 
(scbiţată de Sfintul Augustin în opuscul), alcătuită din două elemente  codul şi canalul. 
prezente la modul implicit in sintagma "sunet articulat": "Cuvîntul este semnul unui anumit 
lucru, pentru că, emis de un vorbitor, el poate fi înţeles de un ascultător (. A vorbi îm,eamnă 
a emite un semn cu ajutorul unui sunet articulat. Numesc "sunet articulat" ceea ce poate fi 
reprezentat prin litere" (p. 49). 

Cele patru concepte propuse de Sfintul Augustin în secţiunea' consacrată "puterii de 
semnificare", vis verbi (in traducerea lui Eugen Munteanu) subliniază la rîndul lor caracterul de 
formare, de elaborare a doctrinei sale semiotice, avînd ca bază "stadiu!" de demers. 

Toate încercările de sistematizare a problemelor, de ordonare a lor, de propunere de 
modele (precum cel triadic al semnificaţiei sau modelul cuatemar de care tocmai vorbim) ii au 
originea în ceea ce am numit faza de demers semiologie (fază ce implică şi o tntenţie meto- 
dologică). 

Originalitatea modelului cuaternar din secţiunea amintită este subliniată de intuirea unui 
concept dicibile, pe care autorul il interpune între verbum şi res. Dicibile este un "termen" mult 
discutat de exegeţii Sfintului Augustin. în consens cu interpretarea propusă de Eugen Munteanu 
(interpretare ce pune în valoare între altele şi erudiţia comentatoruhri), nuanţînd altfel, am spune 
că dicibile poate reprezenta o secvenţă decupstă din gîndire care va fi informată, dar care va 
rămîne în memorie. Raporturile ce se stabilesc între cele trei concepte pomenite (dicibile, ver- 
bum, şi res) sint exprimate la nivelul hii dictio. Dictio este singurul concept-proces al modelului 
cuaternar luat în discuţie, concept care ar putea fi interpretat ,i ca o încercare destul de originală 
de a explica (într-o anumită măsură) ceea ce în studiile mai ,,moderne" se numeşte problema 
relaţiei dintre limbă şi gîndire. 

Demersul semiologie poate fi recunoscut şi în capitolul care se ocupă de originea cuvin- 
telor. în analiza originii cuvintelor, dimensiunea semantică este foarte pronunţată. Dimensiunea 
pragmatică, implicită in acest capitol, va fi din nou pusă în evidenţă în explicarea conceptului 
!lis verb;. Demersul este tot semiologie. 1 se "adaugă" apoi ceea ce am numit metodă semiotică 
(presupusă, de altfel. de demers). Plecind de la definirea acestui concept (vezi p. 81), Sfintul 
Augustin ne prezintă {) teorie întreagă li procesului de receptare li semnului, întemeiată pe o 
clasificare a modalităţi lor prin care acesta î,i poate impresiona auditorul (vezi schema sistema- 
uzată de Eugen Muntearru, p. 194). 

Remarcăm modernitatea punctului de vedere 31lgustinian in ceea ce priveşte punerea sub 
semnul întrebării II capacităţii auditoruhii de a recepta "toate" tipurile de informaţii care sînt 
conţinute in semnul comunieat. Sfîntul Augustinatingep. problema obiectivităţii sau subiec- 
tivităţii în receptare, .,dictate'" de semnul însu,i. 

în cele din urmă, doctrina semiologică augustiniană va depăşi cadrul unei semiologii 
verbale. în abordarea problemei obstacolelor ce pot. interveni in procesul de comunicare (fu ve- 
derea defQlirii tipurilor de obsceritate li limbajului), Sfîntul Augustin. preferă să înceapă 
lltudierea acestor fenomene la nivelul semnelor non-verbale (mai futti, iconice), pentru li reveni 
abia după aceea la limoojul verbal. Demersul acesta este in acelaşi timp interesant şi original, 
dacă ne gtndim că, în Studiile ,,moderne" de semiologie, se face drumul invers, adică, se 
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porneste de la metode si concepte ale limbajului verbal care sînt extrapolate apoi în semiologia 
non-vrbalului. Cei vhi cunoşteau alte căi pentru a avea acces la ,,devărul" lucrurilor, 

Pînă la final asistăm deja la inchegarea unei doctrine semiologice, de-a lungul uneisin- 
gure opere, doctrină considerată de E. Munteanu, şi pe bună dreptate, o metadisciplină ale cărei 
ramuri ar fi dialectica (reprezentînd dimensiunea semantică) şi retorica (reprezentind dimen- 
siunea pragmatică). Ceea ce ni se pare fascinant în opuscul este evoluţia acestui proces de 
elaborare a doctrinei semiologice augustiniene, Avind ca punct de plecare .,stadiul" de demers 
(care îl implică pe cel de metodă), această doctrină, o dată "constituită", le va subordona pe 
amîndouă şi nu numai atit: va deveni o adevărată trletadisciplină. . 

Sfintul Augustin ne oferă astfel în De dialectica (text devenit accesibil cititorului român 
graţie traducerii şi comentariilor lui Eugen Munteanu) un răspuns posibil la întrebările care s-au 
pus şi se mai pun încă in legătură cu statutul semiologiei: demers, metodă, disciplină sau 
altceva. 

Felicia Niţă-.lJunku 
Facultatea de Litere 

Universitatea "Al. 1. Cuza" 
laşi, Bulevardul CQPOU, ru'. 11 

oi< '" '" OMUL ŞI UMBAJUL SĂU. Studia in honorem Eugenia Coseriu, număr 
din ,,Analele ştiinţifice ale Universităţii «AL. I. CUZA» din Iaşi", t, XXXVIIIXXXVlII, 
Lingvistică, 1991 - 1992, Editura Universităţii ,,AL. 1. CUZA", Iaşi; {1993J, 360 p, 

"în ştiinţa comtemporană a limbii, opera lui Eugen Coşerin este un spaţiu, intr-un anumit 
sens privilegiat, in care se Întilnesc i se modelează aspecte diferite, contradictorii chiar înainte 
de a fi intrat în acest spaţiu, întrebări i răspunsuri, sau numai întrebări, dar acestea totdeauna 
incitante, privind probleme fundamentale ale lingvisticii ca ştiinţă. "ale limbii ca obiect de cer- 
cetare ale acestei ştiinţe". Este fraza de inceput Il Raportului Comisiei, instituite de Senat, pen- 
tru conferirea titlului de Doctor honoris causa al Universităţii "Al. 1. Cuza" profesorului Eugen 
Coşeriu de la Universitatea din Tubingen (Germania), raport ce deschide 'lfolum.l dublu al 
secţiunii de lingvistică a ,,Analelo! ştiinţifice ale Universităţii Al. 1. Cuza" pe" 1991 şi 1992, 
constituit în volum omagial: OMUL ŞI UMBAJUL SĂU. Studia linguistica in honorem Eugenio 
Coseriu (editori: Dumitru Irimia şi Eugen Munteanu). . 

Studiile şi articolele reunite Întru omagierea acestui "spaţiu" în care o poziţie privilegiată 
o are însuşi creatorul lui, sînt comunicări prezentate de participanţii la Colocviul omagial inter 
naţional ,,Eugen _. UD mare lingvist contemporan" (Iaşi, aprilie 1992). 

Conferinţa profesorului Coşeriu, in deschiderea acestui colocviu, Principiile 
lingvisticii ca ftiinfi1 a culturii (p, 11-21), se constituie, de într-o prezentare ,;pe îndelete", 
a profitului ştiinţific al unui lingvist remarcabil, profil conturat cu precădere in linia unor prin- 
cipii enunţate de Aristotel, Hegel, Leibniz. Iar textul despre cele cinci principii discutate ca 
principii ale lingvisticii ca ştiinţă umanistă nu este decit un pretext pentru articolele volumului, 
îndeosebi pentru cele grupate în cadrul Eugen Coşeriu şi dezvoltarea lingvisticii. 
Profesori de la diferite universită sau eercetători (volumul de faţă reprezintă o dovadă in plus li 
faptului că pentru comunicarea între lingvi despre lingvistică fi opera profesorului Coşeriu nu 
există graniţe teritoriale) propun, in lucrările din această primă secţiune, fie prezentarea unor 
contribuţii lingvistice personale în lumina concepţiei coşeriene despre o serie de probleme con- 
troversate ale lingvisticii (Wolf Dietriech, .4.dverbes pro-aâverbeset IfwrpÎl.errres, il la lumiere 
de la tMarie des parties du discours d'Eugenio Coseriu, p, 21- 31; Alexandru Dînd, Afinită!i 
semantico-jUnc!ionale dintre pronume ,i adverb (in lumina concepţiei . lui Eugenia Coseriu 
privind criteriile de identificare a pi1rfilor de vorbire), p. 31 - 31, fie .interpretări deosebit de 
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interesante ale unor aspecte mai puţin cunoscute ale operei distinsului lingvist român (Dumitru 
Irimia, Literatura lui E. Coşeriu tn limba italiană, p. 51- 57; Stelian Dumistrăcel, Material 
lingvistic basarabean: dupd 50 de ani, p, 51 - 61; Petru Zugun, Eugenia Coseriu despre carac- 
teristicile numelor proprii, p, 83 87) sau ale ... "gindirii lingvistice coşeriene", Iniţiativa 
aceasta din urmă îi apartine loi Eugen Munteanu care comentează cu vădită familiaritate a tex- 
tului clasic de. "teorie a limbajului" cîteva dintre contribuţiile lingvistice eoşeriene esenţiale 
cărora le găseşte prime formulări în opera lui Aristotel: "esenţa procesuală a limbajului, expli- 
carea schimbărilor lingvistice, raportul fonuă-substanţă in limbă, definirea semnului lingvistic 
drept logos semantihis, distincţia între semnificare şi desemnare şi problema arbitrarietăţii 
semnului Iingvistic" (Eugen Munteanu, Componenta aristotelică a gindirii lingvistice 
coşeriene, p. 73 - 83). Remarcabilă ni se pare ,i încercarea (izbutită, de altfel) lui Constantin 
Dominte de înehegare a unui "breviar bibliografic comentat" Coşeriu în limba română: 
Reflectarea In Romdnw. a activitd{ii, concepţiei ştiinţifice şi operei savantului Eugcn Coşeriu. 
Limba română reflectatd In opera sa (Breviar bibliografic comentat) (p. 37 - 51), 

Lucrările din celelalte trei secţiuni ale volumului (Teoria limbii şi istoria lingvisticii, 
Lingvisticd aplicatd şi comparată; Semanticd şi lexicologie) prezintă o seamă de contribuţii în 
diferite domenii ale lingvisticii. Dumitru Irimia nt propune, pornind de la şi oprindu-se la 
Eminescu şi Coşeriu 00 răspuns argumentat la întrebările ce se ivesc tn legăturli cu raportul 
om-limbă: ,,'În spatiul om-limbă, înscris, de fapt, în raportul om-limbă-lume, poziţia omului faţă 
de limbă (în Interdependenta cu poziţia faţă de lume) este determinată înainte de toate ,i 
descrisă de specificul tipului de cunoaştere ,i de specificul comunicării" (Omul faf4 cu limba, 
p. 118). într-o perspectivă interesantă, ne sînt prezentate'xquelques situations de I' ancrage psy- 
chologique, rtalisi ăpartir des oppositions que la langue installe entre les formes modales-tem- 

porelles desverbes" în Valorisation/de.VJlorisation - valences psycholO1f.iques de l'opposition 
linguistique (Oana Popârda, p. 133 - 139). Traducere şi metalimbă este titlul unui articol inci- 
tant centrat pe o problemă ce se dovedeşte pînă la urmă a fi una de teoria şi practica comu- 
nicării . ..In ce variantă a limbii se răspunde la o întrebare metalingvistică? în metalimbă sau în 
vorbirea obişnuită? (p. 154). Răspunsul celor două autoare (Flora Şuteu şi Rose Stein) intere- 
sează, credem, pe toţi cei ce subscriu "clasei" lingvitilor. O recuperare generoasă a unei 
gramatici universale din secolul trecut realizează Ioan Lobiuc în Gramatica universală (18 12) 
a lui Ludwig Hemrich Jakob şi actualitatea ei. Autorul demonstrează suficient de convingător 
că această Schifd de gramatică universall1 "anticipează atît de bine, ,de judicios şi de direct doc- 
trina lui W. von Humboldt şi, prin ea, pe cea a lui F. de Saussure" (între altele) (p. 121 - 133). 
Un articol deosebit de interesant îl constituie cel al Mioarei Avram despre Genul substantivelor 
străine Intrebuinţate ca atare In limba ronu1nă (p. 171 - 179). în. manifestarea şi mai ales în 
impunerea unuia dint.re cele trei criterii (sau nu numai a unuia) descrise de cercetătoarea 
bucureşteană, criterii ce funcţionează în procesul de atribuire a unui gen gramatical substantive- 
lor ştrăine întrebuinţate "ca atare" în limba română, intervin citeva caracteristici proprii acestei 
limbi romanice, print;re care i postpunrea articolului definit. O altă contribuţie, la fel de 
interesantă, este cea a lui C. Dîmitriu, care ne propune o serie de argumente pentru a demonstra 
că ,,il n' existe pas d' arguments" pentru excluderea articolului "du nombre despartles du dis- 
cours classiques" (p. 190) (Voit-OII aclure l'article des partle:; du discours?, p. 179 - 193). Tot 
o problemă de apartenenţă. la flex.iuo.e8 părtilor de vorbire de data aceasta, este pusă sub s.emnul 
întrebării de &aterina Teodorescu (In legdturiJ. cu apartenenţa prepoz.iţiilor şi a conjuncţiilor la 
flexiunea pdrţilor tieI/orbire, p. 256 - 211). Coocluzia autoarei, conturată în cadrul unei mcer- 
cări ambitioase, aceea de li "contura mult conte!itatul concept de cuvint" (p. 269), este una de 
negare a acestei apartenenţe. Două lucrări de lingvistică aplicată comparată ce se remarcă 
prin eleganţa demonstraţiei sint cele !!emnate de Maria Dimitrova Algunos aspeCîo$ de 
la modalidad verbal en espaiiol (intento de aplicaci6n de una teoria) (p. 193 - 213) şi Mario 
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Vilela. Comparo,';w em ponuguls, j'rtAncls " I!spt:mJwl (p. 271-· 2(5). lucrări ce ' de 
altfel, fi o semn! de coocluru in In acelafi u al.l:l,ilor .romanice, le IJÎ 
articolul luA M. A. QllbirlsdIi despre ,,fua" participiului in aceste liJilbl (CtmSideroJii asuP''a 
sferei ptlrticipiidui din limbik: romtm.p. 13 - 229). rn domeniul limbii române: 
Gavril IstratI!: prezintă 1) $UÎtl  fapte & limb5 ce-i 3e!'VC$SC <h-cpl. argumtepel1ll·u. Sl:lstlflerell 
afirmaţl. din. fInalul arţkoluluipotrivit direia "Trli(:b.!fătorii Paliei th la ()rtie aparţmgraiu- 
lui din. sudul Trl.msilva!1iei, in .. C&'It  p!tstfeuă. pîni in momentul de faţii, elegll'.lr.tele de .fu.nbă 
caracteristice textel()f DOOlitrevecbi, .din. secolul al XVI-lea" (p, 232) ("Palia df!la OriJştie'" fi 
'imba rom4nd literarIJ, p, 229 __ 233). Citeva oonsidertii interesante ne sint propuse de Criliitina 
Floreî;cu .. in legătură Cl.IOrigi(J şi evoluţia 14.nui sens $pedfic romlirlesţului ".lăsă" 
(p. 327 - 333). Autoasea concluziooem "in limitele unei rezonabile probabilităţi" că seI1llul 
remânesc .de 'a cpborf ai lui llJsd ,,reprezintă o rţt1edare arhaică a lat. lassus" (p. (31). Alte 
articole sînt in<:ercări mai mult $aU mai puţin izbutite de redefinire aurlor aspecte. (<:Oi1.Ceptuale 
sau nu numai) de semantică sau lexicologie: F..manuel Vasiliu, Sens, concept, obiect 
(p, 159 - 1(1), Teodor Cotelnic, Con versiunea ca procedeu dt! fOmTi4re CI cuvintelor 
(p, <301 - 313). 

Nota eduoritor, Dumitru lrimia ,i Eugen Munteanu, care 'incheie volumul, se constituie 
parcă într-e concluzie a mei demonstraţii logice (desfăşurată de-a lungul lucrărilor celor patru 
secţiuni) a afirmaţiilor din ,,RaportulC,omisiei, instituită de Senat, pentru coofc.rirea titlului de 
doctor hOY!oris causa al Universităţii «Al. I. Cuta» domnului profesor Eugen C.oşeriu de ia 
Universitatea din TUmngen (Germania)" care deschide acest volum omagial, 'Volum ce rep1X}· 
zintă () iniţiativă extrem de lăudabilă ia editori lor (mai ales că !Ha dovedit ,i fructuoasă) 
poate, \.10 mceput .de "serie" a volumelo!' omasiale dedicate în spaţiul lingvisticii româneşti 
profesorului Eugen Cou. 

Felicia Niţlt-JJumm 

JiMANUEL VASH,1U, Introducere in teoria limbii, Editu;,a Acapmiei Române, 
Bucureşti, 1992, 114 p .. 

" 

Expansiunea conceptuală pe care a cunoscut-o tiinţa despre Ste şi şmnţa limt>ii în 
se(;olul nostru şi, mai ales, diversitatea teoriilor şi metodelo.r din aceste .domenii m:x:.esită, fără 
îndoială, eforturi sÎstematizatoa.re i mcercări de corelare in scopul realizării unei vi:r..iunÎ uni- 
tare in ciuda atîtor perspective (al?i!.rent) net diferenţiate şi chiar incompatibile. După ce, în mai 
m.ulte lucrări p1.lblicat anterior, cercetase diferite aSpt'de al.e limbii asupra cărora se 
ltindix'(a con!elIrporatIă, în fn teoria limbii, &:narmel VasiJil.l sinteza 1:1:'4)- 

linigvistic;e rI!od.en:le prin analiza conceptelor de deseori .expHcate şi în 
lCl!;,,,,.u;,a cu şi fmor!lo;;rlc intuitive. 

După prezentarea. cîtorva dirltre 3$pţlctele generale referitoare la semn şi la 
semne (semiotica), cărcia i se litabilesc raporturile cu lingvistica, EmanuelVasilill ,m.i>uz.ează 
într-o secul1espedală semnul lingvistic dinpe.rspectiva semnificării. Problema care pune în 
acest se.!'Is este aceea care semnificării: este acesta tepre2',ootat de 

de Pentru autor, semnul este {} (= o sllită constituită 
fiau .mai Ululte SUflete)", caracterizată de li se afla mtr-o sistematică" 
("AI un obiect l><ll.lQ cla;să de obiecte). Eltistă in o ne· 

şicoocept in acest m.od, semnul devine " reaIitt.", 'U dublă 



la Emanuel Vasiliu rea.tizind astfel o comomare Il celor 

baiiîmîWftt$Ulte in legătură cU aceastl problemă. 
ootiuniiloi fim.In!lta!le CMe privesc "ooitlţHe limbii", autorul include mOl- 

Ie aoordii :>patfi speciale de analizi. Du el, ,,fum'femul este cea mai 
cu funcţie de î!lelDn fnt;r-o limbi dati" (p. 27), un semn ireductibil; enunţul fiind ,,0 

1IOO''V('ati· demorfeme" (p. 29). i'n&u,i este fu acest caz l.in enuraţ (un "enunţ minimal") 
mmfemele cămia există,·Jn mod obligatoriu, fie 00 singur ,.m.orfemliber" (care poate 

caollitui fi singur un enunţ), fie un singur • .modem semilegat", care nu poate alcătui singur un 
emmt. dar, tmpreuni cu 00 ,,morfem legat" (sufix, dcsinenţă) poate realiza o astfel de expresie. 

jK:at caz, dacă morfemele lttgate sint părţile cuVfntului care se adaugă radlcalului, 
,,mNfem!\li liber" este radicaiul tmu,i cind poate constitui ca atare un cuvint, in vreme ce 
,,fI'IOOfenllll semilegat" este un radical ce pentru alcătui un cuvint trebuie intotdeauna sprijinit 
de "lnorfem legat". Emanuel VIlsiliu consideră morfeme gramaticale "ac.ele morfeme a căror 
pri!lPllti esti! obligatorie in cel puţin o construcţie sintactică", căci "o construcţie sintactică nu 
elite tJtcevll decît o combinaţie de (omle gramaticale" (p, 31). 

Pe un spaţiu amplu (p, 46-69), autorul tratează problema semnului lingvistic din pers- 
disciplinelor atribuite semioticii de către Charles Morris. După corelarea opiniilor 

tui!lemiotician despresintaxi'i cu modul în care Ferdinand. de Saussureconcepea organi- 
gramaticali a sistemului desemne, la ambii fiind de fapt vizate relaţiile care. se stabilesc 
semne, Iingvistu! român coestată el intre noţiunea de "gramatică" din lingvistica struc- 

h}raJl ,î cea de "sintaxă" in accepţia lui Morris există un accentuat grad de afinitate, încît nu 
eronat să se admită că prin nil'amatică" se poate intelege ceea ce semioticianul american 

numea sintaxd. Nu este greu de observat că astfel Emanuel Vasiliu reuşeşte să realizeze o coe- 
desăvîrşită intre modul de definire. a morfemului gramatical şi modul de concepere a 

gramaticii. Totodată se stabileşte că, in conceptul general de ,,gramatică", se pot cuprinde atît 
gramaticile analitice, cit şi cele gcnerative.fn acest mod, Emanuel Vasiliu atribuie gramaticii 
. posibilitate.a de a intruni un număr apreciabil de chestiuni referitoare la relaţiile dintre semne, 
realizîndu-se astfel fi prima etapă a integrării concepţiei lui Moo:is in teoria lingvistică. 

Cît priveşte semantica, care are ca obiect studiul relaţiei semn-obiect şi este plasată de 
Moms pe primul loc in teoria semiotică, este prezentată de Emanuel Vasiliu ca disciplina 
lingvistică CMe viui:lzli conţinutul elementelor lexicale. Pentru acest lingvist, este preferabil să 
se considere el:!. "semll!Jî semnifică obiectul impreuniJ· cu corelatul lui mental, conceptul" (p. 

realilJ:ndu-se astfel o medie intre soluţiile ce raport.au semnul doar la concept (cum pro- 
cedI. F. de Saum.ure) sl!.tli1lll.uai 111 obiect (potrivit tradiţiei nominalistice). Astfel, semnul este 

(care este designatum pentru semn) ,ipen4"u a expl'Îma con·· 
unui obiect, sel1!Du! are ca designatum cQI1ceptul însui, aşa cum este 

sub:>tanl.ivelor care senmificli constrocţi ai raţiunii sau ai imaginaţiei. te adevărat că 
exisli o a ID cazul prezenţei sau absenţei obiectului, dar modul de a con- 

către:lImuel VasUl\! nu relevă suficientă unitate atîta timp 
lţirlUbJl semnului este diferit în cele incît sensurile 

(sub mport cognitiv, logic fi chiar pi'î!tgmatic). Cu toate 
achlei pr<ilCU:ări importante in legătură (.'tI clasificarea semnelor în 
1tlXt,iImM lor folosite ;:epţiune ;.ipropiată 

nOţiul:'lil()c). clasificare dle.signatum care-i 
flUUilJ!fl două descriptive şi 

în !lemnelor E. Vasiliu 
care, 'pte deosebire de numele proprii, nu au ca exten- 

CO!'J!i!ltaiIlt(intotdeaurlll "'-""''t'h fapt explicabil prin abordarea exten5ÎonaIă, dai 
pet'sdi'va oinl.ltuliui (intens.iunii),care vizcazii plasarea III cadrul comu- 



nicării.,i din perspe<:tivli.$lstem.atîCă, dacă avem in vedere că şialle pronume (prm:um el, 
acesta etc.) au la fel un singur "obiect". în sfirtit. insă,i denlJl1lirea semne descriptiv/!! pare a fi 
nepotrivitli dacă se ia in considerare faptul că prin ele nu se realizează o descriere, ci o • .numire" 
pUr fi #mplu. 

'Emariuel Vasiliu dezvoltă o dezbatere instructivă in legătură cu "categoria semnelor 
gerâle". al doilea aspect al "semnelor descriptive", mde include cuvinte care .. aparţin unor 
pmţi de vorbire ca substantivul, adjectivul, verbul" (p, 74-75). Semnele noa-descriptive 
(logice) sint, după autor, cele care ,,nu au o extensiune de natură obiectuală", ca in cazul con- 

juncţiei fi sau al.adverbuluinu. Aceasta nu fmpiediCă insă asemenea cuvinte să aibă totuşi o m- 
tensiune proprie ,i dist.inctă Avind in vedere aceste disocieri, Emanuel Vasiliu analizează dire. 
renţiat ,i intensiunea, manifestatii, i'n concepţia sa, ca o modalitate de raportare a semnului la 
obiect (designatum). După discutarea cadrului teoretic al unor direcţii ştiinţifice precum seman- 

tica tradiţională, analiza. semiCă. sau analiza cfmpurilor semantice, acest lingvist ajunge la CO[1- 
clupa. Că domeniul teoretic al semanticii concepute de Mortis este mai vast decît oricare dintre 
acestea, intrucit triada semn-obiect-interpretant acoperă intreaga gamă de probleme avute :m 
vedere. de disciplinele respective. 

Cit priveşte pragmatica, cea de-a treia secţiunea. semioticii, aceasta are ca obiect relaţia 
dintre semn ,i asenţii participanţi la actul comunicativ. Existenţa simultană la semnele Iingvis- 
tice a trăsăturilor ce ţin de toate cele. trei paliere semiotice, nu-l împiedică pe E. Vasiliu să cons- 
tate Că dacă. pragmatica are ca domeniu re1aţi,adintre semn i interpret (agent), ea se identifică 
cu însăşi "activitatea de semioză" (p, 91). Cu' toate acestea, din punctul de vedere al cercetării, 
se pot face distincţiile nintre. fenomenele care ţin de sintaxă (:: gramatică), de semantică 
sau de pragmlltiCă. Dupl Emanuel. Vaîliu. pragmatica poate fi considerată o. disciplină recentă 
numai dacă se. au in vedere eforturile orientate spre delimitarea ei precisă de alte modalităţi de 
investisare a originii şi funcţionării semnelor. Dar, cercetarea relaţiei dintre limbă şi psihologia 
vorbitt>.rilo.r reprezintă de fapt o. amplă investigaţie menită să releve latura pragmatică Il limbii.. 
De asemenea, disctincţiadintreJimbă ,i vorbire, realizată de Ferdinand de Saussure, reflectă 

tocmai dişti.nserea unei sume de fenomene lingvistice legate de funcţionarea caa'T: a limbii fu 
contexte sO<:iale specifice, dependente de voinţa Indivizilor care vorbesc. "Vorbir.,a" în accepţie 
saussurianăarP deci, după acest lingvist, numeroasepl.]ncte de contact cu domenlulpragmaticii 
şi, in acest mod, se constată că in interiorul Iingvisticii s-au elaborat direcţii teoretice şi mo- 
dalităţi de cercetare care, fără a fi etichetate ca atare, reprezintă tradiţia pentru ceea ce MorTis a 
sistpmatizat sub conceptul .. pragmatică". 

Cum era firesc, Emanuel Vasiliu aminteşte contribuţiile lui J. R. Searle şi ale lui J. L. 
Austin, teoria actelor de limbaj fiind cea mai clară structurare teoretică din perspectiva prag- 
diaticii ca disciplJnă tţOretică. între cuvintele "cu funcţie pragmatică" sînt menţionate în primul 
rînd pronumele personale (p\ .. lQ3) şi.unele morfeme fle:ltÎonare ale verbului (cele care exprimă 
persoana). Sfera unor astfel d!?ţllv.i:nte. este insă mai largă, cuprinzînd şi adverbele de timp şi de 
loc şi construcţiile "perfonnati.ve". De fapt, trebuie observat.că în cadrul cuvintelor praglnatice 
se pot include şi alte categorii, precum pronumele demonstrative sau unele interjecţii (cel.e care 
realizează un îndemn, o rusăminte sau o cbemare) etc, 

Ceeace este pregnant in paginile cărţii lmroducere m teoria limbii este efortul. un.iJk-:ator 
al autorului, o.rientat. spre coreIar uno.r teorii şi concepte deseori direcţionate şi 
construite uneori ca replică din pornirea de anulare a altor teorii sau concepte. Ca tel alt,,; lucrări 
ale sale, Emanuel Vasiliu reuşete insă să reali7..eze o prezentare coerentă,limitată la esenţial, 
fără insă a rămine Ia simpla expunere de teorii şi metode. Utilitatea acestei .lucrări este in afară 
de orice discuţie, căci este printre pl.]tinele realizate la noi care reuşesc o introducere documen- 
tată şi, în ciuda dimensiunilor reduse, aproape eXhaustivă a ceea ce repr.tintă teoria ul1gvistic.ă 
a secolului al XX-lea. Conlloovenţain demonstraţie fi difiniţiile limpezi măresc În- 
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VASILE PAVEL Allas141 lingvistic rortidn pe regiuni. ambia •. nordul BucPlIinei, 
TrWl$11i$tria, vol, IFierăr. meşteşug(ire(J$c:(J, t1mpli1r/Q, de ... , Cbi,ină!J, Editura "ştiinţa", 

239p. 

volumului 1 al. .,4.tlasuiui lingvistic rom>a pe regiuni. Basarabia. nordul 

(AlB Bas .. Bucal' .. Transn.), eoesacrat termlliologiei .fiermei şi 
meljt"",ugăreşti, este -ua adevărateveni.mClit inţific .. pentru cercul restdns al 

dielectologilor şi pentru micul univers al istoricilor limbii romane. 
Această apariţie este lmpeetantă din mai multe puncte de vedere, pe care vom tncerca să 

k enunţăm doar, dqi ele merită o discuţie !lprofundată. În primul rînd, cu acest vomm se marchează o dată importantă în lingvistica românească: 
decenii de echilibl'istîcămpotriva pseudoştiinţei aservite politicului. marea mistificare 

lk·,treţi:nuită de teoria celor două Iimbi fi popoare - Iimba ronl.ânlişi limbamoldoveneau:ă, res- 
poporul român şi poporul moldovenesc - este combătută nu doar implicit, ci şi explicit în 

Preliminarli, o introducere condensată, semnată de autorul volumului, doctorul în filologie 
Vasile Pavel. Autorul reiterează ideea că încă de la Îl1ceputullucrărilor la Arlasul lingvistic 
moldovenesc (ALM), pe care ALRR Bas. Bucov. Transn.il continuă, atit iniţiatorii lui, cit şi 
lingviştii din România au considerat ALMca 'pe un atlas lingvistic regional al dialectului 
daeoromân. Acest lucru, care se evidenţiază teoretic şi practic, prin raporturile strinse dintre 
chestionarele ALR, ALM şi NALR, prin introducerea punctelol.'arichetafe mult timp în uJ'Il1ă de 
Gusta" Weigand, Sever Pop şi Emil PetroVi.ci .(iI1 total 68 de localităţi) în ·reţeaU8' atlasului 
graiurilor româneşti de la est de Prut, prin cotelaţiile sistematloo(nu numai profitabile, dar ab- 
solut necesare din punct de vedere tHnţific) eere -se-fac între diferitele aflase regionale 
d.acorom.âneşti şi prin trimiterile la ALR. 

Acum, cu acest volum, alte trei elenierttenoi vin să. impună -- sperăm, definitiv 

" adevărul că de-o parte şi de alta li Prutului trăieşte acelaşi popor roân,câre vorbeşte aceeaşi 
limbă mm.ânt i cel mai imp1)l1:ant element nou este alfabetul latin în care sînt redac- 
tate articolele introda,di\lc i anexele, legendele hărţilor şi cementariile. Ca o /c.onsecinţă a 
adoptăn! scrierii al doilea element de noutate eSte folosirea t.ranscrierii fonetice a 
",Uasel.or printr40 operaţie (ce implică anumite riscuri pe planuHoneticii) 

echivalare a trru.ucrierii fonetice din AL.M (bal.atăpe slovele ruseşti) cu transcrierea fonetică 
aUillsel.ilc rI)Dlîineşti, ade'ptată şi. de ALRR Bas. Bucoy. Transn. 

cu al elelIu'Jlt 110U- titlul noii serii -discuţii 'lor fi probabil meniu. Ni 
eli 'fi d-lui VallHe Pavel, că titlul putea fi şi Atlasullingvistic român. Teritoriul 

enCllWiI? (ALR Est), chiar dacă ptlnctelecartograficel-4maramureene din 
RC'ig\l.m';i3 l'r1'l!.1"lC:afj'latiică nu sînt nici "de l.a est de Prut", nici ,;enc1ave".Pe de altă parte, soluţia 

!.::.axe. .Ni ajuns, departe dea fi perfectă sau comodă, este, totuşi, coow..nabHă, deoarece titlul 
ennmerli "trei de bază" nu doar cu antecedente istorice de la un moment diferite, ci şi cu 
dovedite dialedale.Dar, ca şi ÎII cazul punctelor 1-4, care sînt "altceva" nul:naiîn 
interic'nl! I.IJlRBos, Bucal' .. Trwun., dar OIqi in comparaţie cu ALRR-Mar., intervin şi aici 

unitate lingvisticidistinctă de "sl.Idul. Bucovinei'!, iar aceste 
,;Suc'Clvitoei" sînt,. din perspectivă Istorică. ilingvistică, nordul Moldovei (ca să 
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nu mai vorbim de localităţile din ţinutul Herţa), Tot astfel, este o denumire 
doar sudului (cindva în componenţa Ţării Româneşti), iar ei la tot ce Imperiul 
a răpit în 1812 este o operaţie rusească, prin care s-a vrut, încă de atunci, separarea 
vidualizarea, ofieializată prin nume, vezi i denumirea ,.BUf.;ovina", impusă de eeIăl.alt. J.lupelrui, 
după 1775) jlJll1ătăţii estice a Moldovei istorice. 

în al doilea rind, importanţa, în plan teoretic i metodologie, a acestui prim volum 
ALRR Bas. Bucov. Transn. constă in ideea  ţj.rgumentată şi pusă 11'1 aplioare cu 
secvenţ1-. a sistematieii lexicufui popular: "termenii şi .Iemnăria se încadr>::4&:rJi 
in subsisteme. lexicale (termeni pentru «ferăstraie», «cleşti» i "nl.Îcl,osisteme]e '."".i"4''';. 
trebule considerate deosebit de importante pentru caracterului de sistem al 
larulni" (op. cit. 8). Cu credinţa mârturisită că li simbolurilor iri cartografie 
lingvistică poate duce nu doarla mdi de Il 
unor elemente de analiză etimologică li ce există sub 
aspect morfo-sintactic intre unele sinoo.ime faze difel'ite de î!:!'Im,lU" 
calizare), dr.Vasile Pavel pledează cu (op. cit. o ierarhi.zare 11 Sifbo ... 
lurilor (hărţile, de fonnat mic, nu permit aotarea răspunsurilor decît prin Această 
ierarhizare trebuie să ţină seama de structura vocabularului analizat (in acest caz, două termi- 
nologii meşteşugăreşti), organizat.prin cele "trei tipuri mai Însemnate de unit.ăţi denoaunetive: 
cuvinte primare, cuvinte derivate şi îmbinări de cuvinte". tn consecinţă, pentru fiecare grup se 
propune un tlp-anume de. figură geomc-m(::ă. Quvintele primare (uniti\i lexicale :moştmite "i îm- 
prumuturi străine - acestea din urmăconsiderate ca forme primare in 
rent de structura lor: simple, derivate, compuse sau sintagme ' 
doar Îlllimba de origine) se notează cu un cerc cu suprafata albă mai răspindit termen 
mar) şi, in ordine descrescătoare a frecvenţei, cu diferite figuri geometrice cu suprafaţa 
Pentru derivate s-au folosit aceleaşi simboluri, dar setniînneg.rite, iar pentru unbin,ăril.e 
vinte, aceleaşi simboluri, cu linii (negre, respectiv albe) în diferite po;r.iţiLîn 
denţierea variantelor fonetice şiaccentuale ale aceluiaşi termen (primar), se apelează 
in interioral simbolurilor, 

Aplicarea riguroasă a acestor principii impune o analiză prealabilă li structurii termenilor 
şi are avantajul că grupează sub acelaşi semn (cu variaţiile din interiorul suprafei. : sale) ter- 
menul primar, derivatele sale, .. sintagmele temI.Înologice.in care. unitatea principală este ter- 
menulprimar, eventual şi compusele (splUlemeventual, pentru că.autorul :;"u le allllinte:e 
expres, probabH pentru că.în prezentul volum compuse sînt puţine: ciocan-.ch.erpedin, bllrta 
cleşte-b()t--de-raţIJ, b. 33). Pentru că aseenea C()relaţî.i nu s-au mai practicat pînă acum la car- 
tografierea prin shnbqluri a. materialului dialectal, vom exemplifica cu b. 21 "ciocan de 
cuie": a) teIW-enij prilllarl ciocnn. (elin motive tehnice .1'cllunţăm la. triIDlserierea fOl'letiică), 
re}).{ezcntatprin O; cliJpt!ci, rePzenţat prin Â; b) termenii derivaţi ciocănW; (eu sim.bolul 
respectiv cldpdcel (cu simbolul .4\); c) denunuri perifrastice: ciocan mic (notat 9), mi· 
titei (notat (1), t;iocan deomind (notat 10), respectiv clăpaci de-o minii (notat .0.) şi cu h. 25 
"ciocan de lemnpentîmplllrie": a) mai (notat O); b) măişor (notat Q). llţllliur 
maişte/ (notat..G);c)mai mare (notat 9)Ş1 mai de despÎ.C(u (notat (1». 

Am insistat atîta asupi'a acestei inovaţii penţru li evidenţia că,. prin aplicarea ei, 
interpretaţivă abătţii este facilitată :tn.u1t. De.})ildă1 aut,l)a1d face foarte bine 17) sepMlt'id 
ghivint, ghivent (cu m.ar. gvinl •. cvint), la noi din germartă (după C\.improbează fiI aria prU:lc11};aIă 
bucoXineană), de . vint, venI, care este rusesc (tot din genllană, eventual prin 
maipuţi. inspi.rat cind ia drefK critl.l de diferenţiere variantelor var-stat, 
vrtstat, vr1$tac etc. (cf. h. 9,11, 12, 15,43,91) o mdate:zli oarecare: ilîr-lvr1-, in loc 

laetimologie:fmmelecu -sttllt sint rmâne,ti (din gemi. Werkstatt), formele cu 
(din acela,ietimon german, ClI finala substituită cu !!ufixuI slav ..al). în favoarea ace."lt.ci 
separări se pronunţ1 fi repart.ipa geografică a formelor 43): vîrstat, vmtat etc. în 72 de 10. 
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calităţi din Bucovina, Herţa şi nordul Basarabiei, vîr$tat. verstac, vrîstac etc. în 141 de 10- 
c,alităţi din centrul şi sudul.Basarabiei i din graiurile izolate. La b. 88 am separa pas (evoluţie 
semantică veche pe teren românesc a unui cuvînt moştenit din latină) şi derivatul său vechi 
paşnic de compas (neologism franţuzesc). Toţ aşa, am uni şaitdu qJ. şot (h, 15), dar am separa 
priboi (h. 13), românesc, prezent încă în graiurlle nordice dacoromâne, vehi.împrulllut din 
slava de sud, de proboi, praboi, ruso-ucraineae, ca Iii pereboi, priboinic. priboicic, cu. atît mai 
mult cu cît in pct, 6 (din Bucovina)proboi este dubltul ilO\! (:;: ruliesc) almai vechiului termen 

origine germană) dom; de altfel, chiar dl.ll:llţtu! priboi I proi;loi(pct 34, 54, 225) trebuia să 
mardă asupea originii lor diferite. La h, 91 bocuri de tras raf(pet. 2) ntl.are legătură (cum 

propun simbolurile din legendă) cu bloc (pct. 18), căci primul este <tin germ .. Reijbock, probabil 
calc; dacă totuşi răspunsul din pa. 18 (din zon,ă,4e evidentă influenţă germană) este o formă 
coruptă tot d.e la bac « germ, [Rad-], [Reif] bod), atunci in legendă ar fi trebuit să fie pus pe 
primul loc bocuri .... (probabil doar pl., nu plt.) , apoi, ca variantă fooetică, bloc. 

Dacă analiza sincronică practicată s-ar subordona prezentării istoricHtimol()gice a ter- 
menilor, ar trebui abolită convenţia ierarhiwii ca termen primar de referinţă a variantei 
(fonetiee) celei mai răspindite; e limpede că varan.tele oxitone minghine, menghie(h. 15) sînt 
etimologice « te. mengene), ca şi ţig. mindinaua « forma articulată românească), şi că mult 
mai răspindi.tele m(nghinIJ, .minghinIJ sint variante accentuale ulterioare, apărute pe terenul 
limbii române. Tot astfel, bagea (h, 4) este etimologic «tc. bacaţ; iar bageac, bageag vin din 
contaminarea formeibagea cu ogeac.La h. 8,sl4flă. ca şi trage, nu sînt termeni-primari decît la 
o anali:r..ă strict formală, făcută la nivelul general al limbii. In "vorbire,a de atelier" primare 
(cr:m(!,lo!l:iI::) sînt construcţiile perifrastice suflă cu foiu I Cu foaia I din foi lia foaie I in foi, res- 

foiu 1 foîle J foi lia foi Ila fooie (toate cu simbolurile corespunzătoare 
sintagmelor). Suflă, trage rezultă din brevilocvenţă, care in au:ljer este favorizată de cootextul 
situational, iar în .anchetă de faptul că în întrebare este i euvî'ntlJIfoi. 

Acest ultim exemplu se înscrie şi in <tiscuţîamai,generaIădespre raJ.>()rturile genetice 
dintre cele trei tipuri de tenneni. Ne exprimăm acordul Clil teoria -: suşţilltltă şi cu exemple .<le de. 
Vasile Pavc.l (p. 11 şi nota 7, de la p. 12) - potrivit căreia. numeroasederivat.e (mai a}esnume de 

devenite termeni meşteşugăreşti. trebuie să fie aJ'laljzate Ca provellin4!nu dintr-o temă şi 
un sufix, ci dintro denumire perifrastică întreagă, al C'3rei caractetdescriptiv întăreşte moti- 
varea semnului lingvistic. într--odenumi1'ep6rifrasticăg;cflul proxilIl este apelativul cuînţe1esul 
SU!)fa1ordlonat de 'unealtă' • iar diferenţa specifică este numele Cl}Je1'aţiei (verb la supin) sau al 
obiectului I rerultatului muncii (SUbstantiv). Evoluînd SP,ce un term.en sintetic. genul proximeste 

convertit într un sufix nome. itlstrtimentis: -ar, -tOr (dâ. i altele cu .• aeastă valoare secundară: 
·ac, diferenţa specifică în tema verbului la supin sau în tema apelativului ce denu- 

obiectul I mzultatul opefaţiei.S ajunge, prin su!fix;are. la un derivat care păstrează struc- 
turn .. . a perifrazei. Astfel, leară de potcovit (h. 12) > potcovitor,' daltă de. tăiat fier (h. 

> tdietar; de hăcuit(came)(h. 55) > hăcU/'roare, hăcuitor; cuţit dec1lisat, topor I 
toporaş de chis(J;1' carne (ib.) > chisac. thisătoare; băţdecordăit, penilăltilfnerde încordat (h. 
85) ;. cordenci; stanoc 1 scaun de MIi (h. 91) >totor; sJndelde cep&irt(h.>96) . > cepar, 

cepdraş; meşter de mobilii (h. 42) > mobilir (acesta,md, poat"icâlclingvistic după s. 
se poate simplifica o deriumire periifrastică verbală (chiar dacă e vorba de un 

"UJ'-""'" 110minală (adjectivaIi): . ţinte 2't»cioCanltar. Ace.st ultim 
ex:.mI)jU, ca ,i cel ce va U'l"I,Wi, smt mcctcăt'i de trecc:e dc.:la {)I strupturi alitică la o .structl1ră 

sinttîcă: ciocan de bleMrie I de I penlru l1leah.ol'it (h, 24) > ciocall hleh4resr;. 
i\l[ll<l., ... .m\ClIWl derivatelor .dimin\,lti va1e.{ufil.d. ,,aps.tractizeaz.ă" c 

4Q) 
>ţtntilrdQ:ră; cl'â.rOfl. mic / mititeII mărunţel/scurt / (ib:) >chironaş, chironel. 
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în sfîrşit, în al treilea rînd, trebuie să evidenţiem importanţa acestui prim volum ca sersă 
foarte bogată. şi sigură în acelaşi timp pentru istoria limbii il. vocabularului II 
formării şi funcţionării (eventual sistematice) II două importante terminologii meşte:ugăre!.. 

Cu excepţia terminologiei administrative şi, poate, /li inventarului onomastic 
ministraţie străină de mină forte), nu există cîmp lexical mai dinamic dceit cel term.inolo- 
giilor tehnice şi meşteşugăreşti. Aceste terminologii, mai cele meşteşugăreşti, pe de 
păstrează termeni vechi corespunzători unor tehnici mai evoluate (uneori cu 
. mantice datorate pe de se neeonte .. IÎ.', tocmai datorită eVl)lt!!tiei 
tehnologice fireşti. Dacă la adăugăm şi varl.abila rstonco-pouuea, 
tul, caracteristic teritoriului românesc de la est de Prut, că român 
aici au fost brutal izolate - nu doar f01ţa lucrurilor ci ales luc:fU!ile 
România şi de limba română şi împillse gravita în jurul în interiorul unei care lotul 
tindea să fie exprimat lingvistic doar proces cea mai mare parte Il terito- 
riului anchetat, începe cu nefastul an --, nil trebuie mire numărul de mare 
(în raport cu proporţia dintre numărul vorbitorilor nativi limbă 
meşteşugăreşti de origine rusească, recent (de decenii) răspîndiţi 
anchetat. Aproape că nu există hartă în care, nu doar in punctele cu Informateri 
minorităţilor (ruşi, ucraineni, bulgari, găgăuzi, chiar ,i ţigani) şi. nici măcar doar 
româneşti insulare (risipite, din grijă imperială, în cele maimdepărtate locuri, la re":.""·"'. 
dar şi în numeroase localităţi româneşti ale l.l.iârţii de la est de Prut Il },oldovei istorice, tetme:nii 
de origine rusească (şi j sau ucraineană) să nil frapeze prin şi lor, 
porţionat, repetăm, mrapc01't cu structura etlll.că a populaţîc;:i. MlJl 
ocureâţă superioară sinonimelor româneşti, precum: cuznel "fierar" -(Il. 1), 
2), mafincd (cu determinări) 'filieră" (h, 16), reibă 'ghivent' (h, 17), atfiorcă 'şurubelnitii' 
18), lJI,billi 'daltă (de lăcătuşerie)' (ti. tramboucă 'mai' (h. 27), trambuim 
(pămîntul)' (îl. 28), cacealcă 'magllf (h. strug 'cuţatoaie' (h, 36)" 'ferăstrăa (de 
grădinărit: I de tăiat fier)' (h. 77, 78), ugolnic 'colţar' (h, 87), tocamă 

aceştia se adaugă. şi termenii, foarte răspmdiţi, care în rusă. sînt de origine gel'mană: 
fuganoc "gealău" din germ. Fugehobel (termenul rusesc a constituit. baza 
pentru rom. jiigui, fUKt1.ni, fi: 68); falfoucă 'rindea de seobit faIţuci' (h. 10, 
un rusism popular fal'covkn (ef. şi maşinca, h. 16, chianc(i, h. 24, 25, 
lopatcit, dolhatcit, h. 64, figareică, h. 70, canMvcă, calioucă, h. 72 
germ. Falzhobel; drelcd, drel'că 'burghiu de tltmplărie' (h. 101), drel' < germ. Drill 
[bohrer], şi nu au corespondent .fomânesc de accc:.aşi origine. Observăm,  de altă parte, că ter- 
menii româneşti vcehi (indiferent de origine, dar ,general cunoscuţi în dacororu.ână), care au cea 
mai mare răspîndire şi în ALRR Bas'Bucov. Tran:fTI.., sînt in general: a) nume de unelte 
corespunzătoare unei tehnologii meşteugăreşti fih'ă pretenţii: ildu (vecbiîmpnlIDut m.aghiar, 
cîndva general în tot nordul dacoromân, h.· 5),rheff .. ghind (h; 15), ciocan· (h" 20.-24), mai (h, 25, 
26, 29), cleşte(h. 31-35), hanM (h. 54), satÎr (h. 55), pană (h. 61), daltd (h. 62--64), gealău (fi. 
65), beschie (h. 75, 76},ferăstrău (h.79), pas (h. (8), sfredel (h. 95-97, 100, 102), coarM (fi, 
98, 99); b) nume de operaţii simple: fierbe, face I dă fierturi'i (b. 7), !oieşl'e, sufli1 cu 
variante), trage foiul (i variante, h. 8), trage obad<l / roata / ciolanul, Î1lCl.llfli / încheie foota, 
pune I strînge obezile (b. 10), geluim, curăţim (h. dăltuieşte (h. 92), :urojeşte (h. c) 
nume de pJ'<)duşc rudimentare: piron (h. 8), cui (o. fintil ,(1:1. 49-51), cala (h. d) 
nurnţ de părţi (accesorii) ale atelierului:jignă (sud-s.l<lv, h. 3), ale uneltelor: ascuţitul 
I gura / tl1iş141 culit.oaiei I strugului I toporului (h. 31', mănunchi (h. 56, coadă 
muchie (h. 58), pfnZ,d (il. 59), mînuri (pl., h. 80), pllnte 82). aţd.(h. 83), crestdturd 
băţ (b. 85), dinte (h. 86), sau ale obicetului muncii' sl4rcele (h. 44, 45), ftJnduri (h. 
gutgdturlJ (h. Astfel stînd lucrul'ile, apreciem că dintre termenii 
şidispozitiveprîlprii unei tehnologii mai recent, 
văţămîntul profesional iprin practica de tip 
meşteugăreruJcll rurală). Temlenii româneşti, care 
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Basarabia): dom (dorniecllte ooontamina.re între dom ,i ptoboinic), hufdofn,halham:er, 
şnaideziJ (varianta şnaiglezdptovine din contaminarea lui şnaideziJcunaglaiZefl),şraubitoc (cu 
numeroase variente, care inlOcuiesc prima parte cu rom. şurub), n14izil,apfţulut, şJaiţui, (a da) 
şvaiţ, (dă 1 face) hiT, rahştoe, şlegher, falţ ('cle,1te de cizmărie'),· ţonc,6pţimguri(pl.), 

puţmaitil, k:paing «ge.l'n1. Loch]H!isser); holmas. rooonc(care are,însă, ,icorespoodentslav, 
ruOOIlOC), carniz, platoonc. tallhobîl. chithobel, fa1ţhobel,nuthobel, chitfall. ghe:r.umf. jucsşfanţ, 

şpiţzeghe, bomft:iier,hanzig, mitîlholţ vincls; ştrahm<fr, b0rmtl1in11etc.; interpretarea comen- 
tariilor informatorilor cu privire la vechimea sau originea termenilor şi rom ales la apartenenţa 
lor la terminologia· de specialitate . (de tip • "zic fierarii"); interpretarea etnonimului ţigan; ca 

nume de meseriaş (fierar'), precUm şi atuturortermenilos' consideraţi în raport cu 
răspunsurile din pct, 124 (ancheta cu informatorul ţigan); imbimri de cuvinte româneşti şi 

posibilitatea c.a ilnele dintre ele să fie câlc\.Jri după termeni eom:pu" germani etc. 
în incheiere, vom aprecia că volumul I, Eierăria !neŞte'lugitrească, tfmpld'rit:l,realizatde 

dr, Vasile baza anchetelor proprii şi ale lui Vitâlie Sorbal!, Bileţchi şi Rubin 
Udler, este (1 lucrare solidă, care îndeplineşte tootecoodiţiile,tiinţifice ale lucrărilor de acest 
gen şi aduce numeroase noutăţi sub aspect teoretiC şi metooologie, <Iar mai ales un foarte bogat 
material, în parte încă necunoscut, p.Js'ln valoare, mmodexemplar, de catre autor. 

Ion A. Florea 
Institutul de Filologie Rofll4nd 

»A.. Philippide" 
Codrescu, .nr. 2 

GEORGE GOGIN, Onoepia limbii literare; Editura "ştiinţa", (''hiinău,1991, 259p. 

Necesitatea abordării ştiinţificeapronunpei limbii literare a fost resimţită Ia C:hişinău 9lI 
atît mai mult cu cstudiile româneşti referitoore}a această problemă sînt încă destul de pUrle. 
Astfel, se poate coosidra că atît. cartea Lidiei Sfirlea, Pronunţia. litera.riI. românească. Stilul 
scenic, Bucureşti, 1970, cit şi c.ea a Florei Şuteu, Influenţa 0rtgrafiei aslfpre prnunllJrii Ute- 
rare româneşti, Bucureşti, 197,. sau studiile apărute 10 difriterevist i volume nu acoperă m 
totalitate golul datorat lipsei uryuitratatde ortoepic.alimbii româr\e literaÎe' în a.ces cootxt, 
Ortoepia limbii literare reprezintă nu numai o lucrare. "chema .. să ridice'.nivelul derostire.pte- 
rară a vorbitorilor de limbă românr (p. 2), ci şi o incercare de aborrun;e •. sistematică şi detaliată 
a numeroaselor probleme pe care le ridică, din această perspectivă, ortoepia. 

După clIl însu'Îautottiltnărtuseşte, acest studiu se fundanienteaiă pe,,;alîiăde- 
taliată a sistmului sorla aparate electtoacustice (spectograf, videograf, intonoraf, sen- 
tatordocttooic), pe baza Căreia unnaua .. fi rezolvate următoo.rele leme cheie ale fooeticii i 
ortoepiei limbii literare: caracterizarea vocalelor, Il grupurilor vocalice, a diftoogilor ascendenţi 
i descendenţi, a triftongiJor, caracterizarea consoanţlor şi li grupurilofconsonantice, descrierea 
structurii acustice a cuVintelor t.'U'accent secundar i accent pril1Cipal . a." (1'.4). Fără a mai lua 
în consideraţie şi rezultatele cercetărilorexperimentaleroniâneşti. începindcu cele efoctuatede 
IosifPopovici lllcadrulMuzeului Limbii Române din Clujsi Pînă laultima lUcrarea luiAndrt:i 

Avram, NaYzlitatel1 fi rotaciSmul 111 limba romdnă, Buc\.J;e. 1990.,i mtirezultatele anali- 
zelor fiziologiei sunetelor limbii române, sau fără a cunoaşte toate aceste realizări dinlingvisc 
tiea rOIllâr\eas, George Gogin, lOmd ca model "binecunoscuta carte «Russcoie literatumoÎe 
proit.1loşenÎe», $emnată de R.I. Avanesov"· (1' .. 4),işi propune, ea pe bazarosurii mOldovenilor 
(scriitori, învăţători, ziarişti, crainici,attişti, studenţi ,ialtc:Fcategorii de oameni), rostire·Cdn· 
fruntată C<l "datel«, lingvisti<:etradiţiooale. fixate în dicţionarele notmativc !jl limbii literare", 
să stabilească "pronunţarea fiecllroi sunet rostit", "să determine cecstc eorect(literar, noJfuat) 
şi Încoroct (noliliterar, neoormat; dialcctal,hipercorect)" <p. 4).· Astfel,lueOrt(jepiâ limbii 
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literare, Q.in c:onţinutul căreia inţelegem că e vorba de limba românii literară, cuprinde o Prefaţă 
(p •. 4--5), Wll'lUIDh de.J}pttabele grupate sul? titlul Sistem de notaliefoneticd şi fonologică (p. 
6-13). 1 capitolţ!n  sint decrise amunţit onoepia vocalelor, onoepia grupurilor vOCQ- 
lice dill d()U/J eemente (hiat binar), din trei elemente (hiat temarţ, din patru elemente tbiat 
cvadrinar), din cinat elewente (hiat cVÎlltillQr), ottoepia diftongilor ascendenţ! şi desceml€lIfi, a 
triftongilor,ortoepiacolJSoanelor,  .numcral"lui, a. abrevierilor, accentul şi accentuarea unor 
vinte. onoepia cuvintelo.runite prin deJis (ceea ce în limba română înseamnă liniufli, cratimi!) 
(p. J4--2ŞO). o Anexd (p, 251-255) in care se fac referiri succinte la caracteristica generall1 a 
metodelor foneticii experimentale, aplicate la rezolvarea chesţiunilor de ortoepie, Ia alegerea 
infomratorilorfi la materlul de liniM, la propleme principale de orţlin or:toePic în care sint 
deteryninate 40 ele poziţii fonetice, un scurt capitol intitulat Izvoare (p. 256-257) împărţit in trei 
categorii (dicţionare, literatură clasică ,i literatură sovietică (sub ultima citind titlurile unor 
cţii literare semnate de.scijtoricaGr. Vieru, I. Druţă, A. Lupan ş.a.) şi o Bibliografie (p. 
258--259) .alcăţuită din 30 de titluri .<lintre care, cele de sub numerele 721 ar putea fi conside- 
rate ,i .româpeşti! ele aparţinind autoItJlui însuşi. 

Desigur, o abordare. atît de ambiţioasă a ortoepiei . limbii române nu putea să cuprindă, in 
numai 259 de pagini, tQatc problemele pe care le ridică pronunţia Îiterară, cu atît mai mult cu 
cît, trimiteri le la formele incorecte, sau considerate de autor ca incorecte, sînt destul de dese, 
deşi nu, de multe ori, şi destul de concludente. Avind ca element de analiză un material oare- 
cum limitat la trăsăturile literare ale limbii române vorbite in mediile elevate din Republica 
Moldova, o primă problemă pe care o ridică această cercetare se referă la modul în care se face 
distincţia intre formele corecte, literare şi formele incorecte, non literare. Compararea celor 
două forme se realizează fie prin raportarea la ortograme, lucrarea avind ca izvoare un număr 
insemnatde dicţionare, printre care, pe primul Iocceste citat Dicţionarul ortografic, ortoepic şi 

",orfologie al limbii române,. BUcureşti. Editura Academiei Române, 1982 (mai departe 
DOOM). fie, mai ales, prin raPOrtarea la prollunţia "literară" (1) a unor informatori •. alei cu "o 
deosebită atenţie" (p. 252), Ca ul1l1are. anlllizaortoepică intreprinsă de rge Gogin are ca 
model indeoebi .,rostireacrainicilor". a "scriitorilor moldoveni", "pronunţarea actorilor", 
,,rostir<:a studen.ţilor filologi", "pronWlţarea cercetătorilor ,tiinţifici" şi ,emisiunile .radiofonice 
şi Jeleviza •. imprlmllte .din • eter .în .ul anilor . 1960--199Q" (p. 252), • deci . <Jintr-o destul de 
lUl'lă perioadă a Îngrădipiconştiinţeiapartenenţei la.liJll.1?a .. omână. tn astă situaţie, elemen- 
tul e ferinrecomandabi1,. pelltru .aQodareştiinţifică depe poziţia unificării limbii literare 
(căci nu există două vari,.llJltţ alI}. JiID,ii Qmâne literare: una la Chişinău şi una la Bucureti), ar 
fi fo!!t t.oFID,ai D()OM, in. contradicţiec atoruUntră nu4e puţine ori. 

CuID,.aye.m(!OOvingerea că Qeorgc90gin nu doreşte promovarea unor ele.ID,ente de dife-- 
fenţiere in limba romă Hte"llf vorbită inl(epublica M()ldova,.ne permitem să n;comandăm 
aici . Wlor nCCO(lC()rdanţe inlref unele forme considerate in lucrare ca literare i cele cu 
c:leyărat literar.e, clllâr d.ac:;ăWle<lri ele. aJ>8l1in. şi vorbirii populllfe. Referitor la acest ultim as.? 
pect, trebuie să amintim.că nprmarea 0rtoepică literară are în vedere. printre altele, i răspindi- 
rea-formelor celor mai populare irl liml;>ă la \.In moment dat Şi pentru a nu intra inrunănunte, 
am precizac:ă. irllref. frmele scrise şi rostite a o stdlea una şi a '0 suelea una, corectă este 
priJn (q p §utălea "na ),. nu.. a dOllll,. cum recomandă autorul Ortoepiei... • tn .aceşt Sens, cităm 
parţial.<linD()OM; .,sutlllea (precedat de ql ,.. num.;referitor la s"ţi!f); sutelea(precedat de al,.. 
nU.m, ;refl}ritor la. uţe) nlIJll. m .. (al.doud sutelea)". Di, toatei f()rme1e referitoare la sută, . citate 
ca [mui coreqted (#orge.Gogin (p. 232), trebuiesc inl()(;\.Iite cu f(ll"mde <;Il. adevărat corecte: al 
sutălea unu, a o sutălea una, al sutdlea patruzeci, a O şUtălea patruzecî. al sutdlea şaizeci, a o 
sutdlea şaiz.ec:i, ferme.pentro. care •. sub. rubrica Rostirea illcqre.ctă, autorul menţionează şi va- 
riantele.a u.utdlea 1llIQ •. P .u sutîleq patruzeci, a sutdlea şaizeci (formă absoM. corectă), a. u 
SU(flea .şaizec:i,. inregiştrat;.pn:>babil dinvQrbirea wpulară,(dacă avem in vedere inchiderea v 
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calelor O şi Ala u şi respectiv î), Se impune tot aici şi precizarea că se scrie fi se citeşte corect a 
doud sute/ea, a trei .sutelea şi nu a (al) treisutelea (p. 232). Deoarece formele corecte ale nu- 
meralului cardinal trei sute sînt înregistrate de autor la paginile 226-227, inclinăm să credem că 
volumul ar mai cuprinde şi alte greşeli de tipar ce ar fi impus necesitatea unei erate,fn acest 
context, am remarca greşeli de tipulAddm cartea (p, 26), faţă de AM-mi cartea redat corect mai ' 
sus, în loc de Adă-m cartea, marcarea greşită a semivocalelor triftongului Ic9Q/faţă de forma 
corectă le{lltl din cuvîntul'egardl (p. 12), sau lipsa semnului palatalizării pe oclusiva palatală 
surdă IkI (p. 13). 

O problemă ortoepică nerezolvată de autor o constituie pronunţia mtr-ositabă sau în 
două silabe (cu mat) a unor grupuri vocalice. Astfel, George Goginafmnă: "caracteristicile 
articulatorii ale vocalelor biatului li se menţin în toate poziţiile fonetice" i citează ca 
exemple, alături de acţi-une şi cuvintele: "alumini-ul, eaprici-ul, concedi-ul, consili-ul, fluvi-ul, 
juri-ul, medi-ul" (p, 31), care, după părerea autorului, s-ar rosti cu secvenţa vocalică iu în două 
silabe şi ou, cum este de fapt corect, într-o silabă: alumi-niul, capri-ciul; C:once-diul.·flu-viul, 
ju-riul. me-diul. Evident, ar fi fost necesară şi compararea formelor de singular ale acestor cu- 
vinte terminate in secvenţa vocalică -iu şi articolul hoti1r1t cu formele ţOl articulate de plural, 
care şi-ar fi gllsit locul sub grupul voealic ii rostit în biat. Astfel, alături de abrevi-inâ, famili-ile 
ş.a. (p. 32), ar fi putut fi incluse i pluralele: caprici-i-le, concedi-i-le, jluvi-i-le, juri-i-le etc. La 
fel, sub grupul vocalic leal autorul citează cuvmtiJlole-andri1 care, după părerea sa, s-ar pro- 
nunţa cu secvenţa vocalică ea in două silabe i nu intr-o silabă: olean-dri1 (cf. DOOM). 
Amintim aici şi existenţa unei asemănări intre o leandrli,in care există matul e-a: le.:an-dtli,i 
oleandră în care există diftongul ea: o-lean-dră; fapte ce ar fi putut să-I deruteze pe autor. Tot 
in acest cadru, mai semnalăm doar că şi sub grupul luat, alături de cuvinte cu secvenţa vocalică 
!.I-a rostită în două.silabe (accentu-at, alu-al etc.) sint citate şi cuvinte care se pronunţă cu 
diftongu! ascendent fIll: a-cua-relă, gua-şi1, gua-no. 

Dacă faptele prezentate succint pînă aici exemplifică suficient, credem, unele erori de 
diferenţiere a diftongului de hiat in limba literară, nu lipsesc nici situaţiile de tratare ca diftongi 
a unor secvenţe vocalice în hiat, Ca urmare, sub diftongt.tl ascj!ndent jo. autorul include ,i cu- 
vinte ca ion, ionic sau pios, pioşi (p. 150), pronunţate în limba română literarăl:u secvenţa vI)- 
ca1ică i-o in două silabe (in hiat). Tot in două silabe se pronunţă secvenţa fopetică (-) i-o- şi În 
antroponime de tipul. Ion, . Ioan, Ioana sau in cuvintele pionier, pion, piolet, piogen. piodermitiJ 
etc. în acest context, remarcăm şi că in fondul lexical vechi al limbii române, alături de tenneni 
ca iobag, ioMgie . a., nu pot intra cuvinte ca iod, iodal, iodiza, iodler, iodoform, iodomelrie 
etc., toate acestea fiind neologisme. De as.emenea, afinnaţia că "vocalele li/, /01 din componenţa 
matului Ii-oI niciodată nu se.diftonghează Ilot' (p. 38) este cel puţin falsă, avind in vedere că 
diftongulloeste foarte frecvent in limba română, iar secvenţa vocalică liol,poate fi rostită intr-o 
silabă (ca diftong)sau indouă .. silabe (cabiat) în funcţie numai de cuvintul in a cărui compe- 
nenţăfonetică intră .. Caunnare, foarte desele fonnulări de tipul: "vocala /01 din componenţa 
biatului lo-el niciodată nu se diftonghează /gel" (p. 65), sau "vocalele biatului 101, IiI niciodată 
nu se diftonghează IOlt' (p;. 65), sau "vocalele Iii, lui ale biatului li-u/ niciodată nu se difton- 
ghează 11ul " (p. 37) etc, sint i cel mai. adesea neclare. Compararea lor cu alte. fonnulări de 
tipul: "vocalele lui, lai ale matului lu-al niciodată nu se rostesc diftongat IIJllI" (p. 72), mai 
aproape de ideea pe care autorul a dorit să o exprime, pune în evidenţă.insuficienta claritate a 
frazei textl.\lui acestei lucrări,faptce poate prejudicia o mai bunăinţelegere a ortoepiei limbii 
române literare <le că cititoriineavizaţi, Şi nu .putlllaccepta caliterip"variantele fontice.de 

tipul IJobad(}, .IP-'if. etc. (p. 164), toate avind vocala iniţialădift()llg.ată IJoJngrail,lrile populare, dar nenonnată .. m SCfi iortoePipetru Iilllb<lliterară. în aceast erişe încadrează. i rostirea 
difltă a lui. tt iniţiaIWcuvintj!. ca leu, .11 li!.le  .. a, . .Afest fenollle:I1 fooetic, numit despicarea 
uflei. vocale,ste fe .• pine explicat deSextil ţ>uşcariu in Limba .rom4n11. voI.. TI, . Rostirea, 



RECENZII, REVISTA REVISTELOR 

Bucureşti, Editura Academiei Române, 1956, p.119. Prin urmare, afirmaţia incompletă că 
"vocalele/ol; Iei se rostesc diftongat în cuvintele din fondul lexical vechi" (p, 65) exemplificată 
prin cuvinte C8<boier,. boierii.boieresc, oier ş.a. nu se confirmă, întrucît În aceste exemple se 
diftonghează .. vocala e.(>le).din silaba următoare şi nicidecum vocala 0, care rămîne în prima 
silabă;l'ot incompletă este şi recomandarea rostirii.zea şinuziJu (p, lR·d9), rară a se explica 
faptul că pri,mul.cuvîntreprezintă un substantiv zeu, iar al doilea este o interjecţie, foarte des 
folosită în limbanoastrăşitoştită corectziJl4. Necesară ar fi fost şi explicarea formelor (eu) aşez 
şi (el) aşaziJ, pentru a da numai un exemplu prin care se infirmă recomandarea autorului că 
"trebllieevHfltăîntnodobligatori,u tendinţa dialectală de a înlocui vocala anterolinguală IeI cu 
cele. JIledlolingllale /ăI. Ilt' {p .. 18) după .consoanele ş, j, Z •• 

În treacăt doar, mai precizăm că sînt oarecum supărătqare o serie de cuvinte şi cons- 
trueţii împrumutate fără discernămînt din limba rusă. Astfel, considerăm că ar fi fost lUUţt mai 
expfj.cite cuvintele rOlllâneti liniufă şi cratimă decît rusescul defis, uzual în limba rus, dar 
necunoscut în limba română. 

Toatea,c::eşte sugestii. sînt făcute numai în ideea .că lucrarea va fi cîndva completată şi 
retipărită. OrtoepiaJimbiiJiterareeste o qerq:tare necesară atit în Republica Moldova cît şi. în 
România. iarrge Gogina, realit:at cu.muItă competenţă ştiinţifică o primă investigare de- 
taliati,i .a probţemţi. Tocmai deac<;ea, credelll că, o. Pllnere de acord Cu ceea ce lingvistica 
românţa.scă şL4icţionareleno11llatiYc::omânetiau realizat deja în. domeniul analizei fiziologice 
a sunetelor .v()rite <1aJ: şi în. domeniulortoepiei .. ar putea. oferi o no11ll.ă unică pentru toţi vorbi- 
torii.de lilllbă rOlllână:lilllba.rolllână.liter!ifă ca formă de manifestare a conştiinţei apartenenţei 
la un neatn şi o ţaţă unice. 

Ion"H6ria Bîrleanu 
Institutul de Filologie Română 

"A. Philippide" 
laşi, str. Codrescu, nr. 2 

V. BOTNARCIUC, Sîfttagmatica1Îparddigmatica circumstanţialelor de timp în limba 
români1,Editura "Ştiinţa'" Chişinău, ·1992,69 p. 

Studiul luiV. Botnarciuc, Sintagmaticaşi paradigmatica circumstanţialelor de timp În 
lîmlxlromână, are ca-obiectedupă cum însuşi autorul afirmă în Introducere (p. 4), complemen- 
tul cireumstanţialxde timp, domeniu sintactic asupra .căruia specialiştii din Republica Moldova 
nu-s-ău ocupat decittangenţial. Ca urmare, autorul îşi propune să dezvăluie. ,;natura .circums- 
tanţialelerde timp şisădete,n:nine locul10r în sistemul părţilor de propoziţie'" să stabilească 
"strocturile sintactice de bază ale propoziţiilor temporale" şi să descrie "relaţiile dintre părţile 
lor constitutive", să sbilească şi să descrie atit "paradigma propoziţiei temporale propriu-zise" 
cit şi ,;paradigma mijloacelor morfo-sintactice" de exprimare a.elementelor ei constitutive, pre- 
cum şLa "circumstanţialului de. timp ca element facultativ al propoziţiei" (p. 4). 

Pentru li pune în evidenţă aceste deziderate. autorul îşi imparte. studiul în trei capitole: 1. 
Consideraţii generale, în careiurmăreşteproblema studierU circumstanţi(Jlului de timp fn limba 
români1, sintaxa. limbii. şi sintaxa vorbirii, propoziţia i enunţul ca ullităţi ce lin de diversel1i· 
velei caractetisticilevalenţiale ale elementelor constÎtutive ale propoziţiei, unele consideraţii 
ţJtivindm.portu.rilesin.tagmatice şi cele paradigmatiee, noţiunea de paradigmă>însinta:âf şi 

nOfiul1eade ti1ifgramati:lrII.?rcterÎ.ţticîle sintagrfllltîcealedrcumstanfialeloretimp, cu 
referir I caPfl;c.itatM sigmtJtidâ drculstanţjaluluj. de timp şicpacittea. sintgmtJtică a 
drcumstanţialului de .tiI1lP!ultativ;. III.e<1.racteristicil paradigmatice al circumstanţialelor 
de timpf.Î ale propoziţiei temrale trimembr, în;euărFşte deta.at paradigma propoziţiei 
trimembre temporale, paradigma mijloacelor morfo-sintactice de exprimare a elementelor 
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esenţiale ale propoziţiei temporale iparadigma mijloacelor.morfo-sintactice de exprimare a 
circumstanţialului de.timpfacultatt»: 

Autorul utilizează în demersul său o amplă bibliografie (p.6&-69), urmărind permanent 
aplicarea noţiunilor-teoretice în practica analizei sintactice din.şcoală, Aas(lLex.plicăprezenţa 
unor numeroase exemple, discutate din perspectiva conceptului metodologie urmărit, luate din 
manualele şcolare (vezi titlurile de sub numerele 79...,.83, toate reprezentînd manuale de limbă 
pentru clasele a VII-a, a IX-a ,i a X-a). Orientarea aeestei-lnvestigaţii către concepţia structura- 
listă impune o mai clară definire a funcţiei eircumstanţialului de timp care se concretizează la 
nivelul propoziţiei în complementul circumstanţial-de timp şi la nivelul frazei în propoziţia cir- 
cumstanţială de timp.Studiul1ui V. Botnarciuc-nu urmăreşte însă. i raportul de subordonare 
dintre propoziţia circumstanţială de timp şi regenta sa, autorul operînd cu noţiunile propoziţie 
temporală i propoziţie trimembră temporală pentru denumirea unor. unităţi sintagmatice cu 
sens Iogico-temporal. Din această perspectivă, raporturile-sintagmatice existente Ianivelul.pro- 
poziţiei reprezintă esenţe. ale unor varietăţi de raporturi care pot fi predicauve, atributive.icom- 
pletiv« şi circumstanţiale. Prin urmare, analiza unei propoziţii .. trimembre temporale pune în 
evidenţă următoarele posibiliţi de expresie (modele): subiect exprimat. prin substantiv, sin- 
tagme nominale, pronume neh,otărlte, pronume personale; predicat exprimat prin cOnstrucţii 
verbale şi construcţii verbalenegat!Ve .şi.circil1llStanţialul de timp exprimat prin adverbe, îm- 
binări adverbiale, substantive, Îmbinări nominale, Îmbinări numerale sau enunţuri (p, Ş2). 

Una din concluziile la care.ajunge autorul se referă şi la aceea că "printre elementele 
paradigmei (circl.ID.lstanţialului de. timp, n.n.) adverbul de •. timp ocupă un . loc . de bază, întrucît 
anume el, fiind satelitul verbului, marchează în modul cel mai adecvat diverse aspecte ale.ca- 
drului temporal.încare descreşte. acţiunea". 

- Desigur că lipsa unui contact mai-aprofundat clibibliografia românească . referitoare la 
tema discutată transpare. cu uurinţă din demersul lingvistic al lui V -. Botnarciuc, care <Se 
remarcă în mod deosebit, însă, printr-o bogată informare dinlingvistica modernă eccldentală.şi, 
mai ales, rusot-sovietică) ... În acest context, am remarca desele referiri şi. trimiteri la studiile 
lingvistice ale lui Louis Hjelmslev (scris astfel în limba română, spre deosebire. de limba. rusă,' 
unde apare transcris E:.IlbMCJ1es). . .. 4 

Volumul pre.i'ltaţ, aşa cum şi însui autorul afirmă, seadreseazăuriui public. mai larg 
care.ar putea cuprinde profesorii ţ studenţii interesaţi în analiza morfq-sintactică a JiIIlbii 
române, dar i specialiştii în logică sau. oamenii de cultură. în gnraL QJ.!pă. plirerea .noastră, 
cartea lui V. Botnarciuc, Sint(lgmatica. şi paraciigmaticq.circumstanţidlelorde timp in limba 
romtJ.n,ă este. un început. Un început care va detennina reacţii dinb'e. cele mai contradictorii, .dar 
care va determina şi amplificarea eforturil.orspeeialiştilor dinR,epublica Moldo"a de a .sta,tJili 
noi relaţii şi, mai ales, de a realiza noi modele. de anali.ză morfo-sintactică a circumstanţialelor 
de timp din limba română .. Şi, evident, informaţia că Mioara Avram, în volumul Evoluţia .subor- 
donării circumsfanţiale cu elemente con}uncfiollole in lim..oo rom,tJnă .. (Editura Aeadc1l119i 
Rome, BuclIreşti, 1960) a realizat (1 cercetare aproape IIlonogrllfi<; (p. 3L-6:?) .apropoz.iţie.Î 
tempOflde, sperăm să fie de bun augur. 

Ion-Horia Birleanu 

Il< II< >1< DEUTSCH-RUMĂNISCHE SPRACH- UNU KULTURBEZIEHlJl\IGEN If..1 19. 
JAHRHUNDERŢ, Vedag Lasskben, Regensbur, 1992, 78 p. 

Unul dintre.· lnoUvelecurenteale vieţii politice ·.fi culturale româneşti îl. constituie 
"imaginea" României in străinătate, .·de ale cărei contururi •. şi culori se. declară preocupate, 
desigur, din op!:icidiferite,mai. toate formatiHedin curcubeul politic a.ctual. şi toate structurile 
(bJ'l,l$c aproapeil'emţ(\iabH opuse) culturale din ţara noastră. De mirate numai că,înprelungitul 
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turnir parlamentar şi extraparlamentar la care asistăm; al cărui trofeu' apare proiectat cu 
"elasticitate" balcanică, ,Juriul" este, consecvent, fie minimalizat, fie imaginat de conivenţă cu 
cel mai "autorizat" exponent autohton. Se pare că. substituirea de roluri privind dreptul de op- 
ţiune şi.ace.astă flagrantă aeaparare.în materie de discernămînt nu fac parte, decît dintr-o tactică, 
întrucît,. dacă pentru a avea veritabili politicieni, trebuie să "creştem" cu cîteva decenii de viaţă 
publică, nu credemcăintelighenfia românească este aşa de uşor dispusă să facă tabula rasa în 
ceea ce priveşte rezervele propriei moşteniri de maturitate intelectuală şi să refuze a-şi aminti 
mesaje mai vechi, rod al unor amare experienţe politice, de anu face din alte (mari) state 
,;sperietori",acceptîndoperpetuă existenţă. sub "regimul capitulaţillor", după fericita formulare 
din 1932 a luiNae Ionescu; ,,Adică cum? Ceea ee.alaltăieri era «neîncredere în Stambul», ieri 
«neîncredere la Berlin» să fi devenit astăzi purşi simplu «neîncredere la Paris»? Nimic, adică, 
să nu se fi schimbat între hotarele noastre? Unirea tuturor românilor să nu fi adus decîtdepla- 
sarea stăpînirii noastre de la Berlin la Paris, aşa după. cum unirea principatelor adusese mutarea 
ei de laConstantinopole la Berlin? Prin urmare tot sub regimul capitulaţiilor trăim" (Ei, şi ?). 

Aducem în discuţie 'acest fapt deoarece, de regulă, sînt ignorate, sau măcar nu sînt invo- 
cate curiozitatea şi interesul rea 1 în legătură cu România manifestate de diferite medii din 
străinătate şi, în pasiunea disputelor, "oferta" trece prea uşor peste "cererea" formulată, uitîn- 
du-se că,' asemenea abordării lui Maiorescu', de la sfîrşitul secolului trecut, cînd a întreprins 
criticaformelorjămfond, evaluarea lucrurilor trebuie să vină din parteacunoscătorilor în ma- 
teriede mentalităţi europene (printre care se află şi europenii occidentali mşişi), care se cuvin 
atent urmărire, de vreme ce este sigur că numai observarea acestui imperativ va da cîştig' de 
cauză cuiva. 

CUlegerea de studii pe care o prezentăm, consacrată raporturilor lingvistice şi culturale 
româno-germane însecolul al XIX-lea, publicată în seria de scrieri a Institutului pentru Europa 
Răsăriteană de la Regensburg -Passau, ne oferă; prin ea însăşi i prin evenimentele ştiinţifice ce 
i-au stat la bază, o mostră privind interesele de cunoaştere a României ca spaţiu geopolitic şi 
spiritual ce se fac simţite astăzi în Germania: cadrul general demografic şi problema interfe- 
renţelor culturale din acest spaţiu în perspectivă diaeronică reprezintă unele dintre criteriile 
pentru estimarea promisiunilor de viitor pe terenul în discuţie. Sîntsimptomatice, în acest sens, 
citeva cOllsideraţii· din Cuvintul inaînte, semnat de redactorii volumului,' Gerhard Ernst şi 
Barbara Weber, cu privire la nedorita eventualitate ca, odată cu strămutarea în masă a etnicilor 
germani, Romârtiasă piardă una din culorile caracteristice ale spectrului său cultural (p.: 7). 

în urma unui colocviu internaţional "Limba română în secolul al XIXle,a" (Regensburg, 
1990), a fost publicat un volum de cOIltribuţii dedicate acestei teme (fUbingen,1992); paralel, 
articolele referitoare Ia i n t e i fer e n ţel e române-germane din volumul respectiv 
(semnate de Al. Niculescu,Helmuth Frisch şi Luminita Fassel); la care s-au adăugat altele două 
(ale lui Ekkebard Volkl' şi Horst Fassel), au fost oferite cititorilor în culegerea de care ne 
ocllpăm şi despre care putem afitllia, fără exagerare, că se constituie într-o valoroasă sursă de 
infomiaţii asupra României pentru cititorul german, iar, pe de altă parte, reprezintă un motiv de 
meditaţie pentru cel român, care face astfel cunoştinţă cu optica şi aprecierile unor cercetători 
germani ce ne cunosc "din interior" (dintre ei, Horst Passel a plecat din ţară în 1983), cît şi cu 
acelea venind din partea unor specialişti români stabiliţi în străinătate (Al. Nieulescu, Luminita 
f'ass(1), 

Interesul pe care-l suscită şi valoarea conclnziilor ce. se impun parcurgînd studiile celor 
cinci autori, cuprinse în volumul de faţă, ţin, fireşte, de noutatea demersului, de orizontul te- 
melor abordate şidemăsura în care tratarea acestora confruntă opţiuni diferite. De altfel, ultima 
preocupare este .. prezentă în diverse ipostaze. AL Niculeseu, (Udinejerdistinge o tentaţie 
("Versuchung") germană în limba şi cultura românească într-o schiţă (Dîl!deutsche Verstlchrmg 
inderru.miinischeSpracheund Kultur).ce .începe prin analiza investigaţiilor referitoare .la influ- 
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enţele vechi germanice şi ajunge la rezultatele cercetărilor asupra trăsăturilor caracteristice 
epocii strict contemporane, însui specificul dacoromânei ca limbă romanică fiind extras, prin 
comparaţie, şi din formele şi fazele raporturilor acesteia cu limba germană. Pentru - precizarea 
detaliilor tabloului etno-euhural al provinciilor de peste munţi, de o importanţă' deosebită se 
dovedesc partieularizărilepel'lctrante privind contribuţia saşilor transilvăneni lâ descrierea 
românei în prima jumătate a seeolului trecut, analizată de Helmuth Frisch, de la Universitatea 
din Bochum (Der Beitrag der Siebenburger Sadlsen zur Beschreibung des RumiJnischen in der 
1. Hălfte des 19.' Jahrhundertsţ, şi privind mişcarea pentru limba şi cultura naţională a 
românilor din Banat în vremea "dualisInului" austro-ungar, raportată cu deosebită fineţe la 
aceeaşi tendinţă a reprezentanţilor populaţiilor germane şi slave, obiectul studiului Vie 
rumănische Sprach-. und Kulturbewegung im Temeschwarer Banat im Zeitalter des 
, Dualismus', semnat de Ekkehard Volkl (Regepsburg). Pe de altă parte, foştii noştri colegi de la 
Iaşi, în prezent cadre didactice la Universitatea din Tubingen, Horst Fassel fi Luminita Fassel, 
lărgesc cadrul geografic i tematic al analizei şi aprofundează aspecte ale influenţelor culturale 
germane în România. Primul, sintetizînd date ,i concluzii ale unor numeroase investigaţii ante- 
rioare, publicate în ţară şi în străinătate, prezintă o schiţă a învăţămîntului german în Iaşi de Ia 
mijlocul secolului trecut pînă la 1918 (Der Deutschunterricht in Jassy von 1830 bis 1918), 
ocupîndu-se de şcolile private ,i de stat, profesori, de manuale, dicţionare etc., într-o adevărată 
contribuţie la istoricul şcolii în România. Cît despre Luminita Fassel, aceasta, referindu-se la 
activitatea de romanist a lui Eduard Gruber, ilustrează, în acelaşi timp, efectele benefice ale 
orientării spre Germania a tinerilor studioşi români şi ale stabilirii unor intelectuali germani în 
România. Prin reluarea unei probleme ţinînd de teza sa de doctorat (în Eduard Gruber (lUS Jassy 
und sein Beitrag zur Bedeutung des Rumănischen /fir die Romanistik), autoarea ne sensi- 
bilizează cu privire la circumstanţele care îl .defavorizează (şi acum l). pe cercetătorul din 
România faţă de contemporanii săi din Occident. Contribuţia lui Gruber,din)884, Studiu asu- 
pra genului elementelor latine În româneşte in comparaţie cu celelalte limbi romanice,. ii .• fost 
ignorată de romanişti (,Jst.., seit mehr als einem Jahrhundert fast gânzlich unbeachtet geblie, 
ben"; p. 67). De' fapt;' autorul' român (de origine germană) a pus în discuţie originea genului 
neutru în română paralel cu, dar independent de W. Meyer-Lubke (DJ Schiksale des 
lateinischen Neutrums im Romanischen, 1883) i Emestus Appel (De genre/uiutro intereunte in 
lingua iacintl, din acelaşi an) ii-a dat explicaţia, corectă, formula.tă şi. de Meyer-LUbke, anume 
că, dovedită fiind persistenta acestui gen in faza de început a limbilor romanice,. neutrul 
reprezintă, în limba română, o continuitate .romanică. 

De altfel, problema r e c e p t ă r i i poate fi abordată aici din unghiuri diferite, 
Amintind nUlllal că lucrările "de comandă", puse în slujba poziţiei oficiale a statului, sînt cotate 
şi aruendate ca atare, observăm cu satisfacţie că rezultatele adevăratelor cercetări din România 
au ajuns la cunotinţa specialiştilor din Germania (dovada constituind-o înseşi titlurile din bi- 
bliografia studiilor din acest volum). Dar nu este mai puţin adevărat că, în ultimă instanţă, tot 
prin dificultăţi de informare pot fi explicate şi unele obiecţii ale lui Helmutb Frisch, ce se dove- 
desc numai parţial fundamentate. AstM. contribuţia lui>Franz Josef Sul:r.er în domeni\ll des- 
crierii gramaticii limbii române (şi ca primă schiţă a gramaticii limbii noastre scrisă în ger- 
mană) a fost, de fapt, pe larg analizată la noi, e drept, tot de un cercetător german, Klaus 
Steinke (Tratatul de gramatică a limbii române al lui Fr. J. Sulzer, în "Anl.lar de lingvistică şi 
istorie literară", XXH, Iaşi, 1971). Iar dacă ne preocupă, astăzi mai ales din perspectivă basa- 
rabe.ană, semnificaţiile multiple ale cOllstatărilor lui Stefan Ludwig Roth. în legătură Cu situaţia 
limbilor în Transilvania şi din punctul de vedere al "convietuirii panice" pe acest teren, nu tre- 
buie să pierdem din vedere faptul că. valoroasele contribuţii ale acestui scriitor (dar şi ale lui L. 
1. Marienburg, Geographie des Grossfii.rstenthums Siebenbiirgen. I':"n, Sibiu, 1813, sau ale lui 
Josef Ritter von Grimm, Cari Fiirst zu Schwarzenberg, Gouvemeur VOII Siebenburgen,Viena, 



18!S1), atribuind. Jneral,.românei. rolul-unei VerkehrssprC4che transilvăneană au fost invo- 
. cate,priljtte·al@,de Ioan Lupaş, MitrqpQUml Andrei Şagu11(l. Monpgrafie. istorică (Sibiu, 1911) 
,i de AugustilJBen .Îţa.l11Cntrea !ia UmI;a rptruî.n1i la sa1ii diIl4rdeal.(Cluj, 195). 

Pe;uninteres deosebit pentru oţiqltareaactivităţii didactice şişllillţificemmmnentulde 
.f tntCQnplllziilţcefe;ţl.lită din paginile Îrl t:aft\ .sînt tratate;. prql:ll\fîilealţq;tţllrii învăm- 
tuluUe;'tWl prin .-emml!>faml yţehi10r rell:iţii.Allstria fl .. (h:l'il:Iania (pre:;>;()Ilţa În perio- 
dice, val II1.ţ\lWaI.dor, ne;cesitaţe;a,dicţi(lfili1'elor şi .. 8 ..• u.crărilor metooq!ogice). îasă şi 
citevmesaje de politică cultural pe care ni le transmit colegii germani: nu prea h'1(!epi'irtatele 

în petich<:te totalitariste. simulau $li nu cont de lapUll c.ă interesele.diferitc!oI naţio- 
nalităţi din Transilvwa au fost uneori - sau - opuse ori divergente, chiar referindu-ne la 
relaţiile românilor cu ge.nnanii(de Verbriidenmg nu contribuie "Il nimic la 
cun08fterea realităţilor dio.ltomânia Frisch,p. 33); Banatul constituie, pornind de 
la sitJ;iatia românilor, .. exemplul a ceea ce se polte realiza printr-o mişcare ca 
iectiv cultivarea limbii naţionale, fără ajutorul ba chiar împotriva acestuia 

(E.Vl.ilkl,p. 30);5Iatul român nu ar trebui să neglijeze, în continuare, limbii germane în 
învătntlll secunwll'şi al germanisticii În universităţi, ţinînd de efectele benefice pe 
care le-au avut activităţi pentru România începînd de ia secolului al XIX-lea 
(H. Fatisel, p. şi, bineînţeles, fu special date fiind culturale- 
ştiinţifice şi economice europene. 

Oferind !"ezlJltate ale. meditaţi ei şi cercetărilor asupra româno-germane în 
epoca modernă, cu reflexe în contemporaneitate, contribuţiile din volumul publicat recent de 
Institutul pentru Răsăriteană de la Regensburg-Passau incită, totodată, spre cunoaşterea 
Unor aspecte încă insuficient adîncite sau care se cer De ten t ţi Il ger- 
mană în limba şi cultura română, ca orice i 8 P i t ă şi din cauza unor exagerări şi 
stîngăcii ce Il-au produs la punerea în practică sau in imitarea modelului cultural german, a fost 
marcată şi de notabile ,,reculuri", frizînd "apostal.ia", dat fiind că îndreptările au venit, în 
secolul al XIX-lea, din partea lui Titu Mâiorescu şi Eminescu, dar ale limbii ger- 
mafle:au continuat să se facă simţite, ca o amprentă culturală regională, în unui Puşcariu 
sau Lucian Blaga". 

Pentru publicul german, volumul pe care· îl prezentăm âre marele merit de a reaminti 

numeroaşele Jerestre spre români datorate scriitorilor germani, •. dezinteresaţi şi, deci, obiecli vi, 
începînd cu cronicarii saşi din secolele al XV"lca al XVlI··lea, fi deschide el însuşi o 
asemenea fereast.ră spre RomârUa, o invitaţie loială!a colaborarea de care avem atîta nevoie 
ast1b·j. 

Stelinn Dumistrdcel 
$ Institutul de Filologie Română 

"A. Philippide" 
6·olire.cu, nr. 2 

"REVISTĂ DBLINGVISTIekşI ŞTIINŢĂ LlTERARĂ' (Chişinău), nr,1-61l992 (616 p.). 

Lillg'rlstică i al Institutului de,i 
M()ldlJVf:i, din numere. W". anul 

urIJll.ea.ză, pmue,rihll !injgvl"ticii are ca redactor 
D{\I,membrocrnreSI(m 

al Inst:itutului 
ACldel;lliei de 
prenţăm, SUlnar, în 
Berejan, iar Cll redlacl:0fl 

care a:făcut obiectul !Comunicării flO<l.stre, Das des 
prellt!l-ti\ la SilI\ptJ!llOnui "IuRl;:jnisch·-de\Jltllclle lil:eralrillcl:te und 

kl.lltţltcII(:l):e2;i<:.i1ul1lget'! m lmlii!lien tind Bes!.arai:.ien" 
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de ştiinţe a Moldovei, şi pe Ion Eţcu. din colegiul de redacţie făcînd parte şi alti cîţiva filologi 
ale căror nume sînt deja cunoscute şi in România, printre care Anatolie Eremia, Mare 
Gabinschi, acad Haralambie Corbu, Constantin Popoviei, membru corespondent al Academiei 
de ştiinţe a Moldovei, şi alţii. 

Este vorba, aşadar, de o echipă de specialişti în domeniul lingvisticii şi al ştiinţei literare 
care reuşeşte, în pofida greutăţi lor financiare prin care trecem cu toţii şi a repercusienilor 
acestora asupra eficienţei în ceea ce priveşte valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice, să 
scoată la fiecare două luni cite o faseieulă consistentă şi variată de contribuţii filologice care 
merită, din plin, să fie cunoscute în lumea ştiinţifică a româniştilor şi romaniştilor. De altfel, 
dată fiind, pe de o parte, apartenenţa studiilor şi articolelor la cel puţin trei spaţii filologice dis- 
tincte amintite (lingvistică. istorie şi ştiinţă literară i. folcloristieă); iar, pe de altă parte, ţinînd 
seama de faptul că fiecare din aceste domenii cunoaşte o variată subimpărţire de preocupări ex- 
trem de specializate, intenţia noastră, a cum precizam de la început, este doar aceea de a se- 
lecta şi de a recomanda cititorului, sub semnul constatării anterioare, cîteva din preocupările 
(materializate prin articolele publicate) din domeniul 1 i fi g vis tic ii, ilustrate În nu- 
merele revistei pe anul 1992. 

Constatarea ce se impune de la început este aceea că Iingviştii de la Chiinău abordează 
frecvent din perspectiva teoriei limbii şi. pe măsura noutăţii unghiului tratării şi a profunzimii 
analizei, cu rezultate interesante, numeroase aspecte ale Iexicografiei (cf Silviu Berejan, 
Dicţionarul ca operă lingvisticd şi antinomiile practicii lexicografice, Of, 2; Reuuerpretăr! 
lexicografice ale unitiJţilor de vocabular în dicţionarul explicativ »- cu privire specială asupra 
verbelor, nr. 4), ale morfologiei i sintaxei (cf. Alexandru Dînd, Modalitatea şi opoziţia negaţie 
I afirmaţie, nr. 3; Ion Bărbuţă, Structura semantico-valenţială a verbului şi diateza, nr. 4; Ion 
Eţcu, Capacitatea sistemîgenă a părţilor de propoziţie, nr, 6), ale analizei semantice (ef. 
Claudia Andreev, Yerbele cauzative in limbile română şi rusă) şi ale Iexicologiei (Slavian Guţu, 
Consideraţii cu privire la principiile terminologiei tehnico-ştiinţifice, nr. 1). Această orientare 
generală (vezi şi Areadie Evdoşenco, Modelarea geometrică a limbii, nr, 5), stimulată, desigur, 
de un declarat adept al lui Eugen Coşeriu, profesorul Silviu Berejan, explică lăudabila iniţiativă 
a redacţiei de a publica, în traducere, studii ale ilustrului savant. Astfel, număru,.5 al revistei 
cuprinde Solidarităţiie lexicale (după o versiune în limba rusă, transpunere,< datorată lui N. 
Raevschi), iar numărul 6, Structurile lexematice (traducerea. după ori'ginaiul francez, 
aparţinîndu-i lui S. erejan). De altfel, preocuparea lingviştilor moldoveni de a realiza 
"revenirea acasă", chiar dacă "deocamdată numai în dimensiunea noastră spirituală, prin lu .. 
crările sale" (nr. 5, p. 31), este ilustrată şi de publicarea, la rubrica Restituiri (din nr. 5), a unui 
articol consacrat debutului studentului ieşean din anii 1939-1940, originar din Mihăileni - 
Bălţi, în cercetarea lingvistică, intitulat Eugen Coşeriu: întrebările' şi promisiunile Inceputului 
(semnat de-Stelian Dumistrăcel), 

O problematică diversă de analiză a domeniului istoriei limbii române işi găseşte ex- 
presia în planul etimologiei, mai ales prin eruditele şi echilibratele cercetări ale lui Mare 
Gabinschi (din nr. 2 şi 4) in domeniul cuvintelor comune românei şi albanezei (socotite 
"dacoromanisme") şi cel al unităţilor frazeologice comune românei, albanezei, bulgarei, limbii 
greceşti şi al altor idiomuri din Balcani. Consideratii interesante sub acelaşi raport prezintă 
contribuţia semnată de N. Raevschi asupra cuvîntului noian (în nr. 2); evident însă că, în discu- 
tarea transformării fonetice invocate de autor, nu trebuia pierdută din vedere prezenţa, tot în 
graiurile sudice ale dacoromânei, a corespondenţei n : 1 în cuvinte ca lume (;:;: nume), linge (:::: 
ninge), lumiIr (= număr), lulniird (::; numără), amelin! (= ameninţ), armmdel (= arminden); cf. i 
lumeral (în sintagma bani lumeral) etc" înregistrate pe hărţile atlâselor lingvistice romârleti. 

Pe sie altă parte, Q, Rusnac,în analit;l originii cuvintelor barzlj, stîrc şi balaur (din nr. 1 
şi 4), pune constant (şi temerar) sub semnul întrebării demersul comparativistoric a-i in- 
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t1.nna dt de cît: convingător rezultatele), promovînd ,,IDotivemele" (primordiale) din perspectiva 
"f,,.;"torului intern în evoluţia limbii" (nr, 4, p. 90). 

Structura fooetică şi gramatl.cală a limbii române, pe lîngă contribuţiile citate anterior, 
fcCe,i obiectul articolelor publicate de Alexei Cenuşă (Intonaţia enunţurilor interogative pro- 
tmu-zsse marcate lexical.i., Of. N. Raevsehi (Referitor ta verbele delocutive, Of. 4), Claudia 
Cemirtan (Realizarea binomulu! predicativ VI + V. în limba română veche, Of. 1), iar aspecte 
striet contemporane ale scrierii (corecte) i ale vocabularului românei in Moldova de peste Prut 

preocupări de cultivare sint abordate critic de Gheorghe Druţă (Unele abateri de la 
normele ortografice in presa reţ'ublicand, nr, 6; În căutarea termenului adecvat, 01'. 3) şi de 
Maria Onofraş (Inovaţiile în evoluţia vocabularului, 01'. 1). 

Dialectologia este prezentă printr-un articol al lui Vasile Pavel, care abordează tema 
Elemente de suport sociolingvistic in anchetele dialectale 6), şi printr-un glosar dialectal 
publiicat de Vladimir Zagaevschi (ibidem), iar probleme ale toponimiei, în perspectivă recupera- 

sînt tratate de Anatolie Eremia, în articolul Restabilirea, reglementarea şi OCrotirea fon- 
dului onomastic naţional (nr, 4). .#' 

O notă comună a celor mai multe dintre articolele citate o constituie, pe de o parte, 
prezentarea aspectului general fi a utilizării limbii române în Moldova din stinga Prutului din 

lucrurilor", evidenţiind manifestări aparent "exotice« şi aducînd explicatii din sfera bi- 
!In,!f;yjilliilUlui (măcar la nivelul limbii literare) române-rus, care specialiştilor din ţară adesea le 

iar, pe de altă utilizarea unei bogate bibliografii aparţinînd exegezei din ţările 
fOgtci Uniuni Sovietice, de ale căreicîştiplri reale vom putea beneficia prin experienţa 
lingviştilor moldoveni, în perspectiva unei cunoaşteri (de dorit reciproce) eliberate de poncifuri 
ideologice şi de tentaţia supremaţiei cu orice preţ. 

De altfel, in ceea ce priveşte cunoaşterea reciprocă, trebuie să subliniem două aspecte 
semnificative: o susţinută prezentare a vieţii ştiinţifice din România (la care au o participare 
remarcabilă cercetătorii şi profesorii din Chişinău in primul rînd), dar şi a activităţii unor perso- 
nalităţi din cercetarea lingvistică românească, ca şi numărul mare de articole semnate de 
lingvişti din România (pe primul loc sitnindu-se, se pare, cei de la Iaşi). 

Numeroase manifestări ştiinţifice din ţară /.IU fost semnalate prin dări de seamă subs- 
tanţiale, la rubrica Cronica vieţii ştiinţifice, amintim, de exemplu, al IV-lea Congres al 
filologilor români din 4-6 iulie, de la Timişoara (01'. 1), Colocviul omagial internaţional "Eugen 

un mare lingvist contemporan", Iaşi, 13--17 aprilie 1992 (nr. 4), tradiţionalele deja 
Seli.luni (anuale) ale Institutului de Filologie Română "A. Philippide", la care prezenţa 
colegilor de la Chişinău, de la Institutele de lingvistică şi de istorie literară, a devenit constantă, 
din 12-14 iunie şi 7-9 noiembrie 1991 (nr. 1) şi din 11-12 iunie 1992 (nr. 5), alături de nu- 
meroase manifestări ştiinţifice pe teme de istorie literară şi de folcloristică. La aceeaşi rubrică 
au apărut informări şi comentarii asupra realizării proiectelor din planul integrat de cercetare în 
domeniul lingvisticii, fiind prezentate întîlnirile de lucru cu specialişti din Bucureşti şi din Iaşi 
(01' .. 2), consultările dialectologilor şi fonetieienilor din Chişinău şi Bucureşti (ni. 2), masa ro- 
tundă "Cercetări de dialectologie" organizată la Chişinău (martie 1992), la care au participat 
dial.ectologi de la Institutul ,,A. Philippide" (01'. 4), sau deplasările. pe teren ale dialectologilor 
de la L'I1işinăl1 împreună cu cei din' Bucureşti (nr. 5) şi cu cei de la Iasi (ar. 6): 

Merită să fie subliniată, o dată in plus, adevărata valoare documentară a acestor "cronici" 
de viaţă ştiinţifică, consemnînd, de fapt, realizări notabile în cadrul procesului actual de inte- 
grare culturală i tiinţifică şi care trebuie să ne bucure pe toţi. în ordinea de idei discutată an- 
terior, remarcăm şi faptul că rubrica Omagieri a găzduit, alături de medalioanele (însoţite de 
bibliografiiexhallstive) consacrate colegilor din Chişinău, Iuri Kojevnicov la 70 de ani, Mare 
C.rabinscm şi Sava Pinzaru - ia 60 de ani (in Of. 5), bineveniteleprezentări ale vieţii şi operei 
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ştiinţifice ale cercetătorilor Mioara A vram j Marius Sala, de asemenea la implinirea vîrstei de 
60 de ani (în nr, 3 i 5). 

Din dorinţa de II face cunoscută în primul rînd activitatea publicistică a Iingviştilor din 
Republica Moldova, am considerat că putem menţiona, mai ales sub semnul integrării culturale 
i ştiinţifice la Care ne refeream "mai sus, prezenţa, în paginile numerelor 1-611992 ale revistei 
de C8J:'e ne ocupăm, a lingviştilor din România, aspect asupra căruia ne vom opri pe scurt în 
ce urmează. Atrage atenţia .apariţia, paralelă, în România i în Republica Moldova, a unor con- 
tribuţii ce reprezintă luări de poziţie marcînd, sui-generis, momentul integrării noastre, cum sînt 
citeva din comunicările la cel de al IV -lea Congres al filologilor români susţinute de acad. 100 
Coteanu, Vocabularul limbii romdne, Mioara Avram, Gînduri despre gramatica limbii române, 

i Flora Şuteu, Ortografia limbii române Între sentimente şi responsabilităţi (in nr, 6 şi în .. Buletinul Societăţii de Ştiinţe Filologice din România", pe anii 1991-1992). In aceeaşi situaţie 
se află, apoi, articolul Mioarei Avram, Limba română in Republica Moldova, al cărui subtitlu 
merită subliniat: Analogii istorice generatoare de optimism (în nr. 3, fragment dintr-un text 
apărut în revista .Limba română", Bucureşti, ne. 5/1992). 

Trebuie să remarcăm, de altfel, că în campania de clarificare a optiunii lingviştilor din 
România, alături de cei din Republica Moldova, pentru o ortografie de esenţă fonetică, ro 
"Revistă de lingvistică şi tiinţă literară" au fost publicate şi articolele semnate de Steiian 
Dumistrăeel, "Litera nu are altă treabă decît să mă conducă pe cît se poate de iute ... spre auz 
şi tnţeles ... " (după Maiorescu; nr. 2) şi Ion Nuţă, Preocupările ortografice ale lui Vasile 
Alecsandri (nr, 3), domeniu căruia îi aparţin, de asemenea, cele două recenzii de care li-au bucu- 
rat Normele ortografice, ortoepice şi de punctuaţie ale limbii române editate, în 1990, de 
Academia de ştiinţe a Moldovei şi de Ministerul Ştiinţei şi învăţămîntului al Republicii 
Moldova, semnate de Magdalena Vulpe (nr. 3), respectiv de Petru Zugun (nr. 4). 

Ca o replică sui-generis, pe aceeaşi temă, semnalăm (în nr, 5) recenzia Georgetei Gabură 
la volumul Ortografia limbii române. Trecut, prezent, viitor, apărut la Iaşi în 1992, o respon- 
sabilă luare de atitudine a lingviştilor din România şi din Republica Moldova faţă de relativ re- 

centa iniţiativă a conducerii Academiei Române de a impune unele modificări ortografiei româneşti afectînd principiul fonetic - fonologic, fără a ţine seama de faptul că noflliele ce erau 
în uz în România abia fusesem adoptate de românii din afara graniţelor ţării. ,,< 

Alte contribuţii ale lingviştilor din România se referă la Varianta retorică CI stilului 
prozei artistice istorice din secolul al XIX-lea. Bogdan Petriceicu Hasdeu (articol semnat de 
Cristina Florescu, ne. 3), Ia momentul Ibrăileanu din istoria culturii naţionale, de care se ocupă 
Ioan Oprea (Garabet Ibrăileanu şi problemele limbii române literare, nr, 1), discută Flexiunea 
substantivelor proprii în limba română (Corneliu Dimitriu, partea a doua a articolului, In nr. 1), 
Numele aromâneşti cu afereză, cercetate de Ion Popescu-Sireteanu (În nr, 2), autor şi al notei 
etimologice măldac  maldăr (in fir. 4), alte contribuţii etimologice ipoiede, tei) api.rţlnlrldui-I 
lui Vasile Ioniţă (Reşiţa; în nr, 3). Semnalăm, în sfîrşit, notele filologice însoţind editarea 
poeziilor lui Alexei Mateevici, publicate de Ion Nuţă (în nr, 1 şi 2) şi însemnările de istorie a 
lingvisticii româneşti August Scriban inedit, după arhiva Gino Lupi donată Bibliotecii Române 
din Freiburg, făcute cunoscute de Luminiţa Fassel, cercetătoare care, în momentul de f;lţă, îşi 
desfăşoară activitatea la Tubingen (cf. nr. 2). 

în încheiere, ne vom referi succint la unele particularităţi ale scrisului lingviştilor din 
Republica Moldova; lăsînd la o parte observaţiile ce s-ar putea face in primul unor 
turnuri sintactice şi asupra topi cii (multe fapte fiind datorate statutului aparte conferit prin 
calchiere - prepoziţiilor româneşti), atrage atenţia terminologia de specialitate, aflată, se pare, 
într-o fază de căutări, pe fondul integrării. 

Astfel, întîlnim termeni i construcţii ca: totalizare, cu semnificaţia 'sinteză', 'condl.izJi' 
(fir. 2, p.90 şi passirn), c[ şi (infonnaţii) totalizate (nL 6, p. 10); etimolol1izare 'analiză 
(discuţie, interpretare, explicaţie) etimologică' (nr. 2, p. 94), c[ şi (cuvinte) etimologÎ7;ate 
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'lingvistic, referitor la limbă', în (arie) glotică (nr, 2, p. 93, 94), cf, şi 
glotice 4, p. 90); (scmiauxiliar) farial (nr. 1, p. 25); (nivel, configuraţie, linie, 

mlşte/i,re) frecven!ial(il) (nr. 1, p. 13 (structură) semantico-vaienţială 4, p. 49 ş.u.): 
(contributii) factografice (nr. 4, p. sistemigenă 6, p. ş.u.); informant 

în text: "persoană care în cercetările fonetică experimentală audiază şi apreciază 
imprimate pe bandă de !?Ii vezi nr, 1, p.' 22, nota 15); (la nivelul) 

meşaiimbii (formulare de asemenea "adică nu numai al Limbii literare, ci ŞÎ al tu- 
"a'ri,':rlH; ale ei"; în nr. 2, 94); pentru 'anchetă dialectală 

6, p. 92); străslavă (nr, 2, p. alături sudslavă (subst., nr. 4, p. 81) 
(etnnologie) sudslavă, apare i substantivul sudslavisme p. 90 ş.u.); dialectism 'termen 

(nr. 2, p. 91 ş.u.): vezi şi romanism 'termen, cuvînt romanic' 
(ib.idem), sau trazeologismie], CIl (nr. 4, p. 79 dar care, în litera- 
tura sînt folosite frecvent unitate/expresie frazeologică ori expresie 
idiomatică; intona-sintactică (nr, 1, p. 12 ş.u.; în spiritul limbii române ne-am fi 

la in.tonaţionallăI-); expresie arhaico-diaiectală (nr, 4, p.82) etc. 
Asemenea construcţii şi termeni nu depăşesc (poate) individualizărileprin care se afirmă 

ori se recunosc diferite şcoli, curente sau grupări lingvistice (deşi în multe dintre cazurile citate 
recunoaşte însă, pur şi împrumuturi, calcuri sau modele generale, derivative şi 

C(}!I<},oziţi,oniHe din limba rusă), iar, pe de altă parte, ou este exclus ca unele din astfel de, al- 
cîştige teren în terminologia ştiinţifică românească, drept aport al lingviştilor mol- 

cum transilvăneni! au după 1918, în limba română literară, diferite turnuri 
§{Y!·.!I;U:'ltC germană). 

Dar nu putem S2 nu recunoaştem, în această situaţie, ca şi in cazul adepţilor "combatanţi" 
din România ai unor curente moderne europene sau americane, o anumită "ispită" ducînd la o 
adevărată inflaţie terminologică, ale cărei efecte de izolare nu le putem ignora şi asupra căreia 
atrăgea recent atenţia însuşi Eugen Coşeriu, Spre deosebire de lingviştii care şi-au creat "o ter- 
minologie cu totul nouă ca să fie coerenţi", din preocuparea majoră de il. fi înţeles, E Coşeriu şi- 
a propus ca în materie de terminologie să întrebuinţeze "cuvinte curente din limba de toate 
zilele" şi să le transforme "în termeni tehnici, însă păstrînd semnificaţia lor de bază". în pofida 
faptului că scrierile D-sale aparţin, în marea lor majoritate, unul domeniu extrem de "vulnerat" 
sub acest poate chiar din această cauză 1), cel al teoriei limbii, savantul conchide: 

nici matematic, nici terminologie, ca să-i zicem aşa, esoterică!" (Principiile 
tingvistici! a culturii, în volumul Omul şi limbajul său. Studia in honorem Eugenia 

p.17-18). 
Parcurgerea celor şase numere pe anul 1992 ale "Revistei de lingvistică şi ştiinţă literară" 

ne 1) care, în materie de lingvistică (şi nu numai) recomandă o echipă de re- 
dactori şi colaboratori care promovează cercetarea autentică, echilibrînd opl.ica şi metodologia 
de tip "clasic" cu cele "moderne", abordarea în linie tradiţională cu punctele de vedere noncon- 
formiste (sau maî puţin conformiste) şi care reflectă plenar momentul de trecere de la 
izolaţioni.smul "limbii" moldovemti la perspectiva dacoromânească. 

Date fiind toale acestea, ca să nu ne mai referim la imperative.le pragmaticii infor- 
maţionale, considerăm ca absolut necesară şi justificată includerea titlurilor de specialitate din 
,,1,-t;Vj,t<1 de lingvistică şi literară", ca şi a celor din revista trimestrială "Limba română'" 
de ia Chişinău, î'n românească I atenţie: aceasta nu Înseanma "din România"! I de . 
lingvist ied, ce se publică in fiecare an într-unul din numerele "Limbii române" care se tipăreşte ... 
Ia Bmure1tî. 

Doina Hreapdl 
Institutul de Filologie Română 

".4. Philippide" 
laşi, sEr. Codrescu, nr.2 

... - 7 
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,,LIMBA ROMÂNĂ"Revistă trimestrială editată deMinisterul şi In"llă!Iantului 
al Republicii Moldova cu concursul Societăţii .Limba noastră CI;;l> română", anul 
1- 4, Chişinău, 1992, 504 p, 

Revista "Limba română" este, în intenţia colegiului de redacţie şi a consiliului fomwt din 
remarcabili specialişti din Chişinău, Iaşi, Bucureşti, Kiev şi Tubingen, nu un 
omonim al cunoscutei reviste .Limba română" din mai ales, o revistă pcntm 
"moldovenii rupţi brutal de etnia lor şi aduşi, prin la renegarea 
identităţii lor, la autodesfiinţare, la de sclavi ai mancurtiste, cu fără 
voie" (nr. 1, p. 3). După cum se poate lesne constata, sumarele numerelor revis- 
ta din cuprinde studii şi articole din diverse domenii filologice (istorie şi teorie Iite- 
rară, gramatică şi vocabular, graiuri populare, onomastică, sociolingvistică ş, a.) care M, adre- 

mai ales, specialiştilor, studenţilor şi cadrelor didactice, precum şi studii de un interes 
reunire în ca Viaţa Interiorul unui poem, Comentarii literare etc. 

dedicate indeosebi celor dornici de a corect limba maternă şi de II mai pro- 
funzime literatura română, 

Din domeniul istoriei şi teoriei literare se remarcă, în mod deosebit, studiile cupnnse 
sub genericele Scriitori români din Basarabia (Vasile Badiu, Ion sau vitalitatea 
tradiţiei, fir. 1, p. 1 Din scripturile române (Mihai Pînzaru, Valoarea istorică a 
consemnate de 1011. Neculce privindu-I pe Nicolae Milescu Spatarul, nr, 4, p. 
Permanenta clasicilor (Mihai Bertea, Geneza şi structura operei lui Ion ni'. 
şi P.L 4, p. 69). Deosebit de interesante sînt studiile şi discuţiile grupate sub titlul 
EMINESCIAli/l Ursache, Ficţiuni thanatice la Eminescu, nr. 1, p, 10; George Uscatcscu, 
Actualitatea lui Eminescu, nr, 2-3, p. 67; Ioan Alexandru, Neam, codru, lună, nr. 4, p. 6; 
Anişoara Dobre, Concepţia lui Eminescu despre limbă, nr, 4, p. 8; Gheorghe Florescu, 
Luceafărul în-enciclopediile lumii, OI. 4, p. 14; Andrei Voica, Oschemă ritmică relevantă în 
Glossa eminesciană, p. 39 ş. a.), Tot sub acest generic, Eminesciana, sau sub cei intitulat 
Interiorul unui poem, revista grupează o serie remarcabilă de analize şi interpretări ale poe- 

melor eminesciene (Mihai Drăgan, Floare albastră, nr, 1, p. 79; Peste vîrfi(i, nr. 2-3, p. 80; 
Alain Guillermou, Doina, ru. 2-3, p. 76 etc.), sau ale cff'Alţiei unor altor mari scriitori români 
(Ştefan Mincu, Nichita Stănescu: Cîntec, OI. 1, p. 114; Leonida Maniu,:'Sacralizarea datoriei 
fală de neam. Consideraţii pe marginea poeziei Apostolul de Octavian Goga, IU'. 2-3, p. 36; 
Monica Ilade-Costea, Izvorul nopţii la wcian Blaga, p. 43; Timotei Roşea, George Coşbuc: 
Moartea lui Fulger, p. 49; Ion Nută, Umba nO(lstrrl, imn naţional, nr. 4, p, 58 ş. a.). 

în cadrul preocupărilor de aproftlndare a cunoaşterii literaturii marilor noştri clasici, dar 
şi a gîndirii filosofice româneşti, se remarcă inserarea periodică în paginile revistei a unor 
fragmente, excepţional de..bine alese, grupate sub genericul intitula!. Antologia "I.. R." sau sub 
cel intitulat Reflexe ale eternităţii. Astfel, îşi găsesl loc în paginilenwistei creaţii ale 
unor poeţi români din diasporă sau interzişi, pînă nu de mult, şi încă necunoscuţi chiar şi în 
România (vezi, mai Alexandra Sewr Pop, Apa trece, pietrele rămîn, m. 2-3, p. 

Cum însă problemele de limbă sînt şi cele illai numemase, şi cele mai dureroase în 
Republica Moldova, revista "Umba română" un foarte bogat material referitor la 
studierea şi, mai ales, la orientarea integrării cofl>ite, din perspectiva limbii fi 
românilor basarabeni. în acest sens. se remarcă studiil"" grupate sub titluri ca GramaticfJ şi ar· 
tografie sau Cum vorbim, cum scriem. 

Preocuparea pentru culti viu-ea limbii rămîne mereu în actuaIit.ate, căci SÎllt încă. de,ţllI de 
numeroase abaterile de la limba română corectă, m,mifestate preponderent în vorbire dar şi în 
scris. Remardim aici studiul Note de cultivare a (nr. 4, p. 113) Îl:! care Giosu 
atrage atenţia asupra unor pronunţii greşite care apar iiim scris de tipul: "rostirea lui s ca ,l!1 



294 RECENZII, REVISTA REVISTELOR 

cuvinte ca scenă, ascendent; dubla articulare (oxitonă şi paroxitonă) a cuvîntului caracter; 
rostirea secvenţe] finale -llS din nume de familie ca Morariu, Pescariu ş. a. în două silabe -i -u; 
folosirea greşită a verbului (a) continua la persoana I, singular. Analiza critică a unor cons- 

greşite şi recomandările pentru o vorbire şi o scriere corectă se concretizează şi în studii 
ca ltren/ie la cuvintele optim, extrem, totalitar; Cu doi ani fn urmă sau acum doi ani; 
Alternativă' (Alexei Palii, ne. 1, p. 33), Cuvinte recente (din ştiin/d şi nu numai) (Victor 
Oberman, p, 38). Pornind de la faptul că în limba română accentul nu are un loc fix ca in 

maghiară sau cehă, Ion Dumeniuk atrage atenţia asupra diversităţii poziţionale a accen- 
tului românesc care "constituie o sursă de greşeli pentru acei purtători ai limbii care nu posedă 
suficient normele limbii literare". Autorul, în studiul Atenţie la accent! (nr. 2-3, p. 162), se 

asupra "cazurilor mai frecvente de accentuare greşită a cuvintelor, cauzată fie de influ- 
enţa limbii ruse, fie de acţiunea unor tendinţe fi analogii interne", precizînd că uneori chiar şi în 
Dicţionarul ortografic al limbii moldoveneşti (ediţia a li-a, redactor responsabil N. G. 
Corlăi:eanu), "au fost recomandate drept literare unele cuvinte cu 8C1;:Cnt anormal". Deosebit de 
suzesti vă ,i te>! atît de recomandabilă şi la noi este încheierea studiului remarcabilului lingvist 
100 Dumeniuk: .1nvăţătorii, atunci cînd dau note discipolilor lor, ar trebui să ia în considerare 
DU numai ce spun elevii, liceenii sau studenţii, ci şi cum spun, în ce măsură şi cit de corect 
folosesc mijloacele de expresie ale limbii materne" (p. 164). 

Asupra folosirii corecte a mijloacelor de expresie ale limbii materne se opresc şi alţi 
autori. Irina Condrea urmăreşte unele false acorduri (nr, 2-3, p, 163) între subiect şi predicat 
sau în folosirea articolului posesiv al, a, ai, ale. Anton Comerzan, în Corida cu plăvani (p. 
167), analizează unele forme incorecte sau calchieri care îşi mai găsescîncă loc în paginile 
ziarelor şi revistelor din Republica Moldova. Vasile Leviţchi pune în evidenţă unele greşeli de 
exprimare utilizate ca figuri de stil (p, 169). 

Nu întîmplător, am lăsat în finalul prezentării studiilor grupate sub genericul Cum vor- 
bim, cum scriem, o rubrică intitulată extrem de sugestiv Infern terminologie, susţinută, în două 
numere consecutive, de Alexandru Gromov (,,Autoobijduirea." programată, nr. 1, p. 36 şi Yerba 
manentl, nr. 2-3, p. 175). Evident, sobscriem la cri.ticile pe care autorul le adresează atit de di- 
rect celor care prin necultivare ajung să se "autoobijduiască" continuÎJ')d să se exprime în limi- 
tele unui "infern terminologie" împrumutat fără discernăInÎJ')t dintr-o. limbă care i-a .. obijduit" o 
întreagă viaţă. ,,Programată" sau nu, această situaţie este prezentă, mai ales, la nivelul unor 
vorbitori "elevaţi", cărora Alexandru Gromov le recomandă fie să inveţe, fie să renunţe a mai 
vorbi la radio şi la televiziune. 

Preocupările pentru cultivarea limbii se regăsesc şi în studiile publicate sub grupajul inti- 
tulat Gramatică şi Ortografie. Se evidenţiază aici studiul lui Dorin Uriţescu, Flagrant delict ... 
ortografic (I, nr, 1, p.26; II, nr. 2-3, p. 153; Ill, nr. 4, p. 108), dar şi continuarea preocupărilor 

normele de punctuaţie În vigoare (Anton Ciobanu, nr. 1. p. 17) sau a celor cu privire la 
expresivitatea şi corectitudinea în utilizarea supinului (Emilia Oglindă, nr, 2-3, p. 157). 

Caracterizată printr-un dinamism şi o ancorare concretă in problematica actuală a inte- 
grării lingvistice, revista ,,Limba română" inserează în paginile ei ,i cele mai interesante opinii 
şi atitudini contemporane. Am aminti, în acest sens, interviul cu acad. Silviu Berejan intitulat 
.Limba ofidaM in orice stat este, de reguli1, una singură ... " (nr, 2-3, p. 125) sau studiul fncd o 
darii despre rusiftcare şi românizare al lui Mihail Bruhis (p. 128). 

Continua prezentă a unor cuvinte i expresii neconforme cu limba maternă este detaliată 
şi de Valentin E."han in studiul Limbaj alimentar la preţ redus (nr. 1, p. 14) sau de Constantin 
Olteaau în Certificate medicale pţţntru dragostea de limM (or. 2-3, p. 137). Avînd în vedere 
toate aceste observaţii referitOare la starea actuală a funcţionării limbii rOIuâne în Republica 
Jvklidt:va. studiul lui Ioan Oprea intitulat Necesitatea limbii literare (nr. 1, p. 4) poate fi citat ca 
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un argument fundamental căci "limba literară constituie in acest caz mijlocul principal prin care 
cineva poate evita erorile de exprimare, poate să-şi msuşească corect noţiunile ştiinţifice şi rne- 
canismele de raţionare adecvate, poate deprinde plăcerea de a citi şi de a se informa şi 
aprecia valoarea operelor artistice ale neamului" (p, 8). 

fn contrast cu destul de multele greşeli manifestate în vorbirea unor persoane care ape- 
lează deseori la formele străine limbii materne, rubrica Creanga de aur, atît de sugestiv intitu- 
lată, pune în evidenţă bogatul tezaur lexical al poporului român. Astfel, Stelian Dnmistrăcel, în 
. studiul intitulat Numele populare ale lunilor anului (ianuarie _ .. martie) (nr, I, p. 124) şi (aprilie 
- septembrie) (nr. 2-3, p. 188) remarcă, printre altele, "prezenţa, în limba vorbită, a unor ter- 
meni moşteniţi din latină", termeni care, prin sugestibilitatea 10r, dau limbii noastre o frumuseţe 
deosebită. 

După atîţia ani in care s-a manifestat cu preponderentă tendinţa de rusificare a limbii, 
onomastica, ca domeniu al cercetării lingvistice, revirle în actualitate dintr-o perspectivă cel 
puţin egală I;U cea a Iexieului, Ca urmare, remarcind importanţa fundamentală a onomasticii 
pentru determinarea specificului naţional ai unui popor, Iingviştii din Chişinău şi din şi-au 
unit eforturile pentru integrarea onomasticii actuale basarabene în spiritul limbii materne, 
Astfel, sint urmărite cu deosebită atenţie aatroponimele (nume de familie şi nume de botez asu- 
pra cărora "samavolnicia" lingvistică II secretarilor de soviete săteti i orăşeneşti s-a manifestat 
cu predilecţie) pentru cunoaşterea i corectarea cărora Albina Dumbrăveanu reaminteşte că 
"ţinînd de cultura şi tradiţiile unui popor, numele de persoană trebuie să corespundă firii limbii 
acestui popor" (Erori la scrierea numelor de familie, nr. 2,-3, p. 178). 

Nici numele de Ioealităţi din Republica Moldova nu au avut o soartă mai fericită. 
Rusificarea abuzivă a oicoaimelor din Basarabia nu a avut şi nici nu putea să aibă vreo legătură 
cu tradiţia poporului. Ştiind că toponimia "e istoria nescrisă li neamului, e graiul viu de secole şi 
milenii al poporului", e însuşi graiul pdmîntuluÎ (Anatol Eremia, fir. 2-3, p. '183), specialiştii 
propun corectarea unor toponime pe baza documentelor vechi (Magdalena Lungu, nr, 4, p. 123) 
sau reactualizează analiza toponimicelor de origine românească (petru Zugun, nr. 2-3, p. 180), 

Din această P!ezeml.fe Il revistei .Limba română" din Chişinău, se poate contura CCf!- 
cluzia că specialiştii au înţeles pe deplin datoria lor in această perioadă de lu;tă pentru inte- 
grarea lingvistică aRepublicii Moldova cu România. Acesta este şi motivulpeatru care revista, 
adresîndu-se .tuturor celor care doresc să-şi cunoască limba maternă, s-o învtţe şi s-e utilizeze, 
in formele ei cele mai corecte, ca mijloc de comunicare, grupează sub genericul Pro didactica, 
in fiecare număr, studii şi articole de limbă ,i literatură română, analize literare şi stilistice, re- 
comandări metodologice de predare a limbii şi Il literaturii române etc. Se împlineşte astfel, 
programul revistei pe anul 1992, intitulat atît de sugetiv Afi la modul imperativ: ,,Ne propunem, 
să contribuim la reedificarea a ceea ce, timp de decenii în şir, a fost dărîmat metodic de către 
ignoranţi şi conjuncturiştistrăini şi autohtoni" (nr, 1, p. 3). 

Din nefericire, cel care a fondat şi a condus revista "Limba română" din Chişinău nu mai 
este printre noi. Ion Dumeniuk s-a stins 1n chiar anul 1992. Dar spiritul său va dăinui încă 
multă vreme prin orientarea pe care a dat-o revistei, prin însăşi această revistă care apare pentm 
a umple un imens gol, care a fost creat în conştiinţa naţională de un regim totalitar, împotriva 
manifestărilor căruia, fondatorul revistei. prezente a luptat necontenit. 

Memoriei lui Ion Domeniule închinăm această prezentare mai detaliată a revistei 
"LIMBA ROMÂNĂ". 

Ion-Horia Bîrleanu 


