RECENZII,
REVISTA
REVISTEWR

TIMOTEI
C1PARIU,
Opere,II, ediţieîngrijităde Carmen-Gabriela
Pamfil,cu intrOduceredeMioaraAvram,EdituraAcademiei
Române,
Bucureşti,
1992,XLVIII+ 534p.
Celdeal doileavolumde.Opere
- apărutla cinciamdupăprimulvolum1 - cuprinde,
în
ordinecronologică,
lucrările
degramatică
aleluiTimotei
Cipariu,
şi anume:
1)Compendiu
degramateca
limbeiromâne,
reprodus
dupăediţiaa V-a,Sibiu,1876,care
reprezintă
ultimaformădatăde autoracesteilucrări(ediţiaprinceps,
Blaj,1855),În original
120p. (p,1-64);
.
2)Gramateca
limbeiromâne,
partea1,Analitică,
Bucureşti.
1869,în original,
XIV+ 384
p.(p,65-256);
3) Gramatecalimbeiromâne,parteaa II-a, Sintetică,Bucureşti,1877,În original
IV+ 354(p.257-432);
4)Desprelimbaromânii.Suplement
la Sintactică,Blaj, 1877,în original59 p.
(p.433-466).
în volumulde faţăse maiaflă:studiulintroductiv
(Gramaticile
lui TimoteiCipariu,
p. V-XLIII)semnatde MioaraAvramşi (aparţinînd.
editoareiu,Notăa!upra ediliei,
p. XLVII-XLVIII,
Noteşi.traduceri,
p.467-481,
Abrevieri,
p.483-484,lndice1de
cuvinte,forme
şi elemente
derivative,
p. 485-525,
Indicedeautori,p. 527-529,
şi Tabladematerii,p. 531-534.
Lucrărilede gramatică
alelui TimoteiCipariuau cunoscut
de-alungultimpuluiaprecierile,
celemaivariate,adeseacontrarii.
Astfel,În epocă,TituMaiorescu'
(Critice,Bucureşti,
1864,p. 54-55)opinează
că "opurilecareseîncearcă
a siluio limbă,precumsînt... Gramatica
D.Cipariu
..., numeritădea fi calificate
decîtdecuriozităţi
literarefărăvaloarepracticăîn ceea
ce priveştedirecţialororiginală
la formarea
limbii",în acelaşisens,În zilelenoastre,Iorgu
Iordan(Limbaromânăcontemporană,
Bucureşti,
1956,p. 765)afirmăcă gramatica
luiTimotei
Cipariu"constituieun exemplude rătăcireştiinţificădatorităconcepţieigreşitedespre
limbă...", La polulopusse situează,în a douajumătatea secoluluitrecut,I. C. Massim
(Raportul
comisiunii
insărcinate
cu cercetarea
celortreimanuscrise
de gramatică,
publicatîn
AnaleleSocietăţiiAcademice
Române,tom.1, Bucureşti,1869,p. 161),care apreciazăcă
"comisiunea
s-aaflatfaţăcu o lucrareîn adevărserioasă,
cunştiincioasă
şi plinăde profundă
erudiţiune
şi vastecunoştinţe
asupraobiectului,
lucrarecarear faceonoarei literaturi
lorcelor
maiavuteşi maidezvoltate
în aceastăpartea filologiei
i pecareoriceacademie
ar putea-oîncorona
...". Pestemaibinedeunsecol,MioaraAvram(Istorialingvisticii
româneşti,
Bucureşti,
1TimoteiCipariu,Opere,1, ediţieîngrijităde Carmen-Gabriela
Pamfil,cu introducere
deGavrilIstrate,EdituraAcademiei,
Bucureşti,
1987,LVII+-476p.
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p. 61)aratăcă raportcuepocapublicării
ei,gramatica
luiCipariutrebuieapreciată
În
oricecazca ceamaicuprinzătoare
gramatică
a limbiiromâne,
ceamaibogatăîn fapteşi în interpretări,
ceamaimodernă
în terminologie
şi ceamaiştiinţifică
în conţinut,
exceptind.
orientareaetimologistă".
Aprecierile
favorabile
citatemaisus,-cărorali s-arputeaadăugaşi altele- auîn vedere
gramaticile
luiTimoteiCipariuconsiderate
global,cu ignorarea
acelorelemente
(existente
de
altfelîn oricelucrarevizînddomeniul
gramaticii
saual oricăreialteştiinţe)carenu aurezistat
la timp.Trecîndaşadarpestefaptulcă TimoteiCipariuadmiteaîncăopt(eventual
nouă
adăugareaarticolului)
părţide vorbire(Analitică,
p. 1691151),
că apreciacă participiu]se
formează
dela infinitivul
prezent(Analitică,
p. 284/206;
vezi,însă,şi p. 2861207)
etc.,prezintă
intere-s
atentiaacordată
de autornivelelor
- morfologic
şi sintactic ale gramaticii
şi maiale
soluţiilesalegramaticale
cedepăşesc
epoca.Astfel,înlegătură
cuprimachestiune,
notămaicilcăgramaticile
româneşti
maivechişi mainoipotfi grupateîn:lucrăriceacordămorfologiei
un
spatiumultmatmaredecitsintaxei(dela Elementa
linguaedaco-romanae
sivevalachime
a lui
Mic\!din1780la Gramatica
limbiiromânea luiI.Iordanc:lin1937)';
lucrărice acordămorfologîei aproximativ<lceIispatiuc;aşi
sintaxei.
(de la Gramatica
românească
..din 1757a lui
Dimitrie
Eustatieviei
Braşoveanul
la Gramatica
limbiiromânepublicată
în 1963subauspiciile
Academiei).
Spredeosebirede toateacesteaşi făcîndabstracţiede
că mai ales în
gramaticile
mai.vechltntaxacuprinde
şi funcţiile
formelor,
Timotei
sintaxei
un spaţiucu-o.treixm:.
mai-maredecitmotfologiei.
Cit priveştesoluţiile
.
ale lui
TimoteiCipariucedepăescepoca,în aceastăprivinţă
lucrurile
sintsurprinzătoare,
i'nsensulcă
- fărăa pomidela învăţatul
ardelean unelelucraridegramatică
actualeau ajuns1",aceleaşi
rezolvări
caaceleadateacummai.binedeo sutădeanidecătreTimoteiCipariu,
Pentruexemplificare,ne oprimdoarla problema discutată
şi discutabilă
- a numărului
de propoziţie.în
privinţă,unadintretezele'actualeţsusţinută
de G.Ivănescu
aceeacă,
dupămodelul
judecăţiidinlogicaaristotelică,
estă numaidouăpărţide
subiectul
şi
predicatul.
Aceastăteză,cuuneledeosebiri
terminolegice
4, seaflăşi
astfel
încît- deşila distanţăde un secolunulde altulşi
filiaţiaideilor atît pentruTimotei
Cipariu,
cîtşi
G.lvăncscu,
subiectul
şi predicatul aveaîn structura
lor:citeunsingur
<.-'Uvînti
atuncisubiectul
şi
sîntnumitesimplenecomplexe
de cătreTimoteiCipariu
şi simplede cătreG,Ivăncscu;
citeungrupde cuvintefărăindicede predicaţie
sauconţinînd
(<<fotme»
de) propo7.iţii
secundare,
cîndTimoteiCipariule numeştesimplecomplexe,
iar G.
Ivănescu.dezvoltate
(veziSintetică,
p. 23--241270,
şi G. Ivănescu,
ari. cir.în nota3, p. 196
sqq.),
O altăcoincidenţă
fără filiaţieideilor între.soluţiileluiTimotei·CipariuŞIaleunor
specialişti
actualivizeazăatributulşicomplementulrconsiderînd
şi atributul,
şi complementul
«complemente»
sau«completări»
ale«completatului»,
G.Ivănescutcer,
cit.,p. 195-196)
distingeîn.cadrulsubi;,dul111
..şi predicatului
dezvoltat
.un.determinat
sau«completat»
şi un
«dete.rmin.ant».
"au «complement».
Ceea ce la G. Ivănescueste «determinantul»
sau
«colplementt11»
la P. Zugn .5este.o part.edepropmdţie.dc
sinestătă(QMC,
anume,adjunctul.,
carese0pl.lne
i !1tibiectlllui,
şipredicatului.
Sîmburele.
acestei.idei
segăseştelaTimoteiCipariu
(Silllifticd,
p. 1112(4),
carefacedistincţie
întrepărţiledepropoziţie
neeomutabHe
cu
Pentrudetalii,veziActualitatea
sintaxeilulTima/eiCipariu,LR,XXVII,1988,nr. 2,
p,156.
3 Gramaticp
şi logica,Il, Smu;tu.T(/
gîndiriicafactorprim structuriisintactice,
AUT,
II, 1964,p. 193-214.
4,Deexemplu,
laTir!lotei
subiectul
compus
este5ul"nc,:Lu!
mfWphl,
iarp.red.icatul
"..'.r-, "".-predicatul
cunumelepnll:Ii.(;atl:v
multiplu
(Sintetică,
Părţiledepropoziţie,
eL,
197&,
ar. 1,p. 105,passim.
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zero,şi părţiledepropoziţie
neesenţiale
sauaccidentale,
comutabile
cuzero,acesteadinurmă
considerate
ca oclasă şi numitedependenţe,
indiferentde faptulcă se subordonează
unui
substantiv
sauunuiverb(idem,p. 27-28/212).
Aşadar,[deeaopoziţiei
dintrepărţileprincipale
depropoziţie
luateglobalşi părţilesecundare
depropoziţie
luatedeasemenea
globalSem(:nti:ne
în gramatica
rQIllW1ească
dina douajumătatea secolului
trecutşi pînăastăzi.ipeatru
secundare
depropoziţie
considerate
ca.o-clasăutilizîndu-se
termeniide «dependenţe»
decătre
TimoteiCipariu,«determinahtes
sau«complementec.de.către
G.Ivănescu
şi «adjuncţi»
decătre
P. Zugun.
Unadinpreocupările
gramaticii
taxinomice.actuale
esteaceeade a realizaclasecît mai
omogene
semantic
şi gramatical.
în acestsens.s-aconstatat
că apoziţia,încadrată
de obiceiîn
totalitatela atribut,poatefi şi diferităde acesta;faţăde atribut,careindiciio caracteristică
a
regentului
.întotdeauna
nominal,precumşi faţăde.complement,
careindicăde asemeneao
caracteristică,
dar a regentuluiîntotdeauna
verbal,apoziţiaexprimă un.alt nume,'- o
"traducere"- uneoria unuiregentnominal,
iar alteoria unuiregentverbal.Acesteparticularităţisemantico-gramaticale
princareapoziţia
sedeosebeşte
şi de atribut,şi de complement,
au condusla ideeacă apoziţiaesteo partede propoziţie
secundară
de sinestătătoare
6. Şi
aceastăidee,însă,existăla
TimoteiCipariu,
care,la părţilesecundare
de propoziţie,
consideră
că apoziţiaeste.Qaltăfuncţiedecitatributul:
părţile«neesenţiale»
sau«accidentale».
de propoziţie- spuneTimoteiCipariu
- se numesc"atribute,în cit atribuiecevala.determinarea
vreunuicuvîntdinpropuseţiune,
...•apositesauapuseţiuni,
în cît se punşi se adaugla vreo
partea propuseţiunii
..." (Sintetică,
p. 221270).
Cu.altecuvinte,
TimoteiCipariuesteunuldintre
promotorii
ideiică apoziţiapoatefi şi o altăfuncţiesintactică
decitatributulîn nominativ.
prelungirea.acestei
idei,menţionăm
şi faptulcă în ultimultimpS-apusproblemadistingerii
complementului
(obiectului
gramatical).
- ce se.subordonează
unuiregentiOliuficient,
căruiaîi
. consumăo valenţă.obligatorie
şi cu carecontractează
o relaţiesemantică
şi gramaticală.(complementul)
circumstanţialce depindede un regentsuficient,
căruiaîi ocupăo valenţă
facultati
văşi cu carecontractează
o relaţieexclusiv
semantică
7. Pentruaceastătezl\setrimite
de obiceila H...Tiktin,careadmiteşi complementul
(obiectul),
ce "completea.z.ă
noţiuneaunui
verb,adjectivsauadverbiu",
i circumstanţialul
ce "determină
maideaproapeun verbsauadjectivdupăimprejurările
(circumstanţele)
de loc,timpsaumod"8.•Şi aici,insăbrebtţiepornit
deIa TimoteiCipariu,care
vorbeştede "complemente,
ÎlJcît complinesc
c9etul şi înţelesul
propus.eţi.Ti
şi al părţih?r
ei".şi de."cercumstanţe,
în cit exprimă
uneleîmprejllrări
determinative.şaumodificatiye
în propuseţiuni"
(Sintetică,
p.221270;
vezii p. 28-31/272-274).
. Valoal'eatuturor
lucrărilor
în careTimoteiCit'arius-a preocupat
de gramatica
române- cureferirinudepuţineoricriticela bibliografia
maivechei mainouă--este
luminădeMioaraAvramîn studiulintroductiv
al acestuivolum9,undese
si relaţiadintre.gramaticile
dinacestal doileavolumdeopereşi primulv?lumal.
Autoarea
studiuluisubliniază
că "toategramaticile
lui Cipariuau,maimult.saumai
mixt"(p.vr),chiardacăPrincipie
delimMşi scri[.ltur.:1
(voI.1,p, 1--182),
ElerJiente
delimbăşi
scripturddupi1
dialecte1i '!10numente
vechi(voI.1, p. 183--276)
i
limbaromană.
Suplement
la sintactică(voI.II, p.433--466)
sîntmaiales gramatici
Compendiu
de
gramatecalimbiiromâne(voI.II,p. 164) este excelenţă
o gramati<::ă
normativă
literare,iar Gramateca
limbeiromâne,1,Analitica,
II. SintetÎcă
(voL p. 65-432)areun ca·
ractercomplex,
istoricşicomparativ.
descriptiv
şi normativ-corectiv_
Pentrujw;tificar(',Ij
6VeziGramatica
limbiiromâneexplicată.
Sintaxa,
Iaf, i982,p. 98şi 324-353.
7 VeziI. Iordan,Limbaromânacontemporana,
Bucureşti,1956,p.534:-535,
647-6t-I.8,
passim'vezişi lucrarea
citatăînnotaanterioară,
p. 152sqq.;237,
ţJf1ssim,
8 Grainatica
românapentruînvdţămfntul
secundar,
fţiaaII-a, Bucureti,1895,p. 3.
9 Vezişi Primagramatică
accu1emicd
a limbiiromline,
LR,XV,1966,Of.5,p. 487-502,

256
lui că spredeosebire
de zilelenoastre,cîndtennenulgromo.tieiJ
vlseasănumai
nivelelemorfologieşi sintacticalelimbii- gramaticile
luiTimoteiCipariucuprind,
pelîngămorfologiei
sintaxă,,i fonetica.i ortoepia,şiortografia
,ipum:tuatia,
,i fonnareacuvintelor,
,i noţiunide
stilistică
retorică,autoarea
trimitela concepţia
luiTimotei
Cipariu(dealtfelcurăspinmrecvasigeneralăîn epocă),potrivitcăreia"ftiinţacarese ocupăcu pertractareali$bei·
senu1l\eşte
gramateeă"
(p.3n7).Precizarea
că "divel'Sele
gramaticîale
IuiCiparlureprezintă
nu atît-versianicomplementare,
cîtetapeaieaproftmdirii
şi extinderii
cunoştinţelor
saleasupragramaticii
româneşti"
(p.VIII)motivează
de ceîn aprecierile
asupraopereilui TimoteiCipariuautoarea
studiului
introductiv
nusereferănumaila gramaticile
reeditate
în volumul
defaţă,ci i la cele
reeditateîn volumulanteriorsau la altelenereeditate.
Astfel,în legăturăcu «schemele»
lui
TimoteiCipariupentrusistemul
vocalie,iconsonantic
al limbiiromânesetrimitenunumaila
«Gramatica»
din 1869,ci şi la «Elemente
de limbă»din 1854(p.XI); de asemeneala
«Gramatica»
din 1869şi la «Elemente
de limbă»din 1854se-trimite
pentruobservaţiile
lui
TimoteiCipariuprivitoare
la gradeledeaceentuare
dinlimbaromână(p,XIII);în «Elemente"de
limbă»din1854,Îfi<<Compendiu»şî
in «Gramatica»
din1869nuse vorbe,tedesprelupiri,dar
în «Gramatica»
din 1877acestmodapare,cu uneledetaliichiar,în douălocuri(p.XVIII);
părţile«CI]vintărih
e (=de vorbire)pot fi după TimoteiCiparillformali,i eustătoare
(neschimbate,
firrTlJ'!)în
«Elemente
de limbă»din·1854,schimbâtoare
,i neschimbi1toare
în
«Compendiu»,
formali(mobile)
şi constanti
[nemişcate;
neformalî)
în «Gramateca»
din1869,
flesivei neflesiv«
(neinflese,
nemişeate)
în «Gramateca»
din 1877,plecăcioase
i neplecăcioaseîn Gramatica
.În.tiniJ
din1857 1860(p,XXXIV)ş,a.m.d.
Faptedefelulcelordemaisus
vorbesc
de la sinepedeo partedespre"mareavaloarea gramatieilor
luiCipariu- atîtîn raport
cuepocascrieriişi publicării
lor,cit şi in raportcu evoluţiaulterioară
a studiilorde gramatică
româneascăichiareu+stadiul
actualalcllnoştinţelor
noastre",iar pe ce altă partedespre
,,mareanedreptate
a ignorăriissll
subaprecierii
lordecontemporanii
,illrmaşîicare,respingînd
in bloclatihlsmul,
nuauîncercatsăvadădacănuseputeapreluacevadela uniireprezentanţi
ai
lui.·maialesdela ceimoderâtica
orientare"
(p,XLV),
Repârarea
-destul detirzieşi dinaceastăeauzănu totală- a «mariinedreptăţi»
cei-a
fosthărăzităluiTimotei
Cipariuse faceprinrepublicarea
gratIlaticilor
li. în cel.de-al.dilea
volumde. Operedin.ediţiade faţă îngrijită.de Carmen-GabrielaPrunfil.
li
volumul
Alexandru
Philippide,
Operealese,publicatîn colaborare
CI]G.Ivănescu
(EdituraAcademiei,
Bucureşti,1984),('armen-Gabriela
Pamfils-aoprit- CIlpasiune,competenţă
şirăt>dare
-la
activitatea
lingvistică
a lui TimoteiCiparill,
Cllintenţiade.republicare
a celormaiimportante
lucrărialeacestuiaîn treivolumedeopere(primeledouădejaarute). Omoaşterea,
întimp
indelungat,
a întregiiactivităţi
a luiTimoteiCipariu(înparantcză
natimcădoamna
Pamfilşi-a
luatdoctoratul
in 1983cuteză>,}ntitulată
Concepţia
lingvisticiJ
a luiTimotei
Cipariu)i-apermis
editoarei
săcaute şi săgăsea - soluţiaceamaiconvenabilă
deretipărire.
Aceastăapreciyre
are în vederein modspecialt1'4ţl.fcrierea
textului.,
care,mutatismutandis,
puneprobleme
în
principiu
allemănătoare
CI]celede la transcrierea
în alfabetlatina textelorrometL(:hirilice
dinsecolele
al XVI-lea
- al XVII-lea:
aşaCIlm
- astăzi-la transcrierea
vechilor
textechirilice
româneşti
se are.în vederecă anumite$Iovenunoteazăîntotdeauna
un.sun.etsau..aceli sunet
tot la fel şi la transcrierea
textelorciparlene
Carmen-Gabriela
Pamfilnu acordăÎJltotd(lallna
valoarefoneticăsallaceeaşivaloarefonetic!tIlturorliterelordintextelepe carele republică,
,găsindpentruaceastajllstificare
în concepţia
învăţatulllÎ
de la Blaj:"....românii,dacălăpădînd
vechiulalfabetchirilics-audecis returna
Ia alfabetul
lorşi maivechidecîtcelchirilicnuau
încătrodecit.săpunăciteo
dooăsaumai.mllltesunetesaucîte un sunetsă-i
semneze
cu dte 2 saumai
«(<Gramatica»
din 1877,p. 309-319/410,
pasajÎ(lvocat
in «NotăaSllpraediţiei»
la
volum,p.XXXVI),
Ca urmare,în afaracîţorvaexcepţii
(pentrucarevezi«Notăasupra
deja voluIDll1
al doilea,p.XXXVIJ-XXXVIII),
"pentru
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a inlesnicontactul
cititorului
deastăzicuideileînvăţatului
dela Blaj,textulactualeieditiia renunţatla ortografialatinistă propusăşi urmatăde învăţatulardelean"(volumulîntîi,
p.XXXVIII).
Claritatea
prezentării
- în volumul
întîi,p. XXXIX
sqq.- a regulilorortografice
etimologiste
aleluiTimoteiCipariu,
pecareCarmen-Gabriela
Pamfilleaplică.Jnvers",pentru
a obţineo ortografie
fonetică
apropiată
deceaactuală,îl determină
pe specialist
să aibăincredereîntextulstabilitdeeditoare.
Compară:
"Er'loculusecundariu
alului1diumetatîtu,
e .Jar loculsecundariu
al lui i jumătăţite la
la inceputulusi midiloculu
cuventeloru,
- începutulşi mijloculcuvintelor,
intruîmbe
intru arabecasurileseauradicalefia seau casurilesauradicalefie saueufoniesausineufonicu,seau singuraseau ca adausu"gur sau ca adaus"(Idem,ediţiaPamfil,p,
(<<Gramatica»
1869,ediţiaprinceps,
p. 60) 60/103)
"Celemaimulteinse cu prepusetiuni,
unele "Celemaimulteînsăcu prepuseţiuni,
unele
numaide cercustantia,
pr, amblu,pre diosu, numaidecercustanţă,
pr. Umblu.
prejos,pre
pre pamentu,pre pietiore,ardiu,in focu, pămtm,pre picioare;Arz în foc; Cad m
cadu,in pietore,in mâni..." (<<Gramatica»
picioare,în mîni..." (Idem,ediţiaPamfil,p.
207-2081361).
1877,ediţiaprinceps,
p. 207-208)
Dintre(anexele»
la textulciparianelaborate
de editoare,de un realfolospentruspecialiştisint«Noteleşi traducerile»
(p.461sqq.)şi «Indicelede cuvinte,formeşi elemente
derivative»
(p.485sqq.),
Faptulcăgramaticile
luiTimotei
Cipariu
nuauavuto preamarecirculaţie
justificănecesitatearaportăriiideiloracestuiala cele ale predecesorilor,
contemporanilor
şi urmaşilor.
operaţie
pe careCarmen-Gabriela
Pamfilo faceuneoriprinnoteample(vezi,de exemplu,
nota
38,caretrimitela comentariul
luiAlexandru
Philippide
privitorla clasificarea
sunetelor
făcută
de TimoteiCipariu,nota87, careare în vedereneutrulromânescvăzutde alte lucrăride
gramatică
decîtcelealelui TimoteiCipariuş.a.).Cîtpriveşte«Indicele
de cuvinte,formeşi .
elemente
derivative»,
deutilitatea
acestuia
ne dămseamadacăţinemcontcă fugramaticile
lui
TimoteiCipariuse află realmenteîmprăştiate
numeroase
referirila istoriacuvintelorşi
formelor;
pe acestea- indiferent
de faptulcă le acceptăsaunu - cercetătoruliJpoategăsi
operativ
prinindiceleelaborat
deCarmen-Gabriela
Pamfil.
"
Generalizînd,
publicarea
celuideal doileavolumdeOperealeluiTimoteiCipariuconstituieo importantă
contribuţie
la cunoaşterea
activităţii
degrameriaa
a învăţatului
dela Blaj.
C.Dimuriu
Facultatea
deLitere
Universitatea
"AI.L Cuza"
laşi,Bulevardul
Copou,1Ir.11
ALEXEI
MATEEVI<;I.
Opere,ediţiecriticăde Ion Nuţă,EfimLevit,SavaPînzaru,
Chişinău,
"Ştiinţa",
vol,I-II,1993,623
p.+ 724p.
Cmd,dupămaimultedeceniide tAcereabsolută,generaţiile
născutedupărăzboiin
România
aflaudescriitorul
basarabean
AlexeiMateevici
ceimaimulţiauidentificat
acetJlt
nume
cuUlladintrecelemaistrălucite
(cumultăprobahilitate
chiarceamaistrălucită)
odelncmnate
limbiiromâne,poeziaLimbanoastră.Abiaîn 1989,la edituraieşeană"Junimea",
fu
îngrijirealuiIonNută,o ediţiecuprinzind
uneledintrescrierileluiMatcevici,
insoţităde mai
multeanexebibliografice,
încîtactivitatca
scriitoriascăli acestuitribunnaţionalse relevaîn
aspectele
ei principale.
Dar,pedeo parte,tirajulredu8,i, pede altăparte,preapuţinelepagini
aleediţieidin1989impuneau
realizarea
grabnică
a uneinoiedităriliopereiacestuimare'inain-
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astfel
de ce
apărutăîn douăvolumeîn 1993la editura"Ştiinţa"din
Lllt:}H:Ol!!l
estenunumaiunfaptculturalnecesar,darşi Îndeplinirea
uneidatoriifaţădetrecutul
noastredin momentele
în
se realizaceamaitrainicăunitateculturalăa tuturor
AlexeiMateevici,
în douăvolumeintegrate
seriei"Moştenire",
areprintre
îngrijitorispecialişti
din Republica.
Moldovaşi dinRomânia
(IonNuţă,ElimLevitşi Sava
PI'.,,,,,,,,,,1
careşi-audistribuit
precisatribuţiile
(şiresponsabilităţile).
Primulvolumse deschide
cuo amplăprezentare
analitică(semnată
deEfimLevitşi de
SavaPînzaruşi intitulată
AlexeiMaieevici;
poetul,cărturarul
şi profetulBasarabiei),
careeste
de
o monografie
articulatădin secţiunicare privescviaţa-şiaspecteale activităţii
desfăşurate
de Mateevici
în scurtasa viaţă.Se întîlnescaicinumeroase
opiniievaluative
din
perspectiva
istorieiliterareşi culturale,
fiindvalorificate
toateexegezele
anterioare
referitoare
la operapoetuluibasarabean.
În ce priveştecreaţiapoeticăpropriu-zisă,
sîntamintiteatît în
aceastăprefaţă,cît şi în Notaasupraediţiei(semnată
de IonNuţă)apropierile
cares-aufăcut
întreuneledintrepoeziileluiMateevici
şi creaţiileunorscriitoriromânianteriorisaucontemlui (Alecsandri,
Eminescu,
Coşbuc,Gogaetc.),discutînd
despreinfluenţaexercitată
de
inaintede oriceînsă,existenţa
similitudinilor
trebuiesă ne vorbească
de efortulde a
acelaşiclimatculturalromânesc,
de a realizaracordarea
culturală
caresă facăposibilă
unirea.Nuar trebuisăpierdemdinvederecă scriitorii
adevăraţi
nuneglijează
rosturi
le demoaleliteraturii,
căci,înaintede fi expresionistă,
Impresionistă
saualtfel,literatura
trebuie
naţională,
ea nefiindnumairută,ci un faptculturalcu implicaţii
multmaiprofunde.
Insistenta
prefaţatorilor
fua explicagenezaideaticăşi imagistică
dincapodopera
Limbanoastră
esteroacestsensdeosebit
demerituoasă
(p.93--97).
.
Dupăcummenţionează
în modexplicit,editoriişi-aupropussă realizezeo ediţie
reprezentativă,
caresă cuprindămajoritatea
creaţiilorpoetice,ştiinţificeşi culturaleale lui
Mateevici.
în primulvolum,(carecuprindescrieriîn limbaromână)sînt cuprinsepoezii
(originale,
prelucrări
şi traduceri),
proză,folclorşi folcloristică,
studiişi publicistică,
editorul
acestortexte(IonNuţă)realizîndintr-unampluaparatcritic,o bogatăşi eficientădiscuţie
filologică
Înlegătură
cufiecaredintreele.în acestmod,cititorulareposibilităţi
deplinede a-şi
creaimagineaexactăasupraII ceeace reprezintă
in culturaromânăcreaţialui Mateevici,
Caracterul
salese dezvăluie
ca fiinddominatde mesajuladresatBasarabenilor
(titlul
uneipoezii)din
de la Mărăşeşti
în iulie1917:"Săştiţi,de nu veţiridicaDinsînul
vostruunproroc,in voiviaţavasăca,Zădarnic
soartaveţiruga,Căciscoşiveţifi atuncidinjoc
rămîneafăr'denoroc"(p.1(5).
Mai
favorizat
estecititorul
românîn cazulvolumului
al doilea,careconţinescrieri
în Iimbarusă,
caataredeeditori.
(EfimLevitşi SavaPinzaru)
şi adnotate
totîn limba
rusă,limbiicunoscută
în Basarabia,
darmaipuţincunoscută
în România.
Fiindvorbade lucrări
legate
culturiiromâneşti,
acestetexteseputeaueditain traducere
românească,
beneficiindastfeldeunpubliccititormailarg,redactarea
lorînlimbarusă
temeiuri
atunci,
dar difuzarealor în limbarusăastăzinemaifiind
eficientă.
Totuşi,
necunoscător
al
limbiiruseareposibilitateaafledinmenţionata
introducere
la volumul
întîiideileprincipale
dinlucrărilepublicate
în rulJ.li
..Astfel,alăturide numeroase
chestiuni
legatede istoriabisericii
româneşti,
în
lucrareMomentele
influenţei
bisericeşti
asupraoriginiişi dezvoltării
istoricea limbiimoldoveneşti,
Mateevici
seocupăi de uneleprobleme
ale limbiiromâneliterare.
părereasa,limbaliterarăveche(caresereducea
înmarepartelalimbaliturgică)
efa
apropiată
de graiulpopular,in vremece curentullatinistde maitîrziua realizato înlocuirea
cuvintelor
nelatineşti
încetăţenite
prinneologisme.
Caantilatinist,
Matcevici
estecontrariat
de
aceastăstarede lucrurişi ar dariorefacereli vechiisituaţiipe bazavestlgiilor
păstrateîn
Basarabia.
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Efim Levit şi Sava Pînzaruprezintăîn detaliuconcepţiascriitorului(p,53.relevîndu-i
atîtmeritele,cît şi limitele.Pe largesteexpusde editorişi conţinutul
de ideidin
celelalte
lucrăripublicate
deMateeviei
în ruseşte,printrecareşi foarteinteresanta
exegezădespregîndireagermanului
GustavTheodor
Fechner,
darnecesitatea
dea aveaîn româneşte
toate
textelescriitorului
basarabean
rămîneactuală,
în general,
Mateeviei
foloseşte
în lucrările
salesintagme
precumlimbamoldovenească
şi
poporulmoldovenesc,
deşiuneoriestefolositşi cuvîntulromân.Aceastase explică,probabil,
prinfaptulcă scriitorul
(elînsuşicuanumite
obişnuinţe)
voiasănuşocheze
opiniapublicădin
provincia
sa, deprinsăcu termenul
moldovensc,
darel studiazăcultura(populară
sauscrisăa)
basarabeni
lorîn.strînsălegătură
şi în comparaţie
cusituaţiacelorlalţi
.ancldoveni":
dinArdeal,
dinMuntenia
etc.Desigur,sîntuneleaspecteîn scrierilelui Mateevici
carenu rezistăunei
criticiexigente,
faptulexplicindu-se
decelemaimulteoriprinîmprejurările
socialeşi naţionale
în careşi-Il!desfăşurat
activitatea.
Estemeritulcelortreieditoridea firemarcat
asemenea
chestiuni
şi dea le fi găsitexplicaţiaşi, dinacestmotiv,se poatespunecu deplintemeică operavaloroasă
a lui Mateevici
beneficiază
acumdeo ediţievaloroasă,
IoanOprea
Institutul
deFilologie
Românii
"A.Philippide"
laşi,str. Codrescu,
nr. .2
STELIAN
DUMISTRÂCEL,
DOINA
HREAPCĂ,
ION-HORIA
BîRLEANU,
NoulAlias
lingvisticromân,pe regiuni.Moldova
şi Bucovina,
TEXTEDIALECrALE,
vol,1, parteaI,
EdituraAcademiei
Române,
Iaşi,1993,CI-1347p.
Studiilefilologice
iniţiate,în ţaranoastră,în a douajumătatea secolului
trecut,prin!11"
deleni,auavut,multăvreme,uncaracter
preponderent
istoric.Toţilingviştii
noştrideseamă,de
la TimoteiCipariuşi Hasdeu,
pînăla Philippide,
Densusianu
şi Puşcariu,
uneorişi maideparte,
pînăla eleviiacestora,
aufostpreocupaţi
maiales,iaruniiînmodexclusiv,
dey:torialimbii.La
contestările
unorînvăţaţistrăiniprivinddrepturile
noastreasuprateritoriului
pe carene-am
formatşi continuăm
sătrăim,nus-apututrăspunde
decîtsprijinindu-ne
pe/istoria
propriu-zisă
şi pe istorialimbiimaterne.
Atenţiaceamaimarea fostacordată
textelorvechişi numaiîn al
doilearînd specialiştii
au recursşi la limbavorbită,în sprijinulsusţinerilor
lor. Apărarea
latinităţiilimbiine-aţinutrelativdepartedecercetarea
graiurilor
populare.
Dialectologia
însăşi
esteo disciplină
apărutărelativtîrziu,Ia noi,cu toatecă, altfel,creareaei a avutloc tot în
secolultrecut,în Italia.Avemşi noitextecarene punla dispoziţie
anumiteparticularităţi
regionale,darnucuelea începutdialectologia
românească.
Pînăpe la 1909,texteleIa carene referimaveaumai multun caracterfolcloricşi,
printr-otranscriere
aproximativă,
eleau pututpuneîn luminăanumeparticularităţi
ling....
istice
regionale.
Folclorul
însuşiera cevanedefinit
precis.Abiaîn 1909,într-olecţieinaugurală
a
cursuluisăude la Universitatea
dinBucureşti,
intitulatăFolclorul,cumtrebuieÎn/efes,Ovid
Densusianu
încercao delimitare
a acestordiscipline.
în acelaşianapareatlasullingvistic lui
GustavWeigand,
careaveasă fie"completat"
cuo seriedetextedialectale.
DarchiarlIii.liinainte,în 1906,au apărutdouăvolumede textepopulare,
subtitlul.Graiulnostru,datoratelui
OvidDensusianu,
L-A.Candrea
şi Th.Sperantia
(1906····1907).
Acestetextenuerauînsăculese
deautoriipomeniţi,
ci deuniistudenţi
ai lor,preaputininiţiaţiîn secretele
dialectologiei.
Vom
menţiona,
deasemenea,
o seriedemonografii
dialectale,
întrecareceamai
estecea
a luiOv.Densusianu,
GraiuldinŢaraHaţegului
(1915),dupăcarevine,imediat.tezade doctorala luiTachePapahagi,
GraiulşifolklorulMaramureşului
(1925),criticată
Nicolae
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Drăganu,
Avem,apoi,o seriedetextefolclorice
carepotservi,şi au servituneori,pînăla un
şi dialectologia.
Mă gîndesc,spreexemplu,
la Doinefi strigăturidin Ardeal,de V.
cartetipăritălaIaşi,în 1894,pecareamutilizat-o
euînsumicuocaziaprimeilucrăride
dialectolcgie
pecareampublicat-o
(GraiulsatuluiNepos,în "Buletinul
Institutului
deFilologie
Română«A.Philippide»
", IV, 1937,p. 50-97),şi, mai ales,la colecţiileprivindfolclorul
Maramureşului,
începîndcuAlexandru
Ţiplea(1906),TitBud(1908),IoanBîrlea(1921).Mal
mulţielevi-de ai lui avid Densusianu
au publicatrezultatele
anchetelor
lor,dinMuntenia
şi
Oltenia;articolelerespectiveau apărutîn revista"Graişi suflet",creatăşi condusăde
Densusianu.
în aceeaşirevistăşi-apublicatşi D.Şandruprimularticolde dialectologie
(încolaborarecu colegulsăuF. Brînzeu
l),pentruca,în continuare,
să ne facăcunoscute
rezultatele
anchetelor
întreprinse
în.Hunedoara,
Banat,Bihor,Năsăudşi Lăpuşna(apăruteîn "Bulletin
linguistique",
1933- 1938).
N-ampomenitaicipe IosifPopovicii pe SextilPuşcariu,
autoriai unorstudiiconsacrategraiurilor
dacoromâneşti,
dar,maiales,ca şi LecaMorariu,
autoriai unorstudiimonoasupradialectului
istroromân,
de careaveasă se ocupe,maitîrziu,şi AugustKovacec
(Descriereaistroromânei
actuale,EdituraAcademiei
Române,Bucureşti,1971),nici pe
Tbeodor
Capidan,
cumonografii
leluireferitoare
la dialectele
aromânşi meglenit.
Volumul
decareneOCUpă.'î1,
ce seînscrieîn seriatextelordialectale
ţinînddeelaborarea
NouluiAtlaslingvistic
român, regiuni(alterna,Muntenia,
Dobrogea),
a fostrealizatde
StelianDumistrăcel,
DoinaHreapcă
şiIon-Horia
Bîrleanu
şi a fostconceput,
în liniigenerale,
în
manieraceluipe carenH-adatEmilPetrovici
cu cincizeci
de aniîn urmă(Textedialectale,
SUjfileJ7lellt
la Atlasullingvistic
românII, Sibiu- Leipzig,1943),fiinddedicatmemorieilui
Petrovici,
la împlinirea
a douăzeci
şi cincide anide la moarteaacestuia.
Dealtfel,în studiul
introductiv
al volumului
defaţă,estepusăîn adevărata
sa valoarecontribuţia
savantului
clujean
în ceeace priveşteculegerea
şi publicarea
textelordialectale
(trecută,
oarecum,
cu vederea,în
prefeţelevolumelor
publicate
pînăacum).Trebuiesă amintim
că însăşiadunarea
şi publicarea
detextedialectale
paralelcuatlaselelingvistice
constituie
.0inovaţie,
foarteimportantă,
a geografieilingvistice
româneşti,
pecareo datorăm
iniţiativei
luiSextilPuşcariu,
care"s-agînditde
la începutca celedouăanchete(ALR1şi ALRII) să cuprindă
şi adunarea
de textedialectale"
(E.Petrovici,
Prefaţăla volumul
citat,din1943,p.VI),destinate
studiului
fenomenelor
sintactice,stilisticeşicelordefonetică
sintactică.
Plecîndde la ideeacă pe hărţileunuiatlaspoţiînregistra
doarunuldineventualele
sinonimecarenumesco noţiune,şi anumepe acelacareîi vineîn minteinformatorului
în rnomentulanchetei,
EmilPetrovici
a susţinut,
cudreptate,
necesitatea
volumelor
de texteca anexă
ia atlas,pe motivul-că
în astfeldemateriale
dialectale
potfi "prinse"şi altesinonime
dinvorbire.Ei a subliniatînsă,în acelaşitimp,importanţa
textelorrespective
sub aspectsintactic.
într-adevăr,
particularităţile
foneticeşi morfologice
potfi obţinutein ceamaimaremăsurăpe
bazarăspunsurilor
la Întrebările
pentruatlas,dacăacesteaau fostformulate
în modcorespunzător,darele nu ne dauaproapenicio informaţie
privitoare
la sintaxă.La lucrulacestas-a
gîndit,într-unfel,şi Ov.Densusianu,
cînda iniţiatculegerea
dinGraiulnostru.El a venitcu o
inovaţie.
Observînd
că,în colecţiile
folclorice,
majoritatea
zdrobitoare
, texteloresteîn versuri
şi că acesteareprezintă,
demulteori,maidegrabătrecutuldinlimbădecîtprezentul,
a cerut
culegătorilor
propriu-zişi
să se străduiască
săobţină,de la informatori,
i scurtetexteîn proză,
privindrelatarea
unorîntîmplări
dinviaţaproprie,eventual
informaţii
asupradiverselor
aspecte
ale munciilor.Eraun fel de a-l punepe informator
să vorbească
închipuIcel mainatural
posibilşi, în felulacesta,să scoatăîn evidenţătoateparticularităţile
propriilimbiivorbiteîn
partealocului.Delucrulacestaeraconvinsşi EmH.
Petroviei
şi chiarl-a subliniatîn Prefaţa
cărţiimaisuscitate(p,VI),cumaveamsăremarceuînsumiîn recenzia
pecareampublicat
..o
în "Buletinul
Institutului
deFilologie
Română
«A.Phîlippide»"
(X,1943,p. 2(9).

Punctulde vedereal lui Petrovicia fostînsuşit,printrealţii,şi de autoriice
volumul
1deTextedialectale
- Moldova
şi Bucovina,
careau căutatsă-iurmezeîn primulrînd
subaspectul
concepţiei
ce stăla bazarealizării
uneiastfelde culegeri,
precedată
deelaborarea,
de fiecaredintreei, Ilmaimultorstudii,articolesaunote,în careau luatîn discuţie
maticaanchetelor
detexterezultatele
acestora
şi diferiteaspectelingvistice
caracteristice
zonei
dinsudulMoldovei
şigraiurilor
dinMoldova,
in general.
Volumulse deschide
cu un substanţial
Cuvîntînainte,semnatde StelianDumistrăcel.
Estevorba,defapt,deunadevărat
studiuprivindo seriedeprobleme
alepublicăriişi ipostaze
ale utilizăriitextelordialectaleca instrument
de cercetare,fundamentat
pe o bogatăbibliografieromânească
şi străină,cureferiredirectăla volumele
publicate
pînă.acumla noişi care,
nilneîndoim,vaatrageatenţiatuturordlalectologilor
prinproblemele
controversate
pe carele
abordează.
Texteledinvolum,culesede StelianDumistrăcel,
din zonasudicăa Moldovei,
in
perioada1968---1972,au fosttranscrise
foneticşi pregătitepentrutiparde DoinaHreapeăşi
Ion-Horia
Bîrleanu,
ei înşişianchetatori.
Anchetele
pentrutexte!HIU
făcutîn continuarea
celor
cu Chestionarul
(pentruAlias)sauulterior
'şi, pentruprimadată,în comparaţie
cu volumele
similareapărutedeja,aufostînregistraţi
toţiinformatorii
principalişi mulţidintreceicareau
răspunsla chestionarele
specialepentruAtlas.Datorită
acesteiprofitabile
confruntări,
temelede
bazădinchestionarul
generalşi dincelespecialesînt,de fapt,Ilustrate
prinlargiexpuneri
explicative de undeşi posibilitatea
aparitieisinonimelor
- în textelepublicate(deexemplu:
casa,curtea,carul,cinepa,viticultura,
oieritul,apiculturaetc.).în general,ali fostselectate
textedela cite5-10subiecţi
pentrufiecarelocalitate,
deambelesexeşi de.diferitecategVirii
de
vîrstă,pe bazaunorcriteriitematiceşi lingvistice:
reflectarea
trăsăturilor
.dialectale
speeifiee
zonei,în relatărice oglindesc
împrejurări
de comunicare
diversăi registreale vorbiriidiferenţiatein funcţiedeprimele.
Din volumul1, care deschideseriade texte dialectalepentruNAU(,Moldovaşi
Bucovina,
pregătitin întregime
pentrutipar,se publicăacumparteaintîi(448p.), cuprinzind
textepentru28delocalităţi,
ceseaflăintreSiretşi Prut.dintotalulde48delocalităţi
situateÎn
zonadin sudulMoldovei
anehetată
pentruHALR.
Moldovaşi BucovinayudeţeleVrancea,
Galaţi,sudulBacău
luişi sudulVaslui
ului).
.
i
Inceeacepriveşteconţinutul.
volumului
şiprogramul
decercetare
l autorilor,
observăm
că au fostadunateşi publicate
textecu lemecomunepentrutoatelocalităţile
investigate,
cu
scopuldea obţinemateriale
şi formulări
comparabile
(pentrusintaxă,in.primulrînd).în funcţie
de specificul
zonelorgeografice
(munte,zonasubcarpatică,
luneaPrutului),
aufostînregistrate
şi tipărite(respectiv
vorapăreain parteaa 2-aa volumului)
textereferitoare
la realităţişi ocupaţiicaracteristice
(lucrullapădure,lafin,oieritul,viticultura,
pescuitul,
utilizarea
stufuluietc.;
vezii ilustraţiile
dela sfîrşitulvolumului
defaţă).Totaşa,ţinîndseamadediferitealteaspecte
specifice
arieisudului
Moldovei,
aufosturmărite:
a)cărăuşia
celordinzonamontană,
în cadrul
schimburilor
de produse(lemne,cherestea
- pentrucereale),a celordin valeainferioarăIl
Siretului(cuprodusele
grădinăritului)
şi a "băltăreţilo.r"
depePrut(cupeşte);b)mişcările
ciobanilorvrînceni,spreDobrogea
şi bălţilePrutuluişi c) aspecteale zoneide tranziţiedintre
graiurile
moldoveneşti
şicelemunteneşti
(problematica
lingvistică
a enclavelor
cugraiuridetip
muntenesc
dinsudulMoldovei
vafiilustrată
in specialdetexteledinparteaa 2-aa volumului),
Se publicăşi numeroase
texte1i b ere, narativeprinexcelenţă:
întîmplări
din sat şi
dinviaţasubiecţilor,
amintiri
etc.
Amspuscă valoarea
textelorestedeterminată,
in primulrind,dereflectarea.
aspectelor
sintactice.
Trebuiesăsubliniem,
aici,celedouătrăsătwideopotrivă
deimportante:
unelecaracteristiciţin de sintaxaobişnuită
în limbaliterară,altelecaracterizează
maialesniveluloral,
registrul
regional
al vorbirii.
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restrînsădinţară,pe celmultun sfertdinteritoriul
nostrunaţional.
Fărăi apare
şi În
majoritatea
textelordecareneocupăm(p.59,62,74,110etc.).
Toatetextelecuprinse
m partea1 Ilvolumului
sînt.'înproză;nu avem(cu
unor
,,numărători"
dela,jocuriledecopiişi a unorscurtefragmente
dincînteculmiresei)nic.!măcar
un singurtextpropriu-zis
în versuri,nicichiarîn cazulrelatărilor
referitoare
la
de
iarnă.Constatarea
aceastas-arputeatransforma
în critică,întrucîtnimeninu poateaccepta
eliminareadin preocupările
dialectologilor
a tuturortextelorfu versuri.în
lui
Petrovici,
pesteşaptezeci
depaginiconţintextefolclorice
în versuri(doine,strigături,
tece,balade).
Transcrierea
foneticăa textelor,dupăsistemul
tehnicpusîn
la
de autorii
volumelor
deTextedialectale.
MuntenÎf;
fi PorţiledeFier,căruiai Il-auadusuneleÎID.buni1Iătiri
(logice),
estefidelăşi nuanţată,
fiinddenaturăsăsatisfacă
peceimai
dintreseciali:tÎ.
Rarde tot putemsurprinde
vreo--eventuală
- scăparedinvedere;astfel, p, 30 se trsnscrie
sodni i socantacoloundene-amaşteptasăaparăsocdn!.Dacăpronunţia
este,într-adevăr,
cea
consemnată
(vezişi socdnili,1'1.art.,p.42),faptultrebuiaevidenţiat,
prinsublinierea
finalci
cuvîntului.
Volumul
ni separefoartebinevenit.El'completează,
în modfericit,cunoştinţelt care
ni le punla dispoziţie
hărţileAtlasului
i sporeşte
numelebunde carese bucurăcelecemI de
dialeetologie
de la' Nereferimla faptulcă în transcrierea
textelorsîntredateamănunţit
şi
reacţiilediverseaNevorbitorilor:
reveniri,corectări,ezitări,ca i gesturileşi comentariile
acestora,
în primulrîndcelelingvistice,
consemnate
în notede subsol,ce oferă,astfel,dateabsolutnecesare
pentruutilizarea
acestuitipdemateriale
dialeetale,
Remarcăm,
apoi,preocuparea
pentruprezentarea
adecvatăa materialului,
atît în ceeace priveşteconţinutul(de exemplu,
prezentarea
cuprinzătoare
şi pertinentăa informatorilor:
pe lîngădatelebiografice,
apar şi
caracterizări
dinpunctde vederepsiho-i sociolingvistic),
cît şi instrumentele
anexă:hărţi,
ilustraţii,indicede autorişi de subiecţişi colaboratori
pentruanchete,dar,maiales,.IistaÎnfăţişîndsituaţiaînregistrărilor
anterioare
(publicate)
detextedialectale
în localităţile
dinreţeaua
de anchetă,de la Graiulnostruşi Weigand,
pînăla Antologia
foneticăa limbiiromăne(1988).
Aceastăstatistică
sui-generis
constituie
unadintreinovaţiile
autoriloracestuivlum, alăturide
carepotfi semnalate
şi altele:culegerea
şipublicarea
deamintiridespreancetelepentruALR1
şi ALRII dindeceniul
al patrulea,
aleluiSeverPop(sepublicăşi o fotografie
a acestuidial..eetolog,dintimpulancheteidela Lieşti,din1934)şi aleluiEmilPetrovici,
indicarea
număntlui
de texteînregistrate
de la fiecaresubiectsi precizarea
numărului
de ordine,dincursulînregistrăriicu fiecareinformator
în parte,al textelorselectate'
şi transcrise
foneticpentruacestvolum
etc.
Apariţiaprinnuhii
volumdinseriade textedialectale
ce facepartedinprogramul
de realizarea NouluiAt.l!.Is.
lingvistic
român,pe regiuni.Moldova
şi Bucovina
ne îndreptăţeşte
să
aşteptămcuîncredere
publicarea,
in continuare,
a materialelor
culesepentrucelelaltezonede
anchetă,dintreCarpaţişi Prut,i să sperămcă va fi dusla bunsfîrşitproiectulde cercetare
comună,
Graiurileromâneşti
dela estdeCarpaţi,în cursdedesfăşurare,
al dialectologiloe
de la
Iaşi.autoriai prezentului
volum,şi de la Chişinău p, XXII,XXXV),
careurmăreşse
înregistrareaşi pubu<;area
deetno-şi sociotexte
dinlocaliţi situateîntreCarpaţişi VaţeaNir;trului
i în zonaCemăuti,
într-oviziune
integratoare,
în spirituladevărului
ştiinţei.
Gavr.illstrate
Facultatea
de:.litere
Universitatea
"Al.1.Cum"
laşi,Bulevardul
COPOII.,
nr. 1J
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IOANOPREA,
Lingvistică
şi Filozofie,
Iaşi,Institutul
European,
1992,328
p.

Cartealingvistică
şifilozofie
a luiIoanOpreaia în discupe;peparcursul
a trei secţiuni
(parteaîntîi:Aspecteale interferenţelor
lingvistica-filozofice;
parteaa doua:Aspectelogicalingvistice
ale limbajului
filozofic;
parteaa treia:Aspectelogice-filozofice
ale metalimbajului
lingvistic)
o suităde elemente
care,de fapt,problematizează
condiţiaontologică
a înţelesului
iexematic
căruiai se urmăreşte,
în cadruldisciplinelor
lÎIlgvisticii,
conturuldinperspectivele:
.semioticli,
logicăşi filozofică.
Obiectulcercetării
se conturează
CUprecizie,in acestsens,în
parteaa treiaa lucrăriiundeseaflăcentruldegreutate
al volumului.
Oarecum
disparate,
primeledouăsecţiunise unescimplicittocmaiîn ideeasus-numitei
problematizări,
pregătind-o
teoretic.Seriaaspectelor
teoreticeurmăreşte
complementar,
prin
disocieriminuţioase,
contururi
aparentcunoscute:
RapVJrtul
dintrelogicşi lingvistic,
Vocaţia
filozoficăa ştiinţeilimbii,Determinările
şi componenţa
COYljliin,lei
lingvistice,
Specificul
şi
manifestările
determinismului
lingvistic;
apoi,Discursul
filozofic
şi specificul
obiectului
filozofiei,Trăsăturile
limbiişi atributele
filozojiMi,
Exigenlele
şi posibili/d/ile
traducerii,
Aspecte
privindformareaşi trăsăturilelimbajului
filozoficromânesc,
Limbajul
filozofic,
componentă
a
limbiinaţionale.A treiapartea lucrăriicere.0relecturăa primelordouăcareîşi capătăastfel
dimen.mlJllea
lorproprie.
C
Prezentarea
succesivă
a diverselor
punctedevedereantice,clasiceşi moderne
asupraaspectelorenumerate
estefăcutăîn bunulspiritcritical şcoliilingvistice
ieşeneai căreimentori,
A.Philippide
şi G.Ivănescu,
sînt,defiecaredată,introduşi
cupertinenţăîn
ecuatiaargumentativi.
Pentruprimeledouăsecţiuniseimpuneo menţiune
specială
în ceea'cepriveştediscuţia
adecvată
făcutăîn legăturăcu"demonstrarea
Imposibilităţii
atribuirii
uneiindependenţe
limbajelorştiinţifice
faţăde.Iimba.naţională"
(p.88);deasemenea,
trebuierelevatăbunastăpînire,
în
paralel.a termenilor
de specialitate
dindomeniul
lingvisticii
şi ceial Iogieii,faptcu atit mai
meritoriu
cucitmetalimbajul
luerăriiprezintă
unînaltgraddedificultate.
Ultimapartese referăla: Specificul
şi variantele
metalimbajului;
Definirea
şi obiectul
definiTiei,
Realizarea
definiţiei
lexicografice,
Conţinutul
elementelor
lexicale,Definiţialexicograficăinperspectivă
semiotică,
Statutulgnoseologic
al defini/iei
lexicografice,
Trăsăturile
şi
varietateadefiniţieilexieografic«,
Structuralogicăa definiţieilexicografice.
Sînturmăriteîn
modspecial,,mecanismele
de investigaţie
de tip logic... implicate
în metodologia
definiţiei"
(p,272).Aici.maiales,transpare
în modbeneficformaţia
de lexicograf
a autorului
careîşi direcţionează
cercetarea,
în ceeacepriveşteanalizadefiniţiei
lexicografice,
spredemersul
codificatal limbajelor
formale.
'
Bineînţeles,
existăîn prealabil,autoritatea
recunoscută
a dicţionarului'
tezaural limbii
române.lexiconcareoferăautorului
o partedinmaterialul
exemplificator
al lucrării.Şi din
aceastăcauzăimpunereverenţiozitatea
ultimelorfrazeale cărţii...AIcătuirea
unuidicţionar
generalesteunexerciţiu
fărăegalal limbiipe careo reprezintă,
uneumelldificilpentrulimbă
şi pentruceicareo cercetează.
Dacăexistenţa
Imeiterminologii
filozofice
şi ştiinţifice
presupuneun înaltgradal uneilimbide cultură,existenţa
unuidicţionar
generalexplicativ,
a unui
dicţionar
tezaur,reprezintă
chiargradulinaltal uneiculturi"(p,3(9).
CristinaPlorescu
Institutul
deFilologie
Romtlnă
"A.Philippide"
laşi,str. Codrescu,
nr. 2
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'"'"'" Ortografia
limbiiromâne.Trecut,prezent,viitor,Iaşi,InstitutulEuropean,
1992,
124p.
In zilelede 7-8noiembrie
1991,încadrulZileloracademice
ieşene,s-a organizato
dezbater'1lPrivind
ortografia
limbiiromâne.
Această
reuniune,
iniţiatădeInstitutul
deFilologie
Română,,A.Philippide=.tla
careauluatpartelingvişti
dinlaşi,Bucureşti,
Chişinău
şi Cernăuţi,
profesori
delimbaromânădinînvăţămîntul
preuniversitar,
ziarişti,a fostdeterminată
denecesitatea puneriiîn discuţiea propunerilor
AcademieiRomânereferitoarela modificarea
ortografiei.
.
Pentrua măriaccesulla cunoasterea
opiniilor
exprimate
cuacestprilej,organizatorii
au
considerat
oportunăeditarca
unuivolu'm
în caresîntIconite,pede o parte,textulProiectului
de
modificare
a ortografieiemisde Academie
la 3l.I.1991şi al Hotărîriiaceluiaşifor din
17,)0.1991,
iar, pe de altăparte,intervenţiile
specialiştilor,
precumşi Moţiuneaadoptatăîn
încheierea
acesteireuniuni
ştiinţifice.
Cumsemenţionează
şi în preambulul
broşurii,
întrucîtintroducerea
decătreAcademie
a
unoramendamente
ortografice
nua fostdeterminată
deraţiuniştiinţifice,
ci,în bunămăsură,de
considerente
aleatorii,subiective
şi chiarconjunctural
politice,se impunea,pentruo mai
corectăinformare
a tuturorparticipanţilor,
o expunere
a principalelor
momente
aleistorieiortografieiromâneşti,Aceastăincursiunea debutatcu referatulEtimologismul
românesc
(p. 19- 29)susţinutdeCarmen-Gabriela
Pamfil.Bunăcunoscătoare
a scrierilor
eiparieae,
cercetătoarea
ieşeanăanalizează
cupertinenţă
principiul
etimologic"
a căruiesenţăconstăîn notareasunetelor
,,nuaşacumsepronunţă
în momentul
defaţă,ci cumeraupronunţate
într-ofază
mai vechea limbiisauîn limbadin careau fostpreluate"(p.23).Dacisistemulortografic
ciparians-a doveditnerealist,lipsitde pragmatism,
normelelui de scriereîntimpinind
dificultăţiîn răspîndire,
virtutealuia constatîn coerenţa
"construcţiei"
bazate,cu consecvenţă,
pe
legilefoneticeşi analogice
alelimbiiromâne.
Referindu-se
la recomandarea
Academiei
de revenirela scriereacud în interiorul
cuvintelor
şi cu î la iniţialăsaula finalăde cuvint,C.-G,
Pamfllconsideră
că aceasta"nue o concesie
făcutăetimologismului",
ci "unuipseudoetimologism,
păgubitor
pentru
cultura
română".
Luîndîn discuţie
ceadea doua
recomandare,
privitoare
la
folosirea
formelor
paralele
sînt/sunt,
sîntem/suntem;
stnieţi/sunteţi,
referentaâduce
precizări
interesante
în legăturăcu originealor,confirmă
ocurenţaambelorvariante.jdar
credecănormareauzuluinupoatefi înfăptuită
printr-osimplăhotărîre,
fieeaşi academica.
Reacţiala etimologismul
ortografic
ciparian,
neadecvat
momentului
!ltîtdedificildetreceredela scriereaculiterechirilice
la aceeacualfabetlatin,nua întîrziatsăapară.IonNuţă,în
Contribuţia
Junimiila impunerea
principiului
foneticin ortografiaromânească
(p.29- 39),
supuneatenţieio nouăetapădinistoriaortografiei
româneşti,
aceeade orientare
a normelor
de
scrierespreprincipiulfonetic.Dintreexponenţii
noii direcţiiautorulselecteazăpe Vasile
Alecsandri
fi pe Alexandru
Lambrior,
doidintreceimaireprezentati
vi. Cumijloacediferite,
primulmaialescuargumentele
scriitorului,
celdeal doileacuinstrumentele
unuispecialist
în
istorialimbii,ei au contribuit
la grăbireaacestuiproces,dupăcumconchideautorulcomunicării.
însă,personalitatea
carea avutun rol hotărîtorîn opţiuneapentruortografia
fonetică,
completînd-o,
cîndaceastase dovedeainsuficientă
cu alteprincipiiortografice,
a fostTitu
Maiorescu.
Activitatea
filologică
a mentorului
junimistestedefinităde PetruZugunîn comunicareaImportanţa
contribuţiei
lui TimMaiorescu
la stabilireaprincipiilor
ortografieilimbii
române(p,39- 44).Vorbinddespremodificările
ortografice
propusede Academie,
P. Zugun
afirmă:"acceptarea
i deci impunerea
celordouăamendamente
în discuţiear contrazice
evoluţia,depesteunsecol,a ortografiei
limbiiromâneactualespresimplificare
şi spreaceesibilitate"şi,totodată,
"arputeacreaprecedentul
propunerii
şi acceptării
i altoradeacelaşifel şi
avîndaceleaşicaracteristici
negative"
(p.43).
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Deosebitde interesantă
şi utilăpentruclarificarea
unoraspectereferitoare
la normele
ortograficedin 1932este comunicarea
Magdalenei
VulpeGenezaortografieidin 1932
(p,44_.50).Prezentarea
in detaliuIIdezbaterilor
careau condusla elaborarea
documentului
normativ
in discuţieşi precizările
dinfinalevidenţiază
esenţaa ceeace,impropriu,
a fostdenumit,,reforma
ortografică
din1932".Totodată,
se facecunoscută
raţiuneapentrucare,în pofidastrădaniilor
deundeceniualefilologilor,
darşi alealtoroamenide cultură,în 1932nu s-a
pututînfăptuio adevărată
reformăortografică.
Autoarea
oferă,de asemenea,
Informaţii
privitoarela contribuţia
realăa lui SextilPuşcariu
la realizarea
ortografiei
din 1932,încercînd,
in
acestfel,săamendeze
afirmaţia
pusăin circulaţie
detexteleemisedeAcademie,
potrivitcărora
sistemul
ortografic
din1932araveacaautorpecunoscutul
filologardelean.
La reformaortografică
din 1953se opreşteIon A. Florea,in Principiileortografiei
româneactuale(p.54- 61). Dupăce consemnează
rolulmajoral ortografiei
în păstrarea
unităţiişi stabilităţii
uneilimbişi caracterul
de continuitate
pe careI-auavut,în succesiunea
lor, sistemeleortografice
româneşti,
autorulanalizează
temeiurile
ştiinţifice
ale normelorde
scrierein uz. Importanţa
momentului
ortografic
1953,consideră-I,
Florea,constănu atit în
procesul
desimplificare
şi clarificare
a normelor
descrieredin1932,cîtmaialesin impunerea
unuisistemortografic
unic,obligatoriu
pentrutoţiceicarescriuromâneşte.
Acestsistemeste
perfectibil,
aratăautorul,daroriceschimbare
a convenţiei
ortografice
presupune
dreptcondiţie
obligatorie
conştiinţa
responsabilităţii
faţăde culturaromână.Pe de altăparte,numaiun specialistpoatesă-şiasumeaceastăresponsabilitate,
pentrucă el esteîn posesiauneicunoaşteri
a
tuturorelementelor
careconcurăla elaborarea
unuisistemortograficcoerent,avînd,concomitent,
capunctdereferinţă
evoluţia
istoricăa sistemelor
descrierelilimbiiromâne.
Dinistoriascrieriicuti şi 1(p,76- 82)deIoanOpreaareîn vedereceamaicontroversatăproblemă
a ortografiei
româneşti,
readusăîn actualitate
deAcademie
prinamendamentele
propuse.
Istoriaredăriisunetului
fîIîn ortografia
românească
cu literelatine,încheiată
în 1953,
dupăunsecolşijumătatedecăutări,seînscrie'Înistoriaefortului
continuu
al oamenilor
de cultură,şi, in primulrind,al filologilor,
de elaborare
sistematică
şi riguroasăa normelorortografice.Tocmaide aceea,revenirea
acumla scriereacu â in interiorul
cuvintelor
esteconsiderată,de autor"absurdă"
i "anacronică"
şi afirmaţiase sprijinăconvingător
pe ° seriede
exemple,
uneleoferitechiardeproiectul
academic,
in care,de fapt,folosirea
luiâ nu sejustificădinpunctuldevedere.
alistorieilimbii.
în cadruldiscuţiilor,
şi-auexprimat
opiniileunnumărmaredeparticipanţi,
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,
Cuargumente
diferiteacestiaaurespinspropunerile
Academiei
considerăjd
că,nl momentul
actual,nu existămotivereale,ştiinţificesaude altă
natură,caresăle facănecesare.
Dacăîn România
ar fi avutein vederefienumairepercusiunile
denaturăeconomică,
în Moldova
depestePrut,înnordulBucovinei
şiîn sudulBasarabiei,
unde
revenirea
la alfabetul
latin,i adoptarea
ortografiei
româneşti
sintunmarecîştigdedatărecentă,
o modificare
a sistemului
ortografic
araveaconsecinţe
complexe.
Referinde-se
la ortografia
din 1953,acnzatăjneăde la inceput;darmaialesîn ultimul
timp,decomunism,
deslavofilie
saudeinten\lidedelatinizare,
vorbitorii
consideră
că în apreciereasistemului
ortografic
din1953trebuiesă se aibăin vederec:onţinutullui
ştiinţificşi nu
contextul
politicfu carea fostelaborat,
chiardacă,în acestcontext,generalizarea
scrieriicu î,
în esenţăpunctfinalal simpllfîeării
iortografice,
a fost transmisă
printr-uncanalputernic
ideologizat.
O altăideeregăsităînmaitoateintervenţiile,
darcare,prinextrapolare,
sepoatereferila
demnitatea
oricăruidomeniu
ştiinţific,
a fostaceeac;fthoric.ediscuţie
privitoare
la ortografie
şi
în oricehotădreasupraunoreventuale
modificări,
primulşiultimulcuvînttrebuiesă aparţină
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specialistului,
chiardacăla o asemenea
dezbatere
participă,
cu opiniilelor,şi alţioamenide
cultură.Aceasta
ni separea fi,în modesenţial,
mesajuldarşi semnalul
de alarmăpuseîn evidenţădetextulmoţiunii
adoptate
decătreparticipanţi
înîncheierea
meseirotundedeIaIaşi.
RoâicaRadu
Institutul
deFilologie
Română
"A.Philippide"
laşi,str. Codrescu, 2
STELIAN
DUMISTRĂCEL,
Luptainjurul litereiii şi demnitatea
Academiei
Române.
Imperauvele
integrdrii
culturale
a tuturorromânilor,
Iaşi,1993,94p.
Ultimacadea cunoscutului
lingvistieşeanStelianDumistrăcel,
Luptaînjurullitereiiişi
demnitatea
Academiei
Române,
apărutăla laşi.în 1993,reprezintă
unactculturalcu profunde
implicaţiimorale,care,dacăar fi fostasumate,prinreceptarea
mesajului,ar fi condusla
stăvilirea
nefastelor
consecinţe
pecarele-aavutşi lemaiareîncă(nuse,tiepentrucîtăvreme!)
"dualismul
ortografic"
instauratprinfIotărîrileAcademiei
din octombrie1991şi februarie
1993.
Scriindaceastăcarte,StelianDumistrăeel
proiectează
"ştiinţa"ortografiei
in orizontul
de
valabilitate
conferit
derespectarea
principiilor
lingvisticii,
principii
enunţate
cudiverseprilejuri
de marelevant EugenCoşeriu(principiul
obiectivităţii,
principiul
umanismului,
principiul
tradiţiei,al antidogmatismului
,i principiulbineluipublicsau al responsabilităţii
socioculturale),
demonstrind
celorîn măsurăsă înţeleagă
că lingvistica
este,ca oricarealtă,tiinţă,
supusăexigenţelor
ei interne,principiale,
şi, concomitent,
comandamentelor
externeobiectului
său.
Celcareciteştecarteapecareo prezentăm
aflăcăortografia
intră(prinspecificul
ei) sub
incidenta
lingvisticii
pragmatice,
intelegind
dece aceiacarevorsăoperezemodificări
pe acest
terenar trebuisăprobeze
în prealabil
o bunăformaţie
delingvist(întemeindn-se
perespectarea
principiilor
anterior
dublată
depregătirea
unspiritpractic
desăvîrşit
dereformJortografice.
simţultăţii, condiţii
obligatorii,
dar
încăinvocate),
nusuficiente
pentru
şi promovarea
unei
Carteaautorului
ieşeanseînscrieîn RiJzboiullitrdor
şi alfabetelor
,(cumavemposibilitateasă aflămde pe primacopertă)declenşat
prinHotăririle
Academiei.
In acestcontextmai
multdecitpolemic,autorulîşi legitimează
implicarea
în spirituldeontologiei
culturii,pr0punîndtuturorcelorinteresaţi
şilsauantrenaţi
în desfăşurarea
"ortografuidei"
un cadruadfCvat
de discuţii,prinluareaîn considerare
a cit maimulţifactoricareau condusla obliterarea
adevărului
tradiţieiortografice
româneşti
în favoarea
promovării
cu titlulde reparaţiea unei
"pseudo-reforme".
CarteaîncepecuunArgument
(alcăruicorolar,Mtlliw,nisiin:ripientis,
in errareperseverareestei scopulei,în senslarg),în caresîntformulate
întrebările
privitoare
la raţiunilei
consecinţele
practicealeschimbării
ortografice
preconizate,
gradulde"poluare"
politicăa ortografieiin vigoarepinăîn 1989,ca ,i întreblrilereferitoare
la oportunitatea
unormodificări
orţografice
în cadrulmQÎcuprinzător
al integrării
culturalea tuturorromânilor,
întrebări-problemecarevorprimirăspunsuri
în capitolele
următoare.
Considerînd
că "tăcereaofensatla lingviftilor
dinţară"le-arputea,.atragevinovăţia
de
complicitate
la puneream operăa ceeace paresă devinăo oblltL.'1aţie
pseudo-reformatoare",
StelianDumistrăcel
expunein capitolele
cărţii.grupateîn patrupărţi,principalele
repereale
uneidezbateri
pertinente
dinpunctdevedereştiinţific
şi angajante
dinpunctdevederemoeal.
Primaparte,Apeluride dincolode Prutşi de /fistru,are valOlm!'
de ,,exhortatio"
m
economia
cătţiiment. conţinînd
Iuăriledepoziţieale specialiştilor
b3sarabeni.
dincursul
anului1991,faţi de sclilinbările
ortografice
pe atuncidoarpreconizate.
Pe cîndbasarabenii
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. sperausă tie "auziţi,înţeleşişi susţinuţi",
in Academia
Română
tensiunile
inovatoare
eraualimentatede creşterea
"suspiciunil.or,
întemeiate.
faţădeo epocăde arbitrarşi dictat,'fav.orizind
impostura",
folosindu-ne
de cuvintele
dintitlulceleide-adouapărţia cărţii,în careautorul
convoacă,
în sprijinul
evocăriicontextului
realal modificărilor
ortografice
operateîn 1953(cu
rectificările
din 1965),toatedatelenecesare
uneibuneînţelegeri
a fenomenelor,
Sîntdescrise
aiciîn mOdsuccintşi extremde sugestivcondiţiile
social-politice,
lingvistica
"ambalată"
în
limbajul
propagandistic,
conformismul
in susţinerea
Ideilorsaua schimbărilor
(inclusiv
schimbareaort.ografiei)
concretizat
în "frazele-paravan"
careintrau10structura
,,introduceri!or"
din
oricelucraredespecialitate
dinaceavreme.Dupălecturacapitolelor
acesteipărţi,numaireaua
intenţiemaipoaterămînetnfeudată
resentimentelor
faţăde "epocadearbitrarşi de dictat"instauratăde comunism.
nemai
voindsă discearnă
dinamestecul
de fapte,pe celebunede cele
reprobabi1e.
În parteaa treia,Doctrinarli pragmaticIn ortografie,
sintprezentate
dinperspectivă
sincrooică
,i diacroaică
principiile
ştiinţifice
aleortografiei
dela noisaudinaltepărţi.Sîntevidenţiateaiciargumentele
susţinqiibuneitradiţiia ortografiei
limbiiromâne,recunoscuca
atareşi de străini,insistîndu-se
asupraregulil.or
uneiortografii
funcţionale,
a căreieficacitate
prevalează
sauartrebuisăprevaleze
asupra"pedantismelor
lipsitedesens",asupra,,ispiteidea
prefaceîn filologpeoricebragagiu
saupeoricebăiatdecîrciumă",
ca şi asupraorgoliului
de a
"tocmi"ortografie
nouăcîndnuestecazul.
În fine,ultimapartea acestuieseusui-generis,
Luptatnjurullilere;â: imperativele
integrdriiculturalea tuturorromdnilor
1i demnitatea
Academiei,
are un maipronunţat
caracter
polemic.de o deosebită
elocvenţă
fiindtitlurileretoriceşi interogative:
.Academia
- salonde
conversaţie
ştiinţifică
fi literară?";
,.Afostoarespusultimulcuvîntîn privinţamodificărilor
regulilorortografice
ale limbiiromâne?";
,,PestecîţivaaniAcademia
va trebuisă facăIarăşi
concesii
uzului'1".Cunoscută
fiinddesfăşurarea
ulterioară
a lucrurilor,
acesteîntrebări
devindin
dramatice,
cumerau,tragice,cumtrebuieasumate
astăzideo conştiinţă
angajată
in luptapentru
adevăr.Transformarea
caracterului
întrebărilor
induceuncoeficient
sporitderelativitate
in orizontul,,imperativel.or
integrăriiculturalea tuturorromânilor",
relativizîad
totodatăînsăşi
..demnitatea
Academiei
Române",
mergind
pinăla a e scoatedindiscuţie.
Alcătuitădinperspectiva
respectării
necondiţionate
a adevărului
despreortografiile
de
azi şi de ieri, StelianDumistmcel
facedin carteasa o posibilăpiesădin dosarulpentru
,,Procesul
dictaturii
comuniste
in România",
procescare,o datăiniţiat,nu vaputeaocolitendinţeledictatoriale
manifestate
în trecutulnupreaîndepărtat.
perpetuate
şi astăzideAcademia
Română,
Păstrindu-şi,
cu olimpiană
seninătate,
echidistanta
faţăde'faptele,
incriminările,
frustrărilesaunostalgiile
(neasumate)
aleorganizetorilor
şi susţinăt.oril.or
".ort.ografiadei",
autorulnu
uităniciodată
să-şiprecizeze
poziţiafaţădeceleprezentate,
chiardacăo face,demulteori,sub
formaironieiamare(ocoor<J.onată
stilisticăa scriiturii).
Ironiaamarăesteprobabilceamai!
potrivităatitudine
pentrupistrareadrepteimăsuriînjudecarea
faptelor
izv.orite
dincomplexele
de inferioritate
afectatede oit.orii ortografiei
din anii'50, ca şi în judecareaacelora
justificatede complexele
de sllrioritateale,,ref.ormatorilor"
actuali.Olimpiana
seninătate
a
autorului
estefundamentată
derespectul
principiului
obiectivităţii,
pentrucă,.
altminteri,
criza
moralăpecarea provocat-o
acumAcadelnia
Română,
aducînd
mariprejudicii
ştiinţeişi omului
de ştiinţă,.
în speţi,lingvistului.
facedinconţinutul
acesteicărţio mărturieasupratraversl1rii
infernului
cultural,
caracteristic
nunumaitrecutului
.
.'
LuciaCi/or
Institutul
deFilologie
RomdniJ
HA.
Philippwe"
laşi.str. Codrescu,
nr.2
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AUGUSTIN,
De Dialectica,
ediţie,traducere,
introducere,
note,comentarii
şi bibliografiedeEugenMunteanu,
"Humanitas",
Bucureşti,
1991,237
p.
OperaSfîntului
Augustin,
Dedialectica,
tradusăîn româneşte
şi comentată
admirabil
de
EugenMunteanu,
constituie
un exemplu
deosebit
de interesant
pentruceeace amputeanumi
procesulde elaborare
a uneidoctrinesemiologice,
procesce se "desfăşoară"
in afaraoricărei
intenţiiexplicite
deacestgendinparteaautorului,
avîndcapunctdeplecareun"stadiu"iniţial
carearputeafi celdedemerssemiologie
folositîn definirea
dialeeticii.
Pentrua precizastatutuldeosebital dialeeticii
ca ştiinţă,SfintulAugustin"opţează"
pentruundemerssemiologie
în definirea
acesteia,
definiţie
ceconstituie,
dealtfel,începutul
hicrării:.Dialectica
esteştiinţadea purtabinedezbaterile.
Dezbatem
însăcuajutorulexpresiilor"
(p.37).Neestepropusăapoio clasificare
a expresiilor,
simple,i complexe,
considerate
într-o
perspectivă
semantică
şi semantico-sintactică:
"Sîntsimpleaceleexpresiicare[nu]semnifică
[decit]un singur[lucrul,ca de exemplu
homo"om",equus"cal",currit"aleargă",
disputat
"dezbate"(p.37). .Expresiile
complexe
sînt aceleacare,îmbinateîntreele, semnificămai
multelucruri",unuldintreexemplele
invocatefiindurmătorul:
Homoambulat"omulmerge"
(p.39).Perspectiva
sintactică
esteutilizatăşi în descrierea
opoziţieisententiae
simplicesVi.
sententiaeconiunctae.
Ca şi în cazulopoziţieiverbasimpliciaVi.verbaconiuncta,
în care
criteriulsemantic
eracompletat
decelsintactic,
în prezentarea
cupluluide enunţurimenţioeat,
criteriulsintactic
se sprijinăpecelpragmatic,
acestadinurmăfiindsugeratdeluareaîn considerarea prezenţei
unuiparticipant
la dezbateri:
,Jn schimb,[enunţurile]
care:reclamă[unparticipantla dezbatere]
sîntfiesimple,fiecomplexe"
(p.43).
Pentrulipurtabinedezbaterile
trebuiecunoscut
totatitdebine(dacănumaimult)modul
de funcţionare
a limbajului.
Demersul
alesdeSfintulAugustin
pentrua demonstra
acestlucru
esteunulpursemiologie.
Demersul
ar constitui,
deci,unprim"stadiu"al procesului
de elaborarea coerentei
saledoctrine
semiologice,
procesa căruievoluţie
poatefi observată
de-alungul
opusculuhii
Dedialectica.
Captatde"plăcerea
textului"
augustlnian,
EugenMunteanu
nepropune
comentarii
foarte
ampleasupraacesteiclasificări
a expresiilor.
Pe măsurăce demonstraţia
augustiniană
înaintează,asistămfa constituirea
primelor
articulări
ale.uneidoctrine
a semnelor,
"stadiu"ultimal
procesului
de carevorbeam.
SfintulAugustin
n-aavutîn vederepostularea
uneiastfelde doctrineînDedialectica;
estemotivulpentrucarenuputemmarcacufoartemareexactitate
toate
momentele
evolutive
ale acesteiteoriisemiologice.
SinguraevidentăCarepoatefi observată
estepunctulde plecareal procesului
de elaborare
reprezentat
de stadiulde demers.Apoi,am
puteavorbidecoexistenţa
unor"stadii"dedemers,
demetodă,
dedoctrină
"incursdea seface"
(MoIcs).
Experienţa
demersului
semiologie
aplicatîn studiuldialecticii
odatăfăcută(şi reuşităl),
SfîntulAugustin
continuă
înaceastădirecţiecaredevinetotodatămetodă
seUilologică,
maimult
saumaipuţinexplicitstă
în opUsculul
de carene ocupăm.
Sigur,acest"stadiu"de metodăera
prezentla modulvirtualîn celde demen!,
dupăcumputemrecunoaşte
,,!lemnele"
virtualeale
viitoareidoctrinearticulate
in "stadiul"de demersşi metodăconsiderate
la un loc.Ar fi o
exagerare
să afirmămcă SfintulAugustinşi-aelaboratdoctrinasemiologică
respectîndun
numărprestabifit
de etapeîn evoluţiaacesteia.
Descrierea
a ceeace amnumit"stadii"nueste
decito operaţie
de"laborator".
E vorbade..stadii"carecoexistă
tn text;singurul
dintreacestea
carear puteafi celmaibinedelimitat
estecelde demers;celelalte,cel de demerssi metodă
considerate
imPrcună,
demetodă
numai,dedoctrină
coerentă
sintprezente
mace!aşitimpîn lu·
erare,i nupotfi delimitate
într-unmodriguros
..Ceeaceesteimportant
e acestprocesincitant
deelaborare
a uneisolidedoctrine
a semnelor,
procescare"seface"singurde-alungulcitorva
frazeimplicîndu-se
unelepealtele,completîndu-se
ptnăla suprapunere
,i carepoatefi observai:
totu.şi
in Dedialectica.
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EugenMunteanu
observăşi comentează
detaliat,cu pertinenţă.
maialesmodernitatea
modelului
semiologie
propusde SfîntulAugustin.
înaintede toatee un modelcarecuprinde
celetreidimensiuni
decarevorbeaMorris,semantica,
sintactica
şi pragmatica.
Amvorbitdeja
despreprimeledouă.Dimensiunea
pragmatică
e introdusă
(şi accentuată)
în mod
prin
scoaterea
în evidenţă
ilrelaţieilocutor/auditor
in procesul
comunicării.
Caşi semioticienii
modemi,(şiaspectul
acestalifostdejasubliniat),
SfintulAugustin
consideră
semnulşi dinpunctul
de vedereal funcţionalităţii
saleîn procesul
de comunicare.
Diagrama
propusăde H. Ruefşi
discutatăde EugenMunteanu
(vezip. 147)ilustreazăschema,,rudimentali"
CIcomunicării
(scbiţatăde SfintulAugustinîn opuscul),alcătuitădin douăelemente codulşi canalul.
prezentela modulimplicitin sintagma
"sunetarticulat":
"Cuvîntul
estesemnulunuianumit
lucru,pentrucă,emisdeunvorbitor,
el poatefi înţelesdeunascultător
(. A vorbiîm,eamnă
a emiteun semncu ajutorulunuisunetarticulat.Numesc"sunetarticulat"ceeace poatefi
reprezentat
prinlitere"(p.49).
Celepatruconceptepropusede SfintulAugustin
în secţiunea'
consacrată
"puteriide
semnificare",
visverbi(intraducerea
luiEugenMunteanu)
subliniază
la rîndullorcaracterul
de
formare,
deelaborare
a doctrinei
salesemiotice,
avîndcabază"stadiu!"
dedemers.
Toateîncercările
de sistematizare
a problemelor,
de ordonarea lor, de propunere
de
modele(precum
celtriadical semnificaţiei
saumodelul
cuatemar
decaretocmaivorbim)
ii au
origineaîn ceeace amnumitfazade demerssemiologie
(fazăce implicăşi o tntenţiemetodologică).
Originalitatea
modelului
cuaternar
dinsecţiunea
amintită
estesubliniată
deintuireaunui
concept
dicibile,pe careautorulil interpune
întreverbum
şi res.Dicibile
esteun"termen"
mult
discutatdeexegeţiiSfintului
Augustin.
în consens
cuinterpretarea
propusă
deEugenMunteanu
(interpretare
cepuneîn valoare
întrealteleşierudiţiacomentatoruhri),
nuanţînd
altfel,amspune
că dicibilepoatereprezenta
o secvenţă
decupstă
dingîndirecareva fi informată,
darcareva
rămîneîn memorie.
Raporturile
ce se stabilesc
întreceletreiconcepte
pomenite
(dicibile,
verbum,şi res)sintexprimate
lanivelulhiidictio.Dictioestesingurul
concept-proces
al modelului
cuaternar
luatîndiscuţie,
concept
carearputeafi interpretat
,i cao încercare
destuldeoriginală
de a explica(într-oanumitămăsură)ceeace în studiilemai,,moderne"
se numeşteproblema
relaţieidintrelimbăşi gîndire.
Demersul
semiologie
poatefi recunoscut
şi în capitolul
carese ocupădeoriginea
cuvintelor.în analizaoriginiicuvintelor,
dimensiunea
semantică
estefoartepronunţată.
Dimensiunea
pragmatică,
implicită
in acestcapitol,va fi dinnoupusăîn evidenţă
în explicarea
conceptului
!lisverb;.Demersul
estetotsemiologie.
1 se"adaugă"
apoiceeaceamnumitmetodăsemiotică
(presupusă,
de altfel.de demers).
Plecindde la definirea
acestuiconcept(vezip. 81),Sfintul
Augustin
ne prezintă{)teorieîntreagăli procesului
de receptare
li semnului,
întemeiată
pe o
clasificare
a modalităţi
lorprincareacestaî,i poateimpresiona
auditorul
(vezischemasistemauzatădeEugenMuntearru,
p. 194).
Remarcăm
modernitatea
punctului
devedere31lgustinian
in ceeacepriveştepunereasub
semnulîntrebării
IIcapacităţii
auditoruhii
de a recepta"toate"tipurilede informaţii
caresînt
conţinute
in semnulcomunieat.
SfîntulAugustinatingep.
problema
obiectivităţii
sausubiectivităţiiîn receptare,
.,dictate'"
desemnul
însu,i.
în celedinurmă,doctrinasemiologică
augustiniană
va depăşicadruluneisemiologii
verbale.
în abordarea
problemei
obstacolelor
cepot.interveni
in procesul
decomunicare
(fuvedereadefQliriitipurilorde obsceritate
li limbajului),
SfîntulAugustin.
preferăsă înceapă
lltudierea
acestorfenomene
la nivelulsemnelor
non-verbale
(maifutti,iconice),
pentrulireveni
abiadupăaceeala limoojul
verbal.Demersul
acestaestein acelaşitimpinteresant
şi original,
dacăne gtndimcă, în Studiile,,moderne"
de semiologie,
se facedrumulinvers,adică,se
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porneste
dela metodesi concepte
alelimbajului
verbalcaresîntextrapolate
apoiîn semiologia
non-vrbalului.
Ceivhi cunoşteau
altecăipentrua aveaaccesla,,devărul"lucrurilor,
Pînăla finalasistămdejala inchegarea
uneidoctrinesemiologice,
de-alunguluneisingureopere,doctrină
considerată
deE. Munteanu,
şi pebunădreptate,
o metadisciplină
alecărei
ramuriar fi dialectica
(reprezentînd
dimensiunea
semantică)
şi retorica(reprezentind
dimensiuneapragmatică).
Ceeace ni se parefascinant
în opusculesteevoluţiaacestuiprocesde
elaborare
a doctrinei
semiologice
augustiniene,
Avindca punctdeplecare.,stadiul"
de demers
(careîl implicăpe cel de metodă),
aceastădoctrină,
o dată"constituită",
le va subordona
pe
amîndouă
şi nunumaiatit:vadevenio adevărată
trletadisciplină.
.
SfintulAugustin
neoferăastfelîn Dedialectica
(textdevenitaccesibil
cititorului
român
graţietraducerii
şi comentariilor
luiEugenMunteanu)
unrăspunsposibilla întrebările
cares-au
pus şi se maipunîncăin legăturăcu statutulsemiologiei:
demers,metodă,disciplinăsau
altceva.
FeliciaNiţă-.lJunku
Facultatea
deLitere
Universitatea
"Al.1.Cuza"
laşi,Bulevardul
CQPOU,
ru'.11
oi<
'"'"OMULŞI UMBAJUL
SĂU.Studiain honorem
EugeniaCoseriu,număr
din ,,Analeleştiinţificeale Universităţii
«AL.I. CUZA»din Iaşi",t, XXXVIIIXXXVlII,
Lingvistică,
1991- 1992,EdituraUniversităţii
,,AL.1.CUZA",
Iaşi;{1993J,
360p,
"înştiinţacomtemporană
a limbii,operaluiEugenCoşerinesteunspaţiu,intr-unanumit
sensprivilegiat,
in careseÎntilnesc
i semodelează
aspectediferite,contradictorii
chiarînainte
de a fi intratîn acestspaţiu,întrebării răspunsuri,
saunumaiîntrebări,
daracesteatotdeauna
incitante,
privindprobleme
fundamentale
alelingvisticii
ca ştiinţă.
"alelimbiica obiectde cercetarealeacesteiştiinţe".EstefrazadeinceputIlRaportului
Comisiei,
instituitede Senat,pentruconferirea
titluluideDoctorhonoriscausaal Universităţii
"Al.1.Cuza"profesorului
Eugen
Coşeriude la Universitatea
din Tubingen
(Germania),
raportce deschide'lfolum.ldublual
secţiuniide lingvistică
a ,,Analelo!
ştiinţifice
aleUniversităţii
Al. 1. Cuza"pe"1991şi 1992,
constituit
în volumomagial:
OMUL
ŞIUMBAJUL
SĂU.Studialinguistica
inhonorem
Eugenio
Coseriu(editori:
Dumitru
IrimiaşiEugenMunteanu).
.
Studiileşi articolele
reuniteÎntruomagierea
acestui"spaţiu"
în careo poziţieprivilegiată
o areînsuşicreatorul
lui,sîntcomunicări
prezentate
departicipanţii
la Colocviul
omagialinter
naţional,,Eugen
_.UD
marelingvistcontemporan"
(Iaşi,aprilie1992).
Conferinţaprofesorului
Coşeriu,
in deschiderea
acestuicolocviu,Principiile
lingvisticii
ca ftiinfi1
a culturii(p,11-21),seconstituie,
de
într-oprezentare
,;peîndelete",
a profitului
ştiinţifical unuilingvistremarcabil,
profilconturatcuprecădere
in liniaunorprincipiienunţatede Aristotel,
Hegel,Leibniz.Iar textuldesprecelecinciprincipiidiscutateca
principiialelingvisticii
caştiinţăumanistă
nuestedecitunpretextpentruarticolele
volumului,
îndeosebipentrucelegrupateîn cadrul
EugenCoşeriuşi dezvoltarea
lingvisticii.
Profesori
dela diferiteuniversităsaueercetători
(volumul
defaţăreprezintă
o dovadăin plusli
faptuluicăpentrucomunicarea
întrelingvi desprelingvistică
fi operaprofesorului
Coşeriunu
existăgraniţeteritoriale)
propun,in lucrăriledinaceastăprimăsecţiune,fie prezentarea
unor
contribuţii
lingvistice
personale
în luminaconcepţiei
coşeriene
despreo seriedeprobleme
controversate
ale lingvisticii
(WolfDietriech,
.4.dverbes
pro-aâverbeset
IfwrpÎl.errres,
il la lumiere
de la tMariedespartiesdudiscoursd'Eugenio
Coseriu,p, 21- 31;Alexandru
Dînd,Afinită!i
semantico-jUnc!ionale
dintrepronume,i adverb(in luminaconcepţiei
.lui EugeniaCoseriu
privindcriteriilede identificare
a pi1rfilor
de vorbire),p. 31- 31,fie .interpretări
deosebitde
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interesante
aleunoraspectemaipuţincunoscute
aleopereidistinsului
lingvistromân(Dumitru
Irimia,Literaturalui E. Coşeriutn limbaitaliană,p. 51- 57;StelianDumistrăcel,
Material
lingvistic
basarabean:
dupd50deani,p, 51- 61;PetruZugun,EugeniaCoseriudesprecaracteristicilenumelorproprii,p, 83 87) sau ale ... "gindiriilingvistice
coşeriene",
Iniţiativa
aceastadinurmăîi apartineloiEugenMunteanu
carecomentează
cuvădităfamiliaritate
a textuluiclasicde."teoriea limbajului"
cîtevadintrecontribuţiile
lingvistice
eoşeriene
esenţiale
cărorale găseşteprimeformulări
în operaluiAristotel:
"esenţaprocesuală
a limbajului,
explicareaschimbărilor
lingvistice,
raportulfonuă-substanţă
in limbă,definirea
semnului
lingvistic
dreptlogossemantihis,distincţiaîntresemnificare
şi desemnare
şi problemaarbitrarietăţii
semnuluiIingvistic"(EugenMunteanu,Componenta
aristotelicăa gindirii lingvistice
coşeriene,
p. 73- 83).Remarcabilă
ni se pare,i încercarea
(izbutită,
de altfel)lui Constantin
Domintede înehegarea unui "breviarbibliografic
comentat"Coşeriuîn limbaromână:
Reflectarea
InRomdnw.
a activitd{ii,
concepţiei
ştiinţifice
şi opereisavantului
EugcnCoşeriu.
Limbaromânăreflectatd
Inoperasa (Breviar
bibliografic
comentat)
(p.37- 51),
Lucrăriledin celelaltetrei secţiuniale volumului
(Teorialimbiişi istorialingvisticii,
Lingvisticd
aplicatdşi comparată;
Semanticd
şi lexicologie)
prezintăo seamăde contribuţii
în
diferitedomeniiale lingvisticii.
DumitruIrimiant propune,
pornindde la şi oprindu-se
la
Eminescu
şi Coşeriu00 răspunsargumentat
la întrebările
ce se ivesctn legăturli
cu raportul
om-limbă:
,,'Înspatiulom-limbă,
înscris,defapt,în raportul
om-limbă-lume,
poziţiaomuluifaţă
de limbă(în Interdependenta
cu poziţiafaţăde lume)este determinată
înaintede toate,i
descrisăde specificul
tipuluide cunoaştere
,i de specificul
comunicării"
(Omul
faf4cu limba,
p. 118).într-operspectivă
interesantă,
ne sîntprezentate'xquelques
situations
de I'ancragepsychologique,
rtalisiăpartirdesoppositions
quela langueinstalleentrelesformesmodales-temporellesdesverbes"în Valorisation/de.VJlorisation
- valences
psycholO1f.iques
de l'opposition
linguistique
(OanaPopârda,
p. 133- 139).Traducere
şi metalimbă
estetitlulunuiarticolincitantcentratpe o problemă
ce se dovedeşte
pînăla urmăa fi unade teoriaşi practicacomunicării
. ..Ince variantăa limbiiserăspunde
la o întrebare
metalingvistică?
în metalimbă
sauîn
vorbireaobişnuită?
(p.154).Răspunsul
celordouăautoare(FloraŞuteuşi RoseStein)interesează,credem,pe toţi cei ce subscriu"clasei"lingvitilor.O recuperare
generoasăa unei
gramatici
universale
dinsecolultrecutrealizează
IoanLobiucîn Gramatica
universală
(1812)
a luiLudwig
Hemrich
Jakobşi actualitatea
ei.Autoruldemonstrează
suficient
de convingător
căaceastăSchifddegramatică
universall1
"anticipează
atîtdebine,,dejudiciosşi de directdoctrinaluiW.vonHumboldt
şi,prinea,pe ceaa luiF. deSaussure"
(întrealtele)(p.121- 133).
Unarticoldeosebit
deinteresant
îl constituie
celalMioareiAvramdespreGenulsubstantivelor
străineIntrebuinţate
ca atareIn limbaronu1nă
(p.171- 179).în.manifestarea
şi maialesîn
impunerea
unuiadint.receletrei criterii(saunu numaia unuia)descrisede cercetătoarea
bucureşteană,
criteriicefuncţionează
înprocesul
deatribuire
a unuigengramatical
substantivelor ştrăineîntrebuinţate
"caatare"în limbaromână,
intervincitevacaracteristici
propriiacestei
limbiromanice,
print;recarei postpunreaarticolului
definit.O altă contribuţie,
la fel de
interesantă,
esteceaa luiC.Dîmitriu,
carenepropune
o seriedeargumente
pentrua demonstra
că ,,iln'existepasd'arguments"
pentruexcluderea
articolului
"dunombredespartlesdu discoursclassiques"
(p.190)(Voit-OII
aclure l'articledespartle:;dudiscours?,
p. 179- 193).Tot
o problemă
deapartenenţă.
laflex.iuo.e8
părtilordevorbirededataaceasta,
estepusăsubs.emnul
întrebării
de&aterinaTeodorescu
(InlegdturiJ.
cuapartenenţa
prepoz.iţiilor
şi a conjuncţiilor
la
flexiunea
pdrţilortieI/orbire,
p. 256- 211).Coocluzia
autoarei,
conturată
în cadruluneimcercăriambitioase,
aceeade li "contura
multconte!itatul
conceptde cuvint"(p.269),esteunade
negarea acesteiapartenenţe.
Douălucrăride lingvistică
aplicată comparată
ce se remarcă
prineleganţademonstraţiei
sintcele!!emnate
deMariaDimitrova
Algunos
aspeCîo$
de
la modalidad
verbalen espaiiol(intentode aplicaci6n
de unateoria)(p. 193- 213)şi Mario

213
Vilela.Comparo,';w
emponuguls,j'rtAncls
" I!spt:mJwl
(p.271-·2(5). lucrărice '
de
altfel,fi o semn!de coocluruin
In acelafiu
al.l:l,ilor .romanice,
le
IJÎ
articolulluAM. A. QllbirlsdIi
despre,,fua" participiului
in acesteliJilbl(CtmSideroJii
asuP''a
sfereiptlrticipiidui
din limbik:romtm.p. 13 - 229).rn domeniullimbiiromâne:
GavrilIstratI!:
prezintă1)$UÎtl fapte& limb5ce-i3e!'VC$SC
<h-cpl.
argumtepel1ll·u.
Sl:lstlflerell
afirmaţl.din.fInalularţkoluluipotrivit
direia"Trli(:b.!fătorii
Palieith la ()rtie aparţmgraiuluidin.sudulTrl.msilva!1iei,
in..C&'It p!tstfeuă.pîniin momentul
de faţii,elegll'.lr.tele
de.fu.nbă
caracteristice
textel()f
DOOlitrevecbi,
.din.secolulal XVI-lea"
(p,232)("Paliadf!laOriJştie'"
fi
'imbarom4ndliterarIJ,
p, 229__233).Citevaoonsidertiiinteresante
nesintpropuse
de Criliitina
Floreî;cu
..in legăturăCl.IOrigi(J şi evoluţia14.nui
sens $pedficromlirlesţului
".lăsă"
(p.327- 333).Autoasea
concluziooem
"in limiteleuneirezonabile
probabilităţi"
că seI1llul
remânesc
.de'a cpborfai lui llJsd,,reprezintă
o rţt1edarearhaicăa lat. lassus"(p.(31).Alte
articolesîntin<:ercări
maimult$aUmaipuţinizbutitederedefinire
aurloraspecte.
(<:Oi1.Ceptuale
sau nu numai)de semanticăsau lexicologie:
F..manuel
Vasiliu,Sens, concept,obiect
(p,159- 1(1), TeodorCotelnic,Conversiuneaca procedeudt! fOmTi4re
CIcuvintelor
(p,<301
- 313).
Notaeduoritor,
Dumitru
lrimia,i EugenMunteanu,
care'incheie
volumul,
se constituie
parcăîntr-econcluzie
a meidemonstraţii
logice(desfăşurată
de-alungullucrărilor
celorpatru
secţiuni)
a afirmaţiilor
din,,RaportulC,omisiei,
instituită
deSenat,pentrucoofc.rirea
titluluide
doctorhOY!oris
causaal Universităţii
«Al.I. Cuta»domnului
profesorEugenC.oşeriu
de ia
Universitatea
dinTUmngen
(Germania)"
caredeschide
acestvolumomagial,'Volum
ce rep1X}·
zintă() iniţiativăextremde lăudabilă
iaeditori
lor (maialescă !Hadovedit,i fructuoasă)
poate,\.10mceput.de"serie"a volumelo!'
omasialededicateîn spaţiullingvisticii
româneşti
profesorului
EugenCou.
FeliciaNiţlt-JJumm
JiMANUEL
VASH,1U,
Introducerein teoria limbii,Editu;,aAcapmiei Române,
Bucureşti,
1992,114p..
"
Expansiunea
conceptuală
pe carea cunoscut-o
tiinţa despreSte şi şmnţalimt>iiîn
se(;olul
nostruşi, maiales,diversitatea
teoriilorşi metodelo.r
dinaceste.domenii
m:x:.esită,
fără
îndoială,eforturisÎstematizatoa.re
i mcercări
de corelarein scopulrealizării
uneivi:r..iunÎ
unitarein ciudaatîtorperspective
(al?i!.rent)
netdiferenţiate
şi chiarincompatibile.
Dupăce,în mai
m.ultelucrărip1.lblicat
anterior,cercetase
diferiteaSpt'deal.elimbiiasupracărorase
ltindix'(a
con!elIrporatIă,
în
fn teorialimbii,&:narmel
VasiJil.l
sinteza1:1:'4)linigvistic;e
rI!od.en:le
prinanalizaconceptelor
de
deseori.expHcate
şi
în
lCl!;,,,,.u;,a
cu
şi fmor!lo;;rlc
intuitive.
Dupăprezentarea.
cîtorvadirltre3$pţlctele
generale
referitoare
la semnşi la
semne(semiotica),
cărciai se litabilesc
raporturile
cu lingvistica,
EmanuelVasilill
,m.i>uz.ează
într-osecul1espedală
semnullingvistic
dinpe.rspectiva
semnificării.
Problema
care puneîn
acestse.!'Is
esteaceeacare
semnificării:
esteacestatepre2',ootat
de
de
Pentruautor,semnul
este{}
(=o sllităconstituită
fiau.maiUlulteSUflete)",
caracterizată
deliseaflamtr-o
sistematică"
("AI
unobiectl><ll.lQ
cla;sădeobiecte).
Eltistăin
o
ne·
şicooceptin acestm.od,semnuldevine" reaIitt.",'U dublă

la
Emanuel
Vasiliurea.tizind
astfelo comomare
Il celor
baiiîmîWftt$Ulte
inlegătură
cUaceastlproblemă.
ootiuniiloi
fim.In!lta!leCMe
privesc"ooitlţHe
limbii",autorulincludemOlIeaoordii
:>patfi
speciale
deanalizi.Du el, ,,fum'femul
esteceamai
cufuncţiedeî!lelDn
fnt;r-o
limbidati"(p.27),un semnireductibil;
enunţulfiind,,0
1IOO''V('ati·
demorfeme"
(p.29).
i'n&u,i
estefuacestcazl.inenuraţ
(un"enunţminimal")
mmfemele
cămiaexistă,·Jn
modobligatoriu,
fie00 singur,.m.orfemliber"
(carepoate
caollituifi singurunenunţ),fieunsingur•.modemsemilegat",
carenupoatealcătuisingurun
emmt.dar,tmpreunicu00,,morfem
legat"(sufix,dcsinenţă)
poaterealizao astfeldeexpresie.
jK:atcaz, dacă morfemelelttgatesint părţilecuVfntului
care se adaugăradlcalului,
,,mNfem!\li
liber"esteradicaiultmu,i cindpoateconstituica atareun cuvint,in vremece
,,fI'IOOfenllll
semilegat"
esteunradicalcepentru alcătuiuncuvinttrebuieintotdeauna
sprijinit
de "lnorfem
legat".Emanuel
VIlsiliu
consideră
morfeme
gramaticale
"ac.ele
morfeme
a căror
pri!lPlltiesti!obligatorie
in celpuţino construcţie
sintactică",
căci"o construcţie
sintactică
nu
elitetJtcevlldecîto combinaţie
de(omlegramaticale"
(p,31).
Pe un spaţiuamplu(p,46-69),autorultrateazăproblema
semnului
lingvistic
dinpersdisciplinelor
atribuitesemioticiide cătreCharlesMorris.Dupăcorelareaopiniilor
tui!lemiotician despresintaxi'i
cu modulîn careFerdinand.
de Saussureconcepea
organigramaticali
a sistemului
desemne,la ambiifiinddefaptvizaterelaţiilecare.se stabilesc
semne,Iingvistu!
româncoestatăel intrenoţiunea
de "gramatică"
dinlingvistica
struch}raJl,î ceade "sintaxă"
in accepţia
luiMorrisexistăunaccentuat
gradde afinitate,încîtnu
eronatsă se admităcă prinnil'amatică"
se poateintelegeceeace semioticianul
american
numeasintaxd.Nuestegreudeobservat
că astfelEmanuel
Vasiliureuşeştesărealizeze
o coedesăvîrşită
intremodulde definire.
a morfemului
gramatical
şi modulde concepere
a
gramaticii.
Totodatăse stabileşte
că,in conceptul
generalde ,,gramatică",
se potcuprinde
atît
gramaticile
analitice,
cit şi celegcnerative.fn
acestmod,Emanuel
Vasiliuatribuiegramaticii
.posibilitate.a
de a intruniunnumărapreciabil
dechestiuni
referitoarela relaţiiledintresemne,
realizîndu-se
astfelfi primaetapăa integrării
concepţiei
luiMoo:is
inteorialingvistică.
Cîtpriveştesemantica,
careareca obiectstudiulrelaţieisemn-obiect
şi esteplasatăde
Momspe primulloc in teoriasemiotică,
esteprezentată
de EmanuelVasiliuca disciplina
lingvistică
CMeviui:lzli
conţinutul
elementelor
lexicale.
Pentruacestlingvist,estepreferabil
să
se considere
el:!.
"semll!Jî
semnifică
obiectulimpreuniJ·
cu corelatullui mental,conceptul"
(p.
realilJ:ndu-se
astfelo medieintresoluţiile
ceraport.au
semnuldoarla concept(cumprocedI.F. de Saum.ure)
sl!.tli1lll.uai
111
obiect(potrivittradiţieinominalistice).
Astfel,semnuleste
(careestedesignatum
pentrusemn),ipen4"ua expl'Îma
con··
unuiobiect,sel1!Du!
areca designatum
cQI1ceptul
însui, aşacumeste
sub:>tanl.ivelor
caresenmificli
constrocţi
ai raţiuniisauai imaginaţiei.
te adevăratcă
exislio
a
IDcazulprezenţei
sauabsenţei
obiectului,
darmodulde a concătre:lImuelVasUl\!
nurelevăsuficientă
unitateatîtatimp
lţirlUbJl semnului
estediferitîn cele
incîtsensurile
(submportcognitiv,logicfi chiarpi'î!tgmatic).
Cu toate
achleipr<ilCU:ări
importante
in legătură(.'tIclasificarea
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
denumeleproprii,nuau ca extenCO!'J!i!ltaiIlt(intotdeaurlll
"'-""''t'hfaptexplicabil
prinabordarea
exten5ÎonaIă,
dai
pet'sdi'va oinl.ltuliui(intens.iunii),care
vizcaziiplasareaIIIcadrulcomu-

nicării.,i din perspe<:tivli.$lstem.atîCă,
dacăavemin vederecă şialle pronume(prm:um
el,
acestaetc.)aula felunsingur"obiect".
în sfirtit.insă,idenlJl1lirea
semnedescriptiv/!!
parea fi
nepotrivitli
dacăseiain considerare
faptulcăprinelenuserealizează
o descriere,
cio •.numire"
pUrfi #mplu.
'Emariuel
Vasiliudezvoltăo dezbatere
instructivă
in legăturăcu "categoriasemnelor
gerâle". al doileaaspectal "semnelor
descriptive",
mde includecuvintecare..aparţinunor
pmţi de vorbireca substantivul,
adjectivul,
verbul"(p, 74-75).Semnelenoa-descriptive
(logice)sint,dupăautor,celecare,,nuauo extensiune
de naturăobiectuală",
ca in cazulconjuncţieifi saual.adverbuluinu.
Aceasta
nufmpiediCă
insăasemenea
cuvintesăaibătotuşio mtensiune
proprie,i dist.inctă
Avindin vedereacestedisocieri,
Emanuel
Vasiliuanalizează
dire.
renţiat,i intensiunea,
manifestatii,
i'nconcepţia
sa,ca o modalitate
de raportare
a semnului
la
obiect(designatum).
Dupădiscutarea
cadrului
teoretical unordirecţiiştiinţifice
precumsemanticatradiţională,
analiza.
semiCă.
sauanalizacfmpurilor
semantice,
acestlingvistajungela CO[1clupa.Cădomeniul
teoretical semanticii
concepute
deMortisestemaivastdecîtoricaredintre
acestea,intrucittriadasemn-obiect-interpretant
acoperăintreagagamăde problemeavute:m
vedere.
dedisciplinele
respective.
Citpriveştepragmatica,
ceade-atreiasecţiunea.
semioticii,
aceastaareca obiectrelaţia
dintresemn,i asenţiiparticipanţi
la actulcomunicativ.
Existenţa
simultană
la semneleIingvisticea trăsăturilor
ceţindetoatecele.treipalieresemiotice,
nu-lîmpiedică
peE. VasiliusăconstateCădacă.pragmatica
arecadomeniu
re1aţi,adintre
semni interpret(agent),ea seidentifică
cuînsăşi"activitatea
desemioză"
(p,91).Cu'toateacestea,dinpunctulde vedereal cercetării,
sepotfacedistincţiile
nintre.
fenomenele
careţindesintaxă(::gramatică),
desemantică
saudepragmlltiCă.
DuplEmanuel.
Vaîliu.pragmatica
poatefi considerată
o.disciplină
recentă
numaidacăse.auin vedereeforturile
orientate
spredelimitarea
ei precisădealtemodalităţi
de
investisare
a originiişi funcţionării
semnelor.
Dar,cercetarea
relaţieidintrelimbăşi psihologia
vorbitt>.rilo.r
reprezintă
de fapto.amplăinvestigaţie
menităsărelevelaturapragmatică
Illimbii..
De asemenea,
disctincţiadintreJimbă
,i vorbire,realizatăde Ferdinand
de Saussure,
reflectă
tocmaidişti.nserea
uneisumedefenomene
lingvistice
legatedefuncţionarea
caa'T: a limbiifu
contexte
sO<:iale
specifice,
dependente
devoinţaIndivizilor
carevorbesc.
"Vorbir.,a"
în accepţie
saussurianăarP
deci,dupăacestlingvist,
numeroasepl.]ncte
decontactcu domenlulpragmaticii
şi, in acestmod,se constatăcă in interiorul
Iingvisticii
s-auelaboratdirecţiiteoreticeşi modalităţidecercetare
care,fărăa fi etichetate
caatare,reprezintă
tradiţiapentruceeaceMorTis
a
sistpmatizat
subconceptul
..pragmatică".
Cumerafiresc,Emanuel
Vasiliuaminteşte
contribuţiile
lui J. R. Searleşi ale lui J. L.
Austin,teoriaactelorde limbajfiindceamaiclarăstructurare
teoreticădinperspectiva
pragdiaticiicadisciplJnă
tţOretică.
întrecuvintele
"cufuncţiepragmatică"
sîntmenţionate
înprimul
rîndpronumele
personale
(p\..lQ3)şi.unelemorfeme
fle:ltÎonare
aleverbului(celecareexprimă
persoana).
Sferaunorastfeld!?ţllv.i:nte.
esteinsămailargă,cuprinzînd
şi adverbele
detimpşi de
locşi construcţiile
"perfonnati.ve".
Defapt,trebuieobservat.că
în cadrulcuvintelor
praglnatice
sepotincludeşi altecategorii,
precum
pronumele
demonstrative
sauuneleinterjecţii
(cel.ecare
realizează
unîndemn,
o rusăminte
sauo cbemare)
etc,
Ceeaceestepregnant
inpaginile
cărţiilmroducere
m teorialimbiiesteefortul.
un.iJk-:ator
al autorului,o.rientat.
sprecoreIar uno.rteoriişi conceptedeseoridirecţionate
şi
construite
uneoricareplicădinpornirea
deanularea altorteoriisauconcepte.
Catelalt,,;lucrări
alesale,Emanuel
Vasiliureuşeteinsăsă reali7..eze
o prezentare
coerentă,limitată
la esenţial,
fărăinsăa rămineIasimplaexpunere
deteoriişi metode.Utilitatea
acestei.lucrări
estein afară
deoricediscuţie,căciesteprintrepl.]tinele
realizate
la noicarereuşesco introducere
documentatăşi,în ciudadimensiunilor
reduse,aproape
eXhaustivă
a ceeace repr.tintăteoriaul1gvistic.ă
a secolului
al XX-lea.Conlloovenţain
demonstraţie
fi difiniţiilelimpezimăresc
În-
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IoanOprea
IrutitutullkFilologie
·Romdnil
,,1\-.Philippide"
Iaşi,str.Codrescu,
nr.2
VASILEPAVELAllas141
lingvisticrortidnpe regiuni.ambia •.nordulBucPlIinei,
TrWl$11i$tria,
vol,IFierăr. meşteşug(ire(J$c:(J,
t1mpli1r/Q,
de..., Cbi,ină!J,
Editura"ştiinţa",
239p.
volumului1 al. .,4.tlasuiui
lingvisticrom>ape regiuni.Basarabia.nordul
(AlB Bas.. Bucal'
.. Transn.),eoesacrattermlliologiei
.fiermeişi
meljt"",ugăreşti,
este-ua adevărateveni.mClit
inţific ..pentrucerculrestdnsal
dielectologilor
şi pentrumiculuniversalistoricilor
limbiiromane.
Aceastăapariţieestelmpeetantă
dinmaimultepunctedevedere,pe carevomtncercasă
k enunţăm
doar,rînd,
dqi ele
merită
o discuţie
!lprofundată.
Înprimul
cuacest
vomm
semarchează
o datăimportantă
în lingvistica
românească:
deceniide echilibl'istîcămpotriva
pseudoştiinţei
aservitepoliticului.
mareamistificare
lk·,treţi:nuită
deteoriacelordouăIimbifi popoare- Iimbaronl.ânlişi
limbamoldoveneau:ă,
respoporulromânşipoporul
moldovenesc
- estecombătută
nudoarimplicit,ci şi explicitîn
Preliminarli,
o introducere
condensată,
semnatăde autorulvolumului,
doctorulîn filologie
VasilePavel.Autorulreiterează
ideeacă încăde la Îl1ceputullucrărilor
la Arlasullingvistic
moldovenesc
(ALM),pe careALRR
Bas.Bucov.Transn.ilcontinuă,
atitiniţiatoriilui, cit şi
lingviştiidin Româniaau considerat
ALMca'pe un atlaslingvistic
regionalal dialectului
daeoromân.
Acestlucru,carese evidenţiază
teoreticşi practic,prinraporturile
strinsedintre
chestionarele
ALR,ALMşi NALR,
prinintroducerea
punctelol.'arichetafe
multtimpîn uJ'Il1ă
de
Gusta"Weigand,
SeverPopşi EmilPetroVi.ci
.(iI1total68 de localităţi)
în ·reţeaU8'
atlasului
graiurilor
româneşti
dela estdePrut,princotelaţiile
sistematloo(nu
numaiprofitabile,
darabsolutnecesaredin punctde vederetHnţific)eere-se-facîntre diferiteleaflaseregionale
d.acorom.âneşti
şi printrimiterile
laALR.
Acum,
cuacestvolum,altetreielenierttenoi
vinsă.impună--sperăm,definitiv
" adevărul
căde-oparteşi dealtaliPrutului
trăieşteacelaşipoporroân,câre vorbeşte
aceeaşi
limbămm.ânt
i celmai imp1)l1:ant
elementnouestealfabetul
latinîn caresîntredactate articoleleintroda,di\lc
i anexele,legendele
hărţilorşi cementariile.
Ca o /c.onsecinţă
a
adoptăn!
scrierii
aldoileaelement
denoutateeStefolosirea
t.ranscrierii
foneticea
",Uasel.or
printr40
operaţie(ceimplicăanumite
riscuripeplanuHoneticii)
echivalare
a trru.ucrierii
fonetice
dinAL.M
(bal.atăpe
sloveleruseşti)cutranscrierea
fonetică
aUillsel.ilc
rI)Dlîineşti,
ade'ptată
şi.deALRR
Bas.Bucoy.Transn.
cual
elelIu'Jlt
110Utitlulnoiiserii-discuţii'lorfi probabil
meniu.Ni
eli'fid-luiVallHe
Pavel,cătitlulputeafi şi Atlasullingvistic
român.Teritoriul
enCllWiI?
(ALREst),chiardacăptlnctelecartograficel-4maramureene
din
RC'ig\l.m';i3
l'r1'l!.1"lC:afj'latiică
nusîntnici"del.aestdePrut",nici,;enc1ave".Pe
dealtăparte,soluţia
!.::.axe.
.Niajuns,departedea fi perfectăsaucomodă,
este,totuşi,coow..nabHă,
deoarece
titlul
ennmerli
"trei
debază"nudoarcuantecedente
istoricedelaun moment
diferite,ci şi cu
dovedite
dialedale.Dar,
caşi ÎIIcazulpunctelor
1-4,caresînt"altceva"
nul:naiîn
interic'nl!
I.IJlRBos,Bucal'
..Trwun.,darOIqi in comparaţie
cuALRR-Mar.,
intervinşi aici
unitatelingvisticidistinctă
de"sl.Idul.
Bucovinei'!,
iar aceste
,;Suc'Clvitoei"
sînt,.dinperspectivă
Istorică.
ilingvistică,nordulMoldovei
(casă

-------------------------

RECENZII,
REVISTA
REVISTELOR

numaivorbimdelocalităţile
dinţinutulHerţa),Totastfel,
esteo denumire
doarsudului(cindvaîn componenţa
ŢăriiRomâneşti),
iar
ei la totceImperiul
a răpitîn 1812esteo operaţierusească,
princares-avrut,încăde atunci,separarea
vidualizarea,
ofieializată
prinnume,vezii denumirea
,.BUf.;ovina",
impusăde eeIăl.alt.
J.lupelrui,
după1775)jlJll1ătăţii
esticeaMoldovei
istorice.
în al doilearind,importanţa,
în planteoretici metodologie,
a acestuiprimvolum
ALRR
Bas.Bucov.Transn.constăin ideea ţj.rgumentată
şi pusă11'1
aplioarecu
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''';.
trebuleconsiderate
deosebit
deimportante
pentru
caracterului
desistemal
larulni"(op.cit.8).Cucredinţa
mârturisită
că
li simbolurilor
iricartografie
lingvistică
poateducenudoarla
mdi de
Il
unorelemente
deanalizăetimologică
li
ce existăsub
aspectmorfo-sintactic
intreunelesinoo.ime
fazedifel'itede î!:!'Im,lU"
calizare),
dr.VasilePavelpledează
cu
(op.cit.
o ierarhi.zare
11Sifbo...
lurilor(hărţile,de fonnatmic,nu permitaotarearăspunsurilor
decîtprin
Această
ierarhizare
trebuiesă ţinăseamade structura
vocabularului
analizat(in acestcaz,douăterminologiimeşteşugăreşti),
organizat.prin
cele"treitipurimaiÎnsemnate
de unit.ăţi
denoaunetive:
cuvinteprimare,cuvintederivateşi îmbinăridecuvinte".
tn consecinţă,
pentrufiecaregrupse
propune
untlp-anume
de.figurăgeomc-m(::ă.
Quvintele
primare(uniti\ilexicale:moştmite
"i împrumuturi
străine- acesteadinurmăconsiderate
ca formeprimarein
rentdestructura
lor:simple,derivate,
compuse
sausintagme
'
doarÎlllimbadeorigine)se noteazăcuuncerccu suprafata
albă mairăspindittermen
mar)şi,in ordinedescrescătoare
a frecvenţei,
cudiferitefigurigeometrice
cu suprafaţa
Pentruderivates-aufolositaceleaşisimboluri,
darsetniînneg.rite,
iar pentruunbin,ăril.e
vinte,aceleaşisimboluri,
culinii(negre,respectiv
albe)în diferitepo;r.iţiLîn
denţierea
variantelor
foneticeşiaccentuale
aleaceluiaşi
termen(primar),se apelează
in interioralsimbolurilor,
Aplicarea
riguroasă
a acestorprincipii
impuneo analizăprealabilă
listructurii
termenilor
şi are avantajul
că grupează
subacelaşisemn(cuvariaţiiledininteriorulsuprafei.:sale)termenulprimar,derivatele
sale,..sintagmele
temI.Înologice.in
care.unitateaprincipalăestetermenulprimar,eventualşi compusele
(splUlemeventual,
pentrucă.autorul:;"ule allllinte:e
expres,probabH
pentrucă.înprezentul
volumcompuse
sîntpuţine:ciocan-.ch.erpedin,
bllrta
cleşte-b()t--de-raţIJ,
b. 33).Pentrucă aseenea C()relaţî.i
nus-aumaipracticatpînăacumla cartografierea
prinshnbqluri
a.materialului
dialectal,
vomexemplifica
cu b. 21 "ciocande
cuie":a) teIW-enij
prilllarlciocnn.(elinmotivetehnice.1'cllunţăm
la. triIDlserierea
fOl'letiică),
re}).{ezcntatprin
O; cliJpt!ci,
rePzenţatprinÂ; b)termenii
derivaţiciocănW;
(eu sim.bolul
respectiv
cldpdcel(cusimbolul
.4\);c) denunuri
perifrastice:
ciocanmic(notat9),
mi·
titei(notat(1), t;iocandeomind(notat10),respectiv
clăpacide-ominii(notat.0.)şi cu h. 25
"ciocande lemnpentîmplllrie":a) mai(notatO); b) măişor(notatQ). llţllliur
maişte/(notat..G);c)mai
mare(notat9)Ş1maidedespÎ.C(u
(notat(1».
Aminsistatatîtaasupi'aacesteiinovaţiipenţruli evidenţia
că,.prinaplicareaei,
interpretaţivă
abătţii estefacilitată:tn.u1t.
De.})ildă1
aut,l)a1d
facefoartebine 17)sepMlt'id
ghivint,ghivent(cum.ar.gvinl•.cvint),lanoidingermartă
(dupăC\.improbează
fiIariaprU:lc11};aIă
bucoXineană),
de.vint,venI,careesterusesc(totdingenllană,eventualprin
maipuţi. inspi.rat
cindia drefKcritl.l de diferenţierevariantelor
var-stat,
vrtstat,vr1$tac
etc.(cf.h. 9,11,12,15,43,91)o mdate:zli
oarecare:
ilîr-lvr1-,in loc
laetimologie:fmmelecu
-sttlltsintrmâne,ti (dingemi.Werkstatt),
formelecu
(dinacela,ietimongerman,ClIfinalasubstituită
cu !!ufixuI
slav ..al). în favoareaace."lt.ci
separărise pronunţ1
fi repart.ipa
geografică
a formelor 43):vîrstat,vmtatetc.în 72de 10.
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calităţidinBucovina,
Herţaşi nordulBasarabiei,
vîr$tat.verstac,vrîstacetc.în 141de 10c,alităţi
dincentrulşi sudul.Basarabiei
i dingraiurile
izolate.Lab. 88amseparapas (evoluţie
semantică
vechepe terenromânesc
a unuicuvîntmoştenitdin latină)şi derivatulsăuvechi
paşnicde compas(neologism
franţuzesc).
Toţaşa,amunişaitduqJ.şot(h,15),daramsepara
priboi(h. 13),românesc,
prezentîncăîn graiurllenordicedacoromâne,
vehi.împrulllut
din
slavade sud,deproboi,praboi,ruso-ucraineae,
ca Iiipereboi,priboinic.
priboicic,cu.atîtmai
multcucîtinpct,6 (dinBucovina)proboi
estedubltulilO\!
(:;:ruliesc)
almaivechiului
termen
originegermană)
dom;dealtfel,chiardl.ll:llţtu!
priboiI proi;loi(pct
34,54,225)trebuiasă
mardă asupeaoriginiilordiferite.Lah, 91bocuridetrasraf(pet.2)ntl.arelegătură
(cum
propunsimbolurile
dinlegendă)
cubloc(pct.18),căciprimuleste<tingerm..Reijbock,
probabil
calc;dacătotuşirăspunsul
dinpa. 18(dinzon,ă,4e
evidentă
influenţă
germană)
esteo formă
coruptătotd.ela bac« germ,[Rad-],[Reif]bod), atunciin legendă
ar fi trebuitsă fiepuspe
primullocbocuri
....(probabil
doarpl.,nuplt.), apoi,cavariantă
fooetică,
bloc.
Dacăanalizasincronică
practicată
s-arsubordona
prezentării
istoricHtimol()gice
a termenilor,ar trebuiabolităconvenţiaierarhiwiica termenprimarde referinţăa variantei
(fonetiee)
celeimairăspindite;
e limpedecă varan.tele
oxitoneminghine,
menghie(h.15)sînt
etimologice
« te. mengene),
ca şi ţig.mindinaua
« formaarticulată
românească),
şi că mult
mai răspindi.tele
m(nghinIJ,
.minghinIJ
sint varianteaccentuale
ulterioare,
apărutepe terenul
limbiiromâne.Totastfel,bagea(h,4) esteetimologic
«tc. bacaţ;iarbageac,bageagvindin
contaminarea
formeibagea
cuogeac.Lah. 8,sl4flă.
ca şi trage,nusînttermeni-primari
decîtla
o anali:r..ă
strictformală,făcutăla nivelulgeneralal limbii.In "vorbire,a
de atelier"primare
(cr:m(!,lo!l:iI::)
sîntconstrucţiile
perifrastice
suflăcufoiuI CufoaiaI dinfoilia foaieI infoi, resfoiu
1foîleJ foi lia foi Ila fooie(toatecu simbolurile
corespunzătoare
sintagmelor).
Suflă,tragerezultădinbrevilocvenţă,
carein au:ljerestefavorizată
de cootextul
situational,
iarîn.anchetă
defaptulcăînîntrebare
estei euvî'ntlJIfoi.
Acestultimexempluse înscrieşi in <tiscuţîamai,generaIădespre
raJ.>()rturile
genetice
dintreceletreitipuridetenneni.Neexprimăm
acordul
Clil
teoria-:suşţilltltă
şi cuexemple
.<le
de.
VasilePavc.l
(p.11şi nota7,dela p. 12)- potrivitcăreia.
numeroasederivat.e
(maia}esnume
de
devenite
termenimeşteşugăreşti.
trebuiesăfieaJ'laljzate
Caprovellin4!nu
dintr-otemăşi
un sufix,ci dintro denumire
perifrastică
întreagă,
al C'3rei
caractetdescriptiv
întăreştemotivareasemnului
lingvistic.
într--odenumi1'ep6rifrasticăg;cflul
proxilIl
esteapelativul
cuînţe1esul
SU!)fa1ordlonat
de 'unealtă'
• iar diferenţaspecifică
estenumeleCl}Je1'aţiei
(verbla supin)saual
obiectului
I rerultatului
muncii(SUbstantiv).
Evoluînd
SP,ce
unterm.en
sintetic.
genulproximeste
convertit
întrun sufixnome.itlstrtimentis:
-ar,-tOr(dâ.i altelecu.•aeastă valoaresecundară:
·ac,
diferenţaspecifică
în temaverbului
la supinsauîn temaapelativului
ce denuobiectulI mzultatul
opefaţiei.Sajunge,prinsu!fix;are.
la underivatcarepăstrează
structurn .. . a perifrazei.
Astfel,learădepotcovit
(h. 12)>potcovitor,'
daltăde.tăiatfier (h.
> tdietar;
de hăcuit(came)(h.55)> hăcU/'roare,
hăcuitor;cuţitdec1lisat,toporI
toporaşdechis(J;1'
carne(ib.)> chisac.thisătoare;băţdecordăit,penilăltilfnerdeîncordat(h.
85) ;. cordenci;stanoc1 scaunde MIi(h. 91)>totor;sJndelde cep&irt(h.>96)
. > cepar,
cepdraş;meşterde mobilii(h.42)> mobilir(acesta,md,poat"icâlclingvisticdupăs.
sepoatesimplifica
o deriumire
periifrastică
verbală(chiardacăe vorbadeun
"UJ'-""'"
110minală
(adjectivaIi):
.
ţinte 2't»cioCanltar. Ace.st
ultim
ex:.mI)jU,
ca ,i celce vaU'l"I,Wi,
smtmcctcăt'i
de trecc:edc.:la{)I
strupturialitică la o .structl1ră
sinttîcă:ciocande bleMrieI de
I penlrul1leah.ol'it
(h, 24)> ciocallhleh4resr;.
i\l[ll<l.,...
.m\ClIWl
derivatelor
.dimin\,lti
va1e.{ufil.d.
,,aps.tractizeaz.ă"
c
4Q)
>ţtntilrdQ:ră;
cl'â.rOfl.
mic/ mititeIImărunţel/scurt
/ (ib:)>chironaş,
chironel.
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în sfîrşit,în al treilearînd,trebuiesăevidenţiem
importanţa
acestuiprimvolumca sersă
foartebogată.şi sigurăîn acelaşitimppentruistorialimbii
il.vocabularului II
formăriişi funcţionării
(eventual
sistematice)
IIdouăimportante
terminologii
meşte:ugăre!..
Cuexcepţiaterminologiei
administrative
şi,poate,/liinventarului
onomastic
ministraţie
străinăde minăforte),nu existăcîmplexicalmaidinamicdceitcel term.inologiilortehniceşimeşteşugăreşti.
Acesteterminologii,
mai celemeşteşugăreşti,
pede
păstrează
termenivechicorespunzători
unortehnicimai
evoluate(uneoricu
.manticedatorate
pe de
se
neeonte
..IÎ.',tocmaidatorităeVl)lt!!tiei
tehnologice
fireşti.Dacăla
adăugăm
şi varl.abila
rstonco-pouuea,
tul,caracteristic
teritoriului
românesc
de la estde Prut,că
român
aiciau fostbrutalizolate- nu doar f01ţalucrurilor
ci
ales
luc:fU!ile
România
şi delimbaromânăşi împillse gravitaînjurul în interiorul
unei
carelotul
tindeasă fieexprimat
lingvistic
doar
proces
ceamaimareparteIlteritoriuluianchetat,
începecunefastulan
--,niltrebuie
mirenumărul
de mare
(înraportcuproporţia
dintrenumărul
vorbitorilor
nativi limbă
meşteşugăreşti
de originerusească,recent(de decenii)răspîndiţi
anchetat.
Aproape
că nuexistăhartăîn care,nu doarin punctele
cu Informateri
minorităţilor
(ruşi,ucraineni,
bulgari,găgăuzi,chiar,i ţigani)şi.nicimăcardoar
româneşti
insulare(risipite,dingrijăimperială,
în celemaimdepărtate
locuri, la re":.""·"'.
darşi în numeroase
localităţi
româneşti
alel.l.iârţii
dela estdePrutIl},oldoveiistorice,tetme:nii
de originerusească(şi j sauucraineană)
să nilfrapezeprin
şi
lor,
porţionat,
repetăm,
mrapc01't
cu structura
etlll.că
a populaţîc;:i.
MlJl
ocureâţăsuperioară
sinonimelor
româneşti,
precum:cuznel"fierar"
-(Il.1),
2),mafincd(cudeterminări)
'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 tăiatfier)'(h.77,78),ugolnic'colţar'(h, 87),tocamă
aceştiase adaugă.
şi termenii,foarterăspmdiţi,
careîn rusă.sîntde originegel'mană:
fuganoc"gealău"
dingerm.Fugehobel
(termenul
rusesca constituit.
baza
pentrurom.jiigui,fUKt1.ni,
fi:68);falfoucă'rindeade seobitfaIţuci'(h.10,
unrusismpopular
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'burghiude tltmplărie'
(h. 101),
drel'< germ.Drill
[bohrer],
şi nuaucorespondent
.fomânesc
deaccc:.aşi
origine.Observăm, dealtăparte,cătermeniiromâneşti
vcehi(indiferent
deorigine,
dar,general
cunoscuţi
în dacororu.ână),
careaucea
maimarerăspîndire
şi înALRR
Bas'Bucov.
Tran:fTI..,
sîntin general:a) numedeunelte
corespunzătoare
uneitehnologii
meşteugăreşti
fih'ăpretenţii:ildu(vecbiîmpnlIDut
m.aghiar,
cîndvageneralîn totnorduldacoromân,
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) numedeoperaţiisimple:
fierbe,faceI dăfierturi'i(b. 7),!oieşl'e,sufli1cu
variante),
tragefoiul(i variante,
h. 8),trageobad<l
/ roata/ ciolanul,Î1lCl.llfli
/ încheiefoota,
puneI strîngeobezile(b. 10),geluim,curăţim(h.
dăltuieşte
(h.92),:urojeşte(h.
c)
numede pJ'<)duşc
rudimentare:
piron(h. 8), cui (o.
fintil,(1:1.
49-51),cala (h.
d)
nurnţdepărţi(accesorii)
aleatelierului:jignă
(sud-s.l<lv,
h. 3),aleuneltelor:
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),sauale obicetului
muncii'sl4rcele
(h. 44, 45),ftJnduri(h.
gutgdturlJ
(h. Astfelstîndlucrul'ile,
apreciem
că
dintretermenii
şidispozitiveprîlprii
uneitehnologii
mai
recent,
văţămîntul
profesional
iprin practicade tip
meşteugăreruJcll
rurală).Temleniiromâneşti,
care
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Basarabia):
dom (dorniecllteooontamina.re
întredom ,i ptoboinic),hufdofn,halham:er,
şnaideziJ
(varianta
şnaiglezdptovine
dincontaminarea
luişnaideziJcunaglaiZefl),şraubitoc
(cu
numeroase
variente,
careinlOcuiesc
primapartecurom.şurub),n14izil,apfţulut,
şJaiţui,(a da)
şvaiţ,(dă 1 face)hiT,rahştoe,şlegher,falţ ('cle,1tede 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,
mitîlholţvincls;ştrahm<fr,
b0rmtl1in11etc.;
interpretarea
comentariilorinformatorilor
cuprivirela vechimea
sauoriginea
termenilor
şi romalesla apartenenţa
lor la terminologia·
de specialitate
.(detip•"zicfierarii");interpretarea
etnonimului
ţigan;ca
numedemeseriaş
(fierar'),precUm
şi atuturortermenilos'
consideraţi
în raportcu
răspunsurile
din pct, 124(anchetacu informatorul
ţigan);imbimride cuvinteromâneştişi
posibilitatea
c.ailneledintreelesăfiecâlc\.Jri
dupătermenieom:pu"
germani
etc.
în incheiere,
vomapreciacă volumul
I, Eierăria!neŞte'lugitrească,
tfmpld'rit:l,realizatde
dr,Vasile
bazaanchetelor
propriişi aleluiVitâlieSorbal!,
Bileţchişi Rubin
Udler,este(1lucraresolidă,careîndeplineşte
tootecoodiţiile,tiinţifice
ale lucrărilor
de acest
genşi aducenumeroase
noutăţisubaspectteoretiC
şi metooologie,
<Iarmaialesunfoartebogat
material,
înparteîncănecunoscut,
p.Js'lnvaloare,
mmodexemplar,
decatreautor.
IonA.Florea
Institutul
deFilologie
Rofll4nd
»A..Philippide"
Codrescu,
.nr.2
GEORGE
GOGIN,
Onoepialimbiiliterare;Editura"ştiinţa",(''hiinău,1991,
259p.
Necesitatea
abordării
ştiinţificeapronunpei
limbiiliterarea fostresimţităIaC:hişinău
9lI
atîtmaimultcucstudiile româneşti
referitoore}a
aceastăproblemă
sîntîncădestuldepUrle.
Astfel,se poatecoosidracă atît.carteaLidieiSfirlea,Pronunţia.
litera.riI.
românească.
Stilul
scenic,Bucureşti,
1970,cit şi c.eaa FloreiŞuteu,Influenţa
0rtgrafieiaslfpreprnunllJriiUterareromâneşti,
Bucureşti,
197,.saustudiileapărute10difriterevist i volumenuacoperăm
totalitategoluldatoratlipseiuryuitratatde
ortoepic.alimbii
româr\eliteraÎe'în a.cescootxt,
Ortoepialimbiiliterarereprezintă
nunumaio lucrare.
"chema..să ridice'.nivelul
derostire.pterarăa vorbitorilor
delimbăromânr(p.2),ci şi o incercare
deaborrun;e
•.sistematică
şi detaliată
a numeroaselor
probleme
pecareleridică,dinaceastăperspectivă,
ortoepia.
DupăclIl însu'Îautottiltnărtuseşte,
aceststudiuse fundanienteaiă
pe,,;alîiădetaliatăa sistmuluisorla aparateelecttoacustice
(spectograf,
videograf,
intonoraf,sentatordocttooic),
pe bazaCăreia
unnaua..fi rezolvate
următoo.rele
leme cheiealefooeticiii
ortoepiei
limbiiliterare:caracterizarea
vocalelor,
Ilgrupurilor
vocalice,
a diftoogilor
ascendenţi
i descendenţi,
a triftongiJor,
caracterizarea
consoanţlor
şi ligrupurilofconsonantice,
descrierea
structurii
acustice
a cuVintelor
t.'U'accent
secundar
i accentpril1Cipal
. a."(1'.4).Fărăa mailua
în consideraţie
şirezultatele
cercetărilorexperimentaleroniâneşti.
începindcu
celeefoctuatede
IosifPopovici
lllcadrulMuzeului
LimbiiRomâne
dinClujsiPînălaultimalUcrarea
luiAndrt:i
Avram,
NaYzlitatel1
fi rotaciSmul
111
limbaromdnă,Buc\.J;e.1990.,i mtirezultateleanalizelorfiziologiei
sunetelor
limbiiromâne,saufărăa cunoaşte
toateacesterealizăridinlingvisc
tiearOIllâr\eas,GeorgeGogin,lOmdca model"binecunoscuta
carte«Russcoie
literatumoÎe
proit.1loşenÎe»,
$emnată
deR.I. Avanesov"·
(1'..4),işi propune,
eape bazarosuriimOldovenilor
(scriitori,
învăţători,
ziarişti,crainici,attişti,
studenţi,ialtc:Fcategorii
de oameni),
rostire·Cdn·
fruntatăC<l
"datel«,
lingvisti<:etradiţiooale.
fixateîn dicţionarele
notmativc
!jl limbiiliterare",
să stabilească
"pronunţarea
fiecllroi
sunetrostit","sădetermine
cecstceorect(literar,
noJfuat)
şi Încoroct
(noliliterar,
neoormat;
dialcctal,hipercorect)"
<p.4).·Astfel,lueOrt(jepiâ limbii
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literare,Q.in
c:onţinutul
căreiainţelegem
căe vorbadelimbaromânii
literară,cuprinde
o Prefaţă
(p•.4--5),Wll'lUIDh
de.J}pttabele
grupatesul?titlulSistemde notaliefoneticd
şi fonologică
(p.
6-13).1 capitolţ!n sintdecriseamunţit onoepiavocalelor,
onoepiagrupurilor
vOCQlicedilld()U/J
eemente(hiatbinar),din trei elemente
(hiattemarţ,dinpatruelemente
tbiat
cvadrinar),
dincinatelewente
(hiatcVÎlltillQr),
ottoepiadiftongilor
ascendenţ!
şi desceml€lIfi,
a
triftongilor,ortoepiacolJSoanelor,
.numcral"lui,
a.abrevierilor,
accentulşi accentuarea
unor
vinte. onoepiacuvintelo.runite
prindeJis(ceeaceîn limbaromână
înseamnă
liniufli,
cratimi!)
(p.J4--2ŞO).
o Anexd(p,251-255)
in carese facreferirisuccintela caracteristica
generall1
a
metodelor
foneticiiexperimentale,
aplicatela rezolvarea
chesţiunilor
de ortoepie,Ia alegerea
infomratorilorfi
la materlul de liniM,la propleme
principale
de orţlinor:toePic
în caresint
deteryninate
40elepoziţiifonetice,unscurtcapitolintitulatIzvoare(p.256-257)
împărţitin trei
categorii(dicţionare,
literaturăclasică,i literaturăsovietică
(subultimacitindtitlurileunor
cţii literaresemnate
de.scijtoricaGr.Vieru,I. Druţă,A. Lupanş.a.)şi o Bibliografie
(p.
258--259)
.alcăţuită
din30detitluri.<lintre
care,celedesubnumerele
721 ar puteafi considerate,i .româpeşti!
eleaparţinind
autoItJlui
însuşi.
Desigur,
o abordare.
atîtdeambiţioasă
a ortoepiei
.limbiiromânenuputeasăcuprindă,
in
numai259de pagini,tQatcproblemele
pe carele ridicăpronunţia
Îiterară,cu atîtmaimultcu
cît,trimiteri
le la formeleincorecte,
sauconsiderate
de autorca incorecte,
sîntdestulde dese,
deşinu,de multeori,şi destuldeconcludente.
Avindca elementdeanalizăun materialoarecumlimitatla trăsăturile
literareale limbiiromânevorbitein mediileelevatedinRepublica
Moldova,
o primăproblemă
pecareo ridicăaceastăcercetare
sereferăla modulîn carese face
distincţiaintreformelecorecte,literareşi formeleincorecte,
nonliterare.Compararea
celor
douăformeserealizează
fieprinraportarea
la ortograme,
lucrareaavindca izvoareun număr
insemnatde
dicţionare,
printrecare,peprimulIoccestecitatDicţionarul
ortografic,
ortoepicşi
",orfologieal limbiiromâne,.
BUcureşti.
EdituraAcademiei
Române,1982(mai departe
DOOM).
fie,maiales,prinraPOrtarea
la prollunţia
"literară"
(1)a unorinformatori
•.alei cu "o
deosebită
atenţie"(p.252),Caul1l1are.
anlllizaortoepică
intreprinsă
de rge Goginare ca
modelindeoebi.,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
destulde
lUl'lăperioadă
a Îngrădipiconştiinţeiapartenenţei
la.liJll.1?a
..omână.
tn astă situaţie,elementule ferinrecomandabi1,.
pelltru.aQodareştiinţifică
depepoziţiaunificării
limbiiliterare
(căcinuexistădouăvari,.llJltţ
alI}.
JiID,iiQmâneliterare:unala Chişinău
şi unala Bucureti),ar
fi fo!!tt.oFID,ai
D()OM,
in.contradicţiec atoruUntrănu4epuţineori.
CuID,.aye.m(!OOvingerea
că Qeorgc90gin
nudoreştepromovarea
unorele.ID,ente
de dife-fenţierein limbaromă Hte"llfvorbităinl(epublica
M()ldova,.ne
permitem
să n;comandăm
aici.
WlornCCO(lC()rdanţe
inlref
uneleformeconsiderate
in lucrarecaliterarei celecu
c:leyărat
literar.e,
clllârd.ac:;ăWle<lri
ele.aJ>8l1in.
şi vorbiriipopulllfe.
Referitor
la acestultimas.?
pect,trebuiesăamintim.că
nprmarea
0rtoepică
literarăareîn vedere.printrealtele,i răspindirea-formelor
celormaipopulare
irlliml;>ă
la \.Inmomentdat Şi pentrua nu intrainrunănunte,
amprecizac:ă.
irllref.
frmele scriseşi rostitea o stdlea unaşi a '0 sueleauna,corectăeste
priJn (qp §utălea"na),.nu..a dOllll,.
cumrecomandă
autorulOrtoepiei...
• tn.aceştSens,cităm
parţial.<linD()OM;
.,sutlllea
(precedat
deql ,..num.;referitor
la s"ţi!f);
sutelea(precedat
deal,..
nU.m,
;refl}ritor
la.uţe) nlIJll.
m..(al.doudsutelea)".
Di, toateif()rme1e
referitoare
la sută,.citate
ca[muicoreqted(#orge.Gogin
(p.232),trebuiesc
inl()(;\.Iite
cuf(ll"mde
<;Il.
adevărat
corecte:
al
sutăleaunu,a o sutăleauna,al sutdleapatruzeci,
a OşUtălea
patruzecî.
al sutdleaşaizeci,a o
sutdleaşaiz.ec:i,
ferme.pentro.
care•.sub.rubricaRostireaillcqre.ctă,
autorulmenţionează
şi variantele.au.utdlea1llIQ
•.P .usutîleqpatruzeci,a sutdleaşaizeci(formăabsoM.corectă),a.u
SU(flea
.şaizec:i,.
inregiştrat;.pn:>babil
dinvQrbirea
wpulară,(dacă
avemin vedereinchiderea
v
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calelorOşi Alau şirespectiv
î), Seimpune
totaicişi precizarea
căse scriefi seciteştecorecta
doudsute/ea,a trei.suteleaşi nua (al)treisutelea
(p.232).Deoarece
formelecorectealenumeralului
cardinaltreisutesîntînregistrate
deautorla paginile
226-227,inclinăm
săcredemcă
volumular maicuprinde
şi altegreşelide tiparce ar fi impusnecesitatea
uneierate,fnacest
context,amremarca
greşelidetipulAddm
cartea(p,26),faţădeAM-micartearedatcorectmai '
sus,în locdeAdă-mcartea,marcarea
greşităa semivocalelor
triftongului
Ic9Q/faţăde forma
corectăle{lltldincuvîntul'egardl
(p. 12),saulipsasemnului
palatalizării
pe oclusivapalatală
surdăIkI(p.13).
O problemă
ortoepică
nerezolvată
de autoro constituie
pronunţia
mtr-ositabăsauîn
douăsilabe(cumat)a unorgrupurivocalice.
Astfel,GeorgeGoginafmnă:"caracteristicile
articulatorii
ale vocalelor
biatuluili
se menţinîn toatepoziţiilefonetice"i citeazăca
exemple,
alăturideacţi-uneşi cuvintele:
"alumini-ul,
eaprici-ul,
concedi-ul,
consili-ul,
fluvi-ul,
juri-ul,medi-ul"(p,31),care,dupăpărereaautorului,
s-arrosticu secvenţa
vocalicăiuîn două
silabeşi ou,cumestede faptcorect,într-osilabă:alumi-niul,
capri-ciul;
C:once-diul.·flu-viul,
ju-riul.me-diul.
Evident,
ar fi fostnecesară
şi compararea
formelor
de singularaleacestorcuvinteterminate
in secvenţa
vocalică
-iuşi articolulhoti1r1t
cu formeleţOlarticulate
de plural,
careşi-arfi gllsitloculsubgrupulvoealicii rostitîn biat.Astfel,alăturideabrevi-inâ,
famili-ile
ş.a.(p.32),ar fi pututfi inclusei pluralele:
caprici-i-le,
concedi-i-le,
jluvi-i-le,
juri-i-leetc.La
fel, subgrupulvocaliclealautorulciteazăcuvmtiJlole-andri1
care,dupăpărereasa, s-arpronunţacu secvenţavocalicăea in douăsilabei nu intr-osilabă:olean-dri1
(cf. DOOM).
Amintim
aicişi existenţa
uneiasemănări
intreo leandrli,incareexistămatule-a:le.:an-dtli,i
oleandrăîn careexistădiftongul
ea: o-lean-dră;
faptece ar fi pututsă-Ideruteze
pe autor.Tot
in acestcadru,maisemnalăm
doarcăşi subgrupulluat,alăturidecuvintecu secvenţa
vocalică
!.I-arostităîn două.silabe
(accentu-at,
alu-aletc.)sintcitateşi cuvintecarese pronunţăcu
diftongu!
ascendent
fIll:a-cua-relă,
gua-şi1,
gua-no.
Dacăfapteleprezentate
succintpînăaiciexemplifică
suficient,
credem,uneleeroride
diferenţiere
a diftongului
dehiatin limbaliterară,nulipsescnicisituaţiile
detratarecadiftongi
a unorsecvenţe
vocalice
în hiat,Caurmare,subdiftongt.tl
ascj!ndent
jo. autorulinclude,i cuvinteca ion,ionicsaupios,pioşi(p. 150),pronunţate
în limbaromânăliterarăl:usecvenţa
vI)ca1icăi-oin douăsilabe(inhiat).Totin douăsilabesepronunţă
secvenţa
fopetică(-)i-o-şi În
antroponime
detipul.Ion,.Ioan,Ioanasauin cuvintele
pionier,pion,piolet,piogen.piodermitiJ
etc.în acestcontext,
remarcăm
şi căinfondullexicalvechial limbiiromâne,alăturidetenneni
ca iobag,ioMgie. a., nupotintracuvinteca iod,iodal,iodiza,iodler,iodoform,
iodomelrie
etc.,toateacesteafiindneologisme.
Deas.emenea,
afinnaţiacă"vocalele
li/, /01dincomponenţa
matuluiIi-oIniciodată
nu se.diftonghează
Ilot' (p.38)estecelpuţinfalsă,avindin vederecă
diftongulloeste
foartefrecvent
inlimbaromână,
iarsecvenţa
vocalică
liol,poate
fi rostităintr-o
silabă(cadiftong)sau
indouă..silabe(cabiat)în funcţienumaide cuvintulin a căruicompenenţăfonetică
intră..Caunnare,foartedeselefonnulăride tipul:"vocala/01dincomponenţa
biatuluilo-elniciodată
nusediftonghează
/gel"(p.65),sau"vocalele
biatului101,IiIniciodată
nu se diftonghează
IOlt'(p;.65),sau"vocalele
Iii,lui alebiatuluili-u/niciodată
nu se diftonghează11ul" (p. 37)etc,sinti celmai.adeseaneclare.Compararea
lor cu alte.fonnulăride
tipul:"vocalele
lui,lai alematuluilu-alniciodată
nu se rostescdiftongat
IIJllI"(p. 72),mai
aproapedeideeape careautorula doritsă o exprime,
puneîn evidenţă.insuficienta
claritatea
frazeitextl.\lui
acesteilucrări,faptcepoateprejudicia
o maibunăinţelegere
a ortoepieilimbii
româneliterare<lecă cititoriineavizaţi,
Şinu.putlllaccepta
caliterip"variantele
fontice.de
tipul
IJobad(},
.IP-'if.
etc.
(p.164),toateavind
vocalainiţialădift()llg.ată
darnenonnată
..m SCfi
iortoePipetru
Iilllb<lliterară.
în aceasterişeIJoJngrail,lrile
încadrează.
ipopulare,
rostirea
difltă a lui.tt iniţiaIWcuvintj!.
caleu,.11li!.le..a,..Afestfenollle:I1
fooetic,numitdespicarea
uflei.vocale,ste fe .•
pineexplicatdeSextilţ>uşcariu
in Limba.rom4n11.
voI..TI,.Rostirea,
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Bucureşti,
EdituraAcademiei
Române,
1956,p.119. Prinurmare,afirmaţiaincompletă
că
"vocalele/ol;
Ieiserostescdiftongat
în cuvintele
dinfondullexicalvechi"(p,65)exemplificată
princuvinteC8<boier,.
boierii.boieresc,
oierş.a.nu se confirmă,
întrucîtÎn acesteexemplese
diftonghează
..vocalae.(>le).dinsilabaurmătoare
şi nicidecum
vocala0, carerămîneîn prima
silabă;l'otincompletă
esteşi recomandarea
rostirii.zea
şinuziJu(p, lR·d9),rară a se explica
faptulcă pri,mul.cuvîntreprezintă
un substantiv
zeu,iar al doileaesteo interjecţie,
foartedes
folosităîn limbanoastrăşitoştită
corectziJl4.
Necesară
arfi fostşi explicarea
formelor
(eu)aşez
şi (el)aşaziJ,pentrua da numaiun exemplu
princarese infirmărecomandarea
autoruluică
"trebllieevHfltăîntnodobligatori,u
tendinţadialectală
de a înlocuivocalaanterolinguală
IeIcu
cele.JIledlolingllale
/ăI.Ilt' {p..18)după.consoanele
ş,j, Z••
În treacătdoar,maiprecizăm
că sîntoarecumsupărătqare
o seriede cuvinteşi construeţiiîmprumutate
fărădiscernămînt
dinlimbarusă.Astfel,considerăm
că ar fi fostlUUţt
mai
expfj.cite
cuvintele
rOlllânetiliniufăşi cratimădecîtrusesculdefis,uzualîn limbarus, dar
necunoscut
în limbaromână.
Toatea,c::eşte
sugestii.
sîntfăcutenumaiîn ideea.călucrareava fi cîndvacompletată
şi
retipărită.
OrtoepiaJimbiiJiterareeste
o qerq:tare
necesară
atitîn Republica
Moldova
cît şi.în
România.
iarrge Gogina,realit:atcu.muItăcompetenţă
ştiinţifică
o primăinvestigare
detaliati,i
.a probţemţi.Tocmaideac<;ea,
credelllcă, o.Pllnerede acordCuceeace lingvistica
românţa.scă
şL4icţionareleno11llatiYc::omânetiau
realizatdejaîn.domeniul
analizeifiziologice
a sunetelor
.v()rite<1aJ:
şi în.domeniulortoepiei
..ar putea.oferio no11ll.ă
unicăpentrutoţivorbitorii.delilllbărOlllână:lilllba.rolllână.liter!ifă
ca formădemanifestare
a conştiinţei
apartenenţei
la unneatnşi o ţaţăunice.
Ion"H6ria
Bîrleanu
Institutul
deFilologie
Română
"A.Philippide"
laşi,str. Codrescu,
nr. 2
V. BOTNARCIUC,
Sîfttagmatica1Îparddigmatica
circumstanţialelor
de timpîn limba
români1,Editura
"Ştiinţa'"Chişinău,
·1992,69
p.
StudiulluiV. Botnarciuc,
Sintagmaticaşi
paradigmatica
circumstanţialelor
de timpÎn
lîmlxlromână,
areca-obiectedupă
cumînsuşiautorulafirmăîn Introducere
(p.4),complementul cireumstanţialxde
timp,domeniu
sintacticasupra.căruiaspecialiştii
dinRepublica
Moldova
nu-s-ăuocupatdecittangenţial.
Caurmare,autorulîşi propunesă dezvăluie.
,;natura
.circumstanţialelerdetimpşisădete,n:nine
locul10rîn sistemul
părţilorde propoziţie'"
să stabilească
"strocturile
sintactice
de bazăalepropoziţiilor
temporale"
şi să descrie"relaţiiledintrepărţile
lorconstitutive",
săsbileascăşi sădescrieatit"paradigma
propoziţiei
temporale
propriu-zise"
cit şi ,;paradigma
mijloacelor
morfo-sintactice"
deexprimare
a.elementelor
ei constitutive,
precumşLa"circumstanţialului
de.timpcaelement
facultativ
alpropoziţiei"
(p.4).
Pentrulipuneîn evidenţă
acestedeziderate.
autorulîşi imparte.
studiulîn treicapitole:1.
Consideraţii
generale,
în careiurmăreşteproblema
studierU
circumstanţi(Jlului
de timpfnlimba
români1,
sintaxa.
limbii.
şi sintaxavorbirii,
propoziţia
i enunţulca ullităţice linde diversel1i·
veleicaractetisticilevalenţiale
ale elementelor
constÎtutive
ale propoziţiei,
uneleconsideraţii
ţJtivindm.portu.rilesin.tagmatice
şi celeparadigmatiee,
noţiuneade paradigmă>însinta:âf
şi
nOfiul1eade
ti1ifgramati:lrII.?rcterÎ.ţticîlesintagrfllltîcealedrcumstanfialeloretimp,
cu
referir I caPfl;c.itatM
sigmtJtidâ drculstanţjaluluj.
de timpşicpacittea. sintgmtJtică
a
drcumstanţialului
de.tiI1lP!ultativ;.
III.e<1.racteristicil
paradigmatice
al circumstanţialelor
detimpf.Îalepropoziţiei
temrale trimembr,în;euărFşte deta.atparadigma
propoziţiei
trimembretemporale,
paradigmamijloacelor
morfo-sintactice
de exprimarea elementelor
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esenţialealepropoziţiei
temporale
iparadigmamijloacelor.morfo-sintactice
de exprimare
a
circumstanţialului
de.timpfacultatt»:
Autorulutilizează
în demersul
săuo amplăbibliografie
(p.6&-69),
urmărind
permanent
aplicarea
noţiunilor-teoretice
înpractica
analizeisintactice
din.şcoală,
Aas(lLex.plicăprezenţa
unornumeroase
exemple,
discutate
dinperspectiva
conceptului
metodologie
urmărit,luatedin
manualele
şcolare(vezititlurilede subnumerele
79...,.83,
toatereprezentînd
manualede limbă
pentruclaselea VII-a,a IX-a,i a X-a).Orientarea
aeestei-lnvestigaţii
cătreconcepţia
structuralistăimpuneo maiclarădefinirea funcţieieircumstanţialului
de timpcarese concretizează
la
nivelulpropoziţiei
în complementul
circumstanţial-de
timpşi la nivelulfrazeiînpropoziţia
circumstanţială
de timp.Studiul1ui
V.Botnarciuc-nu
urmăreşte
însă.i raportulde subordonare
dintrepropoziţia
circumstanţială
detimpşi regentasa,autoruloperîndcu noţiunile
propoziţie
temporalăi propoziţie
trimembră
temporală
pentrudenumirea
unor.unităţisintagmatice
cu
sensIogico-temporal.
Dinaceastăperspectivă,
raporturile-sintagmatice
existente
Ianivelul.propoziţieireprezintă
esenţe.
aleunorvarietăţi
deraporturi
carepotfipredicauve,
atributive.icompletiv«şi circumstanţiale.
Prinurmare,analizauneipropoziţii
..trimembre
temporale
puneîn
evidenţăurmătoarele
posibiliţi de expresie(modele):
subiectexprimat.
prinsubstantiv,
sintagmenominale,
pronumeneh,otărlte,
pronume
personale;predicatexprimatprincOnstrucţii
verbaleşi construcţii
verbalenegat!Ve
.şi.circil1llStanţialul
de timpexprimat
prinadverbe,îmbinăriadverbiale,
substantive,
Îmbinări
nominale,
Îmbinări
numerale
sauenunţuri
(p,Ş2).
Unadinconcluziile
la care.ajunge
autorulse referăşi la aceeacă "printreelementele
paradigmei
(circl.ID.lstanţialului
de.timp,n.n.)adverbul
de•.timpocupăun.loc.de bază,întrucît
anumeel, fiindsatelitulverbului,
marchează
în modulcelmaiadecvatdiverseaspecteale.cadruluitemporal.încare
descreşte.
acţiunea".
Desigurcă lipsaunuicontactmai-aprofundat
clibibliografia
românească
.referitoare
la
temadiscutatătranspare.
cu uurinţă din demersullingvistical lui V-.Botnarciuc,
care<Se
remarcăîn moddeosebit,
însă,printr-obogatăinformare
dinlingvistica
modernă
eccldentală.şi,
maiales,rusot-sovietică)
...În acestcontext,amremarcadeselereferirişi.trimiterila studiile
lingvistice
aleluiLouisHjelmslev
(scrisastfelîn limbaromână,spredeosebire.
de limba.rusă,'
undeaparetranscris
E:.IlbMCJ1es).
... 4
Volumul
pre.i'ltaţ,aşacumşi însui autorulafirmă,seadreseazăuriui
public.
mailarg
care.arputeacuprindeprofesoriiţ studenţii
interesaţiîn analizamorfq-sintactică
a JiIIlbii
române,dari specialiştii
în logicăsau.oameniide cultură.
în gnraL QJ.!pă.
plirerea
.noastră,
cartealui V. Botnarciuc,
Sint(lgmatica.
şi paraciigmaticq.circumstanţidlelorde
timpin limba
romtJ.n,ă
este.unînceput.
Unînceputcarevadetennina
reacţiidinb'e.
celemaicontradictorii,
.dar
careva determina
şi amplificarea
eforturil.orspeeialiştilor
dinR,epublica
Moldo"ade a .sta,tJili
noirelaţiişi,maiales,de a realizanoimodele.
de anali.ză
morfo-sintactică
a circumstanţialelor
detimpdinlimbaromână
..Şi,evident,
informaţia
căMioaraAvram,învolumulEvoluţia
.subordonăriicircumsfanţiale
cu elementecon}uncfiollole
in lim..oo
rom,tJnă
..(EdituraAeadc1l119i
Rome, BuclIreşti,
1960)a realizat(1cercetare
aproapeIIlonogrllfi<;
(p.3L-6:?)
.apropoz.iţie.Î
tempOflde,
sperămsăfiede bunaugur.
Ion-Horia
Birleanu
Il<
II<
>1<
DEUTSCH-RUMĂNISCHE
SPRACHUNUKULTURBEZIEHlJl\IGEN
If..119.
JAHRHUNDERŢ,
VedagLasskben,
Regensbur,1992,78p.
Unuldintre.·
lnoUvelecurenteale
vieţiipolitice
·.fi culturaleromâneştiîl. constituie
"imaginea"
României
in străinătate,
.·deale căreicontururi
•.şi culorise.declarăpreocupate,
desigur,dinop!:icidiferite,mai.
toateformatiHedin
curcubeul
politica.ctual.
şi toatestructurile
(bJ'l,l$c
aproapeil'emţ(\iabH
opuse)culturale
dinţaranoastră.Demiratenumaică,înprelungitul
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turnirparlamentar
şi extraparlamentar
la care asistăm;al căruitrofeu'apareproiectatcu
"elasticitate"
balcanică,
,Juriul"este,consecvent,
fieminimalizat,
fieimaginat
de conivenţă
cu
celmai"autorizat"
exponent
autohton.
Separecă.substituirea
deroluriprivinddreptulde opţiuneşi.ace.astă
flagrantă
aeaparare.în
materiedediscernămînt
nufacparte,decîtdintr-otactică,
întrucît,.
dacăpentrua aveaveritabili
politicieni,
trebuiesă"creştem"
cucîtevadeceniide viaţă
publică,nucredemcăintelighenfia
românească
esteaşadeuşordispusăsă facătabularasaîn
ceeace priveşterezervele
proprieimoşteniri
dematuritate
intelectuală
şi să refuzea-şiaminti
mesajemai vechi,rodal unoramareexperienţe
politice,de anu facedin alte (mari)state
,;sperietori",acceptîndoperpetuă
existenţă.
sub"regimul
capitulaţillor",
dupăfericitaformulare
din1932a luiNaeIonescu;,,Adicăcum?Ceeaee.alaltăieri
era«neîncredere
în Stambul»,
ieri
«neîncredere
la Berlin»să fi devenitastăzipurşisimplu«neîncredere
la Paris»?Nimic,adică,
sănu se fi schimbat
întrehotarelenoastre?
Unireatuturorromânilor
sănu fi adusdecîtdeplasareastăpînirii
noastredela Berlinla Paris,aşadupă.cumunireaprincipatelor
adusesemutarea
ei delaConstantinopole
laBerlin?Prinurmaretotsubregimulcapitulaţiilor
trăim"(Ei,şi?).
Aducem
în discuţie
'acestfaptdeoarece,
deregulă,sîntignorate,
saumăcarnu sîntinvocatecuriozitatea
şi interesulrea 1 în legăturăcu România
manifestate
de diferitemediidin
străinătate
şi, în pasiunea
disputelor,
"oferta"trecepreauşorpeste"cererea"
formulată,
uitîndu-secă,'asemenea
abordăriilui Maiorescu',
de la sfîrşitulsecolului
trecut,cînda întreprins
criticaformelorjămfond,
evaluarea
lucrurilor
trebuiesă vinădinparteacunoscătorilor
în materiedementalităţi
europene
(printrecarese aflăşi europenii
occidentali
mşişi),carese cuvin
atenturmărire,
de vremece estesigurcă numaiobservarea
acestuiimperativ
va da cîştig'de
cauzăcuiva.
CUlegerea
de studiipe careo prezentăm,
consacrată
raporturilor
lingvistice
şi culturale
româno-germane
însecolulal XIX-lea,
publicată
în seriadescrieria Institutului
pentruEuropa
Răsăriteană
delaRegensburg
-Passau,neoferă;prineaînsăşii prinevenimentele
ştiinţifice
ce
i-austatla bază,o mostrăprivindinteresele
de cunoaştere
a României
ca spaţiugeopolitic
şi
spiritualce se fac simţiteastăziîn Germania:
cadrulgeneraldemografic
şi problema
interferenţelorculturaledin acestspaţiuîn perspectivă
diaeronică
reprezintă
uneledintrecriteriile
pentruestimarea
promisiunilor
deviitorpeterenulîn discuţie.
Sîntsimptomatice,
în acestsens,
citevacOllsideraţii·
din Cuvintulinaînte,semnatde redactoriivolumului,'
GerhardErnstşi
BarbaraWeber,cuprivirelanedorita
eventualitate
ca,odatăcustrămutarea
în masăa etnicilor
germani,
Romârtiasă
piardăunadinculorilecaracteristice
alespectrului
săucultural(p.:7).
în urmaunuicolocviu
internaţional
"Limbaromânăîn secolulal XIXle,a"(Regensburg,
1990),a fostpublicatun volumdecOIltribuţii
dedicate
acesteiteme(fUbingen,1992);
paralel,
articolelereferitoareIa i n t e i fer e n ţel e române-germane
din volumulrespectiv
(semnate
deAl.Niculescu,Helmuth
Frischşi Luminita
Fassel);
la cares-auadăugatalteledouă
(alelui EkkebardVolkl'şi HorstFassel),au fostoferitecititorilorîn culegerea
de carene
ocllpămşi desprecareputemafitllia,fărăexagerare,
că se constituie
într-ovaloroasă
sursăde
infomiaţii
asupraRomâniei
pentrucititorul
german,
iar,pedealtăparte,reprezintă
unmotivde
meditaţie
pentrucelromân,carefaceastfelcunoştinţă
cu opticaşi aprecierile
unorcercetători
germanice ne cunosc"dininterior"(dintreei, HorstPassela plecatdinţarăîn 1983),cît şi cu
aceleaveninddinparteaunorspecialişti
românistabiliţiîn străinătate
(Al.Nieulescu,
Luminita
f'ass(1),
Interesulpe care-lsuscităşi valoarea
conclnziilor
ce.seimpunparcurgînd
studiilecelor
cinciautori,cuprinseîn volumulde faţă,ţin,fireşte,de noutateademersului,
de orizontultemelorabordate
şidemăsuraîn caretratareaacestora
confruntă
opţiunidiferite.Dealtfel,ultima
preocupareeste..prezentăîn diverseipostaze.AL Niculeseu,
(Udinejerdistinge
o tentaţie
("Versuchung")
germană
în limbaşi culturaromânească
într-oschiţă(Dîl!deutsche
Verstlchrmg
inderru.miinischeSpracheund
Kultur).ce
.începe
prinanalizainvestigaţiilor
referitoare
.lainflu-
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enţelevechigermanice
şi ajungela rezultatele
cercetărilor
asupratrăsăturilor
caracteristice
epociistrictcontemporane,
însui specificul
dacoromânei
ca limbăromanică
fiindextras,prin
comparaţie,
şi dinformeleşi fazeleraporturilor
acesteiacu limbagermană.
Pentru
-precizarea
detaliilortablouluietno-euhural
al provinciilor
de pestemunţi,de o importanţă'
deosebităse
dovedescpartieularizărilepel'lctrante
privindcontribuţia
saşilortransilvăneni
lâ descrierea
româneiîn primajumătatea seeolului
trecut,analizată
de Helmuth
Frisch,de la Universitatea
dinBochum
(DerBeitragderSiebenburger
SadlsenzurBeschreibung
desRumiJnischen
in der
1. Hălftedes 19.'Jahrhundertsţ,
şi privindmişcareapentrulimbaşi culturanaţionalăa
românilordin Banatîn vremea"dualisInului"
austro-ungar,
raportatăcu deosebităfineţela
aceeaşitendinţăa reprezentanţilor
populaţiilor
germaneşi slave,obiectulstudiuluiVie
rumănischeSprach-.und Kulturbewegung
im Temeschwarer
Banat im Zeitalterdes
,Dualismus',
semnatdeEkkehard
Volkl(Regepsburg).
Pedealtăparte,foştiinoştricolegidela
Iaşi,în prezentcadredidactice
la Universitatea
dinTubingen,
HorstFasselfi Luminita
Fassel,
lărgesccadrulgeografic
i tematical analizeişi aprofundează
aspectealeinfluenţelor
culturale
germane
înRomânia.
Primul,sintetizînd
date,i concluzii
aleunornumeroase
investigaţii
anterioare,publicate
în ţarăşi în străinătate,
prezintăo schiţăa învăţămîntului
germanîn Iaşide Ia
mijloculsecolului
trecutpînăla 1918(DerDeutschunterricht
in Jassyvon1830bis 1918),
ocupîndu-se
deşcolileprivate,i de stat,profesori,
demanuale,
dicţionare
etc.,într-oadevărată
contribuţie
la istoriculşcoliiîn România.
CîtdespreLuminita
Fassel,aceasta,referindu-se
la
activitatea
de romanista lui EduardGruber,ilustrează,
în acelaşitimp,efectelebeneficeale
orientării
spreGermania
a tinerilorstudioşi
românişi alestabilirii
unorintelectuali
germaniîn
România.
Prinreluarea
uneiprobleme
ţinînddetezasadedoctorat
(înEduardGruber(lUS
Jassy
und sein BeitragzurBedeutung
des Rumănischen
/fir die Romanistik),
autoareane sensibilizeazăcu privirela circumstanţele
careîl .defavorizează
(şi acuml).pe cercetătorul
din
România
faţădecontemporanii
săidinOccident.
Contribuţia
luiGruber,din)884,
Studiuasupra genuluielementelor
latineÎnromâneşte
in comparaţie
cu celelaltelimbiromanice,.
ii.•fost
ignoratăde romanişti
(,Jst..,seitmehrals einemJahrhundert
fastgânzlichunbeachtet
geblie,
ben";p. 67).De'fapt;'autorul'
român(deoriginegermană)
a pusîn discuţieorigineagenului
neutruîn românăparalelcu, dar independent
de W. Meyer-Lubke
(DJ Schiksaledes
lateinischen
Neutrums
imRomanischen,
1883)i Emestus
Appel(Degenre/uiutro
intereunte
in
linguaiacintl,
dinacelaşian)ii-a datexplicaţia,
corectă,formula.tă
şi.deMeyer-LUbke,
anume
că, dovedităfiindpersistenta
acestuigen in faza de începuta limbilorromanice,.
neutrul
reprezintă,
în limbaromână,
o continuitate
.romanică.
De altfel,problemar e c e p t ă r i i poatefi abordatăaici din unghiuridiferite,
Amintind
nUlllal
călucrările
"decomandă",
puseîn slujbapoziţieioficialea statului,sîntcotate
şi aruendate
ca atare,observăm
cu satisfacţie
că rezultatele
adevăratelor
cercetăridinRomânia
au ajunsla cunotinţaspecialiştilor
dinGermania
(dovadaconstituind-o
înseşititluriledin bibliografia
studiilordinacestvolum).Darnu estemaipuţinadevăratcă,în ultimăinstanţă,tot
prindificultăţi
deinformare
potfi explicate
şi uneleobiecţiialeluiHelmutb
Frisch,ce sedovedescnumaiparţialfundamentate.
AstM.contribuţia
lui>Franz
JosefSul:r.er
în domeni\ll
descrieriigramaticii
limbiiromâne(şi ca primăschiţăa gramaticii
limbiinoastrescrisăîn germană)a fost,de fapt,pe larganalizatăla noi,e drept,tot de un cercetătorgerman,Klaus
Steinke(Tratatuldegramatică
a limbiiromâneal luiFr. J. Sulzer,în "Anl.lar
de lingvistică
şi
istorieliterară",XXH,Iaşi,1971).Iar dacăne preocupă,
astăzimaialesdinperspectivă
basarabe.ană,
semnificaţiile
multiplealecOllstatărilor
luiStefanLudwigRoth.în legăturăCusituaţia
limbilorîn Transilvania
şi dinpunctuldevedereal "convietuirii
panice"peacestteren,nutrebuiesăpierdemdinvederefaptulcă.valoroasele
contribuţii
aleacestuiscriitor(darşi aleluiL.
1.Marienburg,
Geographie
desGrossfii.rstenthums
Siebenbiirgen.
I':"n,Sibiu,1813,saualelui
JosefRittervonGrimm,CariFiirstzuSchwarzenberg,
Gouvemeur
VOII
Siebenburgen,Viena,

18!S1),
atribuind.
Jneral,.românei. rolul-unei
VerkehrssprC4che
transilvăneană
au fostinvo.cate,priljtte·al@,de
IoanLupaş,MitrqpQUml
AndreiŞagu11(l.
Monpgrafie.
istorică(Sibiu,1911)
,i deAugustilJBen.Îţa.l11Cntrea
!iaUmI;arptruî.n1i
lasa1iidiIl4rdeal.(Cluj,
195).
Pe;uninteres
deosebit
pentruoţiqltareaactivităţii
didactice
şişllillţificemmmnentulde
.f tntCQnplllziilţcefe;ţl.lită
dinpaginile
Îrlt:aft\.sînttratate;.
prql:ll\fîilealţq;tţllrii
învămtuluUe;'tWl
prin.-emml!>faml
yţehi10r
rell:iţii.Allstria
fl ..(h:l'il:Iania
(pre:;>;()Ilţa
În
periodice,val
II1.ţ\lWaI.dor,
ne;cesitaţe;a,dicţi(lfili1'elor
şi..8..•u.crărilor
metooq!ogice). îasă şi
citevmesajedepoliticăculturalpe careni le transmit
colegiigermani:
nupreah'1(!epi'irtatele
în petich<:te totalitariste.simulau$linu contde lapUllc.ăinteresele.diferitc!oI
naţionalităţidinTransilvwaaufostuneori- sau
- opuseoridivergente,
chiarreferindu-ne
la
relaţiileromânilor
cu ge.nnanii(de Verbriidenmg
nu contribuie
"Ilnimicla
cun08fterea
realităţilor
dio.ltomânia Frisch,p.33);Banatulconstituie,
pornind
de
la sitJ;iatia
românilor,
..exemplul
a ceeace se polterealizaprintr-omişcare
ca
iectiv cultivarea
limbiinaţionale,
fărăajutorul
ba chiarîmpotriva
acestuia
(E.Vl.ilkl,p.
30);5Iatul
românnuartrebuisăneglijeze,
în continuare, limbiigermane
în
învătntlll secunwll'şi
al germanisticii
În universităţi,
ţinînd
de efectelebeneficepe
carele-auavut
activităţi
pentruRomânia
începînd
de ia
secolului
al XIX-lea
(H.Fatisel,p.
şi, bineînţeles,
fu specialdatefiind
culturaleştiinţifice
şi economice
europene.
Oferind!"ezlJltate
ale.meditaţi
ei şi cercetărilor
asupra
româno-germane
în
epocamodernă,
cu reflexeîn contemporaneitate,
contribuţiile
dinvolumulpublicatrecentde
Institutul
pentru
Răsăriteană
dela Regensburg-Passau
incită,totodată,
sprecunoaşterea
Unoraspecteîncăinsuficient
adîncitesaucaresecer
De
ten t ţi Il germanăîn limbaşi culturaromână,ca oricei 8P i t ă
şi dincauzaunorexagerări
şi
stîngăcii
ce Il-auproduslapunerea
înpracticăsauinimitareamodelului
culturalgerman,a fost
marcatăşi denotabile,,reculuri", frizînd"apostal.ia",
datfiindcăîndreptările
au venit,în
secolulal XIX-lea,
dinpartealuiTituMâiorescu
şi Eminescu,
dar
alelimbiigermafle:au
continuat
să sefacăsimţite,cao amprentă
culturală
regională,
în
unuiPuşcariu
sauLucianBlaga".
Pentrupubliculgerman,volumul
pe care·îl prezentăm
âremarelemeritde a reaminti
numeroaşele
Jerestrespreromânidatorate
scriitorilor
germani,
•.dezinteresaţi
şi, deci,obiecli
vi,
începîndcu cronicarii
saşidin secoleleal XV"lca al XVlI··lea, fi deschideel însuşio
asemenea
fereast.ră
spreRomârUa,
o invitaţieloială!acolaborarea
de careavematîtanevoie
ast1b·j.
StelinnDumistrdcel
$
Institutul
deFilologie
Română
"A.Philippide"
6·olire.cu,
nr.2
"REVISTĂ
DBLINGVISTIekşI
ŞTIINŢĂ
LlTERARĂ'
(Chişinău),
nr,1-61l992
(616p.).
al Inst:itutului Lillg'rlstică
i al Institutului
de,i
ACldel;lliei
de
M()ldlJVf:i, din
numere.
W".
anul
prenţăm, SUlnar,
în
urIJll.ea.ză,
pmue,rihll
!injgvl"ticii
arecaredactor
D{\I,membrocrnreSI(m
Berejan,
iarCllredlacl: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'!
mlmlii!lientindBes!.arai:.ien"
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deştiinţea Moldovei,
şi peIonEţcu.dincolegiulderedacţiefăcîndparteşi alticîţivafilologi
ale cărornumesînt deja cunoscuteşi in România,printrecare AnatolieEremia,Mare
Gabinschi,
acad Haralambie
Corbu,Constantin
Popoviei,
membrucorespondent
al Academiei
deştiinţea Moldovei,
şi alţii.
Estevorba,aşadar,deo echipădespecialişti
în domeniul
lingvisticii
şi al ştiinţeiliterare
carereuşeşte,în pofidagreutăţi
lor financiare
princaretrecemcu toţii şi a repercusienilor
acestoraasupraeficienţei
în ceeace priveştevalorificarea
rezultatelor
cercetăriiştiinţifice,
să
scoatăla fiecaredouăluniciteo faseieulă
consistentă
şi variatăde contribuţii
filologice
care
merită,dinplin,să fiecunoscute
în lumeaştiinţifică
a româniştilor
şi romaniştilor.
De altfel,
datăfiind,pedeo parte,apartenenţa
studiilor
şi articolelor
la celpuţintreispaţiifilologice
distincteamintite(lingvistică.
istorieşi ştiinţăliterarăi. folcloristieă);
iar,pe de altăparte,ţinînd
seamadefaptulcă fiecaredinacestedomenii
cunoaşte
o variatăsubimpărţire
depreocupări
extremde specializate,
intenţianoastră,a cumprecizam
dela început,estedoaraceeade a selectaşi de a recomanda
cititorului,
subsemnulconstatării
anterioare,
cîtevadinpreocupările
(materializate
prinarticolelepublicate)
din domeniul1i fi g vis tic ii, ilustrateÎn numerelerevisteipeanul1992.
Constatarea
ce seimpunedela începutesteaceeacă Iingviştii
dela Chiinăuabordează
frecventdinperspectiva
teorieilimbiişi.pe măsuranoutăţiiunghiului
tratăriişi a profunzimii
analizei,cu rezultateinteresante,
numeroase
aspecteale Iexicografiei
(cf SilviuBerejan,
Dicţionarul
ca operălingvisticd
şi antinomiile
practiciilexicografice,
Of,2; Reuuerpretăr!
lexicografice
ale unitiJţilor
de vocabular
în dicţionarul
explicativ
»-cuprivirespecialăasupra
verbelor,
nr.4),alemorfologiei
i sintaxei
(cf.Alexandru
Dînd,Modalitatea
şi opoziţianegaţie
I afirmaţie,
nr.3; IonBărbuţă,
Structura
semantico-valenţială
a verbului
şi diateza,nr.4; Ion
Eţcu,Capacitatea
sistemîgenă
a părţilorde propoziţie,
nr, 6), ale analizeisemantice(ef.
Claudia
Andreev,
Yerbele
cauzative
inlimbile
românăşi rusă)şi aleIexicologiei
(Slavian
Guţu,
Consideraţii
cuprivirela principiile
terminologiei
tehnico-ştiinţifice,
nr. 1).Aceastăorientare
generală
(vezişi Areadie
Evdoşenco,
Modelarea
geometrică
a limbii,nr, 5),stimulată,
desigur,
deundeclaratadeptal luiEugenCoşeriu,
profesorul
SilviuBerejan,
explicălăudabila
iniţiativă
a redacţieide a publica,în traducere,
studiialeilustrului
savant.Astfel,număru,.5al revistei
cuprindeSolidarităţiie
lexicale(dupăo versiuneîn limbarusă,transpunere,<
datoratălui N.
Raevschi),iar numărul6, Structurilelexematice(traducerea.
după ori'ginaiulfrancez,
aparţinîndu-i
lui S. erejan). De altfel,preocuparea
lingviştilor
moldovenide a realiza
"revenirea
acasă",chiardacă"deocamdată
numaiîn dimensiunea
noastrăspirituală,
prinlu..
crărilesale"(nr.5,p. 31),esteilustratăşi depublicarea,
la rubricaRestituiri
(dinnr.5),a unui
articolconsacratdebutului
studentului
ieşeandin anii 1939-1940,
originardin MihăileniBălţi,în cercetarea
lingvistică,
intitulatEugenCoşeriu:întrebările'
şi promisiunile
Inceputului
(semnat
de-Stelian
Dumistrăcel),
O problematică
diversăde analizăa domeniului
istorieilimbiiromâneişi găseşteexpresiaîn planuletimologiei,
mai alesprineruditeleşi echilibratele
cercetăriale lui Mare
Gabinschi(dinnr. 2 şi 4) in domeniulcuvintelor
comuneromâneişi albanezei(socotite
"dacoromanisme")
şi celal unităţilor
frazeologice
comune
românei,
albanezei,
bulgarei,
limbii
greceştişi al altoridiomuridinBalcani.Consideratii
interesante
subacelaşiraportprezintă
contribuţia
semnată
deN.Raevschi
asupracuvîntului
noian(înnr.2);evidentînsăcă,în discutareatransformării
foneticeinvocatede autor,nu trebuiapierdutădin vedereprezenţa,tot în
graiurilesudicealedacoromânei,
a corespondenţei
n : 1în cuvinteca lume(;:;:
nume),linge(::::
ninge),lumiIr(=număr),lulniird
(::;numără),
amelin!
(=ameninţ),
armmdel(=arminden);
cf.i
lumeral(însintagma
banilumeral)
etc"înregistrate
pehărţileatlâselor
lingvistice
romârleti.
Pesiealtăparte,Q,Rusnac,înanalit;loriginiicuvintelor
barzlj,stîrcşi balaur(dinnr. 1
şi 4), puneconstant(şitemerar)subsemnulîntrebării
demersul
comparativistoric a-i in-
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t1.nna
dt de cît:convingător
rezultatele),
promovînd
,,IDotivemele"
(primordiale)
dinperspectiva
"f,,.;"torului
internîn evoluţia
limbii"(nr,4, p. 90).
Structura
fooeticăşi gramatl.cală
a limbiiromâne,pe lîngăcontribuţiile
citateanterior,
fcCe,iobiectularticolelor
publicate
de AlexeiCenuşă(Intonaţia
enunţurilor
interogative
protmu-zsse
marcatelexical.i.,
Of. N.Raevsehi
(Referitor
ta verbeledelocutive,
Of.4),Claudia
Cemirtan
(Realizarea
binomulu!
predicativ
VI+ V.în limbaromânăveche,Of.1),iar aspecte
strietcontemporane
alescrierii(corecte)
i alevocabularului
românei
in Moldova
depestePrut
preocupări
decultivare
sintabordate
criticdeGheorghe
Druţă(Uneleabateride la
normeleortografice
in presareţ'ublicand,
nr, 6; În căutareatermenului
adecvat,01'.3) şi de
MariaOnofraş
(Inovaţiile
înevoluţia
vocabularului,
01'.1).
Dialectologia
esteprezentăprintr-unarticolal lui VasilePavel,careabordează
tema
Elemente
de suportsociolingvistic
in anchetele
dialectale 6), şi printr-un
glosardialectal
publiicat
deVladimir
Zagaevschi
(ibidem),
iarprobleme
aletoponimiei,
în perspectivă
recuperasînttratatede Anatolie
Eremia,în articolulRestabilirea,
reglementarea
şi OCrotirea
fonduluionomastic
naţional(nr,4).
.#'
O notăcomunăa celormaimultedintrearticolele
citateo constituie,
pe de o parte,
prezentarea
aspectului
generalfi a utilizăriilimbiiromâneîn Moldova
dinstingaPrutuluidin
lucrurilor",
evidenţiind
manifestări
aparent"exotice«
şi aducînd
explicatii
dinsferabi!In,!f;yjilliilUlui
(măcarla nivelullimbiiliterare)române-rus,
carespecialiştilor
dinţarăadeseale
iar, pe de altă
utilizareauneibogatebibliografii
aparţinînd
exegezeidin ţările
fOgtciUniuniSovietice,de ale căreicîştiplrireale vomputeabeneficiaprin experienţa
lingviştilor
moldoveni,
înperspectiva
uneicunoaşteri
(dedoritreciproce)
eliberatedeponcifuri
ideologice
şi detentaţiasupremaţiei
cuoricepreţ.
De altfel,in ceeace priveştecunoaşterea
reciprocă,
trebuiesă subliniem
douăaspecte
semnificative:
o susţinută
prezentare
a vieţiiştiinţifice
dinRomânia
(la careau o participare
remarcabilă
cercetătorii
şi profesorii
dinChişinău
inprimulrînd),darşi a activităţii
unorpersonalităţidin cercetarea
lingvistică
românească,
ca şi numărulmarede articolesemnatede
lingviştidinRomânia
(peprimullocsitnindu-se,
separe,ceidela Iaşi).
Numeroase
manifestări
ştiinţifice
dinţară/.IU
fostsemnalate
prindăride seamăsubstanţiale,
la rubricaCronicavieţiiştiinţifice,
amintim,
deexemplu,
al IV-leaCongres
al
filologilor
românidin4-6iulie,delaTimişoara
(01'.1),Colocviul
omagial
internaţional
"Eugen
un marelingvistcontemporan",
Iaşi,13--17
aprilie1992(nr.4), tradiţionalele
deja
Seli.luni
(anuale)
aleInstitutului
deFilologie
Română
"A.Philippide",
la careprezenţa
colegilor
delaChişinău,
delaInstitutele
delingvistică
şi deistorieliterară,a devenitconstantă,
din 12-14iunieşi 7-9 noiembrie
1991(nr.1) şi din11-12iunie1992(nr.5), alăturide numeroasemanifestări
ştiinţifice
pe temedeistorieliterarăşi de folcloristică.
Laaceeaşirubrică
auapărutinformări
şi comentarii
asuprarealizării
proiectelor
dinplanulintegratde cercetare
în
domeniul
lingvisticii,
fiindprezentate
întîlnirile
delucrucu specialişti
dinBucureşti
şi dinIaşi
(01'
..2),consultările
dialectologilor
şi fonetieienilor
dinChişinău
şi Bucureşti
(ni.2),masarotundă"Cercetări
de dialectologie"
organizată
la Chişinău
(martie1992),la careau participat
dial.ectologi
de la Institutul
,,A.Philippide"
(01'.4), saudeplasările.
pe terenale dialectologilor
delaL'I1işinăl1
împreună
cuceidin'Bucureşti
(nr.5)şi cuceidelaIasi(ar.6):
Merităsăfiesubliniată,
o datăinplus,adevărata
valoaredocumentară
a acestor"cronici"
de viaţăştiinţifică,
consemnînd,
de fapt,realizărinotabileîn cadrulprocesului
actualde integrareculturală
i tiinţificăşi caretrebuiesănebucurepe toţi.în ordineadeideidiscutată
anterior,remarcăm
şi faptulcă rubricaOmagieri
a găzduit,alăturide medalioanele
(însoţitede
bibliografiiexhallstive)
consacrate
colegilor
dinChişinău,
IuriKojevnicovla 70de ani,Mare
C.rabinscm
şi SavaPinzaru- ia 60de ani(inOf.5),bineveniteleprezentări
ale vieţiişi operei
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ştiinţifice
alecercetătorilor
MioaraAvramj MariusSala,de asemenea
la implinirea
vîrsteide
60deani(înnr,3 i 5).
DindorinţadeIIfacecunoscută
în primulrîndactivitatea
publicistică
a Iingviştilor
din
Republica
Moldova,
amconsiderat
căputemmenţiona,
maialessubsemnulintegrării
culturale
i ştiinţifice
la Carenerefeream
"mai sus,prezenţa,
în paginile
numerelor
1-611992
alerevistei
deC8J:'e
neocupăm,
a lingviştilor
dinRomânia,
aspectasupracăruianevomopripe scurtîn
ceurmează.
Atrageatenţia.apariţia,
paralelă,
în România
i în Republica
Moldova,
a unorcontribuţiicereprezintă
luăridepoziţiemarcînd,
sui-generis,
momentul
integrării
noastre,cumsînt
citevadincomunicările
la celdeal IV-leaCongres
al filologilor
românisusţinute
de acad.100
Coteanu,
Vocabularul
limbiiromdne,
MioaraAvram,Gînduri
despregramaticalimbiiromâne,
FloraŞuteu,
Ortografia
limbii
române
Între
sentimente
şi responsabilităţi
(in nr, situaţie
6 şi în
..iBuletinul
Societăţii
deŞtiinţe
Filologice
din
România",
peanii
1991-1992).
In aceeaşi
se află,apoi,articolulMioarei
Avram,Limbaromânăin Republica
Moldova,
al căruisubtitlu
merităsubliniat:
Analogiiistoricegeneratoare
de optimism
(în nr. 3, fragmentdintr-untext
apărutînrevista.Limbaromână",
Bucureşti,
ne.5/1992).
Trebuiesă remarcăm,
de altfel,că în campania
de clarificare
a optiuniilingviştilor
din
România,alăturide cei dinRepublica
Moldova,
pentruo ortografiede esenţăfonetică,ro
"Revistăde lingvistică
şi tiinţă literară"au fostpublicateşi articolelesemnatede Steiian
Dumistrăeel,
"Literanuare altă treabădecîtsă măconducă
pe cîtsepoatede iute... spreauz
şi tnţeles
..." (dupăMaiorescu;
nr. 2) şi Ion Nuţă,Preocupările
ortograficeale lui Vasile
Alecsandri
(nr,3),domeniu
căruiaîi aparţin,
deasemenea,
celedouărecenzii
decareli-aubucurat Normeleortografice,
ortoepiceşi de punctuaţie
ale limbiiromâneeditate,în 1990,de
Academiade ştiinţea Moldoveişi de Ministerul
Ştiinţeişi învăţămîntului
al Republicii
Moldova,
semnate
deMagdalena
Vulpe(nr.3),respectiv
dePetruZugun(nr.4).
Cao replicăsui-generis,
peaceeaşitemă,semnalăm
(înnr,5)recenzia
Georgetei
Gabură
la volumul
Ortografia
limbiiromâne.Trecut,prezent,viitor,apărutla Iaşiîn 1992,o responsabilăluaredeatitudine
a lingviştilor
dinRomânia
şi dinRepublica
Moldova
faţăderelativrecentainiţiativă
a principiul
conducerii
Academiei
Române
dea aţine
impune
unele
modificări
ortografiei
româneşti
afectînd
fonetic
- fonologic,
fără
seama
defaptul
cănoflliele
ceerau
în uzîn România
abiafusesem
adoptate
deromânii
dinafaragraniţelor
ţării. ,,<
Altecontribuţii
ale lingviştilor
din Româniase referăla VariantaretoricăCIstilului
prozeiartisticeistoricedinsecolulal XIX-lea.
BogdanPetriceicu
Hasdeu(articolsemnatde
CristinaFlorescu,
ne.3),Iamomentul
Ibrăileanu
dinistoriaculturiinaţionale,
de careseocupă
IoanOprea(GarabetIbrăileanu
şi problemele
limbiiromâneliterare,nr, 1),discutăFlexiunea
substantivelor
propriiîn limbaromână(Corneliu
Dimitriu,
parteaa douaa articolului,
Innr. 1),
Numele
aromâneşti
cu afereză,cercetate
deIonPopescu-Sireteanu
(Înnr, 2),autorşi al notei
etimologice
măldac maldăr(infir.4), altecontribuţii
etimologice
ipoiede,tei) api.rţlnlrldui-I
lui VasileIoniţă(Reşiţa;în nr, 3). Semnalăm,
în sfîrşit,notelefilologice
însoţindeditarea
poeziilorluiAlexeiMateevici,
publicate
deIonNuţă(înnr, 1 şi 2) şi însemnările
de istoriea
lingvisticii
româneşti
AugustScribaninedit,dupăarhivaGinoLupidonatăBibliotecii
Române
dinFreiburg,
făcutecunoscute
de Luminiţa
Fassel,cercetătoare
care,în momentul
de f;lţă,îşi
desfăşoară
activitatea
laTubingen
(cf.nr.2).
în încheiere,
ne vomreferisuccintla uneleparticularităţi
ale scrisuluilingviştilor
din
Republica
Moldova;
lăsîndla o parteobservaţiile
ce s-arputeafacein primul
unor
turnurisintactice
şi asupratopicii (multefaptefiinddatoratestatutului
aparteconferit prin
calchiere
- prepoziţiilor
româneşti),
atrageatenţiaterminologia
de specialitate,
aflată,se pare,
într-ofazădecăutări,pefondulintegrării.
Astfel,întîlnimtermenii construcţii
ca:totalizare,
cusemnificaţia
'sinteză','condl.izJi'
(fir.2, p.90 şi passirn),c[ şi (infonnaţii)
totalizate(nL6, p. 10); etimolol1izare
'analiză
(discuţie,interpretare,
explicaţie)
etimologică'
(nr. 2, p. 94),c[ şi (cuvinte)etimologÎ7;ate
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'lingvistic,
referitorla 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-vaienţială4, p. 49 ş.u.):
(contributii)
factografice
(nr.4, p.
sistemigenă 6, p. ş.u.);informant
în text:"persoană
careîn cercetările fonetică
experimentală
audiazăşi apreciază
imprimatepe bandăde
!?Ii vezinr, 1, p.' 22, nota 15);(la nivelul)
meşaiimbii
(formulare
de asemenea
"adicănunumaial Limbii
literare,ci ŞÎal tu"a'ri,':rlH;
aleei";în nr. 2, 94);
pentru'anchetădialectală
6,p. 92);
străslavă(nr,2,p. alături sudslavă
(subst.,nr.4, p. 81)
(etnnologie)
sudslavă,
aparei substantivul
sudslavisme p. 90ş.u.);dialectism
'termen
(nr. 2, p. 91 ş.u.):vezişi romanism
'termen,cuvîntromanic'
(ib.idem),
sautrazeologismie],
CIl
(nr.4, p. 79
dar
care,în literatura
sîntfolositefrecvent
unitate/expresie
frazeologică
oriexpresie
idiomatică;
intona-sintactică
(nr, 1, p. 12ş.u.;în spiritullimbiiromânene-amfi
la in.tonaţionallăI-);
expresie
arhaico-diaiectală
(nr,4, p.82)etc.
Asemenea
construcţii
şi termeninudepăşesc
(poate)individualizărileprin
careseafirmă
oriserecunosc
diferiteşcoli,curentesaugrupărilingvistice
(deşiîn multedintrecazurilecitate
recunoaşte
însă,purşi
împrumuturi,
calcurisaumodelegenerale,
derivative
şi
C(}!I<},oziţi,oniHe
dinlimbarusă),iar,pe de altăparte,ou esteexclusca uneledinastfelde,alcîştigeterenîn terminologia
ştiinţifică
românească,
dreptaportal lingviştilor
molcumtransilvăneni!
au
după1918,în limbaromânăliterară,diferiteturnuri
§{Y!·.!I;U:'ltC
germană).
DarnuputemS2nurecunoaştem,
în aceastăsituaţie,caşiin cazuladepţilor
"combatanţi"
dinRomânia
ai unorcurentemoderne
europene
sauamericane,
o anumită"ispită"ducîndla o
adevărată
inflaţieterminologică,
alecăreiefectedeizolarenule putemignoraşi asupracăreia
atrăgearecentatenţiaînsuşiEugenCoşeriu,
Spredeosebire
delingviştii
careşi-aucreat"o terminologie
cutotulnouăcasăfiecoerenţi",
dinpreocuparea
majorădeil.fi înţeles,E Coşeriuşia propusca în materiede terminologie
să întrebuinţeze
"cuvintecurentedin limbade toate
zilele"şi săle transforme
"întermenitehnici,însăpăstrîndsemnificaţia
lorde bază".în pofida
faptuluică scrierile
D-saleaparţin,în marealormajoritate,
unuldomeniu
extremde"vulnerat"
subacest
poatechiardinaceastăcauză1),cel al teorieilimbii,savantulconchide:
nici
matematic,
nici terminologie,
ca să-i zicemaşa, esoterică!"
(Principiile
tingvistici!
a culturii,în volumulOmulşi limbajul
său.Studiain honorem
Eugenia
p.17-18).
Parcurgerea
celorşasenumerepeanul1992ale"Revistei
delingvistică
şi ştiinţăliterară"
ne
1)
care,în materiede lingvistică
(şinunumai)recomandă
o echipăde redactorişi colaboratori
carepromovează
cercetarea
autentică,
echilibrînd
opl.icaşi metodologia
detip"clasic"cucele"moderne",
abordarea
în linietradiţională
cupunctele
devederenonconformiste(sau maî puţinconformiste)
şi care reflectăplenarmomentulde trecerede la
izolaţioni.smul
"limbii"moldovemtilaperspectiva
dacoromânească.
Datefiindtoaleacestea,ca să nu ne maireferimla imperative.le
pragmaticii
informaţionale,
considerăm
ca absolutnecesară
şi justificată
includerea
titlurilorde specialitate
din
,,1,-t;Vj,t<1
de lingvistică
şi
literară",
ca şi a celordinrevistatrimestrială
"Limbaromână'"
de ia Chişinău,
î'n
românească
I atenţie:aceastanuÎnseanma
"dinRomânia"!
I de .
lingvist
ied,cesepublicăin fiecareanîntr-unul
dinnumerele
"Limbiiromâne"
caresetipăreşte
...
IaBmure1tî.
DoinaHreapdl
Institutul
de Filologie
Română
".4.Philippide"
laşi,sEr.Codrescu,
nr.2
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,,LIMBA
ROMÂNĂ"Revistă
trimestrială
editatădeMinisterul
şi In"llă!Iantului
al Republicii
Moldova
cu concursul
Societăţii
.LimbanoastrăCI;;l>
română",anul
1- 4, Chişinău,
1992,504p,
Revista"Limbaromână"
este,înintenţiacolegiului
deredacţieşia consiliului
fomwtdin
remarcabili
specialişti
dinChişinău,
Iaşi,Bucureşti,
KievşiTubingen,
nu
un
omonimal cunoscutei
reviste.Limbaromână"din
mai ales,o revistăpcntm
"moldovenii
rupţibrutalde etnialor şi aduşi,prin
la renegarea
identităţii
lor,la autodesfiinţare,
la
desclaviai
mancurtiste,
cu fără
voie"(nr.1,p. 3).Dupăcumsepoatelesneconstata,
sumarele
numerelor revista din
cuprinde
studiişi articoledindiversedomeniifilologice
(istorieşi teorieIiterară,gramatică
şi vocabular,
graiuripopulare,
onomastică,
sociolingvistică
ş, a.) careM,adremaiales,specialiştilor,
studenţilor
şi cadrelordidactice,
precumşi studiide un interes
reunireîn
ca Viaţa
Interiorulunuipoem,Comentarii
literareetc.
dedicateindeosebi
celordornicide a
corectlimbamaternăşi de II
mai profunzime
literatura
română,
Dindomeniul
istorieişi teorieiliterarese remarcă,în moddeosebit,studiilecupnnse
sub genericele
Scriitoriromânidin Basarabia(VasileBadiu,Ion
sau vitalitatea
tradiţiei,fir.1, p. 1 Dinscripturileromâne(MihaiPînzaru,Valoareaistoricăa
consemnate
de 1011.
Neculceprivindu-I
pe NicolaeMilescuSpatarul,nr, 4, p.
Permanenta
clasicilor(MihaiBertea,Geneza
şi structuraopereiluiIon
ni'.
şi P.L4, p. 69). Deosebitde interesantesînt studiileşi discuţiilegrupatesub titlul
EMINESCIAli/l Ursache,
Ficţiunithanatice
la Eminescu,
nr. 1,p, 10;GeorgeUscatcscu,
Actualitatea
lui Eminescu,
nr, 2-3, p. 67; IoanAlexandru,
Neam,codru,lună,nr. 4, p. 6;
AnişoaraDobre,Concepţialui Eminescu
desprelimbă,nr, 4, p. 8; GheorgheFlorescu,
Luceafărul
în-enciclopediile
lumii,OI.4, p. 14;AndreiVoica,Oschemăritmicărelevantăîn
Glossaeminesciană,
p. 39 ş. a.), Tot sub acestgeneric,Eminesciana,
sau sub cei intitulat
Interiorulunuipoem,revistagrupează
o serieremarcabilă
de analizeşi interpretări
ale poemeloreminesciene
(MihaiDrăgan,Floarealbastră,nr, 1, p. 79;Pestevîrfi(i,nr. 2-3, p. 80;
AlainGuillermou,
Doina,ru. 2-3,p. 76etc.),saualecff'Alţiei
unoraltormariscriitoriromâni
(ŞtefanMincu,NichitaStănescu:
Cîntec,OI.1, p. 114;LeonidaManiu,:'Sacralizarea
datoriei
fală de neam.Consideraţii
pe marginea
poezieiApostolul
de OctavianGoga,IU'.2-3, p. 36;
MonicaIlade-Costea,
Izvorulnopţiila wcian Blaga,p. 43;TimoteiRoşea,GeorgeCoşbuc:
MoartealuiFulger,p.49;IonNută,UmbanO(lstrrl,
imnnaţional,nr.4, p, 58ş. a.).
în cadrulpreocupărilor
de aproftlndare
a cunoaşterii
literaturii
marilornoştriclasici,dar
şi a gîndiriifilosofice
româneşti,
se remarcăinserareaperiodicăîn paginilerevisteia unor
fragmente,
excepţional
de..bine
alese,grupatesubgenericul
intitula!.
Antologia
"I.. R." sausub
celintitulatReflexe
ale eternităţii.
Astfel,îşi găsesllocîn paginilenwistei
creaţii
ale
unorpoeţiromânidindiasporăsauinterzişi,pînănu de mult,şi încănecunoscuţi
chiarşi în
România
(vezi,mai Alexandra
SewrPop,Apatrece,pietrelerămîn,m. 2-3,p.
Cumînsăproblemele
de limbăsîntşi celeillainumemase,
şi celemai dureroase
în
Republica
Moldova,
revista"Umbaromână"
un foartebogatmaterialreferitorla
studiereaşi, mai ales, la orientarea
integrăriicofl>ite,
din perspectiva
limbii
fi
românilor
basarabeni.
în acestsens.seremarcăstudiil""
grupatesubtitlurica GramaticfJ
şi ar·
tografiesauCumvorbim,
cumscriem.
Preocuparea
pentrucultiviu-ea
limbiirămînemereuîn actuaIit.ate,
căciSÎlltîncă.de,ţllIde
numeroase
abaterilede la limbaromânăcorectă,m,mifestate
preponderent
în vorbiredarşi în
scris.Remardim
aicistudiulNotede cultivarea
(nr.4, p. 113)Îl:!care
Giosu
atrageatenţiaasupraunorpronunţii
greşitecareapariiimscrisdetipul:"rostirealuis ca ,l!1
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cuvinteca scenă,ascendent;dublaarticulare(oxitonăşi paroxitonă)
a cuvîntului
caracter;
rostireasecvenţe]
finale-llSdinnumedefamiliecaMorariu,
Pescariuş. a. în douăsilabe-i -u;
folosireagreşităa verbului(a) continuala persoana
I, singular.
Analizacriticăa unorconsgreşiteşi recomandările
pentruo vorbireşi o scrierecorectăse concretizează
şi în studii
ca ltren/iela cuvinteleoptim,extrem,totalitar;Cu doi ani fn urmăsau acumdoi ani;
Alternativă'
(AlexeiPalii,ne. 1, p. 33), Cuvinterecente(dinştiin/dşi nu numai)(Victor
Oberman,
p, 38).Pornindde la faptulcă în limbaromânăaccentulnu are un loc fix ca in
maghiară
saucehă,IonDumeniuk
atrageatenţiaasupradiversităţii
poziţionale
a accentuluiromânesc
care"constituie
o sursădegreşelipentruaceipurtătoriai limbiicarenuposedă
suficientnormelelimbiiliterare".Autorul,în studiulAtenţiela accent!(nr.2-3, p. 162),se
asupra"cazurilor
maifrecvente
de accentuare
greşităa cuvintelor,
cauzatăfiedeinfluenţalimbiiruse,fiedeacţiunea
unortendinţefi analogii
interne",
precizînd
căuneorichiarşi în
Dicţionarulortografical limbiimoldoveneşti
(ediţiaa li-a, redactorresponsabil
N. G.
Corlăi:eanu),
"aufostrecomandate
dreptliterareunelecuvintecu8C1;:Cnt
anormal".
Deosebit
de
suzestivă,i te>!
atîtderecomandabilă
şi la noiesteîncheierea
studiului
remarcabilului
lingvist
100Dumeniuk:
.1nvăţătorii,
atuncicînddaunotediscipolilor
lor,ar trebuisă ia în considerare
DUnumaice spunelevii,liceeniisaustudenţii,
ci şi cumspun,în ce măsurăşi cit de corect
folosesc
mijloacele
deexpresie
alelimbiimaterne"
(p.164).
Asuprafolosiriicorectea mijloacelor
de expresieale limbiimaternese oprescşi alţi
autori.IrinaCondrea
urmăreşte
unelefalseacorduri(nr,2-3,p, 163)întresubiectşi predicat
sauîn folosireaarticolului
posesival, a, ai, ale. AntonComerzan,
în Coridacu plăvani(p.
167),analizează
uneleformeincorectesaucalchiericareîşi maigăsescîncăloc în paginile
ziarelorşi revistelor
dinRepublica
Moldova.
VasileLeviţchi
puneîn evidenţă
unelegreşelide
exprimare
utilizatecafiguridestil(p,169).
Nuîntîmplător,
amlăsatîn finalulprezentării
studiilor
grupatesubgenericul
Cumvorbim,cumscriem,o rubricăintitulată
extremde sugestiv
Infernterminologie,
susţinută,
în două
numereconsecutive,
deAlexandru
Gromov
(,,Autoobijduirea."
programată,
nr. 1,p. 36şi Yerba
manentl,
nr. 2-3,p. 175).Evident,sobscriem
la cri.ticile
pe careautorulle adresează
atitde directcelorcareprinnecultivare
ajungsă se"autoobijduiască"
continuÎJ')d
să se exprimeîn limiteleunui"infernterminologie"
împrumutat
fărădiscernăInÎJ')t
dintr-o.
limbăcarei-a..obijduit"o
întreagăviaţă.,,Programată"
saunu, aceastăsituaţieesteprezentă,
mai ales,la nivelulunor
vorbitori"elevaţi",căroraAlexandru
Gromov
le recomandă
fiesă inveţe,fie să renunţea mai
vorbilaradioşi lateleviziune.
Preocupările
pentrucultivarea
limbiiseregăsesc
şiîn studiilepublicate
subgrupajul
intitulatGramatică
şi Ortografie.
Se evidenţiază
aicistudiulluiDorinUriţescu,
Flagrantdelict...
ortografic
(I, nr, 1,p.26;II,nr.2-3,p. 153;Ill, nr.4, p. 108),darşi continuarea
preocupărilor
normeledepunctuaţie
Învigoare(AntonCiobanu,
nr. 1.p. 17)saua celorcu privirela
expresivitatea
şi corectitudinea
înutilizarea
supinului
(EmiliaOglindă,
nr,2-3,p. 157).
Caracterizată
printr-undinamism
şi o ancorareconcretă
in problematica
actualăa integrăriilingvistice,
revista,,Limba
română"
inserează
în paginileei ,i celemaiinteresante
opinii
şi atitudinicontemporane.
Amaminti,în acestsens,interviul
cu acad.SilviuBerejanintitulat
.LimbaofidaMinoricestateste,de reguli1,
unasingură
..." (nr,2-3,p. 125)saustudiulfncdo
dariidesprerusiftcare
şi românizare
al luiMihailBruhis(p.128).
Continua
prezentă
a unorcuvintei expresiineconforme
culimbamaternăestedetaliată
şi deValentin
E."han
in studiulLimbajalimentar
la preţredus(nr.1, p. 14)saude Constantin
Olteaauîn Certificate
medicale
pţţntrudragosteade limM(or.2-3,p. 137).Avîndîn vedere
toateacesteobservaţii
referitOare
la stareaactualăa funcţionării
limbiirOIuâne
în Republica
Jvklidt:va.
studiulluiIoanOpreaintitulatNecesitatea
limbiiliterare(nr.1,p. 4) poatefi citatca
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unargument
fundamental
căci"limbaliterarăconstituie
in acestcazmijlocul
principal
princare
cinevapoateevitaeroriledeexprimare,
poatesă-şimsuşească
corectnoţiunile
ştiinţifice
şi rnecanismele
deraţionareadecvate,
poatedeprinde
plăcereade a citişi de a se informaşi
apreciavaloarea
operelor
artisticealeneamului"
(p,8).
fn contrastcu destulde multelegreşelimanifestate
în vorbirea
unorpersoane
careapeleazădeseorila formelestrăinelimbiimaterne,
rubricaCreangade aur,atîtde sugestivintitulată,puneîn evidenţă
bogatultezaurlexicalal poporului
român.Astfel,StelianDnmistrăcel,
în
.studiulintitulatNumele
popularealeluniloranului(ianuarie_..martie)(nr,I, p. 124)şi (aprilie
- septembrie)
(nr.2-3,p. 188)remarcă,
printrealtele,"prezenţa,
în limbavorbită,a unortermenimoşteniţi
dinlatină",termenicare,prinsugestibilitatea
10r,daulimbiinoastreo frumuseţe
deosebită.
Dupăatîţiaaniin cares-amanifestat
cu preponderentă
tendinţade rusificarea limbii,
onomastica,
ca domeniu
al cercetării
lingvistice,
revirleîn actualitate
dintr-operspectivă
cel
puţinegalăI;Uceaa Iexieului,
Ca urmare,remarcind
importanţa
fundamentală
a onomasticii
pentrudeterminarea
specificului
naţionalai unuipopor,Iingviştii
dinChişinău
şi din şi-au
unit eforturilepentruintegrarea
onomasticii
actualebasarabene
în spiritullimbiimaterne,
Astfel,sinturmărite
cudeosebită
atenţieaatroponimele
(numedefamilieşi numedebotezasupracărora"samavolnicia"
lingvistică
IIsecretarilor
desovietesăteti i orăşeneşti
s-amanifestat
cu predilecţie)
pentrucunoaşterea
i corectarea
căroraAlbinaDumbrăveanu
reaminteşte
că
"ţinînddeculturaşi tradiţiile
unuipopor,numeledepersoană
trebuiesă corespundă
firiilimbii
acestuipopor"(Erorila scriereanumelor
defamilie,nr.2,-3,p. 178).
Nicinumelede Ioealităţidin Republica
Moldovanu au avuto soartămai fericită.
Rusificarea
abuzivăa oicoaimelor
dinBasarabia
nua avutşi nicinuputeasăaibăvreolegătură
cutradiţiapoporului.
Ştiindcătoponimia
"eistorianescrisă
lineamului,
e graiulviudesecoleşi
mileniial poporului",
e însuşigraiulpdmîntuluÎ
(AnatolEremia,fir.2-3,p.'183),specialiştii
propuncorectarea
unortoponime
pe bazadocumentelor
vechi(Magdalena
Lungu,nr,4, p. 123)
saureactualizează
analizatoponimicelor
deorigineromânească
(petruZugun,nr.2-3,p. 180),
DinaceastăP!ezeml.fe
Il revistei.Limbaromână"dinChişinău,
se poateconturaCCf!cluziacă specialiştii
auînţelespe deplindatorialorin aceastăperioadăde lu;tă pentruintegrarealingvistică
aRepublicii
Moldova
cuRomânia.
Acestaesteşi motivulpeatru
carerevista,
adresîndu-se
.tuturorcelorcaredorescsă-şicunoască
limbamaternă,
s-oînvtţeşi s-eutilizeze,
in formeleei celemaicorecte,camijlocdecomunicare,
grupează
subgenericul
Prodidactica,
in fiecarenumăr,studiişi articoledelimbă,i literatură
română,analizeliterareşi stilistice,recomandări
metodologice
de predarea limbiişi Illiteraturiiromâneetc.Se împlineşte
astfel,
programul
revisteipeanul1992,intitulatatîtdesugetiv
Afila modulimperativ:
,,Nepropunem,
să contribuim
la reedificarea
a ceeace,timpde deceniiîn şir,a fostdărîmatmetodicde către
ignoranţi
şi conjuncturiştistrăini
şi autohtoni"
(nr,1,p. 3).
Dinnefericire,
celcarea fondatşi a condusrevista"Limbaromână"dinChişinău
numai
esteprintrenoi.Ion Dumeniuks-a stins1n chiaranul1992.Darspiritulsău va dăinuiîncă
multăvremeprinorientarea
pecarea dat-orevistei,prinînsăşiaceastărevistăcareaparepentm
a umpleunimensgol,carea fostcreatîn conştiinţa
naţională
de unregimtotalitar,împotriva
manifestărilor
căruia,fondatorul
revistei.
prezente
a luptatnecontenit.
Memorieilui Ion Domeniule
închinămaceastăprezentaremai detaliatăa revistei
"LIMBA
ROMÂNĂ".
Ion-Horia
Bîrleanu

