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Dictionarium valachico-latinum. Primul dicţionar al limbii române, studiu introductiv, ediţie, 
indici şi glosar de Gh. Chivu, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2008, 392 p. 

 
 
Apariţia, sub auspiciile Academiei Române, a lexiconului cunoscut în literatura de specialitate 

sub numele de Anonymus Caransebensiensis reprezintă un eveniment editorial de mare însemnătate 
pentru tradiţia editării textelor vechi, în contextul în care acesta este cel dintâi dicţionar original al 
limbii române, redactat în spaţiul bănăţean-hunedorean la mijlocul secolului al XVII-lea, cu litere 
latine şi cu ortografie maghiară. Deşi Anonymus Caransebesiensis, cunoscut şi ca Dictionarium 
valachico-latinum, a beneficiat şi de editări anterioare1, ediţia din 2008, realizată de Gh. Chivu, aduce 
dovezi lămuritoare asupra localizării dicţionarului în spaţiu şi timp, dar mai ales asupra paternităţii 
acestuia. Cuprinzând un studiu filologic, unul lingvistic şi o notă asupra ediţiei, însoţite de facsimile, 
ediţia Chivu porneşte de la informaţiile furnizate de studiile anterioare consacrate dicţionarului, 
confirmându-le sau, dimpotrivă, infirmându-le cu argumente solide. 

Astfel, Gh. Chivu consideră insuficiente argumentele în favoarea paternităţii lui Mihail 
Halici-tatăl (susţinută, între alţii, de cercetătorii clujeni Musnai László, Dani János şi Engel Károly şi 
mai târziu Francisc Király), mai ales că între scrisul acestuia şi scrisul din manuscris nu există o 
identitate. Analizând filigranele hârtiei dicţionarului, editorul ajunge la concluzia că textul este 
redactat între 1640 şi 1660, considerând însă că această perioadă nu poate fi pusă nicidecum în 
legătură cu faptul că Mihail Halici-tatăl a trăit în vremea respectivă, nici cu eventualele asemănări 
dintre scrisul lui Halici şi cel al manuscrisului, ci doar cu trăsăturile ortografice ale textului, proprii 
acestei perioade. De asemenea, se arată că existenţa în biblioteca familiei Halici a unui manuscris de 
dicţionar şi faptul că Dictionarium valachico-latinum a fost descoperit la Sibiu nu sunt argumente 
decisive pe baza cărora Mihail Halici-tatăl să poată fi considerat autorul lexiconului. Pentru a susţine 
paternitatea lui Mihail Halici-tatăl, crede Gh. Chivu, este necesară în primul rând identificarea unui 
text scris de acesta care să aibă aceeaşi grafie şi aceeaşi ortografie ca şi manuscrisul în discuţie. Însă 
compararea unor însemnări autografe aparţinând lui Mihail Halici-tatăl cu scrisul din dicţionar arată 
că cele două sunt foarte diferite. De aceea, Gh. Chivu consideră că: ,,Cel mai vechi dicţionar 
român-latin cunoscut rămâne deci, până la descoperirea unor noi dovezi, Anonymus Caransebesiensis, 
autorul său, fără legătură cu familia Halici, ilustrând în mod exemplar mişcarea culturală bănăţeană, 
alături de alţi învăţaţi, traducători, prelucrători sau simpli copişti, care au utilizat în secolul al 
XVII-lea scrisul cu litere latine în manieră ortografică maghiară” (p. 28–29). 

Totodată, editorul demonstrează că principalul model după care s-a ghidat autorul lexiconului 
este unul latin (dată fiind mai ales folosirea unor grafii etimologizante), coroborat cu un dicţionar 
maghiar. Cele două surse oferă modele de organizare a materialului, adică redactarea lui cu caractere 
latineşti şi ortografie maghiară. Deşi se bazează pe astfel de surse, Dictionarium valachico-latinum 
este o operă originală şi surprinzător de consistentă pentru resursele limbii române de la acea vreme 
(lexiconul cuprinde 5325 de intrări, un volum considerabil pentru o lucrare redactată înainte de Şcoala 
Ardeleană). În afară de bogăţia sa lexicală, importanţa acestui dicţionar rezidă şi în însuşi scopul cu 
care a fost redactat, el nefiind scris pentru învăţarea unei limbi străine de către români, aşa cum ar fi 
fost firesc pentru o limbă insuficient formată sub aspect lexicografic, ci pentru studierea limbii 
române în sine: ,,Destinat foarte probabil nu unui scop didactic (deprinderea unei limbi de cultură prin 

                                                 
1 Cea dintâi ediţie (parţială) i se datorează lui B.P. Hasdeu, care a descoperit textul în 1871, în 

fondurile Bibliotecii Universitare din Budapesta şi, considerând că lexiconul a fost redactat de un 
român din Transilvania, probabil din Lugoj, l-a numit Anonymus Lugoshiensis. Mai târziu, Hasdeu 
pune paternitatea textului pe seama lui Mihail Halici-fiul şi, după mai multe variante, stabileşte ca 
perioadă probabilă pentru scrierea dicţionarului a doua jumătate a secolului al XVII-lea. Numele de 
Anonymus Caransebesiensis a fost impus odată cu ediţia Grigore Creţu (1898), care cuprinde textul 
integral şi un studiu sumar asupra acestuia. 

ALIL, t. LIV, 2014, Bucureşti, p. 219–258 
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intermediul românei), ca majoritatea lexicoanelor vechi româneşti, ci prezentării cât mai detaliate a 
vocabularului limbii române cu ajutorul glosării prin latină, Dictionarium valachico-latinum 
înregistrează, în cele 5325 de intrări, cel mai mare număr de termeni cunoscut din scrierile anterioare 
anului 1700” (p. 34). 

Studiul lingvistic asupra textului scoate în evidenţă aspecte fonetice, grafice şi lexicale ale 
limbii române de la acea epocă (particularităţile morfologice sunt, fireşte, mai puţin evidente, ca 
urmare a prezentării fiecărui cuvânt cu statutul său de intrare în dicţionar). Editorul insistă asupra 
faptelor de limbă datorate influenţei limbii maghiare, pe de o parte, iar pe de altă parte, asupra 
amprentei modelului latin, reflectată mai cu seamă în grafiile etimologizante. 

Demersul editorului aduce din nou în actualitate Dictionarium valachico-latinum şi certifică, 
prin munca impresionantă de cercetare a contextului în care a fost scris, o serie de informaţii esenţiale 
de natură filologică în legătură cu această lucrare lexicografică de mare însemnătate de la mijlocul 
secolului al XVII-lea. Complexitatea textului a făcut dificilă editarea lui, însă produsul acestui act 
pune în evidenţă meritele editorului său. 

 
Andreea Drişcu 

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza”  
Iaşi, bd. Carol I, nr. 11, România 

 
 
ION  BUDAI-DELEANU,  Opere. Ţiganiada, Trei viteji, Scrieri lingvistice, Scrieri istorice, 

Traduceri, ediţie îngrijită, cronologie, note şi comentarii, glosar şi repere critice de Gheorghe Chivu şi 
Eugen Pavel, studiu introductiv de Eugen Simion, Bucureşti, Editura Fundaţiei Naţionale pentru 
Ştiinţă şi Artă, 2011, 1354 p. 

 
 
Deşi o parte dintre textele cuprinse în această ediţie au cunoscut editări separate realizate 

anterior2, importanţa volumului de faţă rezidă în faptul că prezintă întreaga operă a lui Budai-Deleanu 
într-o formulă completă, însoţită de un amplu studiu introductiv semnat de Eugen Simion, precum şi 
de o listă consistentă de note şi comentarii şi de un glosar, alcătuite de Gheorghe Chivu şi Eugen 
Pavel. Semnată de aceiaşi Gheorghe Chivu şi Eugen Pavel, Cronologia prezintă, pe lângă cele mai 
importante momente din viaţa şi activitatea cărturarului ardelean, toate ediţiile anterioare ale textelor 
lui Ion Budai-Deleanu. 

Studiul introductiv descrie şi analizează principalele opere ale lui Ion Budai-Deleanu, între 
care un loc aparte îl ocupă Ţiganiada. După o trecere în revistă a celor mai importante ediţii 
anterioare ale textului (între care prima ediţie întocmită de Gh. Cardaş, din 1925, apoi cea a lui 
J. Byck din 1958 şi 1967 şi a lui Florea Fugariu din 1969), Eugen Simion evidenţiază importanţa 
Ţiganiadei pentru cultura română şi susţine necesitatea editării operelor lui Ion Budai-Deleanu 
aducând drept argumente, pe de o parte, conţinutul acestora (scrierile cărturarului ardelean atestă 
bogatele sale cunoştinţe de istorie, teologie, filologie, drept şi limbi clasice), dar mai ales ,,simţul 
extraordinar al limbii sau, mai bine zis, simţul creator al limbii, propriu scriitorilor de anvergură. 
Pentru epoca lui şi pentru starea de atunci a limbii române aflată sub stăpânire străină, autorul 
Ţiganiadei este un scriitor cu adevărat fundamental şi numai soarta ingrată a operei sale a făcut ca 
recunoaşterea lui estetică să vină mai târziu şi să rămână şi azi doar obiect de studiu şi, din când în 
când, să fie apreciată estetic cu precădere de o mână de oameni instruiţi, amatori de parodii inteligente 
după operele clasice” (p. VI). 
                                                 

2 Scrierile lingvistice au fost editate anterior de Mirela Teodorescu, cu introducere şi note de 
Ion Gheţie, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1970. Pentru Trei viteji, există ediţia realizată de J. Byck, 
Bucureşti, Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, 1958. Pentru detalii asupra ediţiilor succesive ale 
Ţiganiadei, vezi Cronologia ediţiei recenzate, alcătuită de Gheorghe Chivu şi Eugen Pavel, 
p. LXXXII–XC, precum şi Nota asupra ediţiei, p. XCI–CII. 
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Acest poem epic în versuri, în stil parodic, aluziv, subversiv, are drept surse, arată E. Simion, 
marile epopei Iliada şi Odiseea ale lui Homer, La secchia rapita a lui Tassoni şi Gli animali parlanti 
a lui Casti. Remarcabilă este nu doar abilitatea naratorului de a folosi posibilităţile limbii de atunci de 
a se conforma tiparelor versificaţiei, ci şi talentul de a crea, pe lângă literatură propriu-zisă, şi 
metaliteratură, prin comentariile având conţinut istoric, teologic, mitologic, lingvistic din subsolul 
paginilor, făcute de Mitru Perea şi celelalte personaje cu nume caricaturale. Acestea intră pe rând în acţiune 
pentru a lămuri cititorul, iar intervenţiile lor cu rol de glosă iau de multe ori în discuţie chestiuni 
lingvistice. În condiţiile în care este nevoit să mânuiască o limbă neajunsă, Ion Budai-Deleanu îmbină 
cu măiestrie cuvinte populare şi regionalisme cu termeni împrumutaţi din alte limbi romanice, creând 
veritabile efecte stilistice care întreţin comicul de situaţie, dar mai ales pe cel de limbaj. 

Diversitatea procedeelor folosite şi îmbinarea liricului cu epicul i-a determinat pe unii critici să 
evidenţieze structura barocă a Ţiganiadei, iar pe autorul Studiului introductiv să vorbească despre o 
,,imensă operă carnavalescă” (p. XXX). Existenţa unui fir epic şi a personajelor care întreţin acţiunea 
se îmbină armonios cu lirismul textului. Acesta trebuie căutat, potrivit lui Eugen Simion, în 
,,capacitatea de invenţie epică, în latura fantastică şi comică şi, desigur, în capacitatea de expresie 
capabilă să treacă, fără dificultate, de la verva fastuos satirică la lirismul direct, neprefăcut” (ibidem). 

Alături de bogate consideraţii asupra Ţiganiadei, Studiul introductiv cuprinde şi o trecere în 
revistă a celor mai însemnate articole ale lui Ion Budai-Deleanu. Unul dintre ele, redactat în limba 
germană şi intitulat (în traducere) Scurte observaţii asupra Bucovinei, este, potrivit lui Eugen Simion, 
un eseu cu caracter monografic asupra diversităţii etnice din Bucovina sfârşitului de secol XVIII, 
reprezentând ,,primul eseu sociologic şi psihologic românesc pe tema identităţilor într-un mediu 
multicultural cum este, în epocă, mediul bucovinean” (p. LXV). Atrag atenţia tonul polemic şi spiritul 
critic manifest al cronicarului, care reuşeşte să surprindă specificul etnic şi individual al celor care 
alcătuiau la acea vreme Moldova de Nord.  

Ediţia de faţă grupează cronologic operele lui Budai-Deleanu în trei secţiuni (Scrieri 
beletristice, Scrieri lingvistice, Scrieri istorice), completate cu câteva selecţii din traducerile acestuia. 
Scrierile lingvistice de dimensiuni reduse redactate în latină şi germană sunt însoţite de traducerea 
românească, în scopul de a facilita înţelegerea şi, pe de altă parte, pentru a aduce în faţa cititorilor 
interesaţi originalele textelor. Scrierile ample au fost supuse unui proces de selecţie, ediţia cuprinzând 
numai fragmente semnificative, care ilustrează concepţia istorică şi lingvistică a cărturarului ardelean. 
În ceea ce priveşte textele scrise cu grafie chirilică sau cu alfabet etimologizant, editorii au preferat 
transcrierea interpretativă ca metodă de redare a originalelor, surprinzând specificul epocii, al zonei, 
dar şi concepţia lingvistică a autorului. 

Valoarea volumului de faţă este sporită de faptul că textele sunt însoţite de un Glosar care 
reuneşte regionalismele sau arhaismele prezente în texte sau oferă variante ale unor cuvinte folosite, 
cu rolul de a clarifica sensul lor contextual. În plus, analiza propriu-zisă a textelor este îmbogăţită de 
opinii critice formulate de-a lungul vremii asupra scrierilor lui Ion Budai-Deleanu. Importanţa 
redactării unei asemenea ediţii reiese din însăşi structura sa de variantă completă de lectură a textelor 
lui Ion Budai-Deleanu, reunind scrieri beletristice, lingvistice, istorice şi (parţial) traduceri. În plus, 
opţiunile de transcriere făcute în cazul originalelor redactate cu grafie chirilică respectă specificul 
textelor şi indicaţiile de transcriere ale autorului, aducând în faţa cititorului modern fapte de limbă 
literară de la sfârşitul secolului al XVIII-lea. 

 
Andreea Drişcu 

 
 
CARMEN-GABRIELA  PAMFIL,  Timotei Cipariu – lingvist şi filolog, Iaşi, Editura 

Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2009, 328 p. 
 
 
Cercetarea lingvisticii şi filologiei româneşti din trecut este o necesitate sine qua non pentru 

prezentul şi viitorul ei, care trebuie să-şi cunoască temeiurile şi tradiţia, părţile de originalitate şi pe 
cele valorificate din lingvistica germană, franceză, italiană etc. Monografia Timotei Cipariu – lingvist 
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şi filolog, scrisă de Carmen-Gabriela Pamfil, se înscrie între prea puţinele cercetări de acest tip, 
dificile, care presupun parcurgerea mai multor etape, imposibil de realizat fără aprofundare, coerenţă 
în studiu şi o seamă de alte calităţi speciale din partea celui care se încumetă la o atare întreprindere. 
Decelarea concluziilor şi o serie de observaţii au putut rezulta „după lectura a mii de pagini de texte 
de specialitate” (p. 11), specificare pe care o putem considera şi ca un impuls benefic pentru 
generaţiile mai noi de lingvişti. După cum ştim, etapa ce a precedat (şi susţinut) realizarea acestei 
monografii a fost cercetarea celor mai importante lucrări lingvistice cipariene, analizate într-o serie de 
articole şi studii şi editate în două volume consistente de Opere3, etapă în care, aparte de celelalte 
probleme specifice unei ediţii critice, a existat o problemă majoră, soluţionată, după cum putem 
constata, cu succes: „reconstiturea cât mai fidel posibil a limbii lui Timotei Cipariu, camuflată de 
ortografia etimologică” (p. 10). O latură esenţială a cercetării din această monografie, anume referirile 
la concepţiile lingvisticii româneşti şi europene din secolul al XIX-lea, a putut fi realizată temeinic 
datorită lucrului, alături de G. Ivănescu, la „munca de editare a operei lui A. Philippide”4 (p. 13). 
Despre această etapă autoarea mărturiseşte fără înconjur, făcând să transpară, pe de o parte, 
importanţa formării sub o îndrumare ce fereşte de scăderile autodidacticismului şi, pe de altă parte, 
nevoia de coerenţă în activitatea de cercetare autentică: „Mi-a înlesnit înţelegerea unor probleme de 
lingvistică românească şi europeană din secolul al XIX-lea, fără de care n-aş fi reuşit să desluşesc 
textele cipariene” (p. 13). Toate aceste aspecte, pe lângă faptul că se constituie într-o temelie solidă a 
studiului, creează un filtru critic îndrituit să corijeze prejudecăţi emise de-a lungul timpului, să 
analizeze ideile valoroase, dar deopotrivă şi erorile din opera lui Cipariu şi să lanseze judecăţi de 
valoare pe care avem a le lua drept referinţă: „Cercetarea scrierilor lui Timotei Cipariu în vederea 
identificării concepţiei lui lingvistice mi-a revelat valoarea excepţională a ideilor sale, parte dintre ele 
insuficient aprofundate sau chiar ignorate, în timp” (p. 9; vezi şi referirea la aprecierile eronate ale lui 
Lazăr Şăineanu şi Ov. Densusianu, la p. 11). 

Scopul expres al monografiei de faţă este restituirea principiilor şi ideilor lingvistice ale 
corifeului de la Blaj. Din multiplele domenii în care acesta a fost iniţiator – lingvistica şi filologia, 
poetica şi stilistica, folcloristica, istoria, arheologia, teologia, filozofia, muzeistica şi numismatica, 
pedagogia şi didactica, publicistica, oratoria, literatura şi altele (p. 10) –, sunt tratate în cinci părţi 
„domeniile de excelenţă” (p. 11) ale activităţii sale, lingvistica şi filologia. Pentru realizarea unei 
perspective cât mai clare şi cuprinzătoare, analiza include contextul lingvisticii europene din acel 
secol, cu care Cipariu a interferat într-o relaţie de reciprocitate: preia o seamă de informaţii, elemente 
şi, în schimbul de idei, unele aspecte din gândirea sa sunt „valorificate mai cu seamă în lucrările unor 
romanişti celebri în epocă, precum Mussafia şi Diez (prin intermediul celui dintâi)” (p. 11). 

Partea întâi a lucrării, Teoria limbii (p. 15–38), prezintă într-o introducere concentrată starea 
ştiinţei în plan european, în special în prima jumătate şi pe la mijlocul secolului al XIX-lea, şi stadiul 
ei în spaţiul românesc, marcată de primele preocupări ale lui Paul Iorgovici, Eftimie Murgu, Ion 
Heliade Rădulescu şi primele lucrări de lingvistică generală, datorate lui B.P. Hasdeu (1881) şi 
A. Philippide (1894). Cipariu, deşi nu a scris propriu-zis o carte dedicată acestei problematici, 
abordează ideile de teoria limbii care circulau în lingvistica europeană şi meditează asupra lor, 
ajungând să-şi creeze o viziune complexă. Autoarea monografiei precizează rezultatele principale la 
care se ajunsese în lingvistica europeană – metoda comparativ-istorică, utilizarea conceptului de lege, 
caracterul social al limbii, „tendinţa ei de perfecţionare, care o diferenţiau de elementele naturii” 
(p. 16), unele observaţii în privinţa schimbărilor lingvistice, discutarea problemei limbilor literare, în 
privinţa cărora se intuia rolul voinţei în stabilirea regulilor generale – şi prezintă sistematic, în zece 
paragrafe, ideile lui Cipariu privitoare la teoria limbii. Lingvistul român defineşte limba din 
perspectiva pe care azi o numim semiotică: un sistem de semne care au menirea de a comunica. 

                                                 
3 Timotei Cipariu, Opere, I, ediţie îngrijită de Carmen-Gabriela Pamfil, cu o introducere de Gavril 

Istrate, Bucureşti, Editura Academiei, 1987, LVII + 476 p.; II, ediţie îngrijită de Carmen-Gabriela Pamfil, 
cu o introducere de Mioara Avram, Bucureşti, Editura Academiei, 1992, XLVIII + 534p. 

4 Nu întâmplător, mottoul cărţii este portretul luminos făcut cărturarului ardelean de A. Philippide, 
altminteri, după cum ştim, extrem de exigent în aprecierile sale şi parcimonios în cele laudative. 
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Definiţia dată limbii ne pare destul de modernă şi vrea să cuprindă atât nivelul vorbirii, cât şi pe cel al 
scrierii: „Limba e dată omului ca un mijloc prin care să ne împărtăşim unul altuia cugetele, 
cunoştinţele şi voinţele, arătându-le prin semne, cari pentru cea mai mare parte a omenimei, în cât are 
toate organele sănătoasă, sânt: au sunete, formate din gură, articulate şi înţelegăcioasă, ce se numesc 
vorbe sau cuvinte, au prin alte semne, cum sânt literele şi tot ce se ţine de scrisoare” (p. 16–17). În alt 
loc, el nuanţează relaţia semnului-cuvânt cu semnul-literă astfel: cuvintele sunt „semnele cugetelor, ca 
şi literele, însă mai de aproape, literele presupun cuvintele şi sânt într-adevăr numai semnele 
semnelor” (p. 17). Cipariu formulează definiţia a ceea ce astăzi spunem că este nivelul vorbirii în 
sistemul saussurian-coşerian: „Fiind proprie omului, limba este alcătuită din «sunete articulate ce se 
numesc cuvinte sau vorbe întru înţeles mai lat, rostite una câte una; împreunate însă între sine după 
oarecari legi sau regule universali şi speciali fac cuvântarea»” (ibidem). Autoarea atrage atenţia 
asupra faptului că Timotei Cipariu este printre primii în lingvistica europeană care abordează această 
problematică a dihotomiei limbă-vorbire, după Humboldt şi înainte de Hermann Paul, iar la noi 
înainte de Philippide. Luând ca exemplu realitatea limbii române, el vede acest raport din două 
perspective: „una a limbii ca sumă a tuturor vorbirilor ocazionale, iar alta a limbii ca fundament unic, 
rezultat din însumarea tuturor corespondentelor abstracte ale utilizărilor diferite de la o zonă la alta” 
(p. 18), introducând în discuţie pe acest temei şi problematica limbă literară-dialecte: „Toţi vorbesc şi 
toţi vorbim româneşte, da’ nu toţi într-o formă. Limba e una, ci forma e diversă. Unii schimbă unele 
consunătoare sau vocali, alţii altele. Unul zice: piept, altul chept, al treilea cept, al patrul psiept şi aşa 
mai încolo” (p. 17–18). Referitor la multitudinea vorbirilor individuale, acestea, „împreunându-se, fac o 
limbă atâta în cât fundamentul e tot unul, însă formele cu atâte variaţiuni, cât o ai putea despărţi în mai 
multe limbe, tot româneşti, pre cari le-ai putea şi numi cu numiri destinte, pr[ecum] tr[ansilvană], 
ungureană, muntenească, moldovenească etc. şi mai mănunt: bârsănească, câmpenească, mărginenească, 
mocănească etc.” (p. 18). 

Definirea limbii este concepută şi din perspectiva distincţiei dintre formă, adică faptele 
fonetice şi morfologice, şi materie, adică lexicul, ambele alcătuind structura limbii. O altă perspectivă 
este aceea a limbii drept categorie istorică, în dependenţă faţă de societate: „Istoria naţiunale [...] e 
strictisim împreunată cu limba şi filologia română, ca şi la toate popoarăle. Căce cu esistenţa sau 
căderea limbei oricărui popor stă sau cade şi istoria aceluia, şi unde a încetat limba, a încetat şi viaţa 
lui, iar morţii nu mai au istorie” (p. 20). Cugetând asupra caracterului social al limbii, Cipariu găseşte 
că limba este şi un organism natural, aşa cum la acea vreme considera şi Max Müller, a cărui 
concepţie învăţatul ardelean nu o cunoştea.  

În ce priveşte legile fonetice, după lucrarea lui Diez şi unele observaţii ale lui S. Micu şi 
Gh. Şincai, Cipariu este cel care a stabilit legile fonetice româneşti, iar în morfologie a deosebit 
formele regulate de abateri, formele anomale. Lingvistul ardelean a fost preocupat şi de schimbările 
în limbă, între care deosebeşte două categorii: cele produse sub acţiunea legilor interne ale limbii şi 
cele cauzate de împrumutul de la popoarele vecine. Cipariu crede că, între cauzele schimbărilor – 
căutate de lingviştii secolului al XIX-lea –, sunt trei categorii, de natură fonetică: eufonia, analogia şi 
accentul. Prin eufonie – observă autoarea monografiei – Cipariu înţelegea ceea ce Philippide avea să 
numească „alunecarea sunetelor” [= schimbarea fonetică]. Arătând în ce sens vede Cipariu acţiunea 
eufoniei, având în vedere şi ideea acestuia că în limbă trebuie să acţioneze voinţa învăţaţilor, pentru o 
bună înţelegere a lucrurilor, autoarea aduce clarificări care se întrezăresc în gândirea lingvistului de la 
Blaj: „El n-a reuşit să armonizeze concepţia despre decăderea limbii cu aceea despre cauzele 
schimbărilor fonetice şi morfologice considerate ca rezultate ale eufoniei; de altfel, aşa se petrec 
lucrurile şi la Schleicher. Această situaţie ar putea fi interpretată şi ca o relevare a contradicţiei dintre 
evoluţia internă a limbii spre eufonie şi evoluţia ideii de eufonie în conştiinţa vorbitorilor preocupaţi 
de perfecţionarea limbii (literare)” (p. 29). Multe idei se desprind şi din analiza felului în care concepe 
Cipariu acţiunea analogiei, care dă naştere formelor anomale, dar în care el vede şi „duhul simetriei”, 
ce organizează limba română, în „starea ei de a fi limbă derivată” (p. 29) de la latină. De asemenea, 
sunt prezentate opiniile lui Cipariu despre schimbarea accentului (p. 31) şi rolul „amestecului 
vorbirilor” [= împrumutul lingvistic] (p. 31–32). În ultima chestiune, autoarea face o incursiune în 
istoria celor două păreri opuse, conform cărora limbile sunt, respectiv nu sunt amestecate, păreri 
susţinute de lingviştii europeni în secolul al XIX-lea şi asupra cărora a meditat şi Cipariu, ajungând la 
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concluzia că „limbele Europei moderne au păţit astă mestecătură numai în materiale [adică lexic, 
n.n.], nu şi în formă [adică structura gramaticală şi fonetică, n.n.], fiecare păzindu-şi forma originară şi 
pre cele străine atemperându-le după cele domestice” (ibidem). Astfel, autoarea precizează că, „înaintea 
lui Hasdeu, Cipariu sugerează că se produce un amestec primar, realizat în timpul formării limbilor, şi 
unul secundar, constituit din elemente împrumutate după ce limbile au fost formate” (p. 32). 

Pe Cipariu l-au preocupat din acest domeniu şi problematica limbajului, analizat după 
„concepţia raţionalistă de sorginte franceză şi germană despre limbă” (p. 18), chestiunea transformării 
limbilor, definită în raportul corupţiune–perfecţiune (p. 28–29), apoi formarea limbii române literare 
moderne, asupra căreia a meditat, căutând, ca şi alţi cărturari români de atunci, soluţii, dintre care „îi 
erau cunoscute principiile puriste ale germanilor şi ungurilor şi direcţiile latiniste ale francezilor mai 
ales” (p. 34). Unificarea limbii literare, în concepţia sa, se putea realiza prin intermediul ortografiei, pe 
care o vede etimologizantă şi o creează după un program care presupune multe cunoştinţe şi cercetare. 
În finalul acestei prime părţi, autoarea sintetizează într-un rezumat concepţia lui Cipariu despre 
aspectele analizate, precizând că primul mare lingvist român nu doar a creat o teorie, ci „el a aplicat 
cu consecvenţă principiile lingvistice expuse în diferitele sale scrieri, de-a lungul vieţii” (p. 38). 

Partea a doua a lucrării, Istoria limbii române (p. 39–131), cuprinde mai multe subcapitole 
grupate pe trei teme mari: Formarea poporului român şi a limbii române (p. 40–69), Gramatica 
istorică a limbii române (p. 69–119), Istoria lexicului românesc (p. 120–131). Lucrările lui Cipariu 
din acest domeniu au structura celor care apăreau în Europa. El scrie o gramatică istorică şi, datorită 
faptului că prezintă evoluţia românei de la latină şi compară faptele cu cele din limbile romanice, 
aceste scrieri ale sale pot fi socotite şi de romanistică (p. 39). Carmen-Gabriela Pamfil subliniază că, 
într-o perioadă dominată de subiectivism, care a emanat afirmaţii false în lingvistica europeană, 
Cipariu „a formulat una dintre cele mai cuprinzătoare şi realiste teorii referitoare la istoria limbii 
române” (p. 41). Din scrierile sale răzbate o luptă aprigă pentru ca adevărul să iasă la lumină, în 
primul rând cel privitor la poporul român şi limba română. De aceea, atitudinea sa este fermă şi 
exprimările uneori foarte dure la adresa afirmaţiilor false: „Din toate acestea se poate judeca fără 
parţialitate cine respectează şi nu respectează documentele vechie, românii şi istoricii lor ori istorici 
ca Sulzer, E. Roesler şi alţii... Toate încercarile unor capete seci şi inimi rele de a face pre român 
străin şi venetic, cum zice J. Engel, în aceste provincie, sânt numai încercari deşerte; şi tot aparatul de 
erudiţiune ce-l adună în jurul ipotesilor scornite cu atari tendinţe poate să orbească lumea în favoarea 
acelora, însă nu poate să o orbească decât numai până ce nu se esaminează cu toată rigoarea logicei 
sănătoase şi istoriei nefalsificate” (p. 41–42). Cu spirit de discernământ, dând ca exemplu alte limbi şi 
popoare din Europa, Cipariu îşi bazează demersul pe o distincţie pe care o face cel dintâi: originea 
limbii şi a poporului român trebuie „să se tracteze neatârnate una de alta” (p. 42). Astfel, urmând 
izvoarele istorice, consideră ca început al formării poporului român cucerirea Daciei de către romani, 
susţine că romanii au adus în acest teritoriu colonişti din zonele apropiate (p. 47), însă crede că limba 
română s-a format prin secolul al IV-lea (p. 49). Deşi inconsecvent în acceptarea participării dacilor la 
formarea poporului român (p. 43), convins fiind că aceştia au fost asimilaţi de romani, consideraţi a fi 
adevăraţii strămoşi ai românilor (p. 45), Cipariu adoptă, dintre teoriile care circulau pe vremea lui, 
teza corectă că dacii „s-au ţinut de marea familie a tracilor” (p. 43). Bazându-se pe Herodot, el arată destul 
de corect care era teritoriul locuit de daci şi chiar de înaintaşii lor. Sunt prezentate, de asemenea, 
nuanţe interesante din gândirea lui Cipariu cu privire la romanizarea Daciei (p. 48–49), la influenţa 
slavă (p. 49) şi la celelalte influenţe străine care au urmat după formarea poporului român şi a limbii sale. 

Cu privire la chestiunea latinismului, autoarea monografiei reliefează ideile învăţatului de la 
Blaj, atât din lucrările publicate, cât şi din manuscrise, corijând percepţia greşită că acesta era un 
latinist exagerat: „În formularea concepţiei referitoare la caracterul romanic al limbii noastre, rareori 
Cipariu va repeta excesele Şcolii Ardelene, pe care le considera ca atare, criticându-le [...]. De la 
ideologia acesteia, el şi-a însuşit numai ideea purităţii romane a limbii, căreia însă îi aduce unele 
amendamente” (p. 46). Chiar dacă era latinist, Cipariu recunoaşte importanţa elementelor moştenite 
din dacă (p. 40). Luptând contra erorilor din lingvistica vremii legate de originea şi continuitatea 
românilor, lingvistul ardelean prezintă câteva argumente esenţiale în demonstrarea continuităţii la 
nordul Dunării, cum ar fi numele de râuri, Mureş, Olt, Criş, Ampoi, Someş, Gogan, Prut, Argeş – 
pentru originea cărora autoarea prezintă şi alte opinii, precum cea a lui A.D. Xenopol, Ion 
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Budai-Deleanu, B.P. Hasdeu –, păstrate din primele secole: „pre când nece ungur, nece sas nu călca 
pre pământul Daciei, cine a conserbat, dacă nu românul [...]?” (p. 44). O altă dovadă consideră că este 
terminologia creştină românească (p. 49). Ca şi Puşcariu mai târziu – arată autoarea –, el vede rolul 
important al creştinismului în relaţiile cu popoarele slave (ibidem). Alte argumente în favoarea 
continuităţii, care demonstrează o cercetare profundă şi multe cunoştinţe, reies din discuţia despre 
diferenţele, dar şi asemănările dintre elementele fonetice, morfologice şi lexicale din textele scrise în 
dialectul român de la nordul Dunării şi cele româneşti de la sud. Astfel, faptele lingvistice comune, 
considerate ca fiind păstrate dintr-o fază arhaică a limbii, sunt explicate prin păstratrea relaţiilor  
(p. 52). De asemenea, este prezentată o interesantă discuţie a etnonimelor român şi vlah, o explicaţie a 
sensului ‘şerb, supus’ pentru român în Ţara Românească (p. 51), precum şi consideraţii despre 
denumirea roman (ῥωµαῖος) pe care şi-au luat-o bizantinii după secolul al VII-lea (p. 50).  

În subcapitolul Latina populară de la baza românei este prezentată o întreagă teorie concepută 
de Cipariu asupra limbii latine, dar care, arată autoarea, a fost cercetată numai de Philippide. 
Lingvistul ardelean este dintre puţinii din vremea sa şi de mai târziu care vorbesc despre importanţa 
substratului osc, umbric şi etrusc al latinei (p. 55). În privinţa distincţiei dintre latina populară şi latina 
clasică, el „gândeşte diferit faţă de romaniştii care consideră apariţia latinei populare ca un fenomen 
târziu şi vorbesc despre o dezorganizare a sistemului latinei clasice în trecerea acesteia spre latina 
populară, în perioada imperială” (p. 58). Elevă a savantului G. Ivănescu, creatorul teoriei dihotomiei 
limbi literare – limbi populare, Carmen-Gabriela Pamfil remarcă o intuiţie excepţională în viziunea 
lui Cipariu asupra raportului celor două registre ale limbii latine: „Văzută ca un stadiu arhaic al 
latinei, şi nu ca o degradare, ca o corupere a limbii lui Cezar şi Cicero, latina populară reprezintă, în 
concepţia lui Cipariu, punctul de plecare, deopotrivă, pentru latina clasică şi pentru limbile romanice, 
dar în momente diferite [...]. Astfel – conchide autoarea –, latina vulgară, ca oricare limbă populară, 
se caracteriza, încă de la început, printr-o mare diversitate dialectală, prin forme neregulate, prin 
paradigme incomplete, prin preferinţa pentru analitic, ca şi printr-o mare labilitate a construcţiilor 
sintactice şi stilistice, faţă de latina clasică (literară) care a tins, încă de la apariţia ei, spre unitatea şi 
stabilitatea sistemului, spre echilibrul şi simetria formelor, spre regularizarea, prin normare, a 
exprimării” (p. 58–59). De asemenea, se arată că cercetările şi lectura din scriitorii latini îl conduc pe 
Cipariu, în afară de concluzii legate de această distincţie cunoscută, la una cronologică: între o latină 
veche (arhaică) şi una nouă (p. 55). Deci, una dintre ideile susţinute de Cipariu, care a apărut şi mai 
târziu la noi şi în Europa şi care a venit „să zdruncine dogma latinei populare unitare” (nota 38, p. 59), 
este aceea că latina populară era diferenţiată dialectal, iar cu timpul diferenţele au devenit tot mai 
mari. Astfel, „Cipariu a intuit, la fel ca Maior şi Heliade Rădulescu, însă fără a fi demonstrat nici 
unul, că unele diferenţieri dialectale ale românei, ca şi ale celorlalte limbi romanice, urcă până în 
latina populară” (p. 60). În monografie se vorbeşte, de asemenea, despre studierea tablelor cerate de 
către lingvistul de la Blaj, ca documente de latină populară, prin care acesta explică fenomene 
româneşti ca: dispariţia lui h iniţial (abere, nu habere), e neaccentuat în loc de i neaccentuat 
(intelligo, nu intellego), dispariţia lui n din grupul ns (mesa, nu mensa) (p. 61). În privinţa 
fenomenelor fonetice se prezintă analiza unor fapte din latina populară, diferite de latina clasică, 
precum şi transformarea lor în română: o lung latin accentuat şi neaccentuat > u lung, qu > p, 
fenomen considerat osc ş.a. Totodată, analizând critic teoria lui Cipariu, autoarea indică erorile şi 
exagerările, printre altele consideraţiile greşite despre palatalizarea lui f în h încă din latină. Apoi, 
considerând că latina clasică a început să se deosebească de latina populară sub influenţa limbii 
greceşti şi că din greacă au fost preluate nu numai cuvinte, ci şi forme (p. 56), el nu numai că se 
contrazice, întrucât în alt loc (vezi p. 31–32) susţine că formele nu pot fi împrumutate, dar crede 
eronat că latina clasică devine un fel de dialect grecesc (p. 57–58). În acest subcapitol se prezintă, de 
asemenea, analiza lui Cipariu asupra asemănărilor dintre română şi latină în morfologia istorică, cum 
ar fi păstrarea neutrului în română (p. 65–68), analiza sistemului verbal, asupra căruia „a formulat 
teorii juste, deşi uneori a insistat excesiv în sensul apropierii de conjugarea latinească” (p. 68), iar în 
ce priveşte cele trei ipoteze legate de originea articolului hotărât în română (p. 67), a avut o concepţie 
nuanţată, abordată şi de lingvişti contemporani. Vorbind despre cercetarea acestor idei ale lingvistului 
ardelean, concluzia este din nou că „s-a întâmplat ca, uneori, afirmaţiile lui Cipariu să fie eronat 
interpretate, dar de cele mai multe ori ele au fost complet ignorate” (p. 68). În materie de lexic, se 
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subliniază că Cipariu a fost preocupat de cuvintele de origine latină din textele româneşti vechi, 
încercând să reintroducă în limbă termeni ieşiţi din uz (ibidem), şi a căutat să distingă un fond lexical 
principal de cuvinte „ce fac însuşi scheletul”, care „se ţin de fiinţa limbii şi orice este cu dânsele 
potrivit” (p. 69). Mai mult decât atât, „se poate spune că după apariţia lucrărilor cipariene, fondul 
lexical românesc de origine latină era în mare parte identificat” (ibidem). 

În capitolul Gramatica istorică a limbii române se cercetează Istoria sunetelor, Istoria 
formelor şi Sintaxa istorică. Vorbind despre distincţia făcută de Cipariu la nivelul sunetelor, atât 
consoane, cât şi vocale, autoarea prezintă şi termenii propuşi de el pentru noţiunile pe care le discută: 
sunete de început (primitive, originare, fundamentare) sau de rădăcină, şi sunete din schimbare 
(derivate, secundare) (p. 69). Se subliniază că, încă din 1854, în Elemente de limba română după 
dialecte şi monumente vechi, Cipariu a formulat principalele legi fonetice româneşti (p. 70) şi sunt 
prezentate cele circa nouăzeci de legi cercetate sau descoperite şi enunţate de primul mare lingvist român 
(p. 71–78). Se vorbeşte despre tabloul vocalelor conceput de acesta, în care el include şi sunetele 
reprezentate prin ™ şi ∑, şi se citează un comentariu din lingvistica de astăzi, al Mioarei Avram, care susţine 
actualitatea viziunii lui Cipariu (nota 59, p. 71). De asemenea, este prezentat „cercul” consoanelor 
gândit de Cipariu şi critica făcută de A. Philippide (p. 80–81) privitor la acesta. În cursul analizei, 
afirmaţiile creatorului şcolii lingvistice ieşene referitoare la concepţia lui Cipariu sunt invocate de 
multe ori. El arată că Miklosich şi Mussafia, fără a preciza acest lucru, au valorificat idei din 
concepţia cipariană (nota 57, p. 70). Este şi cazul lui Diez, afirmă autoarea (p. 70), insistând unde este 
cazul pe întâietatea lingvistului de la Blaj faţă de cunoscuţi lingvişti europeni (p. 71, 75 etc.). De 
asemenea, sunt indicate, ori de câte ori este necesar, ideile susţinute în lucrările româneşti apărute 
înainte de Cipariu, aparţinând lui P. Maior, Gh. Şincai, Al. Lambrior (p. 71, 73, 82, 83 etc.), pe care 
acesta le-a valorificat. Autoarea atrage atenţia asupra demersului comparativ făcut de lingvistul ardelean 
în manifestarea aceluiaşi fapt şi în alte limbi, ca în cazul vocalelor ă şi î (p. 77), şi accentuează asupra 
valabilităţii şi actualităţii concluziilor cipariene, ca, de pildă, în privinţa fenomenului sincopării lui u 
neaccentuat din oculus > ochi, pe care şi Ivănescu îl „atribuie influenţei limbilor umbrică şi oscă” (p. 76). 

Pentru Cipariu, latinitatea limbii române este evidentă din păstrarea morfologiei latinei 
populare şi arhaice. De asemenea, el „recurge frecvent la comparaţii cu celelalte limbi romanice, 
reuşind să impună definitiv ideea că româna aparţine grupului lingvistic neolatin” (p. 86–87). În 
subcapitolul Istoria formelor se vorbeşte despre evoluţia de la latină la română în viziunea lui Timotei 
Cipariu. În discuţia asupra originii cazuale a formelor din română, autoarea se opreşte şi asupra 
părerilor din lingvistica modernă, precum cea a lui Ivănescu, care, ca şi d’Ovidio şi Philippide mai 
înainte, crede că „formele romanice, în general, sunt rezultate din contopirea tuturor formelor 
latineşti, care s-au confundat datorită schimbărilor fonetice” (p. 88). În prezentarea declinărilor, pe 
lângă evoluţia de la latină la română, se arată traseul parcurs de anumite cuvinte până au ajuns să fie 
încadrate morfologic la fel ca în zilele noastre (mânu – mână, p. 92) şi faptul că Cipariu observă 
crearea, prin analogie cu stea – stele, a formelor de plural mea – mele, grea – grele şi a formelor 
pronominale analogice tale, sale (p. 91). De asemenea, se arată concepţia sa asupra creării formelor 
de genitiv-dativ articulat (p. 90, 94) şi se reia discuţia despre articolul enclitic, în care nuanţele din 
discursul primului mare lingvist român sunt explicate prin principiul esenţial aplicat în cercetarea sa: 
„Cipariu nu contesta posibila influenţă a substratului tracic, ci respingea, în principiu, tot ceea ce nu 
se putea proba cu fapte” (p. 95). El demonstrează şi că neutrul latin s-a păstrat în română şi în italiană 
(p. 87). 

În discuţia despre adjectiv se vorbeşte despre genuri, despre formarea analitică a gradelor de 
comparaţie, moştenită din latină, care cunoştea şi procedeul sintetic (p. 98) şi despre terminaţii, 
evidenţiindu-se şi aici faptul că lingvistul român şi-a bazat afirmaţiile pe studiul textelor latine: 
„Cercetând izvoarele antice, Cipariu constată că şi în latina arhaică terminaţia adjectivelor în -e nu era 
numai pentru neutru, ca la clasici, ci şi pentru masculin şi feminin, situaţie continuată în română şi 
italiană” (p. 97). El clasifică numeralele în originare (cardinale) şi derivate (ordinale) (p. 98), iar în ce 
priveşte pronumele, relevă existenţa particulei -ne. Pentru explicarea formelor mine, tine, sine, ca şi în 
alte rânduri, autoarea trimite la afirmaţiile lui Philippide (p. 99), iar în privinţa originii formei 
feminine ea a pronumelui el şi a ipotezelor asupra pronumelor posesive, sunt amintite variantele pe 
care le vede Cipariu (p. 100). O lungă analiză este prezentată pentru verb, cu similitudinile pe care le 
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observă lingvistul ardelean faţă de conjugarea din latina populară. În această discuţie el include şi 
relicvele blem, bleţi (< ambulo), vă (< vado), opţu (< opus est) (p. 101), dar şi o serie de aspecte noi 
(p. 100), posibilităţile de exprimare a valorii pasive în română (p. 101) şi prezentarea modurilor – 
finite „mai restrânse în forme decât în latină” (p. 102) şi infinite –, precum şi a timpurilor, care, în 
concepţia lui, sunt primitive şi cu forme ausiliare (ibidem). Constatând că în română s-au format 
multe moduri şi timpuri cu verbele auxiliare, Cipariu vorbeşte despre problematica auxiliarelor 
româneşti şi arată că „diferenţele existente între română şi celelalte limbi romanice în privinţa 
formării auxiliarelor nu se explică numaidecât prin împrumuturi primite din limbile altor popoare [...], 
ci pot prezenta evoluţii independente pe baza «proprie limbei româneşti, care în atâte forme s-a 
dezvoltat în decursul acelei serie lunge de secli de când limba rom[ână], întreruptă-i fiind toată 
comunicaţiunea cu limbele surori din Occidente, fu lăsată sieşi şi dezvoltată mai încolo prin sineşi 
după natura şi geniul ei nealterat roman [...]»” (p. 102). Dintre auxiliare, autoarea vorbeşte în special 
despre verbul a vrea, despre statutul acestuia în formarea condiţionalului optativ, cu trimitere la 
părerea mai multor lingvişti şi la modul în care se susţine această variantă în articolul din DLR (s.v. 
vrea), a cărui concepţie şi realizare, după cum se ştie – chiar dacă articolele nu sunt semnate –, îi 
aparţin5. De asemenea, cercetătoarea aduce explicaţiile necesare în privinţa paradigmei verbului a fi 
(p. 107–108), conchizând: „Aşadar, Cipariu a făcut observaţia corectă, anume că sântem, sânteţi s-au 
format prin analogie, mai târziu, sub influenţa lui sânt (pl.) de la care, tot analogic, s-a format şi 
singularul (eu) sânt” (p. 108). Această concluzie ar trebui să spulbere orice încercare de a pune în 
seama lui Cipariu, reprezentativ pentru curentul latinist, forma sunt, pe care acest bun cunoscător al 
evoluţiei limbii române şi al textelor româneşti vechi nu avea cum să o folosească niciodată. În 
prezentarea verbului, se arată cum vede el formarea modurilor şi a timpurilor, se insistă asupra unor 
nuanţe la care a meditat, precum diferenţa participiu verbal–adjectiv (p. 118), şi asupra diverselor 
comparaţii cu fapte din dialectele sud-dunărene. Şi în analiza viziunii lingvistului ardelean despre 
verb, autoarea face comparaţie cu concepţii moderne, sugerând şi prin aceasta actualitatea ideilor sale: 
„Cipariu insistă în mod special asupra paralelismului formelor analogice româneşti cu cele latineşti. 
Să fi intuit Cipariu – ceea ce Coşeriu a demonstrat, desigur lărgind discuţia, după mai bine de o sută 
de ani –, anume că în urma eroziunii fonetice (căderea consoanelor finale) analogia a avut un rol 
important la refacerea unor forme verbale dispărute sau pe cale de dispariţie (ex. eram, erai, era etc.) 
pentru a recrea aceleaşi opoziţii pe care le avea latina?” (p. 100–101). 

Paragrafele despre adverbe, prepoziţii, conjuncţii şi interjecţii prezintă o analiză restrânsă, 
căci, gândea Cipariu, „a enumera toate particulele [...], una câte una, poate că nici de partea analitică a 
gramaticei nu se ţine, carea tractează numai de forme, şi, aşa, numai de cuvintele flesive, cu atât mai 
puţin de partea sintactică, decât numai în cât şi din ele unele au recţiunea sau regimea lor, ci se ţine de 
partea lesicografică [= lexicologică, n.n.] a limbei, din carea nu poate să rămâie afară nici un cuvânt, 
cât de mic, nici semnificaţiunea, nici recţiunea lor” (p. 119). 

Elementele de sintaxă istorică sunt, de asemenea, puţin tratate, întrucât sunt foarte dificile şi, 
explică Cipariu, „în sintactică [...] o mie şi alta de amănunte ocur, cari fug dinaintea ochiului şi 
variază pre tot minutul, în contra cărora, însă, de vei sminti, nu mai ştii româneşte” (p. 119), astfel 
încât, conchide autoarea, „nici până astăzi, sintaxa românească nu a beneficiat de o tratare istorică 
amplă şi sistematică” (nota 144, p. 120). 

Trebuie să consemnăm aici şi atitudinea lui Cipariu în privinţa exagerărilor, chiar dacă ele erau 
din partea lingvisticii străine: „Curios lucru şi unic în toată istoria, mai ales cum o scriu străinii despre 
români, că românului nici măcar o palmă de loc, nici măcar cât e negru sub unghie, nu i se lasă 
propriu al său, ci toate ale lui sânt împrumutate de la alţii, toate caută să le aibă de la alte popoare, fie 
cât de departe, şi mai tinere şi mai barbare, – nu face nemică” (p. 96). 

În capitolul Istoria lexicului românesc este prezentată poziţia lui Cipariu în contextul în care la 
noi se admitea cvasiexclusiv „extrema puristă” (p. 120), iar în Europa existau nedumeriri asupra 
eterogenităţii lexicului românesc şi se considera ca preponderent lexicul slavon. Învăţatul de la Blaj 
are o poziţie echilibrată, susţinând latinitatea românei prin morfologie, dar şi prin lexic. Este 
concludent şi sugestiv citatul invocat din lucrarea Mioarei Avram, din care reiese atitudinea 
                                                 

5 Autoarea a cooptat în finalizarea articolului vrea şi un tânăr lexicograf, Elena Tamba. 
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lingvistului „nu numai faţă de savanţii «străini antilatinişti cari nu vor să recunoască nemică latinesc 
în limba românească şi mai bucuros derivează ochiul nostru de la oco slovenesc decât de la ochio 
italianilor şi oculus latinilor» [...], ci şi faţă de învăţaţii români care, în încercarea de «a demustra cum 
că tot ce se află astăzi în limba românească e din element latin [...], se feceră de râsul lumei literate şi 
al străinilor [...] derivând slava mai bine de la salve al latinilor decât să recunoască că e curat 
slovenesc slava [...]»” (nota 145, p. 120). Cum am văzut, Cipariu nu exclude elementul dacic (p. 121), 
iar în ce priveşte cuvintele de origine latină, considerate cel mai important strat al limbii române, el 
deosebeşte lexicul moştenit de neologisme (în special în Transilvania). Interesat mai mult de 
etimologie decât de semantică, arată autoarea monografiei, după estimările Mioarei Avram, lingvistul 
ardelean a constatat (din lucrări apărute până la el) şi a stabilit el însuşi circa o mie de etimologii 
latineşti (ajutor < adiutorium, azi < hac die, biserică < basilica, iert < leberto, -are) (p. 122–124). 
Consultând ediţia românească din Diccionario etimológico rumano, de Alexandru Ciorănescu, şi 
având experienţa lexicografului, Carmen-Gabriela Pamfil constată că întâietatea lui Cipariu a fost 
recunoscută în puţine locuri, iar dintre cele care se consideră a fi ale lui Tiktin, Philippide, Mussafia, 
Meyer-Lübke, Candrea sau Puşcariu, „în realitate multe etimologii apar înaintea acestora la Cipariu şi 
chiar la înaintaşii lui” (p. 124). Se vorbeşte şi despre celelalte influenţe străine constatate de învăţatul 
ardelean în limba noastră, printre care cea a stratului grecesc, despre care crede că a intrat prin latină 
(p. 125), iar recent prin contactul direct cu grecii sau prin uzul bisericesc. El consideră grecismele din 
perioada fanariotă ca nefăcând parte din „corpul limbei române” (ibidem), ci doar fiind o modă de 
bilingvism şi acordă importanţă influenţei slave, pătrunsă pe diverse căi – contact direct, biserică, 
şcoală, cancelarie etc. (ibidem) –, prin cuvinte, prin alfabetul chirilic, dar şi prin sufixe (ca -nic) 
ataşate chiar unor cuvinte din latină (amarnic, datornic) (ibidem), şi îi recunoaşte rolul „copios în 
materialele limbei româneşti, însă prea puţin din partea formală [= gramaticală]” (citat din ms. 347, la 
p. 125). El crede că există şi cuvinte româneşti comune cu albaneza, pe care le consideră ca provenite 
din latină (p. 126), vorbeşte despre elementul maghiar pătruns în Transilvania, dar răspândit de aici 
prin circulaţia textelor religioase (belşug, gând, neam, sălaş, meşteşug etc.), observă că unele cuvinte 
ca făgădui şi tăgădui au concurat cu jurui şi lepăda, moştenite, şi remarcă, de asemenea, cuvinte 
formate din cele moştenite „prin acăţătura silabei -şag, ung. sag”, ca furtişag (ibidem). Cipariu 
analizează situaţia cuvintelor turceşti pătrunse în Principate (năframă, divan) şi în sudul Dunării. El 
este de părere că în română există şi cuvinte gotice, a căror distincţie de elementul germanic din 
vorbirea saşilor este dificilă. Autoarea monografiei subliniază remarca Mioarei Avram, care arată că 
Cipariu, interesat de a stabili originea cuvintelor, a recurs la etimologie multiplă (p. 127). 

Din subcapitolul intitulat Proiect de dicţionar etimologic al limbii române aflăm că o serie de 
manuscrise cipariene (vezi p. 131) cuprind diverse tipuri de însemnări lexicografice. Sintetizând 
analiza Piei Gradea şi observaţiile lui N. Comşa asupra ms. 586, Carmen-Gabriela Pamfil ajunge la 
concluzii interesante privind datarea perioadei de lucru şi concepţia asupra unui Dicţionar istoric 
comparativ şi etimologic la care se gândea Cipariu, pornind lucrul pe Lexiconul de la Buda (ibidem): 
„T. Cipariu a eliminat din textul budan cuvintele care desemnau persoane, oraşe, ţări, unele 
neologisme neromanice (abladă, arestant), dar a completat lista termenilor cu noi cuvinte atestate în 
secolele al XVI-lea şi al XVII-lea. Ilustrarea sensurilor se face cu texte extrase din cele mai valoroase 
scrieri româneşti vechi: Biblia de la Bucureşti (1688), Pentateucul (1581), Noul Testament (1648), 
Psaltirea de la Iaşi (1680), Mărgăritul (1746) şi multe altele. Sunt înregistrate construcţii fixe, 
proverbe, zicători. Pentru stabilirea cât mai exactă a echivalentelor latineşti şi romanice, şi de aici a 
etimologiilor, Cipariu consultă şi citează foarte multe lexicoane (Forcellini, Quicherat, Du Cange, 
Bianchi, Mainati, Monti ş.a.) urmărind chiar în glosarele şi indicele scrierilor latine formele 
etimoanelor româneşti, neînregistrate de dicţionare [...]. Sunt indicate uneori şi etimoanele latineşti 
populare: vesica et besica” (p. 130). Totodată sunt prezentate pe scurt concluziile Piei Gradea asupra 
unei alte încercări lexicografice aparţinând lui Cipariu, rămasă în ms. 277b, descris de N. Comşa, un 
glosar în care cuvintele din limba scriitorilor moldoveni şi din texte populare din această regiune sunt 
echivalate prin sinonime ardeleneşti sau din limba comună ori se dă traducerea în latină (cât lumea ‘in 
aeternum’, crezare ‘opinio’ etc.). Cercetând în profunzime şi aceste aspecte, autoarea monografiei 
arată că Academia l-a invitat pe Cipariu să participe la redactarea unui mare dicţionar de tip tezaur, el 
trebuind să se ocupe „cu citirea cărţilor dinainte de 1720 şi scoaterea din ele a cuvintelor sau 
accepţiunilor de cuvinte, cum şi a formelor ce nu se află în dicţionarele publicate până astăzi” 



11 RECENZII  ŞI  PREZENTĂRI  DE  CĂRŢI  ŞI  REVISTE  229 

(p. 127). Cipariu acceptă, lucrează la acest proiect, astfel încât dintr-o scrisoare datată 27 octombrie 
1872, N. Kretzulescu îl întreabă în numele Academiei când va fi terminat lucrarea. Cu toate aceste 
mărturii care au rămas în manuscrise şi documente, „din motive rămase necunoscute contribuţia lui 
Timotei Cipariu n-a putut fi valorificată la redactarea dicţionarului academic; ea nu a apărut nici 
independent de acesta” (p. 128). Analizând datele acestei probleme, autoarea monografiei desprinde o 
concepţie puristă a lui Timotei Cipariu în privinţa tratării lexicului, concepţie diferită totuşi de cea din 
dicţionarul lui Laurian şi Massim. El gândea că un dicţionar trebuie să se bazeze pe cuvinte excerptate 
din texte, nu şi pe cele „in spe”, despre al căror uz însă discută, spunând că „s-au adoptat în scrierile 
literaţilor noştri” (p. 129). 

Partea a treia a monografiei, Gramatica limbii române (p. 132–187), prezintă contribuţia lui 
Cipariu în acest domeniu, pe care învăţatul ardelean îl vede ca fiind de „o importanţă primordială în 
cultura unei naţiuni; în absenţa unor gramatici «nece un scrietoriu, fie cât de geniale, nu poate să scrie 
decât o limbă barbară»” (p. 132). Autoarea anunţă încă de la început că în analiza sa valorifică cele 
două lucrări ale Mioarei Avram dedicate gramaticilor lui Timotei Cipariu. Această mare gramaticiană 
a zilelor noastre consideră gramatica academică cipariană drept „cea mai cuprinzătoare gramatică a 
limbii române, cea mai bogată în fapte şi în interpretări, cea mai modernă în terminologie şi cea mai 
ştiinţifică în conţinut, exceptând orientarea etimologistă” (p. 134). Cipariu a studiat gramaticile 
apărute până la el în Principate şi peste munţi (vezi o listă a lor în nota 2, p. 132) şi a scris mai multe 
gramatici care „au oferit direcţia primă în normarea limbii române şi modelul a numeroase gramatici” 
(p. 133). O seamă de idei din gândirea sa au fost valorificate în zilele noastre (vezi nota 5, p. 133–
134). Prezentând structura lucrărilor, autoarea monografiei precizează faptul că Cipariu distinge 
studiul morfologiei de sintaxă în capitole, chiar dacă „nu a realizat o delimitare strictă între analitică 
şi sintactică, în sensul că în morfologie a anticipat unele probleme de sintaxă, iar în sintactică a reluat, 
pe un plan mai vast, probleme de morfologie din perspectiva funcţiei şi semnificaţiei categoriilor 
gramaticale şi a părţilor de vorbire” (p. 136–137). El vede încorporate în studiul gramaticii domenii 
care în această monografie sunt tratate ca atare, în capitole separate: Fonetica, Morfologia, Sintetica.  

În subcapitolul Fonetica aflăm elementele de fonetică descriptivă analizate de Cipariu. El 
împarte sunetele în vocale sau sunătoare, în număr de nouă – a, e, i, o, u, ă, î, e™ (sau ea) şi o™ (sau oa) –, şi 
consoane (consunante) sau împreună-sunătoare, „cari numai de sine, fără vreo vocale nu se pot 
pronunţa” (p. 138); ambele categorii cuprind sunete moi şi aspre ori vârtoase. Consoanele sunt 
clasificate în funcţie de modul de articulare (mute, şuierătoare sau sibilantes, muioase sau muiecioase 
ori liquidae şi suflătoare sau aspirate) şi după locul de articulare (labiale, dentale, limbale, 
palatinale). Sunt definite noţiunile de semivocale, diftong, triftong, precum şi accentul, pentru care 
Cipariu face observaţii pertinente (vezi p. 139). 

Subcapitolul Morfologia cuprinde principalele inovaţii ale lui Cipariu faţă de gramaticile de până la 
el şi concepţia acestui învăţat despre parţile cuvântarei sau cuvintele elementare. El deosebeşte, între 
acestea, două categorii, pentru care utilizează diferiţi termeni: formali sau mobili [= flexibile] (numele, 
pronumele, verbele şi participiile), a căror flesiune se realizează prin declinaţiune şi conjugaţiune (141), şi 
constanti sau nemişcate, neformali, firme, custătoare [= neflexibile] (adverbe, prepoziţii, conjuncţii, 
interjecţii) (p. 139 şi 140). După tradiţia antică, urmată şi la noi (vezi nota 30, p. 142), Cipariu 
consideră că între cele flexibile, clasa numelor – cuvinte care „se schimbă în terminaţiune prin numeri 
şi casuri” – cuprinde substantivele şi adjectivele. Astfel, clasa substantivelor „însemnează un obiect 
reale sau imaginare” (la p. 142). Învăţatul ardelean, subliniază autoarea monografiei, aduce 
„remarcabile contribuţii” în domeniul declinării numelor, în primul rând pentru că deosebeşte cazurile 
româneşti de cele latine şi realizează, după un criteriu potrivit, o schemă completă a declinărilor, care 
este şi cea de astăzi (vezi 144–145): „Dacă majoritatea gramaticilor anteriori încadrau substantivele 
româneşti la diferite declinări pe baza genului acestora, Cipariu, sub influenţa lui Diez probabil, 
introduce criteriul actual de clasificare, care vizează în primul rând terminaţiile şi apoi genul”  
(p. 144). El arată şi faptul că „suplinirea unor forme cazuale existente în latină sau greacă se face în 
română «au prin articlu, au prin prepuseţiuni, au prin contestul cuvântarei»” (p. 143) şi, discutând 
despre număr, remarcă existenţa substantivelor defective de număr şi existenţa substantivelor 
colective. Despre adjective, el afirmă că „nu pot sta în cuvântare decât numai adausă la sustantive”  
(p. 145–146) şi „stabileşte şi câteva clase pe criterii generice: originare (rău), posesive (meu, tău), 
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cantitative sau nedefinite (cât, tot, mult)”. De asemenea, Cipariu „face reamarci interesante privind 
utilizarea lor în diferite registre stilistice” (p. 146). Faţă de alte gramatici din secolele trecute, care le 
încadrau la adjective, acest învăţat distinge clasa numeralelor, cu două categorii: „originare sau 
cardinali şi derivate sau ordinali” (p. 147). Printre altele, la această clasă sunt prezentate interpretările 
care se regăsesc şi în gramaticile de astăzi pentru cuvinte ca zece/zeci, sută/sute, mie/mii (vezi nota 
41, p. 147). În ce priveşte clasa pronumelui, acesta este definit ca „a doua parte a cuvântarei după 
nume” şi „se numeşte aşa pentru că se pune în locul numelui ce-l suplineşte şi-i ţine locul în 
cuvântare” (p. 148). După lingvistul ardelean, pronumele se clasifică în două categorii: pronume 
sustantive sau personali şi pronume adiective, care pot fi demustrative, relative şi posesive (ibidem). 
Este importantă sublinierea autoarei referitoare la diferenţa dintre persoane: „În concepţia lui Cipariu, 
însuşită probabil din gramaticile raţionaliste franceze, sunt pronume în adevăratul sens al cuvântului 
numai formele de persoana a III-a, căci numai ele substituie nume; cele de persoana I şi a II-a sunt 
propriu-zis personale, deoarece acestea trimit la persoane” (p. 148–149). Privitor la articol, Cipariu 
îşi schimbă punctul de vedere în timp, tratând iniţial această clasă ca parte de vorbire autonomă, apoi 
incluzând-o în clasa pronumelor (p. 151). În privinţa enclizei, gândeşte „o explicaţie originală şi, în 
mare parte, realistă asupra originii acestui fenomen” (ibidem). Referitor la problematica participiului, 
„deşi recunoaşte că «la adiective se pot adauge şi participiele, în cât au forme nominali ca adiectivele 
[...]», Cipariu socoteşte participiul ca parte de vorbire autonomă, cu trăsături distincte: «participiele 
sânt verbe în formă adiectivale, de unde nu numai se derivă din verbe, ci-şi reţin şi proprietatea 
verbelor, în cât pentru timpuri» [...]” (p. 153). La subcapitolul Verbul se subliniază că, în concepţia 
cipariană, diateza şi tranzitivitatea sunt tratate împreună ca o trăsătură unitară morfosintactică  
(p. 153–154) şi se prezintă viziunea asupra conjugării, conform căreia aceasta poate fi simplă, atunci 
când „se face numai schimbând terminaţiunile verbului după formele conjunctive, pr[ecum] scriu, 
scrii, scrie etc.”) şi compusă, când „se face adăugând unele verbe de ajutoriu, cari pentru aceea şi 
ajutătoare (verbe auxiliaria) se cheamă, pr[ecum] am scris, voiu scrie” (p. 155). Între moduri 
deosebeşte supinul, dar crede că infinitivul are „trei forme: sustantivale, adiectivale şi adverbiale. 
Forma sustantivale e forma lungă sau întreagă a infinitivului...; forma adiectivale e participiul ...; iar 
forma adverbiale e gerundiul” (p. 155). De asemenea, deosebeşte, ca şi astăzi, o clasă a verbelor pe 
care le numeşte impersonali (precum se cuvine, se poate, dar şi ninge) şi una a verbelor defective  
(p. 154 şi 156).  

Părţile de vorbire neflexibile, numite constanti sau custătoare (< a custa) sunt definite după 
funcţia lor pe lângă cele flexibile, de aceea Cipariu le prezintă „într-un capitol separat, la graniţa 
dintre morfologie şi sintaxă” (p. 142). Astfel, adverbele, despre care el spune că „numirea adverbie în 
sine nu e esactă [...], însă aşa a apucat a se numi [...] şi aşa le-a rămas numirea” (p. 156), determină 
verbe, dar şi adjective şi adverbe. Vede clasificarea lor în locali, temporali, cantitative, calitative, iar 
dintr-un alt punct de vedere, sunt afirmative şi dubitative (p. 156). În definiţia prepoziţiilor subliniază 
poziţia lor faţă de partea de vorbire însoţită. El consideră şi prefixele tot prepoziţii, de aceea, în 
clasificare utilizează denumirile separabili (a, cu, de) şi neseparabili (des-facu, re-spunzu, 
stră-pungu) (ibidem) şi vorbeşte despre importanţa nuanţelor care se pot exprima cu ajutorul lor, 
„încercând să stabilească valoarea semantică a unor prepoziţii şi, în legătură cu aceasta, să surprindă 
trăsăturile morfosintactice ale termenilor conecşi” (p. 157). Conjuncţiile, definite drept „cuvintele ce 
se pun între altele pentru a le împreuna”, numite conjunţiuni sau (părticele) conjuntive, beneficiază, 
de asemenea, de o clasificare (ibidem). Între interjecţii, numite întreiecţiuni, Cipariu încadrează şi 
formele substantivelor la vocativ, precum şi formele verbale de imperativ „când se pun rupţi de cătră 
cuvântare, pr[ecum] vino! Petre!” (p. 158). 

În gramaticile lui Cipariu, există o secţiune prezentată şi în monografie sub titlul Formarea 
cuvintelor, aspect asupra căruia în epocă se credea că are „atât implicaţii morfologice, cât şi 
sintactice” (ibidem). De aceea, derivarea cu sufixe, în cadrul căreia acest învăţat distinge trei categorii – 
nominală, verbală şi adverbială –, este tratată la morfologie (ibidem). Autorul monografiat recomandă 
folosirea sufixelor din scrierile vechi şi la neologisme şi realizează liste de terminaţii fără a intra într-o 
analiză mai profundă, aşa cum avea să facă Philippide, mai târziu. Alte procedee, ca derivarea cu 
prefixe – pe care le consideră prepoziţii – şi compunerea (compuseţiunea etimologică), sunt 
considerate deopotrivă sintactice şi lexicale (p. 159).  
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În volumul numit Sintetica, Cipariu tratează probleme de sintaxă de pe poziţie logicistă, pentru 
el „legile logicei fiind totodată şi legile sintacticei” (ibidem). Acest fapt implică o abordare sincronică 
a problemelor sintactice. În ce priveşte compunerea, el consideră că aceasta este etimologică 
(Dumne-zeu, fără-de-lege) şi sintactică (construcţiunea) (om bun, munte de aur), care este şi ea 
integrală – la nivelul propoziţiei – şi parţială – la nivelul sintagmei (p. 160–161). Învăţatul de la Blaj 
consideră propoziţia un „comples de cuvinte împreunate aşa încât cugetul vorbitorului se esprimă în 
deplin” (p. 161), care nu poate exprima decât o singură idee şi care are părţi esenţiale şi părţi 
accidentale. El distinge mai multe feluri de propoziţii: simple, compuse şi complexe, necomplexe, iar 
după conţinut – afirmative, imperative, întrebătoare, absolute, condiţionate, condiţionale, cauzale 
etc. (p. 162). Pe parcursul acestui capitol, autoarea monografiei face mai multe trimiteri la gramatica 
de la Port Royal, la cele din epoca lui Cipariu şi – fapt ce vorbeşte despre actualitatea acestor idei – 
observă multe asemănări între gândirea lui Cipariu asupra sintaxei şi viziunea lui G. Ivănescu, dar şi a 
unor gramaticieni de astăzi, pe care le analizează în special în note. În gramaticile cipariene, după 
concepţia logicistă, subiectul este considerat „noţiunea” care „cuprinde în sine mai multe note”  
(p. 163) şi partea cea mai nedependente, care este „piatra fundamentale a propuseţiunei” (ibidem); 
predicatul este dependent de subiect. De aceea, „pentru Cipariu, propoziţia cu două sau mai multe 
subiecte reprezintă un complex de mai multe propoziţii, în care predicatul se reia pentru fiecare: ziua 
şi noaptea creşte şi scade = ziua creşte şi scade + noaptea creşte şi scade” (p. 161–162). În ce 
priveşte statutul părţilor de propoziţie, Carmen-Gabriela Pamfil insistă asupra concepţiei că, „pentru 
Cipariu, ca şi pentru alţi lingvişti, predicatul reprezintă elementul nou faţă de subiect (elementul 
vechi, cunoscut) la fel cum atributul sau complementul introduc note noi în comunicare” (p. 163–164). 
Subiectul, în viziunea lui, poate fi simplu sau compus, complex sau necomplex (p. 164–165). De 
asemenea, se precizează că, la fel ca şi în cazul predicatului, Cipariu nuanţează şi susţine cu exemple 
ideea despre posibilitatea distincţiei între subiectul logic şi cel gramatical. Referitor la predicat, 
acesta „e una din acele noţiuni mai mănunte, cari şi note se numesc” (p. 166), iar din unghi logicist, 
„socoteşte predicate adjectivele, substantivele, adverbele din structura predicatului nominal (numele 
predicative din gramaticile actuale)” (ibidem). El face şi paralele interesante cu alte limbi, ca de pildă 
asocierea formelor dezvoltate de tipul „eu sâm scriind sau sâm ocupat cu scrierea” cu construcţia din 
egleză a prezentului continuu I am reading (ibidem). Despre copulă, ca „ singurul purtător al 
predicaţiei” (p. 167), Cipariu afirmă: „el e şi unicul verb care nu are lipsă de alt cuvânt în cuvântare, 
însuşi esprimând tot, şi subiect şi predicat” (ibidem). Considerate părţi accidentale sau neesenţiale, 
ceea ce numim astăzi părţi secundare, precum atributul, apoziţia, cercustanţele (adică 
circumstanţialele şi complementele, în sensul că ele „completează semnificaţiunea cuvântului”–  
p. 167–168), acestea reprezintă, de asemenea, subiecte asupra cărora învăţatul de la Blaj a meditat  
în gramaticile sale. El analizează şi un alt concept, dependenţa cuvintelor într-o propoziţie, într-o 
exprimare nuanţată (p. 168), care ar viza orice parte de propoziţie cu excepţia subiectului. De 
asemenea, sunt prezentate într-un paragraf larg raporturile sintactice, numite de Cipariu relaţii sau 
referinţe, care sunt concordaţiune sau acord şi de recţiune (de dependenţă) sau de regim. În cadrul 
celei din urmă, la recţiunea nominală sunt definite cazurile şi funcţiile fiecăruia, iar la cea verbală se 
reiau probleme care privesc tranzitivitatea şi diateza. Cipariu se află printre primii care observă 
existenţa şi rolul a ceea ce azi numim elementul predicativ suplimentar (p. 174). Apoi, el dedică un 
capitol special topicii (sau locaţiunea), arătând că aceasta diferă de la o limbă la alta, unele având o 
topică mai fixă (cum ar fi franceza), altele mai liberă (ca româna). În limba noastră distinge o 
locaţiune ordinară sau naturală şi una liberă (sau inversiunea). Autoarea vorbeşte şi despre rostul 
normativ al gramaticilor lui Cipariu, care indică norme de urmat în pronunţie, cum ar fi evitarea 
palatalizării, a velarizărilor (zî, sămn), a iotacismului (în singe, judic), şi în morfologie, unde, contrar 
lui Heliade, recomandă formele iotacizate, ortografiate însă etimologic, sau folosirea formelor 
terminate în -a, dar şi în -au la imperfect, persoana a III-a, plural (lăuda/lăudau). În privinţa 
terminologiei pe care a utilizat-o, după cum se poate constata fie şi numai din cele prezentate aici, 
„într-o perioadă de căutări şi încercări neizbutite, prin folosirea calcurilor şi a termenilor de diverse 
origini” (p. 186), Cipariu a intuit foarte bine că sursa trebuie să fie limba latină, astfel încât gramatica 
moşteneşte astăzi o bună parte din termenii propuşi de el.  

În partea a patra a lucrării, Limba română literară (p. 188–241), se arată că Cipariu a fost 
preocupat de acest aspect şi în teorie, şi în practică, el urmărind „crearea unei limbi literare unitare, 



 RECENZII  ŞI  PREZENTĂRI  DE  CĂRŢI  ŞI  REVISTE 14 232 

supradialectale, «fără nici o variaţiune în forme, nici în ortografie»” (p. 188), şi a emis idei care, arată 
autoarea monografiei, au fost mai puţin valorificate: despre originile limbii române literare, despre 
lipsa de unitate în limba noastră cultă, unde observă existenţa dialectelor literare, şi despre relaţia cu 
graiurile populare (ibidem). Făcând diferenţa dintre literatura populară şi cea cultă, Cipariu leagă, 
totodată, originile limbii literare de apariţia scrisului, care crede că s-a produs în secolul al XVI-lea, în 
Transilvania, odată cu primele tipărituri, „fără de a se putea încă deplinit şti care a fost întâia carte 
tipărită românească” (p. 189). Învăţatul ardelean credea că la baza limbii literare stă dialectul 
bisericesc, asupra căruia însă, atrage atenţia Carmen-Gabriela Pamfil, are altă viziune decât Petru 
Maior şi Heliade Rădulescu. Aceasta ar fi „faza târzie şi evoluată a scrierilor religioase, care începe 
după 1700” (p. 191), diferită deci de textele din secolele al XVI-lea şi al XVII-lea, şi care, consideră 
Cipariu, poate îndeplini rolul limbii de cultură unitare, dacă se vor aplica anumite principii: „Fără 
îndoială că limba cărţilor bisericeşti va fi supusă unei revizuiri în ceea ce priveşte slavismii tehnici, 
nejustificaţi şi nepricepuţi nici pân-în ziua de azi de popor. Cuvinte populare romanice se vor 
introduce în locul termenilor slavoneşti, cuvinte înţelese de toţi; frazelor li se va da pe ici-colo 
orânduirea ce li se cuvine după geniul limbii noastre, înlăturându-se traducţiuni servile şi prea 
ad-litteram; c-un cuvânt, ferindu-se în mod egal de neologismi, dar şi de barbarismi slavoneşti sau de 
altă origine, revizuitorii cărţilor vor avea în vedere atât avutul propriu al limbii populare, cât şi 
archaismii aciia cari se pot reintroduce fără alterare a înţelesului” (în nota 6, la p. 190–191). 
Cercetând scrierile vechi, el crede că, odată cu tipăriturile de după 1715, se produce o „revoluţiune 
mare”, considerând că prin distribuirea cărţilor tipărite de episcopul Râmnicului Damaschin şi 
traducătorii Chesarie şi Filaret pe teritoriul românesc are loc o unificare a limbii literare (p. 192).  

Cercetătoarea ieşeană arată că, asemenea lui G. Ivănescu şi Ion Gheţie în lingvistica de astăzi, 
Cipariu distinge aceleaşi variante literare în limba veche: ardeleană, bănăţeană, munteană, 
moldoveană. El vede importanţa scriitorilor în crearea limbii literare, la noi, dar mai ales în ţările 
vestice, dar arată că limba română literară s-a format altfel decât alte limbi care îşi au baza în limba 
unor mari scriitori. În acelaşi timp, el aduce în discuţie şi rostul lucrărilor normative (p. 194). 
Descriind pe scurt zbaterea din acea epocă, de dincoace de munţi şi din Ardeal, Carmen-Gabriela 
Pamfil vorbeşte despre adevărata poziţie a lui Cipariu: „I s-a reproşat lingvistului de la Blaj că 
latinizează, fapt care poate părea real la prima vedere. În realitate, Cipariu reactualizează cuvinte şi 
forme româneşti specifice şi mijloace de exprimare proprii limbii române vechi, care i se păreau mai 
adecvate, atestate în textele din secolul al XVI-lea, mai ales” (p. 195).  

Pentru unificarea limbii literare, învăţatul ardelean îşi propusese să aplice un uz comun (regulat, 
general). Autoarea monografiei arată că problema stabilirii uzului „este şi astăzi o chestiune insuficient 
lămurită” (nota 20, p. 197), din moment ce şi în actualul Dicţionar ortografic, ortoepic şi morfologic al 
limbii române6 „au fost acceptate cu prea mare uşurinţă variante populare şi familiare neatestate în scrisul şi 
nici chiar în rostirea îngrijită a intelectualilor contemporani” şi, pe de altă parte, „au fost eliminate formele 
sânt, sântem, sânteţi prezente în textele şi, mai ales, în vorbirea unei majorităţi covârşitoare” (ibidem). Sub 
obligaţia de a scrie forma sunt, aceasta se poate răspândi şi în pronunţie, dar, zicem noi, urmând un 
principiu corect al lui Cipariu, această formă nu apare în textele vechi, în istoria limbii române, ci este una 
artificială, pe care, cum vom vedea, nici latinistul Cipariu nu o accepta. Astfel, „Cipariu concepea uzul 
vorbirii în sensul lui Quintilian, drept «consens al învăţaţilor», care se opunea usului mulţimii (limbii 
vorbitorilor necultivaţi)” şi, pentru a găsi acest uz, „savantul transilvănean a manifestat preferinţă pentru 
formele fonetice şi morfologice vechi (pe care le-a aflat în scrierile româneşti din secolele al XVI-lea, al 
XVII-lea şi al XVIII-lea)” (p. 198). Făcând o sinteză, autoarea arată că, la fel ca Cipariu, au aplicat acest 
principiu majoritatea învăţaţilor din acel secol „şi, practic, el a fost urmat, mai ales în fonetică, de limba 
literară modernă” (p. 199). Odată cu formele care ulterior s-au impus, lingvistul ardelean avea însă în 
vedere şi forme vechi asupra cărora în epocă se face discuţie şi care împiedicau modernizarea limbii: 
menţinerea lui -u final, formele carţi, parţi, fântânei, judecatei, forma io a pronumelui personal etc. 
(ibidem). El propune eliminarea slavonismelor, grecismelor, turcismelor şi înlocuirea cu elemente latine sau 
romanice, dar totodată recomandă preluarea cu moderaţie a neologismelor franceze şi chiar a celor latine  
(p. 200) şi optează pentru distingerea prin formă a neologismelor (comunicaţiune – cuminecăciune) (p. 201).  

                                                 
6 Ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2005. 
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Capitolul Ortografia etimologică – mijloc de unificare a limbii române literare este structurat 
pe două teme: a) prima prezintă concentrat principalele discuţii din epocă asupra principiului fonetic 
şi a celui etimologic, opiniile lui T. Maiorescu, A. Philippide, Eftimie Murgu ş.a., care au stat la baza 
reformelor ortografice apărute de-a lungul timpului (1867, 1881, 1904, 1932, 1953, 1993); b) a doua 
parte descrie modelul de limbă literară văzut de Cipariu. Ca cel care a condus „Organul luminarei”, 
primul periodic din Transilvania care înlocuieşte slovele cu litere latine şi care a impus ortografia o 
vreme în Ardeal, Timotei Cipariu a avut drept preocupare majoră crearea unui sistem ortografic. Mai 
mult decât atât, el avea în vedere unificarea limbii literare pe care o socotea realizabilă prin unificarea 
ortografiei pe baza principiului etimologic: „Unitate în limbă, unitate în ortografie – două punte atât 
de strâns legate între sine, cât una fără de alta nu se poate câştiga, de aceea şi necesară înainte de toate 
– se pot realisa numai prin adoptarea principiului etimologic” (p. 203). Preocupat de această temă, 
Cipariu a cunoscut bine şi a comentat sistemele propuse până la el (Micu-Clain, Maior, Körösi, 
Şincai, Budai-Deleanu, Roja, Boiagi şi alţii). El a respins folosirea semnelor diacritice, pe care le-a 
criticat la fiecare sistem de dinainte şi din epocă, aşa cum se prezintă în monografie (p. 210), dar a şi 
preluat unele norme (p. 211). Prezentând principalele idei cipariene referitoare la ortografie, autoarea 
monografiei atrage atenţia şi asupra faptului că unele propuneri care au fost puse pe seama latiniştilor, 
cum ar fi notarea lui c prin qu de către Heliade Rădulescu, nu le aparţin, iar criticile care le-au fost aduse 
nu numai că nu sunt îndrituite, dar au fost respinse în epocă de Cipariu însuşi (p. 212). Datorită 
implicării profunde a învăţatului de la Blaj în problema înlocuirii alfabetului chirilic prin cel latin, 
cercetătoarea demonstrează, contrar opiniei lui G. Ivănescu (care credea că normele ortografice sunt cele 
ale lui Heliade Rădulescu şi cele promovate în revista lui Bălcescu, „România viitoare”), că, de fapt, 
„meritul principal revine lui Heliade Rădulescu şi T. Cipariu” (p. 213). 

Partea a doua a acestui capitol ne face cunoscut modelul de limbă literară propus de Cipariu, 
pe care Carmen-Gabriela Pamfil l-a descoperit şi recompus la editarea Operelor I şi II ale învăţatului 
de la Blaj. În primă instanţă ni se prezintă metoda de lucru care a putut conduce la cercetarea limbii 
lui: „Corelarea principiilor sale de scriere etimologică cu propriile lui indicaţii de rostire (redată 
adesea în alfabet chirilic, deci fonetic), extrase din întreaga sa operă, a oferit suficientă siguranţă în 
determinarea aspectului real al limbii literare propuse de Cipariu” (p. 214). În continuare se descrie 
concret pronunţia fonemelor în diferitele poziţii în cuvânt, pronunţia pe care o notează diferite 
grafeme şi se redă tratamentul diferitelor grupuri consonantice în neologisme (p. 214–232). De 
asemenea, se prezintă formele gramaticale originare pe care Cipariu le identifică pe baza textelor 
vechi, arătându-se că, în concepţia acestuia, ca şi în cea a lui Philippide (nota 58, p. 233), 
controversatul –u final „ar fi avut şi pe vremea sa un suport real în pronunţia românilor din cea mai 
mare parte a ţării” (p. 232–233). Într-un alt paragraf se discută preferinţa sa pentru sufixele -iune şi nu 
-ie (distincţiune, terminaţiune), -ec (caracteristecă, întunerec), -etate (causaletate, romanetate), -ariu 
(-eriu) şi -toriu pentru –ar şi -tor (ajutoriu, precepătoriu) (p. 236–237). În fine, un ultim paragraf se 
referă la vocabularul lui Cipariu, care constă din arhaisme din textele vechi reintroduse în uz „cu 
intenţia de a înlocui cuvintele de alte origini decât latină” (p. 237) şi din împrumuturi din latină şi 
limbile romanice, mai ales pentru exprimarea noţiunilor ştiinţifice (ibidem). Se precizează că în opera 
sa se întâlnesc mai puţine calcuri decât la contemporanii săi, se arată că a creat el însuşi unele cuvinte 
în manieră latinistă (bine-ominoase, caudat, coetaniu) şi se subliniază refuzul învăţatului de a 
introduce regionalismele în limba de cultură. Capitolul se încheie cu o întreagă listă de cuvinte 
folosite de Cipariu, neobişnuite în limba actuală (p. 238–239), şi cu concluzia că, deşi neacceptat, ca 
şi în cazul altor mari lingvişti europeni (vezi nota 66, p. 241), sistemul ortografic al lui Cipariu 
reprezintă „latura caducă” a activităţii sale şi, prin opoziţie, prin aportul specialiştilor care l-au 
susţinut, s-a putut dezvolta şi impune sistemul ortografiei fonetice. Trebuie reţinut că, inclusiv în 
acest aspect, marele învăţat a privit nuanţat lucrurile: „Să lucrăm dară limba română după cum o 
avem, să o studiem, să o alăturăm cu celelalte limbi surori, să consultăm istoria, apoi carţile 
bisericeşti, care toate ne dau un întreg, să unim apoi toate dialectele, considerând şi dialectul 
macedoromân şi numai cu privire la toate acestea să statorim ortografia limbei române; şi deoarece nu 
toţi cunoaştem de ajuns toate acestea să facem concesiuni şi fonetismului” (p. 36–37). 

În domeniul tratat în partea a cincea a monografiei, Filologia (p. 242–267), în sensul în care 
acesta presupune „studiul limbii şi literaturii popoarelor, în general, studiul şi editarea textelor vechi, în  
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special” (p. 242), Cipariu a fost considerat părintele filologiei româneşti, în primul rând prin a sa 
Crestomaţie sau Analecte literare din carţile mai vechi şi nouă româneşti, tipărite şi manuscrise, 
începând de la secolul XVI până la al XIX, cu Notiţă literară, Blaj, 1858. Pasiunea pentru studiu l-a 
determinat să adune cele circa 7 000 de volume, din care, pe baza menţiunilor bibliografice din 
lucrările sale, A. Philippide prezintă o lungă listă a cărţilor vechi deţinute de acest mare învăţat (nota 
7, p. 244–245). El a fost, desigur, preocupat de paleografie, de originea alfabetului chirilic şi de felul 
în care a fost preluat de noi (p. 247–248), de valorile fonetice ale slovelor. În ce priveşte originea 
acestora, Cipariu aduce o explicaţie interesantă, bazată pe creativitate (p. 248), susţinând o ipoteză 
considerată valabilă şi astăzi, anume că Š şi ¾ au fost create de români. El intuieşte că Š a putut proveni 
din õ, dar, cum arată G. Ivănescu7, această transformare s-a produs la bulgari, de unde au preluat-o 
românii. Textele din Analecte sunt ordonate pe de o parte cronologic, pe de altă parte, pe regiuni şi tot 
astfel sunt prezentaţi în Notiţa literară aşa-numiţii scriitori, deşi învăţatului ardelean îi era clar că 
„mai toate carţile româneşti [din secolele al XVI-lea şi al XVII-lea, n.n.] fure traducţiuni de pre alte 
limbe” (p. 250). În demersul său filologic, Cipariu procedează la datarea şi localizarea textelor, face 
diverse consideraţii asupra scriitorilor, precizând date care de multe ori s-au dovedit corecte, şi emite 
ipoteze asupra curentului religios care a putut determina apariţia anumitor traduceri. Astfel, pentru el, 
care cercetase îndelung textele vechi, un bun criteriu pentru datare este chiar limba: „Cartea 
principelui Neagoe Basarab cătră fiu-so Theodosiu, ce se află româneşte, nu poate fi decât o versiune 
din sloveneşte, făcută pre la finea seclului al XVII-lea, precum adevereşte însăşi forma limbei din 
acea carte” (p. 253). În monografie sunt prezentate o serie de consideraţii făcute de Cipariu despre 
cărţile, traducătorii, copiştii, autorii şi limba din epoca veche, astfel încât concluzia care se desprinde 
este aceea că, într-adevăr, cercetătorii filologi care se ocupă de texte vechi au fără doar şi poate 
datoria să consulte Analectele lui Timotei Cipariu. În această operă, dar şi în Principie de limbă şi 
scriptură, Blaj, 1866, Cipariu extrage şi analizează multe fapte de limbă veche. În Principie, de 
asemenea, prezintă un catalog de texte, între care unele (Pravila lui Eustratie) au o prezentare mai 
largă chiar decât în Analecte (p. 261). Între cercetările de filolog ale acestui învăţat se numără şi 
publicarea în „Archiv pentru filologie şi istorie” a unor fragmente din opera lingvistică a înaintaşilor 
ardeleni şi intenţia de a edita o serie de texte vechi sub auspiciile Societăţii Academice Române. Tot 
în activitatea de filolog a lui Cipariu se încadrează şi tipărirea mai multor „documente inedite sau rare 
ce pot să aibă vreun interes istoric” (p. 264) în „Archiv”: diplome, documente, texte redactate în 
latină, greacă, română sau traduceri din slavonă, maghiară, germană etc., cu scurte comentarii. O 
analiză lingvistică cu serioase corecturi aduse lecţiunii făcute de reputaţi clasicişti europeni realizează 
Cipariu în cazul tablelor cerate, pentru care Mommsen îl recomandă „nu numai ca pe un excelent 
latinist, ci şi ca specialist în descifrarea scrierii cu unciale greceşti” (p. 265). El publică în „Archiv” o 
serie de fragmente din diverse texte latine şi documente, precum Diploma andreiană din 1224, cu 
lecţiunea corectă. O altă contribuţie este redarea versiunii corecte din slavonă de pe un patrafir din 
secolul al XII-lea, în care, altfel decât Kukulievich şi Miklosich, care greşiseră lecţiunea, descifrează 
că este vorba despre un Stroe vel stolnic, de la o mănăstire românească. Aşadar, conchide autoarea, 
„numeroase alte texte literare, ştiinţifice, istorice etc. au văzut lumina graţie dăruirii şi abnegaţiei cu 
care fondatorul filologiei române le-a adunat şi prezentat în scrierile sale, asigurându-le astfel 
dăinuirea în tezaurul nostru cultural” (p. 267). 

În sfârşit, este momentul să amintim aici atitudinea emblematică şi calea spre cercetarea limbii 
ce reies din întrebări ca cele pe care şi le punea Cipariu: „Impresiunea cea vie ce fecere aceste carţi 
venerabili asupra unui tânăr de 21–[2]2 de ani fu pentru forma limbei româneşti ce o oserbai atunci 
mai întâi, atât din partea materiei lesicali, cât şi a formelor gramaticali şi sintactice din acele carţi. Ce? 
Întrebai în mine-mi, bătrânii noştri nu vorbeau, nece scriau româneşte aşa cum vorbim şi scriem noi 
astăzi? Limba românească dar a păţit schimbari şi strămutari de la 1580 sau şi de la 1680 încoace 
până la noi? Dar apoi, înainte de a. 1580 în sus până la veniera romanilor în Dacia nu va fi păţit încă 
şi altele şi mai multe şi mai mari? Şi alte întrebari mai multe, tot asemenea” (p. 244).  

Prin urmare, într-o lume în care cuceririle IT pot îndeplini rolul de instrumente – numai în măsura 
în care ele se cuantifică în rezultate concrete – care ar trebui, de facto, să uşureze cercetarea filologică şi 

                                                 
7 Vezi G. Ivănescu, Istoria limbii române, Iaşi, Editura Junimea, 1980, p. 518. 
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lingvistică românească şi să o facă cunoscută în lume, reflecţiile asupra actului cercetării şi opera acestui 
mare învăţat român ne aşază din nou în faţa adevărului că abordarea dificilelor probleme de filologie, a 
diferitelor chestiuni de sincronie şi diacronie în limba literară sau în graiurile populare etc. se identifică 
în mod esenţial cu cercetarea, ştiinţa, talentul şi pasiunea cercetătorilor lingvişti şi filologi, concretizate 
în lucrări de specialitate (filologie, lexicologie, lexicografie, gramatică, dialectologie, semantică, istoria 
limbii române literare, toponimie, istoria limbii române etc.). 

Monografia începe cu o dedicaţie în amintirea Mioarei Avram, autoritate a lingvisticii 
contemporane şi bună cunoscătoare a gramaticilor cipariene. În încheiere, conţine traducerea în 
franceză a unui text de mai multe pagini publicat de autoare cu altă ocazie, dedicat operei primului mare 
lingvist şi filolog român, şi versiunea în limba engleză a unui rezumat mai restrâns, ambele concepute şi 
ca invitaţie pentru oricine este interesat de ideile din opera filologică şi lingvistică a lui Timotei Cipariu. 

 
Mioara Dragomir 

Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”  
al Academiei Române, 

Iaşi, str. Th. Codrescu, nr. 2, România 
 
 
Filologie şi bibliologie. Studii. In honorem Vasile D. Ţâra, volum coordonat de Gheorghe 

Chivu, Alexandru Gafton şi Adina Chirilă, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2011, 410 p. 
 
 
La împlinirea a 70 de ani, profesorul Vasile D. Ţâra este omagiat prin acest volum colectiv de 

studii semnate de cercetători din ţară şi din străinătate, coordonat de Gheorghe Chivu, Alexandru 
Gafton şi Adina Chirilă. Apărut sub auspiciile Universităţii de Vest din Timişoara, în anul 2011, 
volumul cuprinde patru texte dedicatorii şi 24 de studii filologice, lingvistice şi bibliologice, cărora li 
se alătură, în final, un preţios album de fotografii, care prezintă momente importante din parcursul 
ştiinţific al filologului Vasile D. Ţâra.  

Dintre textele introductive surprinde, sub aspectul originalităţii, interviul realizat de Simona 
Adam cu Vasile D. Târa în data de 7 aprilie 2011. Intitulat sugestiv Crâmpeie din viaţă, interviul este 
valoros prin aceea că oferă răspunsuri la întrebări din viaţa şi activitatea ştiinţifică ale cercetătorului 
aniversat. Astfel, aflăm că Vasile D. Ţâra s-a născut în casa unui dascăl de ţară din Lunca, judeţul 
Bistriţa-Năsăud, la 31 ianuarie 1941. Pregătirea filologică a început în facultate, la Iaşi, între anii 
1958 şi 1963, consolidându-se în cei 45 de ani de carieră universitară în cadrul Universităţii de Vest 
din Timişoara. Demne de reţinut sunt apoi confesiunile referitoare la oamenii care i-au marcat 
formarea şi alegerile profesionale. Primul mentor, tatăl profesorului, i-a inoculat principiile morale 
care s-au aşezat la temelia personalităţii sale. Trei individualităţi ştiinţifice i-au marcat evoluţia 
profesională: G. Ivănescu, de la care a învăţat că omul de ştiinţă trebuie să fie complet devotat 
domeniului ştiinţific pe care şi l-a ales; Ştefan Munteanu, care i-a oferit modelul unui adevărat 
profesor universitar, sobru, corect şi imparţial faţă de toţi studenţii; George Giulea, unul dintre cei mai 
cunoscuţi romanişti şi lexicologi români, care i-a transmis cum trebuie aprofundat studiul lexicului şi 
al toponimiei, cât de importantă este lingvistica romanică pentru studiul limbii române, ce a însemnat 
Muzeul Limbii Române pentru lingvistica românească şi că omul de ştiinţă nu are vârstă. Reperele 
bibliografice constituie o rubrică importantă a volumului, detaliind activitatea didactică, ştiinţifică, 
administrativă şi culturală bogată a acestui mare istoric al limbii române. 

Cea de a doua parte a cărţii debutează cu textul Numele proprii în opera lui I.L. Caragiale, 
datorat reputatului profesor ieşean Vasile Arvinte. Cuprinzând o parte a cercetării efectuate de autor 
asupra numelor proprii din opera lui I.L. Caragiale, studiul merită toată atenţia, mai cu seamă că este 
semnat de cercetătorul care s-a ocupat cel mai mult de limba şi opera marilor clasici români. Lucrarea 
este structurată în două părţi; prima parte analizează elementele formative cum ar fi cele derivate, 
alcătuite din substantive, verbe, adjective + suf. -escu, de exemplu numele K. Krupescu ‘ofiţer de 
artilerie’ < krup + suf. -escu < germ. Krupp; în cea de a doua parte, intitulată Studiul stratigrafic al 
lexicului, autorul se ocupă de elementele latineşti, vechi greceşti şi de origine medio- şi neogreacă. 
Numele proprii de origine grecească sunt numeroase în scrierile lui I.L. Caragiale. În ordine alfabetică 
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sunt explicate nume proprii precum Agamiţă Dandanache. Primul element conţine numele propriu lat. 
Agamus, -i ‘om neînsurat’, ‘holtei’, ‘becher’ < vgr. ἄγαµος , -ος , -ον , ‘non marié’, ‘celibataire’<  
ἀ- priv. + γαµος; cf. şi (ὁ) γάµος , -ον ‘mariage’. Al doilea element, Dandanache, este este construit pe 
baza rom. dandana, din tc. tantana ‘fast’, ‘strălucit, -ă’; ‘tărăboi’, ‘tămbălău’, ‘afacere încurcată şi 
zgomotoasă’ (p. 58–59). Astfel, în partea finală a studiului ne sunt prezentate, în ordine alfabetică, un 
număr de exemple analizate din perspectivă diacronică şi istorică, precum: Caţavencu, în sintagma 
Nae Caţavencu; cf. caţaón, -oancă (ironic) < gr. κατσι ‘şezi’ sau κατσι καλά ‘şezi bine’, 
‘astâmpără-te’ (auzit de români adesea în vorbirea grecilor); s.v. caţa, interj. (la Bogrea, din 
κάτσα ‘capră’); vb. a căţăoní ‘a greciza’ + terminaţia –eică din scurteică; caţaveică ‘haină femeiască 
blănită purtată de ţărănci’ < ucr. kacavéika, rus. kacevéika (p. 72–73). 

În Viaţa academică ieşeană în mărturii epistolare. Dan Simonescu – Gh. Agavriloaiei (1941–
1946), Lăcrămioara Chihaia aduce la lumină corespondenţa inedită între Dan Simonescu şi Gh. 
Agavriloaiei, constând în 30 de scrisori şi cărţi poştale din perioada 1941–1963, aflate în arhiva 
Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iaşi. Privind informaţiile ca pe nişte piese de 
puzzle, autoarea recompune un tablou al activităţilor academice din epocă şi se opreşte asupra 
portretului profesorului şi omului de carte Dan Simonescu. Cele 13 texte alese pentru publicare au 
fost transcrise respectând manuscrisul original, cu particularităţile lexicale şi fonetice proprii, 
deosebirea dintre limba folosită în scrisori şi cea actuală fiind minimă. Profesorul Dan Simonescu, 
care a ocupat Catedra de istoria literaturii române vechi în perioada 1943–1952, s-a simţit mai 
apropiat, dintre toţi colegii săi, de Gh. Agavriloaiei, tânăr asistent în acea perioadă. Scrisorile, 
caracterizate de un ton amical, conţin informaţii inedite privitoare la reprezentanţi de seamă ai 
corpului profesoral, precum N. Cartojan, Octav Botez, G. Călinescu, Şerban Cioculescu, prin 
intermediul cărora se conturează profilul epocii şi se oferă o nouă pespectivă, cu accente intime, 
subiective, asupra acestor oameni de cultură. 

În contribuţia intitulată sugestiv Un eveniment filologic de excepţie: publicarea unei versiuni 
româneşti din secolul al XVIII-lea a Bibliei, tradusă după Vulgata, Eugen Munteanu şi 
Lucia-Gabriela Munteanu supun atenţiei publicului de specialitate o ediţie românească a Bibliei, 
tradusă în limba română după Vulgata de o serie de cărturari greco-catolici din Blaj, printre care 
Grigore Maior, Gherontie Cotora, Atanasie Rednic, Silvetru Caliani. Traducerea textului biblic a fost 
coordonată de episcopul greco-catolic de Blaj, Petru Pavel Aron (1709–1764) în a doua jumătate a 
secolului al XVIII-lea. Acest monument de limbă şi cultură românească a apărut, într-o formulă 
grafică excepţională, în cinci volume, însumând 4200 de pagini, în anul 2005, sub egida Academiei 
Române şi prin colaborarea Institutului de Istorie „George Bariţ” din Cluj-Napoca, a Facultăţii de 
Litere a Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, a Institutului de Lingvistică şi Istorie Literară 
„Sextil Puşcariu” din Cluj-Napoca şi a Bibliotecii Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române. Cu 
toate că autorii îşi propun doar o recenzie a acestei importante ediţii biblice, cele 15 pagini reprezintă, 
de fapt, un studiu filologic critic consacrat ediţiei Vulgatei de la Blaj. După o scurtă prezentare a celor 
cinci volume, cercetătorii evidenţiază imensul efort depus de echipa care a transcris textul şi vorbesc, 
ipotetic, despre o viitoare posibilă ediţie cu adevărat critică, în care în subsolul paginii ar putea fi 
redate diferenţele faţă de manuscrisele protografe ale traducătorilor. Cu toate că transcriptorii textului 
biblic şi-au atins obiectivul enunţat în Notă asupra ediţiei (vol. I, p. CXXVII–CXLI), acela de a 
realiza „o ediţie diplomatică, parţial interpretativă, care să nu altereze diversitatea şi complexitatea 
aspectelor de limbă, să confere textului atributele necesare unei lecturi coerente şi, în acelaşi timp, să 
păstreze specificul celor două manuscrise” (p. CXXXI), autorii studiului-recenzie remarcă, în mod 
just, unele inconsecvenţe de transcriere în utilizarea ierului mare (ß) şi iusului mare (ø). În vechiul 
scris românesc, aceste semne grafice erau întrebuinţate în mod inconsecvent pentru redarea vocalelor 
ă, respectiv î. Autorii propun în acest sens o transcriere interpretativă, prin ă sau î, potrivit normelor 
actuale, şi nu cum s-a procedat, prin transcrieri precum: pâcat (pentru pØkat) în loc de, mai corect, 
păcat. În continuare, contribuţia acad. Camil Mureşanu, intitulată Tâlcuirea cuvântului, este 
prezentată ca inadecvată în contextul ediţiei ştiinţifice a unui important monument al vechii culturi 
româneşti. De asemenea, sunt semnalate a fi lacunare şi incongruente informaţiile privitoare la 
constituirea şi circulaţia textelor Septuagintei şi Vulgatei. Considerat a fi studiul de rezistenţă al 
acestei ediţii biblice, textul introductiv de 68 de pagini, semnat de Ioan Chindriş şi intitulat 
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Testamentul lui Petru Pavel Aron, este catalogat de autorii ieşeni a fi „o veritabilă monografie 
închinată cărturarului Petru Pavel Aron” (p. 258), în care sunt prezentate detalii corecte şi interesante 
despre contextul social, politic, cultural şi confesional al Transilvaniei din secolul al XVIII-lea. 

Subsumată tot domeniului biblic, lucrarea Asupra unei traduceri din Biblia de la 1688, 
aparţinând prosorului ieşean Alexandru Gafton, analizează comparativ anumite versete din textele 
biblice româneşti cu raportare permanentă la texte-sursă, autorul filtrând critic traducerile alese spre 
comparaţie, pentru a ilustra situaţii de traducere destul de frecvente care implică utilizarea mai multor 
versiuni de control în traducerea biblică românească din secolul al XVI-lea şi nu numai.  

Textul semnat de George Bogdan Ţâra, intitulat Observaţii asupra condiţiilor de formare şi 
asupra primelor atestări ale perifrazei trecutului, tratează, după cum sugerează şi titlul, construcţia 
habeo + participiu perfect pasiv, pornind de la observaţiile făcute de cei mai importanţi cercetători 
asupra latinei târzii. Parcurgând obiectiv contribuţiile aduse acestei construcţii, autorul sintetizează 
coordonate lingvistice şi le corelează cu datele socioculturale şi istorice. Originalitatea lucrării constă 
în perspectiva pe care o propune autorul, şi anume o viziune dinamică asupra latinei, ca limbă în 
permanentă evoluţie. Respingând cu argumente cele două tendinţe– de a confunda latina cu varianta 
ei clasică, precum şi pe cea de a o considera în ziua de astăzi o limbă „moartă” şi care pune accentul 
pe linia de demarcaţie dintre limba de origine şi idiomurile care au luat naştere din ea –, autorul 
susţine o nouă viziune, în care „între diferitele etape ale latinei şi stadiul limbilor este vorba de 
continuitate pe toate planurile”(p. 365) şi nu despre tranziţie între două faze. 

Prin perspectiva pe care o deschide cu privire la filologia românească, volumul dedicat 
profesorului Vasile D. Ţâra se înscrie printre valoroasele opere colective care au aparut în ultimii ani. 
Abordând subiecte diverse, calitatea principală a volumului este dată de claritatea expunerii, privirea 
critică a autorilor asupra temelor alese şi sistematizarea informaţiilor privind fenomenele lingvistice, 
filologice şi bibliologice discutate.  

 
Ana Catană-Spenchiu 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, 
Iaşi, bd. Carol I, nr. 11, România 

 
 
WOLFGANG  DAHMEN,  GÜNTER  HOLTUS,  JOHANNES  KRAMER,  MICHAEL  

METZELTIN,  WOLFGANG  SCHWEICKARD,  OTTO  WINKELMANN  (Hrsg.), Lengua, 
historia e identidad. Sprache, Geschichte und Identität. Perpectiva española e hispanoamericana. 
Spaniche und hispanoamerikanische Perspektiven, Romanistiches Kolloquium XVII, Tübingen, 
Gunter Narr Verlag, 2006, 340 p. 

 
 
Îngrijit de romaniştii germani Wolfang Dahmen, Günter Holtus, Johannes Kramer, Michael 

Metzeltin, Wolfgang Schweickard şi Otto Winkelmann, volumul de faţă reuneşte lucrările celui de al 
XVII-lea Colocviu de Romanistică (care a avut loc la Institutul „Cervantes” din Viena, între 17 şi 19 
mai 2001), organizat în jurul temei centrale Lengua, historia e identidad: perpectiva española e 
hispanoamericana. Cele trei secţiuni tematice ale volumului (I. La historización de la identidad/ Die 
Historisierung der Identität, II. Literatura e identidad/ Literatur und Identität, III. Lengua e 
identidad/Sprache und Identität) cuprind 17 contribuţii în care au fost abordate subiecte ţinând de 
cultura şi istoria regiunii latino-americane.  

Astfel, în primul articol al volumului (La ciudad latinoamericana como simbolo cultural), 
Axel Borsdorf vorbeşte despre dezvoltarea structurilor urbane din America Latină în diferite perioade 
istorice. Sunt analizate arhitectura clădirilor, felul de aranjare al străzilor şi stilul construcţiilor, 
aspecte care oferă explicaţii interesante pentru evoluţia socială şi culturală a continentului. O atenţie 
aparte este acordată pieţelor publice şi centrelor oraşelor. Studiul consemnează, evolutiv, diverse 
momente în dezvoltarea urbană: secolul al XIX-lea, cu apropierea de modelul citadin francez şi 
britanic, sau secolul al XX-lea, caracterizat printr-un tip de oraş industrializat, cu multe exoduri din 
mediul rural, şi prin promovarea clasei muncitoare din suburbiile şi împrejurimile oraşelor. 
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În Nación e individuo en los debates políticos de la época preindependiente en el Imperio 
Español (1767–1812), Horst Pietschmann urmăreşte evoluţia conceptului de „naţiune” în Spania şi 
America hispanică, în secolul al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea. Autorul evidenţiază 
tradiţia istoriografică şi perspectiva grafică care ilustrează istoria hispanică şi latino-americană. 
Tendinţa manifestată în scrierile lui Campomanes referitoare la conceptul modern de naţiune, văzută 
ca o unitate formată dintr-o mulţime de indivizi, este deja destul de evidentă în discursul politic din 
anii 1720–1760 în Spania. Dar în America latină se remarcă în secolul al XIX-lea o reacţie faţă de 
aceste idei, justificată de Horst Pietschmann prin teama elitei de pe continent în faţa creşterii 
influenţei şi a monopolului spaniole. 

Mónica Quijada (Nación, ciudadanía y la homogeneización del pueblo soberano) discută 
tendinţa statelor de pe continent spre omogenizare socială prin educaţie, prin standardizarea limbilor 
naţionale şi prin construirea unei conştiinţe istorice. Autoarea are o atitudine critică faţă de mijloacele 
utilizate de diferite state în direcţia ierarhizării umane în funcţie de rasă şi a discriminării grupurilor 
care nu se conformau culturii vest-europene şi rasei albe, indo-europene. 

Câteva reflecţii referitoare la intelectualii din America latină şi la preocupările acestora privind 
relaţia dintre conştiinţa istorică şi cea identitară sunt prezentate de Joachim-Peter Storfa în 
Geschichtslosigkeit, Kommendes und Immer-noch-nicht-Sein: Ammerkungen zur nicht endenwollenden 
Diskussion über die Identität Lateinamerikas. Textul evidenţiază, pe de o parte, o atitudine de respingere 
a istoriei de pe continent sau, dimpotrivă, o tendinţă de exaltare a acesteia, iar, pe de altă parte, o 
preocupare exagerată pentru „alipirea” la cultura europeană. 

Igor Metzeltin subliniază în textul său El concepto de „brasilidade” rolul şi implicaţiile afective 
ale produselor semiotice şi nu numai (literatura, muzica, televiziunea, cinematografia, fotografia, arta 
plastică şi arta culinară) în exprimarea identităţii naţionale braziliene. În contextul câştigării independenţei, 
această identitate s-a manifestat în două direcţii: emanciparea naţională şi integrarea supranaţională. 
Autorul întreprinde câteva studii empirice care atestă un nivel mai scăzut al cunoaşterii propriei istorii 
din partea populaţiei braziliene şi preocuparea vădită pentru apartenenţa geografică. 

Cea de a doua secţiune reuneşte texte axate pe problematica relaţiei dintre literatură şi 
identitate. Astfel, Christopher F. Laferl (La identidad nacional en la música popular cubana antes de 
la Revolución) subliniază importanţa, din această perspectivă, a muzicii populare produse în Cuba în 
anii ’20–’40 ai secolului al XX-lea. Se remarcă un anume sincretism între cultura europeană şi cea 
africană şi, pe alt palier, statutul muzicii ca mijloc de culturalizare în masă şi ca element definitoriu al 
identităţii. Pentru că în multe cântece se regăseşte un stereotip naţional feminin, autorul vorbeşte 
despre o feminizare a identităţii cubaneze. 

În studiul intitulat La imagen de España en la ópera italiana a través de la historia y la 
literatura, Carlos Ruiz Silba analizează imaginea Spaniei în cultura italiană, cu ilustrări din Gaetano 
Donizetti şi Giuseppe Verdi.  

Martina Meidl (Espacio e identidad en la poesía de Octavio Paz) evidenţiază frământările 
legate de identitate şi individualizare ale personajelor în poezia lui Octavio Paz, laureat mexican al 
Premiului Nobel, şi arată că, în operele acestuia, spaţiile deschise, cum ar fi platoul mexican sau plaja, 
au un rol definitoriu. Este explicitată relaţia dintre subiect şi spaţiu, dintre spaţiu şi memorie, dintre 
memorie şi identitate. Mediul apare în poezia lui Octavio Paz ca un produs al percepţiei, iar sinele 
încearcă să internalizeze lumea exterioară şi este determinat de „ceilalţi”.  

În cea de a treia secţiune, Blas Matamoro (El español en América. ¿independencia o 
autonomía?) vorbeşte despre tensiunea dintre descentralizare şi tendinţele de integrare la care este 
expus spaniolul american, de la descoperirea Americii: în secolul al XVIII-lea, spaniola a fost văzută 
ca un „limbaj civilizat”, în contrast cu limbile indigene, ceea ce a dus la un puternic proces de 
hispanizare, pentru ca secolul al XIX-lea să fie dominat de discuţii contradictorii legate de autonomia 
lingvistică şi literară sau, pe de altă parte, de dependenţa faţă de modernismul european. Ni se fac 
cunoscute o serie de controverse pe această temă, cele mai semnificative fiind cea dintre Andres Bello 
şi Domingo Faustino Sarmiento în secolul al XIX-lea, sau, în secolul al XX-lea, cea care i-a avut 
drept protagonişti pe Jorge Luis Borges şi Americo Castro. 

Articolul „España y Latinoamérica se han entendido siempre, incluso en español”. Problemas 
de identidad lingüistica en la hispanofonía (Joachim Born) este centrat pe problema identităţii 
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lingvistice în aria limbii spaniole. Pornind de la analiza frecvenţei înregistrărilor pe internet, autorul 
arată că noţiunea de hispanofonie pătrunde treptat în diverse discursuri. Spre deosebire de 
francofonie, care are centrul la Paris, hispanofonia are o identitate pluricentrică, fiind surclasată doar 
de hegemonia limbii engleze. În spaţiul Americii latine, Joachim Born remarcă integrarea formelor 
multiculturale şi indigene în formarea unor polifonii multiple, care implică limbile de contact dintr-o 
comunitate. După părerea autorului, aceste polifonii ajută la depăşirea divergenţelor dintre un 
hispanic şi un vorbitor din America latină. 

În continuare, Humberto López Morales (América en el Diccionario académico: 1992–2001) 
compară prezenţa americanismelor lexicale în două ediţii ale Diccionario de la lengua española 
(DRAE). Autorul investighează sistematic intrările din dicţionar, comparându-le cantitativ şi calitativ 
şi urmărind completările şi corecturile, şi ajunge la concluzia că ediţia din 2001, una caracterizată 
printr-o revizuire cuprinzătoare a regionalismelor hispanice, a fost realizată de Real Academia 
Española în colaborare cu alte academii hispanice. Diferenţele dintre cele două ediţii sunt puse şi pe 
seama capacităţilor tehnice limitate ale lexicografilor în a face investigaţiile necesare, dar sunt 
explicate, pe de altă parte, şi prin pe faptul că în acest proces de globalizare lingvistică se observă o 
tendinţă de eliminare a diferenţelor de natură lingvistică. 

Preocupându-se de delimitarea geografică a dialectelor chiliene, Alfredo Matus Olivier 
(Identidad lingüistica de Chile. „Peculiaridades” fónicas en su génesis, zonas y perfiles) compară 
două poziţii, şi anume cea a lui Henriquez Urefia, care vede teritoriul chilian ca o vastă zonă 
dialectală, în mare parte uniformă, şi cea a lui Jose Pedro Rona, care, folosind criterii lingvistice 
sistematice, admite existenţa a trei arii dialectale în spaţiul chilian. În concluzie, Alfredo Matus 
Olivier subliniază că perspectiva diacronică este indispensabilă în orice abordare a constituirii 
identităţii lingvistice. 

Într-un studiu pe o temă similară (intitulat Lengua e identidad en el cono sur en el siglo XIX), 
după o definiţie introductivă a termenului de identitate din perspectivă psihologică şi o explicaţie a 
relaţiei fundamentale dintre limbă şi identitate, Peter Cichon se axează pe deceniile trei şi patru ale 
secolului al XIX-lea, în Conul sudic (denumire curentă pentru regiunea geografică a Americii de Sud 
situată la sud de Tropicul Capricornului şi care cuprinde în mod tradiţional Argentina, Chile, 
Paraguay şi Uruguay). Sunt prezentate discuţiile în jurul normelor lingvistice, în special din zona de 
la Plata, în care intelectualii vremii dezbăteau apropierea de sau renunţarea la modelul standardului 
spaniol promovat de Real Academia Española. 

Realizat pe baza unor interviuri, articolul semnat de Ludmila Damjanova, Los efectos del 
turismo sobre la identidad de los mayahablantes en México y Guatemala: posibilidades y riesgos, 
analizează impactul turismului asupra identităţii culturale şi lingvistice a comportamentului 
migranţilor vorbitori ai dialectului mexican Maya Yucatec în alte regiuni turistice din Mexic şi în 
Guatemala. Respondenţii privesc ca pe un lucru pozitiv faptul că activităţile de turism oferă 
oportunităţi economice, modernizarea stilului de viaţă şi schimbarea statutului femeilor. Contactul cu 
turiştii este văzut ca o îmbogăţire transculturală şi provoacă o valorizare a limbii indigene şi o 
conştientizare culturală. Există şi subiecţi care văd ca un lucru negativ renunţarea la limba maternă în 
favoarea varietăţii maya spaniole. Autoarea observă că politicile lingvistice sunt ineficiente în 
regiunile în cauză. Alte motive ale decăderii limbii materne sunt prestigiul scăzut al acesteia, 
analfabetismul şi absenţa unei identităţi colective şi de limbă. 

Francisco Ferrero Campos îşi propune să identifice în articolul său La lengua: aspectuos 
afectivos y bilingüismo dimensiunea emoţională asociată unei limbi. Pornind de la o serie de studii de 
caz pe limba valenciană, autorul ilustrează experienţele şi implicaţiile psihologice, sociale şi politice 
ale bilingvismului. Francisco Ferrero Campos se referă specific la perioada cunoscută sub numele de 
franqttismo, când, prin politica lingvistică a lui Franco, care viza utilizarea unei limbi naţionale 
uniforme, valenciana şi-a pierdut prestigiul, mulţi vorbitori renunţând pur şi simplu la ea, în favoarea 
catalanei. La momentul Franco, autorul vorbeşte despre existenţa unei societăţi bilingve, marcată de o 
armonizare la nivel etnic, pentru ca astăzi să asistăm la o desprindere clară a valencianei de catalană, 
deşi mulţi vorbitori o percep ca fiind un dialect al acesteia. 

Ultimele două articole analizează atitudinea faţă de anglicismele din limba spaniolă. Ladislav 
Trup şi Jaroslav Šoltys (El elemento inglés en el léxico español: ¿factor positivo o negativo?) prezintă 
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câteva puncte de vedere referitoare la intervenţia legislativă în adaptarea anglicismelor la limba 
spaniolă. Autorii dau mai multe exemple, unele puriste, altele mai moderate, prin care se încearcă 
delimitarea, în cadrul elementelor lexicale noi, a împrumuturilor necesare în raport cu barbarismele. 
În ¿Y si los anglicismos fueran como las bacterias?, Juan Gutiérrez Cuadrado face o comparaţie plină 
de umor între anglicismele din spaniolă şi bacterii: ambele sunt necesare, dar în în egală măsură 
dăunătoare. Autorul este împotriva atitudinii iraţionale, puriste a unor filologi şi pune sub semnul 
întrebării motivele politice şi psihologice ale respingerii anglicismelor. Includerea unor elemente 
lexicale din limbi de prestigiu este pandantul unei schimbări în identitatea unei societăţi. Adoptarea 
anglicismelor are un efect pozitiv în ce priveşte înţelegerea internaţională, spre deosebire de adaptarea 
acestora la sistemul limbii spaniole. Autorul consideră că o intervenţie normativă în dezvoltarea 
naturală a limbajului este a priori sortită eşecului, chiar dacă pentru anumite zone ale societăţii se pot 
imagina recomandări lingvistice care să ducă la normarea limbii. În cele din urmă, vorbitorii sunt cei 
care promovează sau refuză o anumită formă lingvistică. 

Acest volum reprezintă o dovadă importantă a preocupărilor romaniştilor europeni pentru un 
spaţiu mai puţin cercetat, influenţat de o limbă şi o cultură de origine latină, precum şi o manieră de 
promovare şi de conservare prin scris a diversităţii culturale din America de Sud. 

 
Marius-Radu Clim 

Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”  
al Academiei Române, 

Iaşi, str. Th. Codrescu, nr. 2, România 
 
WOLFGANG DAHMEN, GÜNTER HOLTUS, JOHANNES KRAMER, MICHAEL 

METZELTIN, WOLFGANG SCHWEICKARD, OTTO WINKELMANN (Hrsg.), 
Südosteuropäische Romania: Siedlungs-/Migrationsgeschichte und Sprachtypologie. Romanistisches 
Kolloquium XXV, Tübingen, Narr Verlag, 2012, 240 p. 

 
 
Cel de-al XXV-lea Colocviu de Romanistică al Institutului de profil de pe lângă Universitatea 

din Viena a avut loc la 30 aprilie 2010, sub genericul „Südosteuropäische Romania: 
Siedlungs-/Migrationsgeschichte und Sprachtypologie”, reunind lingvişti din Austria, Germania, 
România şi Grecia. Cele treisprezece studii publicate în volumul dedicat acestei manifestări ştiinţifice 
propun abordarea din perspectivă romanică a limbilor şi culturilor din Romania sud-est europeană, 
fiind axate pe chestiuni generale de istorie şi tipologie a limbilor (Jürgen Kristophson, Maria Iliescu, 
Wolf Dietrich, Eugen Munteanu, Holger Wochele), dar şi pe diferite aspecte privind limba, cultura şi 
spaţiul albanezilor (Joachim Matzinger, Daniel Göler, Ina Arapi) şi aromânilor (Gabriella Schubert, 
Stamatis Béis, Fanis Dasoulas, Mihailo St. Popović).  

Volumul debutează cu articolul Was kann die Linguistik für extralinguistische Fakten in 
Südosteuropa leisten? Eine Selbstkritik (Jürgen Kristophson), focalizat pe stabilirea fazelor şi spaţiilor 
de contact lingvistic în Romania sud-est europeană. Convins că lingvistica poate completa golurile de 
informaţie, autorul uzează de anumite fapte de limbă pentru a identifica factorii extralingvistici care 
au acţionat în arealul investigat, generând asemănări structurale între aşa-numitele limbi balcanice, 
învecinate geografic, dar neînrudite genetic. 

Conceptul de uniune lingvistică balcanică este supus discuţiei şi în studiul Der Balkanbund aus 
romanischer Perspektive. Analizând trei dintre cele mai relevante trăsături comune ale limbilor balcanice, 
anume omonimia dintre genitiv şi dativ, formarea viitorului cu velle şi postpunerea articolului hotărât 
enclitic, Maria Iliescu arată că, de fapt, aceste aşa-numite balcanisme îşi au originea şi au evoluat în 
spaţiul lingvistic romanic. Această concluzie îndeamnă la analize fără rest şi la precauţie în adoptarea unei 
poziţii ştiinţifice. În cazul de faţă, se impune ca specificul balcanic al limbii române să fie confirmat abia 
după ce trăsăturile considerate neromanice vor fi fost căutate în latină sau în celelalte limbi-surori. 

În Historische Sprachschichten von Süditalien bis zum Balkan. Areale Gemeinsamkeiten und 
ihre historische Deutung, Wolf Dietrich face un inventar al similarităţilor morfo-sintactice existente 
în română, albaneză şi greacă, ca limbi balcanice, şi în dialectele sud-italiene supuse influenţei 
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greceşti. Scopul acestei analize este de a arăta că între idiomurile menţionate există o anumită continuitate 
şi că balcanismele, cu excepţia articolului enclitic postpus, se pot explica istoric prin limba greacă.  

După cum se anunţă încă din titlu, articolul lingvistului Eugen Munteanu, Die Konzeption von 
Gheorghe Ivănescu über die mittelalterlichen Wanderungen der Rumänen, este o prezentare 
schematică a concepţiei ivănesciene asupra migraţiunilor românilor în spaţiul balcano-carpatic de-a lungul a 
peste 1000 de ani (din secolele al VII-lea – al VIII-lea, când se consideră că poporul român era deja 
format, până în secolul al XIX-lea). Aceste mişcări migratorii au condus la apariţia dialectelor şi 
subdialectelor româneşti şi au influenţat constituirea sistemului normativ al românei literare.  

Das Rumänische als Repräsentantin der Romania auf der Balkanhalbinsel: Wahrnehmung und 
Bewertung der Beziehungen zu den Nachbarsprachen sowie zur Restromania in historischer Hinsicht 
este studiul în care Holger Wochele identifică locul limbii române între limbile romanice şi cele 
balcanice pornind de la două texte din secolul al XX-lea, care abordează indirect sau explicit chestiunea 
uniunii lingvistice balcanice. Este vorba despre lucrarea lui Dumitru Caracostea, Expresivitatea limbii 
române (1942), şi despre cea a lui Sextil Puşcariu, Die rumänische Sprache (care reprezintă traducerea 
în germană a primului volum din Limba română), apărută în 1943 la Leipzig.  

Următoarele trei contribuţii sunt consacrate spaţiului albanez. În Der lateinisch-albanische 
Sprachkontakt und seine Implikationen für die Vorgeschichte des Albanischen und der Albaner, 
Joachim Matzinger pledează pentru localizarea în interiorul teritoriului balcanic a zonei de contact 
lingvistic între vorbitorii de latină şi de albaneză veche. Împrumuturile latineşti şi modificările 
fonetice suferite de acestea după integrarea în albaneza veche confirmă ipoteza imigrării albanezilor 
în aria lor actuală de locuire. Când, unde şi în ce condiţii s-a produs această imigrare rămâne încă un 
subiect controversat. Urmează contribuţia lui Daniel Göler, Kontinuität und Wandel im Siedlungssystem 
Albaniens, unde se vorbeşte despre continuitate şi schimbare în sistemul aşezărilor din Albania, cu 
referire la perioada de geneză a acestora, din Antichitate până în Evul Mediu timpuriu, apoi la 
prezenţa osmanică şi la etapa postosmanică, marcată de înfiinţarea statului naţional albanez în 1912. 
Este punctată şi trecerea la sistemul socialist, iar în încheiere se discută transformarea impusă de 
postcomunism, care a generat marginalizarea zonelor muntoase periferice şi dezvoltarea urbană. În 
ultimul studiu alocat limbii albaneze, Albanisch-rumänische Parallelen im Bereich der Wortbildung: 
Die Suffixe, intenţia autoarei Ina Arapi, mărturisită încă din primele rânduri, este aceea de a oferi o 
privire de ansamblu asupra sufixelor de diferite origini (autohtone sau cu etimologie nesigură, 
provenind din latină, slavă, turcă) folosite atât în albaneză, cât şi în română. Sunt analizate atât sufixele 
care continuă să fie productive, cât şi acelea recognoscibile astăzi doar în cuvintele aflate încă în uz. 

Limba, cultura şi spaţiul aromânilor sunt discutate într-o serie de patru studii, deschisă de 
contribuţia Gabriellei Schubert, consacrată aromânilor şi ţinţarilor din Ungaria, îndeosebi din 
Budapesta: Aromunen und Zinzaren in Ungarn, insbesondere in Budapest. Cei mai mulţi dintre 
aceştia s-au stabilit pe teritoriul ungar în secolul al XVIII-lea, venind din Voskopoje (sau Moscopole, 
cum este cunoscută această localitate din sudul Albaniei pe plan internaţional), apoi din Kozani şi 
Bitola. Macedono-vlahii sau ţinţarii – denumire care, după cum arată autoarea, le-a fost dată de non-
romanici din cauză că pronunţau zinz în loc de germ. tschintsch (drom. cinci) – au lăsat urme vizibile 
şi astăzi în viaţa publică şi culturală a Ungariei. În studiul L’aroumain dans le cadre des langues 
romanes balkaniques, Stamatis Béis examinează sub aspect fonologic, morfo-sintactic şi lexical raporturile 
aromânei cu dialectele romanice orientale cele mai apropiate, anume cu româna, meglenoromâna sau 
meglenita şi istroromâna. Scopul acestui demers este de a demonstra, prin reliefarea particularităţilor 
lingvistice, că aromâna are un caracter special, inovator şi conservator, romanic şi balcanic totodată. 
Urmează un studiu de toponimie, Aromunische Ortsnamen im Pindos-Gebirge. Anthropologische und 
sprachwissenschaftliche Bemerkungen. Aici, Fanis Dasoulas analizează toponimele din ţinutul 
muntos Pind, o regiune unde se atestă ultima prezenţă compactă a aromânilor, ca unitate culturală, în 
Peninsula Balcanică. Rezultatul acestei incursiuni toponimice nu se limitează la informaţii de ordin 
lingvistic, ci include şi date de natură antropologică utile în reconstituirea lumii preindustriale din 
acest areal geografic. Toponimele discutate relevă un raport strâns al locuitorilor de aici cu restul 
spaţiului balcanic, ceea ce se reflectă şi la nivelul identităţii lor culturale. În sfârşit, Mihailo St. 
Popović propune în studiul său, Spätbyzantinische Siedlungen und wlachische Transhumanz in den 
Flusstälern der Strumica und Kriva Lakavica, o analiză a aşezărilor bizantine şi a transhumanţei 
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valahice pe valea râului Strumica, din sud-estul Macedoniei, aproape de graniţa cu Bulgaria, şi pe 
valea râului Kriva Lakavica, aflat în partea central-estică a Macedoniei. Pe baza documentelor 
bizantine şi slave din secolele al XIII-lea şi al XIV-lea, precum şi a registrelor fiscale osmanice din 
secolul al XVI-lea, autorul ne oferă o perspectivă sinoptică asupra păşunatului din zonă în general şi 
asupra prezenţei valahilor în această regiune în special.   

Fără a se încadra în vreuna dintre tematicile sus-menţionate, penultima lucrare inclusă în acest 
volum este o captivantă prezentare a motivului Cenuşăresei, a modului în care acesta s-a transmis pe 
cale orală la băieşii şi rudarii stabiliţi în Ungaria şi Grecia (Aschenputtel bei den Bajeschi und Rudari. 
Vergleich zweier Märchen anhand von Feldaufnahmen in Ungarn und Griechenland). Populaţia 
supusă analizei de Thede Kahl şi Ioana Nechiti este reprezentată de „ţigani“ (aşa cum îşi spun ei 
înşişi) vorbitori ai unor varietăţi arhaice ale românei, originari în mare parte din Munţii Apuseni, 
numiţi băeşi sau băiaşi în nordul ariei lor de răspândire şi rudari în sud. Începând cu secolul al 
XVIII-lea, urmaşii acestora s-au aşezat şi în comitatele din sudul Ungariei, în estul Serbiei (pe valea 
Timocului) şi în Bulgaria. Deşi analfabeţi şi, în plus, stabiliţi de mai multe generaţii în spaţii unde se 
vorbesc alte limbi decât româna, băieşii şi rudarii din Ungaria şi Grecia sunt un exemplu grăitor 
despre cum mobilitatea şi segregaţia unei populaţii poate acţiona pozitiv asupra conservării moştenirii 
culturale orale. 

Diversitatea problematicii care caracterizează acest volum se explică prin participarea la cel 
de-al XXV-lea Colocviu de Romanistică a treisprezece lingvişti din patru ţări, care au expus, fiecare 
în sensul propriei direcţii de cercetare şi conform unor maniere de abordare diferite, aspecte ale 
limbilor şi culturilor din Romania sud-est europeană.  

 
Ana-Maria Prisacaru 

Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”  
al Academiei Române, 

Iaşi, str. Th. Codrescu, nr. 2, România 
 
 
DUMITRU  TUDOSE,  Munţii Bistriţei. Toponimie, Iaşi, Editura PIM, 2012, 480 p. + 3 hărţi. 
 
 
După cum aflăm din Cuvânt-înainte, ideea lucrării de faţă s-a conturat încă în perioada 

cercetărilor pe care autorul, fost profesor de geografie, le-a întreprins pentru realizarea tezei de 
doctorat despre geomorfologia Munţilor Bistriţei, dar investigaţiile au continuat încă multă vreme, 
atât pe teren (pentru culegerea toponimelor, pentru verificarea „denumirii corecte a acestora şi a altor 
aspecte, în scopul determinării pe cât posibil a provenienţei şi etimologiei lor”, p. 5), cât şi prin 
documentare de birou, rezultând o listă de 3 164 de toponime.  

Capitolul introductiv (Consideraţii preliminare) încearcă să prezinte obiectul toponimiei şi 
terminologia disciplinei, însă întâlnim aici unele confuzii, care trebuie lămurite. Atragem atenţia, de 
exemplu, că semnificaţia sintagmei termeni entopici nu este aceea de nume de locuri, denumiri 
geografice sau toponomastică, aşa cum crede autorul că ar fi considerat T. Porucic (p. 7), acestea 
fiind de fapt substantive comune care pot deveni toponime sau determinatul în cadrul unor sintagme 
toponimice8. „Toponimia – continuă Dumitru Tudose la aceeaşi pagină – este o ştiinţă tânără, al cărei 
nume încă nu s-a fixat, în sensul că nu s-a adoptat încă în unanimitate, de vreme ce se utilizează în 
paralel denumiri similare, cum ar fi: nume de locuri, onomastică, toponomastică sau antroponimie, 
afirma Al. Dauzat în Les noms de personnes, p. V, Paris, 1956)” (p. 5). În realitate, referindu-se la ştiinţa 
care studiază numele de persoane, Albert Dauzat arăta că numele ei nu era încă stabilit definitiv în prima 
jumătate a secolului trecut, aceasta fiind numită când onomastică, când antroponimie; în interiorul 
acestei perechi conceptuale sinonimice, cercetătorul francez optează pentru a doua variantă, tocmai 
pentru a o distinge de toponimie, ştiinţa care studiază numele de locuri. 

                                                 
8 Pentru o analiză mai detaliată a problemei, vezi Mircea Ciubotaru, Terminologie geografică şi 

toponimie. Note critice, în „Anuar de lingvistică şi istorie literară”, t. XLVII–XLVIII, 2007–2008, p. 321–322. 
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Deşi la p. 9 autorul este de acord că, „pentru evitarea unor explicaţii pripite, superficiale şi eronate, 
se impun anchete de teren aprofundate, [precum şi] o conlucrare între lingvişti, geografi, istorici, etnografi”, 
unele etimologii propuse dovedesc o insuficientă pregătire ştiinţifică şi neconsultarea unui lingvist. Astfel, 
încercând să susţină printr-un exemplu teoria continuei transformări a limbii, avansată de Emil [sic!] 
Coşeriu, Dumitru Tudose explică provenienţa cuvântului barabulă din toponimul Brandenburg: românii 
din Bucovina asociau numele provinciei Brandenburg (de unde ar fi provenit cartofii) cu alimentul 
respectiv, dar aveau dificultăţi în pronunţarea toponimului, „devenit identic cu numele de cartof. Aşa s-a 
ajuns într-o primă fază la «brandaburg», «brandaburc», «brandaburcă» şi în sfârşit la «barabule», 
modificare impusă şi de economia limbii” (p. 11–12), însă greu explicabilă prin normele fonetice ale 
graiului sau prin accidente fonetice, adăugăm noi. Dicţionarele de limbă română trimit, pentru etimologia 
cuvântului barabulă, la ucr. barabolja, dovedindu-se astfel că explicaţia lui Dumitru Tudose este un foarte 
bun exemplu de etimologie populară.  

În acelaşi prim capitol sunt prezentate date istorice despre regiunea studiată, obiceiuri din zonă 
şi reflectarea unora dintre aceste aspecte în toponimie. Chiar dacă nu sunt oferite suficiente informaţii 
privind structura lexicografică a dicţionarului toponimic din paginile următoare, aflăm totuşi că 
frecvenţa este criteriul de selectare a cuvântului-titlu (care nu reprezintă neapărat forma literară a 
denumirii), variantele fiind indicate între paranteze.  

Partea mai importantă a cărţii o constituie Dicţionarul toponimic (p. 27–430), un aport notabil 
pentru cunoaşterea toponimiei din zona Munţilor Bistriţei. Articolele dicţionarului nu au o structură 
fixă, dar observăm că ele conţin o localizare a obiectului (socio)geografic denumit – în funcţie de alte 
unităţi de relief şi de localităţile învecinate –, justificarea raportului dintre denumirea analizată şi 
denotat (pentru multe dintre toponimele prezentate), iar la final etimologia termenilor care intră în 
componenţa toponimului respectiv; uneori, autorul prezintă sintetic legende prin care localnicii 
încearcă să explice originea denumirii. 

Rezultatul obţinut de Dumitru Tudose în urma anchetelor efectuate în zonă merită apreciat. 
Investigaţiile i-au furnizat nu doar o listă foarte substanţială de toponime majore şi minore (nume de 
sate şi cătune, de ape, dealuri, munţi şi părţi ale acestora, poieni, chei şi defileuri, stânci, gropi etc.), 
dar i-au lămurit în multe cazuri şi motivaţia pentru care un obiect (socio)geografic poartă un anumit 
nume sau împrejurarea care a determinat locutorii să dea denumirea. Această categorie de informaţii, 
pe care autorul le prezintă în cadrul articolelor de dicţionar, sunt numite de autor „provenienţa” 
toponimului (p. 451). Însă el nu se opreşte aici, ci, într-un paragraf special, intitulat Etimologie 
(„Et.”), indică originea termenilor care alcătuiesc toponimul sau prezintă diverse discuţii etimologice 
ori teorii personale despre cuvintele implicate. Demersul poate crea confuzie în rândul nespecialiştilor 
în toponimie, care ar putea să creadă că în zona în discuţie majoritatea toponimelor au o etimologie 
latină, celelalte fiind de origine slavă, maghiară, franceză etc. (mai ales că autorul însuşi afirmă, în 
Rezumat, că „După originea etimologică [?!], cele mai multe toponime simple şi compuse sunt de 
origine etimologică latină şi slavă, mai puţine de origine etimologică maghiară, turcă, greacă, 
germană, franceză şi autohtonă (traco-dacă)” (p. 451). 

În acest context aducem în discuţie un adevăr fundamental al domeniului nostru de studiu: 
etimologia toponimului este o realitate distinctă de etimologia lexicală, or de fapt despre aceasta din 
urmă vorbeşte autorul în paragraful Etimologie. Discuţiile din paragraful respectiv sunt uneori ample, 
de o pagină, în vreme ce în alte cazuri (puţine, e adevărat) etimologia este considerată necunoscută, 
deşi ea ar fi putut fi identificată cu ajutorul unor dicţionare. De exemplu, în cazul toponimelor  
La Ştiol, care desemnează un loc „unde s-a săpat o galerie pentru exploatarea minereului pitiros-
cuprifer, în prima jumătate a secolului al XIX-lea”, şi La Ştioluri, nume al unui loc „unde au rămas 
urme ale unor galerii şi puţuri efectuate de săpători, sub conducerea geologilor ruşi trimişi de Divanul 
Moldovei, în prima jumătate a secolului al XIX-lea, în scopul explorării de minereuri”, autorul 
consideră că au etimologii necunoscute (p. 166), ceea ce, după algoritmul aplicat şi până aici, 
echivalează cu o nerecunoaştere a apelativului care stă la baza acestor denumiri sau cu neidentificarea 
etimologiei acestuia. O simplă căutare în Dicţionarul limbii române (DLR) (pe care l-a consultat 
pentru alte etimologii) l-ar fi ajutat să depăşească această problemă: ştiol (pl. ştioluri) s.n. 1. (Prin 
nord-vestul Transilv.) Galerie (în mină). (Prin Maram. şi Bucov.) Locul unde se intră în mină.  
2. (Regional) Peşteră. Apelativul provine din germ. Stolle sau din magh. stoll (cf. DLR, s.v.). Alteori, 
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dorinţa autorului de a elucida şi etimologia apelativelor sau a antroponimelor care stau la baza unor 
toponime se finalizează cu rezultate greşite (de exemplu, în opinia lui Dumitru Tudose, numele Bran 
din toponimul Arşiţa lui Bran este un derivat din toponimul [sic!] branişte şi ar trebui pus în legătură 
cu faptul că această zonă făcea parte din braniştea Mănăstirii Voroneţ – p. 349).  

În capitolul intitulat Concluzii, se poate observa, o dată în plus, confuzia pe care Dumitru 
Tudose o face între etimologia toponimului şi etimologia lexicală. El menţionează, la p. 437, că 
„Numărul cuvintelor comune româneşti de origine slavă care au slujit românilor la crearea numelor de 
locuri e considerabil. De aceea, aspectul în aparenţă slav al toponimelor a dus pe unii cercetători la 
greşeala de a considera toponimele din apelative româneşti de origine slavă, ca fiind slave. Însă, 
numai acele toponime vin de la slavi, ale căror sufixe sunt inexistente în limba română”. În pagina 
următoare însă, la subcapitolul Originea etimologică a toponimelor, autorul consideră că Deal < sl. 
dĕlŭ, Izvor < sl. izvorŭ ş.a. (când, de fapt, Deal < rom. deal, care, la rândul său, provine din sl. dĕlŭ, 
Izvor < rom. izvor < sl. izvorŭ). Este greşit să considerăm, aşa cum face autorul, că toponimele 
Bistriţa şi Putna „sunt tot atât de româneşti ca Alunul, Arama, Capra, Cerbul, Coasta [...]” (p. 438). 
Pe de altă parte, toponimele provenite din apelative româneşti de origine latină trebuie considerate a fi 
de origine românească, nu latină (pe când autorul afirmă, la p. 438, că „În munţii Bistriţei, toponimele 
care se impun prin numeroase variante şi o mare repetabilitate sunt cele de origine latină” şi 
exemplifică prin Alb < lat. albus, Alun < lat. avellana [sic], Capra < lat. capra, [...] Coasta < lat. 
costa”, deşi unele din ele erau enumerate, pe aceeaşi pagină, ca fiind româneşti!).  

Şi alte insuficienţe sunt datorate lipsei cunoştinţelor de lingvistică. Pentru explicarea câtorva 
termeni, autorul găseşte sufixe inexistente în limba română (Negrişoara s-ar fi format din „Neagra + 
suf. -işoa + -ra” – p. 196, Runculicior din „runc + suf. -uli + cior” – p. 52, Comărnicelul din 
Comarnic + suf. -celul – p. 93, Cârligăţica, diminutiv de la Cârligata, ar proveni din Cârlig + suf. 
-ăţica – p. 76, Mălăiştea din mal + suf. -ăiş + tea – p. 177); unele etimologii toponimice trebuie 
revăzute şi îndreptate, cum ar fi – dăm câteva exemple –, cea a toponimului Başca (p. 40) care ar 
trebui să provină, în opinia geografului, de la adverbul başcă [sic!], cea a denumirii Ariniş (Vârful 
Ariniş), care nu ar proveni de la apelativul ariniş „loc cu arini”, ci din arină (< lat. arena „nisip”) şi 
suf. -iş” (p. 32), a oiconimului Iacobeni, care nu s-a format din numele de familie Iacoban + suf. -eni 
(p. 152), ci este vorba de numele de familie Iacoban la plural în funcţie toponimică, a toponimului 
Pojorâta, care nu a rezultat din sl. pojor „strajă” + suf. -âta, cum afirmă D. Tudose, ci prin 
substantivizarea adjectivului pojorâtă, folosit pentru a desemna o pădure care a ars10, a denumirilor 
Holda şi Holdiţa, care, în opinia geografului, provin din apelativul holdă (p. 150) ş.a. Printre 
localităţile din zona Munţilor care „poartă numele apelor curgătoare de pe parcursul şi la gura cărora 
se află” sunt incluse şi satele Călineşti, Călugăreni, Popeşti, Roşeni, Ruseni, Săvineşti (p. 436). 
Modul de formare a acestor toponime, cu sufixe colective, este însă un indiciu că denumirea a fost 
folosită pentru a desemna iniţial un grup de persoane în jurul căruia s-a închegat aşezarea şi abia 
ulterior cursul de apă care curgea în apropierea localităţii.  

În final, încă o nelămurire ce ţine, de data aceasta, de geografie: la paginile 29 şi 30 sunt 
prezentate patru toponime Apa Acră, toate localizate pe lângă satul Coverca din comuna Panaci. Ni se 
pare improbabil ca pe teritoriul aceleiaşi localităţi să existe patru izvoare „de apă minerală cu gust 
acrişor” numite identic; să fie informaţii obţinute în diverse momente ale cercetării pentru numele 
aceluiaşi obiect geografic, iar anchetatorul să nu-şi fi dat seama de acest lucru în momentul redactării 
dicţionarului? Din păcate, în cele mai multe cazuri, Dumitru Tudose nu precizează când informaţiile 
au fost culese de pe teren, prin anchetă, şi nici când le-a obţinut din alte surse. 
                                                 

 9 În realitate, acest antroponim, frecvent atestat în limba română ca nume de persoană sau ca 
nume de familie, este de origine slavă, din Branĭ (Franz Miklosich, Die Bildung der slavischen 
Personen - und Ortsnamen. Drei Abhandlungen, Heidelberg, 1927, p. 36); din branişte, în schimb, s-ar 
fi putut forma antroponimul Brănişter(i)ul (cf. N.A. Constantinescu, Dicţionar onomastic românesc, 
Bucureşti, Editura Academiei, 1963, p. 214). 

10 Cf. Dragoş Moldovanu, Teoria câmpurilor toponimice (cu aplicaţie la câmpul hidronimului 
MOLDOVA), Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2010, p. 187. 
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Volumul se încheie cu un Rezumat (tradus în limbile engleză şi franceză), o listă cu Abrevieri 
generale şi una cu Abrevieri bibliografice, Bibliografie şi trei hărţi privind zona cercetată. 

În ciuda obiecţiilor care i se pot aduce, lucrarea Munţii Bistriţei. Toponimie îşi păstrează 
importanţa în primul rând documentară, prin numărul impresionant de toponime minore şi majore 
culese din zonă de autorul-geograf şi prin informaţiile preţioase obţinute de pe teren, necesare în 
stabilirea etimologiei toponimice.  

 
Daniela Butnaru 

Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”  
al Academiei Române, 

Iaşi, str. Codrescu, nr. 2, România 
 
 
GHEORGHE  POPA,  Locuţiunile în sistemul unităţilor nominative ale limbii române, 

Chişinău, Editura Ştiinţa, 2007, 228 p. 
 
 

Lucrarea de faţă reprezintă o monografie, o reuşită încercare de sistematizare pentru studiul 
îmbinărilor stabile de cuvinte de tip locuţiune, a unităţilor locuţionale. În acest sens, autorul, profesor la 
Universitatea din Bălţi, porneşte, în capitolul introductiv, de la o serie de consideraţii generale menite 
să definească conceptul de locuţiune, făcând referiri atât la istoricul abordării acestui subiect în 
literatura de specialitate, cât şi la diferenţele conceptuale legate de structurile lexicale avute în vedere. 

Subliniind faptul că limba română prezintă o capacitate deosebită de „a avea locuţiuni pentru 
majoritatea părţilor de vorbire”, ceea ce „denotă caracterul analitic al limbilor romanice” (p. 12), autorul îşi 
propune, ca elemente de noutate, reliefarea particularităţilor semantico-structurale şi gramaticale ale 
locuţiunilor în baza trăsăturilor lor intrinsece şi, mai ales, a deosebirilor care există între locuţiuni şi 
fenomenele glotice limitrofe, în special frazeologismele (= expresii), precum şi o abordare de 
pionierat a unor aspecte ce vizează caracterul de unitate de bază a locuţiunii în cadrul vocabularului şi 
limbii (p. 17). Pe lângă analiza elementelor locuţionale existente în limbă, profesorul Gheorghe Popa 
discută şi virtualităţile sistemului de formare a cuvintelor. 

Lucrarea este structurată pe mai multe capitole, care abordează locuţiunile prin prisma unor diferite 
criterii de analiză. Astfel, primul capitol (Locuţiunea ca obiect al investigaţiilor teoretice şi practice, p. 19–36) 
prezintă critic opiniile privitoare la subiectul tratat în literatura de specialitate din România, urmărind evoluţia 
conceptului, a diverselor criterii de identificare a locuţiunilor etc. Autorul pune un accent aparte pe doctrina lui 
Ch. Bally şi a lui V.V. Vinogradov, care au influenţat în mod deosebit constituirea frazeologiei ca subdisciplină 
lingvistică (se remarcă aici şi apelul la literatura de specialitate în limba rusă, care oferă soluţii foarte interesante 
pentru această problematică specială). De asemenea, este analizată şi contribuţia dicţionarelor la stabilirea 
conceptului de locuţiune, făcându-se o analiză amănunţită a diferitelor tipuri de dicţionare (generale sau 
specializate) în care sunt prezentate aceste îmbinări de cuvinte. Remarcăm însă, aici, absenţa din bibliografie a 
celui mai important dicţionar pentru limba română, editat sub egida Academiei – Dicţionarul limbii române –, 
ceea ce este relativ surprinzător, dat fiind faptul că autorul face trimiteri frecvente la opiniile lui Sextil Puşcariu, 
unul dintre „părinţii” spirituali ai Dicţionarului-tezaur al limbii române. 

Al doilea capitol al cărţii (Câteva repere teoretice fundamentale, p. 37–70) include câteva 
repere teoretice fundamentale, analizându-se mai întâi dualismul asimetric al unităţilor locuţionale şi 
apoi cauzele apariţiei locuţiunilor – care ţin de necesităţile de comunicare, de tendinţele spre 
modificări şi de motive extralingvistice, de necesitatea actualizării unor noţiuni. În subcapitolul 
dedicat precizărilor conceptuale şi terminologice, lingvistul prezintă o serie de informaţii menite să 
diferenţieze conceptul de locuţiune de conceptul de frazeologism sau de cel de expresie (care 
reprezintă, în concepţia lui Gheorghe Popa, „orice tip de îmbinare stabilă – locuţiune, frazeologisme 
etc. –, şi nu utilizarea lui doar cu o accepţie terminologică anumită” – p. 70). 

Capitolul al treilea, intitulat Esenţa, statutul şi definiţia locuţiunii (p. 71–99), abordează, 
plecând de la dificultăţile determinării statutului acestor îmbinări stabile, diferite aspecte legate de 
caracteristicile locuţiunilor: elementul grafic, topica elementelor componente, disocierea, reproductibilitatea, 
substituirea componentelor, sinonimia, caracterul idiomatic, regimul semantic, regimul sintactic, 
traductibilitatea/intraductibilitatea lor etc. Capitolul este completat de o definiţie a fenomenului: 
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„locuţiunea se prezintă ca o unitate lexicală a limbii formată, după un model semantico-structural 
determinat, din elemente bine diferenţiate în plan lexical, dar care, în ansamblu, se comportă sub 
aspect gramatical şi funcţional ca un cuvânt propriu-zis” (p. 99). 

Urmează o analiză detaliată a locuţiunilor în funcţie de diferite criterii (lexical, gramatical şi 
semantic). Astfel, particularităţile lexico-structurale ale locuţiunilor sunt discutate în cel de-al patrulea 
capitol (Particularităţile lexico-structurale ale locuţiunilor, p. 100–116). După o trecere în revistă a 
diferitelor clasificări propuse anterior în literatura de specialitate, autorul prezintă propriile criterii şi 
stabileşte unele modele de categorizare a unităţilor locuţionale. 

În următorul capitol (Particularităţile gramaticale ale locuţiunilor, p. 117–153) sunt discutate 
caracteristicile gramaticale ale locuţiunilor, fiind prezentate detaliat toate tipurile recunoscute: locuţiuni 
substantivale, adjectivale, verbale, adverbiale, pronominale, numerale, prepoziţionale şi conjuncţionale. 

Capitolul dedicat particularităţilor semantice ale locuţiunilor (Particularităţile semantice ale 
locuţiunilor, p. 154–180) porneşte de la un postulat al lui Coşeriu („în limbaj totul este semantică”) şi de la 
triada stabilită de acesta (desemnare – semnificaţie – sens), punând accent pe faptul că „semnificaţia integrală a 
locuţiunilor este un rezultat al aportului nu al unui singur element, ci al tuturor elementelor componente”  
(p. 163). În ceea ce priveşte semantica locuţiunilor în raport cu cea a corelativelor, autorul susţine că 
diferenţierea cantitativă tranşantă, sub aspect semantic, între cele două categorii este dată de „însăşi natura 
calitativă a faptelor de limbă: majoritatea locuţiunilor (chiar dacă au corespondent simplu) au apărut nu ca 
dubluri ale univerbelor existente, ci ca mijloace de compensare, menite să stabilească un echilibru între 
necesităţile mereu crescânde ale vorbitorilor şi posibilităţile limbii” (p. 180). 

În capitolul final al cărţii (În loc de încheiere, p. 181–191), este subliniat încă o dată caracterul 
sistemic al locuţiunilor, care trebuie să fie analizate în contextul mai larg al sistemului limbii. Două 
precizări importante au menirea de a evidenţia concepţia autorului: 1. orice grupare liberă de cuvinte se 
află sub semnul unui proces dinamic continuu, în cadrul căruia respectiva îmbinare liberă tinde să capete 
caracter stabil, transformându-se, până la urmă, în locuţiune (p. 183); 2. pentru identificarea unei 
îmbinări de cuvinte trebuie să se aibă în vedere rolul contextului (p. 184). Se pune accent pe faptul că 
locuţiunea poate fi considerată, ca şi cuvântul, unitate fundamentală a lexicului, care ar trebui să fie 
studiată nu de frazeologie, ci de aceleaşi ştiinţe ale limbii care se ocupă şi de studiul cuvântului. 

Toate observaţiile teoretice sunt susţinute de o multitudine de exemple, unele dintre ele fiind 
excerptate din autori clasici (Eminescu, Creangă, Ispirescu, Negruzzi, Sadoveanu ş.a.), ceea ce 
sporeşte valoarea lucrării. 

Trebuie subliniată legătura specială, decelabilă în toate capitolele lucrării, pe care concepţia lingvistului 
moldovean o are cu opera lui Coşeriu. Şi Sextil Puşcariu pare a-i fi marcat profund demersul analitic, 
Gheorghe Popa făcând uneori şi trimiteri în cheie ludică la unele idei ale învăţatului clujean (de exemplu, prin 
compararea modalităţii de a clasifica locuţiunile cu modul în care Puşcariu îşi aranja cărţile în bibliotecă). 

Cercetarea lingvistului moldovean este susţinută şi de o bogată bibliografie de specialitate (cca 200 
lucrări semnate de specialişti români sau străini ori dicţionare de limba română şi cca 60 de titluri în limba 
rusă), care include articole, studii şi cărţi de specialitate, de la unele mai vechi (gramatica lui Philippide) la cele 
mai noi (vezi Gramatica Academiei din 2005). Se remarcă apelul la lucrări destinate în special problematicii 
îmbinărilor stabile (Florica Dimitrescu, Stelian Dumistrăcel ş.a.) sau la dicţionare dedicate acestor tipuri de 
unităţi lexicale. Singurul dicţionar pe care autorul nu l-a consultat şi care ni se pare a fi indispensabil într-un 
astfel de studiu, repetăm, este Dicţionarul-tezaur al limbii române. Structura cărţii este completată şi de un 
indice de nume. Indicele faptelor de limbă folosite spre exemplificare în carte, care include cca 1400 de intrări, 
subcategorizate în funcţie de limba de origine, este un instrument de lucru important pentru lingvişti. 

Cartea Locuţiunile în sistemul unităţilor nominative ale limbii române este o monografie detaliată, 
bine închegată, cu aspecte novatoare în numeroase privinţe, şi care reprezintă atât o sinteză a opiniilor 
existente în literatura de specialitate, prezentate critic, cât şi un punct de plecare pentru cercetări viitoare. 

 
 

Elena Tamba 
Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”  

al Academiei Române, 
Iaşi, str. Th. Codrescu, nr. 11, România 
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ADINA  HULUBAŞ, Obiceiuri de naştere din Moldova. Tipologie şi corpus de texte, Iaşi, 
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2012, 416 p. 

 
 
După un secol de la publicarea, de către Simeon Florea Marian, a monografiilor dedicate 

riturilor de trecere, la Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” Iaşi a fost iniţiat un 
proiect de cercetare amplu, ce vizează aducerea la zi a informaţiilor etnografice din ciclul obiceiurilor 
familiale11. Volumul despre obiceiurile de nuntă a apărut în anul 200912, iar riturile funebre sunt 
tipologizate şi analizate într-un studiu amplu care va fi tipărit în curând13. Demersul ştiinţific colectiv 
al cercetătorilor din cadrul departamentului de etnografie şi folclor este completat de volumul Obiceiuri de 
naştere din Moldova. Tipologie şi corpus de texte14 semnat de Adina Hulubaş ce păstrează aceeaşi 
rigoare a tipologizării fenomenelor în discuţie.  

Lucrarea respectă cele trei secţiuni ale cărţilor anterioare din seria „tipologiilor”. Studiul 
introductiv, care se constituie într-o privire de sinteză asupra acestei categorii de obiceiuri familiale, 
este urmat de tipologia tematică. În ultima parte, un corpus amplu de texte literare folclorice – cântece 
de leagăn, descântece, strigături, oraţii şi poveşti – vine să ilustreze reflectarea obiceiurilor de naştere 
în spiritualitatea populară, într-o transcriere fonetică foarte largă, cu redarea pronunţiei locale fără 
marcare dialectală (fireşte, pentru accesibilitatea lecturii). Siglele localităţilor sunt explicitate, la final, 
în Indicele de localităţi (Siglar), în vreme ce Indicele de nume precizează subiecţii chestionaţi din 
anul 1969 până în 2011.  

Cercetătoarea valorifică în demersul său ştiinţific Arhiva de Folclor a Moldovei şi Bucovinei, 
dar şi informaţii directe, culese prin anchete pe teren cu ajutorul Chestionarului folcloric şi etnografic 
general. Cele aproximativ 90 de întrebări privitoare la obiceiurile de naştere, au fost suplimentate cu 
altele 50, în încercarea de a obţine o imagine exactă a practicilor şi superstiţiilor din mediul rural.  

Volumul urmăreşte obiceiurile ce ghidează cuplul mamă–prunc pe drumul (re)integrării în 
colectivitate. Printr-un demers comparativ sunt puse în oglindă rituri de naştere din epoci diferite, iar 
această privire diacronică demonstrează că obiceiurile familiale beneficiază de un grad ridicat de 
vitalitate. Metamorfozele sociale şi economice au determinat totuşi un proces de selecţie în urma 
căruia au dispărut unele gesturi rituale ce nu mai corespund contextului actual. Autoarea porneşte de 
la analiza mentalităţii primitive ce are la bază procedeul analogiei manifestat prin magia contagioasă 
şi simpatetică. Practicile cu valoare terapeutică erau învestite cu puterea de a provoca şi menţine 

                                                 
11 După încheierea seriei de Caiete ale Arhivei de Folclor, valorificarea informaţiilor din 

arhivă a continuat cu proiectul fundamental al Academiei Române, intitulat Tipologii şi corpusuri de 
texte. Aceste volume au consacrat structura proiectată de profesorul Ion H. Ciubotaru, care uşurează 
accesul cititorilor atât la informaţia etnografică de pe teren, cât şi la semnificaţia ei de profunzime. 
Paralel cu eforturile etnologilor de la Iaşi, între anii 2001 şi 2009, Institutul de Etnografie şi Folclor 
„C. Brăiloiu” a publicat şase volume din seria Sărbători şi obiceiuri, redactate pe baza răspunsurilor 
la chestionarele pentru Atlasul etnografic român.  

12 Silvia Ciubotaru, Obiceiuri nupţiale din Moldova. Tipologie şi corpus de texte, Iaşi, Editura 
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2009. 

13 Ion. H. Ciubotaru, Folclorul obiceiurilor funebre din Moldova. Tipologie şi corpus de texte 
(manuscris în pregătire).  

14 În cadrul proiectului postdoctoral Situaţia actuală a memoriei colective în cazul obiceiurilor 
de naştere în Moldova, cod PN-II-PD-2011-03-0086, desfăşurat în intervalul octombrie 2011 – martie 
2013, Adina Hulubaş a urmărit persistenţa obiceiurilor de naştere în mediul rural şi în cel urban. 
Informaţiile culese au fost valorificate în două volume: cel de faţă şi Credinţe despre naştere în contextul 
urban din Moldova. Memoria tradiţională, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2014. 
În volumul al doilea, cercetătoarea urmăreşte atent dinamismul, dar şi persistenţa comportamentului 
rural în spaţiul oraşului, iar prin recursul la informatori foarte diferiţi ca vârstă şi studii, se 
demonstrează menţinerea de către pragmatica populară a acelor gesturi magice ce şi-au dovedit 
eficacitatea în timp. 
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sarcina şi îi asociau gravidei energii creatoare. Este urmărită îndeaproape schimbarea de statut a 
femeii ce devine parte, alături de pruncul ei, dintr-un „univers de credinţe concentric” (p. 20). Prin 
rituri de contagiune magică întreaga colectivitate beneficiază de energia sacră a femeii însărcinate şi 
pentru a ilustra acest transfer sunt consemnate obiceiuri străvechi precum provocarea ploii în 
anotimpul secetos prin udarea cu apă a gravidelor. Magia de similitudine acţionează şi în sens contrar – 
fructele alipite pot genera, prin ingerare, sarcini gemelare.  

Adina Hulubaş identifică în inconştientul colectiv un „substrat animist adânc înrădăcinat”, deşi 
„credinţele actuale au pierdut mai multe verigi de legătură cu sistemul totemic originar” (p. 49). 
Manifestările unui animism străvechi însoţesc omul de-a lungul evoluţiei sale şi se observă inclusiv în 
conturarea destinului matrimonial. Astfel, hărnicia şi disponibilitatea maritală a fetei nubile erau 
semnalate întregii comunităţi de grădina de flori pe care o îngrijea tânăra (p. 25), în timp ce pomul 
sădit la naşterea unui copil devenea dublul vegetal al acestuia şi primea ca ofrandă apa de la prima 
scăldătoare, dar şi primele şuviţe şi unghii tăiate de la copil. 

Lucrarea consemnează un întreg sistem de superstiţii şi credinţe cu valoare apotropaică, 
apărute din teama de influenţa spiritelor malefice care pot provoca boala. Sunt menţionate interdicţii 
multiple pe care gravida trebuia să le respecte pentru a nu afecta pruncul nenăscut: evitarea 
contactului direct cu unele animale considerate impure (câine, pisică), dar şi cu trupurile fără viaţă 
(p. 51). Încălcarea acestor tabuuri explică semnele din naştere, boala sau moartea pruncului, văzute ca 
nişte accidente ce pot fi prevenite sau îndepărtate prin practici magice însoţite de descântece. 
Cercetătoarea consemnează continuarea tabuizării şi după naştere, moment în care se stabilesc roluri 
precise: moaşa şi naşii devin „instanţe autorizate magic” (p. 141) ce înlesnesc integrarea pruncului în 
profan prin gesturi rituale şi prin alegerea unui nume potrivit, condiţie a unui destin favorabil.  

Adina Hulubaş examinează apoi corespondenţa dintre obiceiurile de naştere şi practicile ce 
însoţesc ceremonialul nupţial şi identifică elemente comune cu rol simbolic în toate riturile de trecere. 
Printre acestea se numără darul în bani de la botez, rodinii, ce uşurează tranziţia neofitului, apără şi 
îndrumă soarta viitorului adult. Botezul pecetluieşte uniunea dintre familii, iar această înrudire 
spirituală este figurată de colacii dăruiţi naşilor de către părinţii pruncului. Ereditatea de natură 
spirituală are valenţe magice, copilul devine o reflexie a naşului său, de aceea în satele din Moldova 
s-a atestat fenomenul schimbării lui: „Copilul care nu a fost botezat de un naş potrivit e dat pe 
fereastra casei părinteşti unui nou părinte spiritual” (p.131). Dintre contribuţiile notabile ale 
volumului mai menţionăm ideile referitoare la originea mitologică a obiceiului rodinilor, pus în 
relaţie cu zeul vechi rus Rod, identificarea tiparului cultural al analogiei magice, definitorie pentru 
gândirea tradiţională sau realizarea unui profil etnologic al Ursitoarelor, la românii din sudul şi nordul 
Dunării, prin practici, superstiţii şi analize de texte literare. 

În a doua parte a lucrării este urmărită tipologia obiceiurilor de naştere şi autoarea inventariază 
un ansamblu complex de superstiţii şi rituri ce însoţesc fiecare etapă, cu menţionarea siglată a 
localităţilor în care au fost atestate. Cercetătoarea foloseşte terminologia şi structura propuse de 
Arnold Van Gennep, conform căruia momentele ontologice de referinţă (naşterea, nunta, 
înmormântarea) se concretizează în rituri de trecere derulate tripartit: etapa preliminară, de separaţie, 
este urmată de cea de prag, liminară, şi se termină prin agregarea individului în noua ipotază 
ontologică, în etapa postliminară. Etapa preliminară cuprinde asigurarea fertilităţii, zămislirea, 
perioada sarcinii şi este dominată de practici magice şi tabuuri de protecţie a gravidei şi a copilului 
nenăscut. Obiceiurile liminare evidenţiază rolul moaşei, altădată la naştere, la prima îmbăiere, dar conţin 
şi numeroase practici pentru protejarea pruncului şi lehuzei de ameninţările latente (boli, spirite 
malefice). Masa Ursitoarelor şi rodinii, prima vizită la copil, fac parte, de asemenea, din etapa critică a 
ritului de trecere. Perioada postliminară are în plan central figura naşilor şi practicile ceremoniale de la 
botez, scălduşcă şi tăierea moţului. Sunt tipologizate practici magice (trecerea prin cămaşa mamei ca 
repetare simbolică a naşterii, vânzarea rituală) prin care se rescrie destinul copilului. 

Antologia numără 180 de texte, studiul introductiv făcând în repetate rânduri trimitere la creaţiile 
folclorice din corpus. Fundamentală este clasificarea lui Petru Caraman privitoare la cântecele de leagăn, 
pe care autoarea o ia în discuţie într-un subcapitol special. „Ritmicitatea nucleului generator” (p. 142) 
pledează pentru încadrarea acestei specii folclorice în cântecele de muncă şi îi atribuie rolul de a 
facilita efortul fizic prin imprimarea unei cadenţe. Savantul ieşean identifică cinci tipuri ale cântecelor 
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de leagăn şi analizează motivaţiile sociale ce le-au generat. Adormirea pruncului este scopul tipului 
arhaic de cântece de leagăn, în vreme ce tipul urării încearcă stabilirea unui traseu existenţial 
favorabil în viitor. Dezvoltarea dimensiunii estetice a provocat îndepărtarea de magic şi este ilustrată 
în etapele ei succesive de următoarele trei tipuri de cântece de leagăn, nu toate prezente şi în 
repertoriul arhivat la Iaşi: panegiricul, tipul compus şi cel adaptat.  

Lucrarea Obiceiuri de naştere din Moldova. Tipologie şi corpus de texte propune câteva 
argumente în sprijinul ideii că lumea contemporană păstrează încă urme recognoscibile ale gândirii 
arhaice. De altfel, preocupările ştiinţifice legate de acest tip de rituri familiale au continuat şi după 
valorificarea informaţiilor din arhivă în volumul de faţă, printr-o investigaţie a autoarei asupra 
comportamentului tradiţional legat de naştere în mediul urban din Moldova. 

 
Otilia Ursache 

Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”  
al Academiei Române, 

Iaşi, str. Th. Codrescu, nr. 2, România 
 
 

Translators and Their Readers. In Homage to Eugene A. Nida, edited by Rodica Dimitriu and 
Miriam Shlesinger, Bruxelles, Les Éditions du Hazard, 2009, 364 p.15 

 
 

In recent years, translation studies in Romania have benefited from several excellent works 
regarding the translation phenomenon due to the efforts of scholars such as Professor Rodica Dimitriu 
from “Alexandru Ioan Cuza” University from Iaşi, Romania. The volume entitled Translators and Their 
Readers: In Homage to Eugene A. Nida, edited by Miriam Shlesinger from Bar Ilan University, Israel, 
and Rodica Dimitriu from “Alexandru Ioan Cuza” University in Iaşi, Romania, is an exceptional 
collective work in homage to the great American Professor and researcher Eugene A. Nida, published in 
2009 by Les Éditions du Hazard, Bruxelles. This volume brings together contributors in the translation 
area from all over the world, who recognize Eugene A. Nida’s approach to translation as being “the 
heart of initiation into the world of translation” (p. 7). With such a noble purpose, this volume is 
structured in 4 parts, comprising 21 studies on translation theory and practice. In addition to this 
collective work, there is a CD-ROM attached that gives its readers a unique opportunity to share the 
privilege of listening to Eugene Nida’s voice from the conference on The Sociolinguistics of Interlingual 
Communication with which Nida opened the 1994–1995 academic year at the ISTI in Brussels.  

The volume opens with an Introduction, signed by the two editors, who present the work as 
being an exceptional privilege of labor for them, given the role that Eugene Nida played in their lives. 
The first part of the volume, entitled Eugene A. Nida: the scholar and the man brings together a range 
of great names. Elena Nida, lawyer and professor in legal translation and Community law at various 
Spanish universities signs the first study. Her work – A Profile of Eugene Nida, devoted to the 
personality and work of this scholar, discusses in a condensed manner topics such as Eugene Nida’s 
life, his high achievements in linguistics, translation and anthropology. The author describes Eugene 
Nida as a great man and scholar of rare modesty, animated by the wish of supporting others. The 
presentation starts with Eugene Nida’s origins and achievements including rich and interesting 
information about his personality. 

Thus, we find out from the beginning that Eugene Nida was born in Oklahoma, USA and as a 
child he enjoyed speaking German with his grandmother in order to improve his mastery of this 
language and at the same time to discover the German culture. His dream was to know and to study 
many languages. Regarding his knowledge of foreign languages, he could only study Latin and 
German in high school, but at university he studied French and obtained a degree in Classical Greek. 
                                                 

15 This work was supported by the European Social Fund in Romania, under the responsibility 
of the Managing Authority for the Sectorial Operational Programme for Human Resources 
Development 2007–2013 [grant POSDRU/88/1.5/S/47646]. 
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He graduated summa cum laude from the University of Los Angeles (UCLA) and obtained in 1943 
his Ph.D. in linguistics at the University of Michigan. The title of his dissertation was A Synopsis of 
English Syntax, and he used the linguistic approach of Immediate Constituent Analysis to describe the 
syntax of English. 

Elena Nida dedicates the second part of the article to the activity of Eugene Nida at the 
American Bible Society. For many years, Eugene Nida’s task was to revise biblical texts from 
different languages. In order to accomplish this purpose, he learned more than 100 languages and 
travelled constantly from one continent to another. Elena Nida points out that the contact with 
translators in hundreds of languages was an exceptional stimulus to his theories, and  the concept of 
dynamic or functional equivalence, which he developed, would never had been so well worked out 
without the constant work with translators all over the world.  

Another part of this article is dedicated to Eugene Nida’s studies. As a result of his intensive 
work with translators in combination with his research into language structures, Eugene Nida 
published important studies such as Morphology: The Descriptive Analysis of Words, in which he 
described the strange symbols that he had found in many languages and in 1947 he published An 
Analysis of Principles and Procedures, with Special Reference to Aboriginal Languages. In 1954, he 
published Customs and Cultures in which he explained the customs of many people he had the 
opportunity to meet on his trips.  

In 1964, he published the well-known study Toward a Science of Translation in Leiden with 
Brill, the publisher who also printed the author’s The Theory and Practice of Translation in 1969. 
These are the two books in which Nida formulated his fundamental theories. In Toward a Science of 
Translation he introduced a new approach that he termed “dynamic equivalence”, in which the 
essential issue is “to create a dynamic relationship between receptor and message which should be 
essentially the same as the one pertaining between the original receptor and the message” (p. 21). 
Later, in 1984, in his book From One Language to Another, he termed this idea of “functional 
equivalence”. Elena Nida confesses that, although Eugene Nida had taught translators in their task all 
his life, he had never translated a single line of the Bible for publication.  

At the end of the nineties, Nida received an invitation from the Institut Supérieur de 
Traducteurs et Interprètes of Brussels to give a seminar, and it was the basis for a book published by 
Éditions du Hazard in Belgium: The Sociolinguistics of Interlingual Communication. Recently, also 
Benjamin published his book Contexts in Translating.  

At the end of her contribution, Elena Nida proudly mentions that on 31 May 2001 Eugene 
Nida was honored by the American Bible Society at an International Conference on “Fidelity and 
Translation” where the president of this prestigious society announced that a new Institute was being 
created by the American Bible Society: the Eugene A. Nida Institute for Biblical Scholarship. 

The second contributor to this volume is Rodica Dimitriu, Professor at the Department of 
English at the “Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi, Romania and Director of the Undergraduate 
and Postgraduate Translation and Interpreting Programs at this university. The Romanian author 
entitles her work Key words and concepts in E. A. Nida’s approach to translation and their further 
development in Translation Studies. Rodica Dimitriu deals with the most important concepts in 
Nida’s theory on Bible translation and its further impact on the research map of translation 
represented by important names as Cay Dollerup, Albrecht Neubert, Mary Snell-Hornby, Christiane 
Nord, Andrew Chesterman, Peter Newmark and many others scholars involved in this field.  

The article is structured on key-points as Bible translation, receptor-oriented stance, translating 
meaning, context, culture, links with practice and ideological contexts. Strongly convinced that 
Nida’s work marked a turning point in the development of contemporary translation studies, the 
Romanian author evokes in a descriptive manner a number of concepts which indicate new directions 
in this field, and at the same time she presents in a critical manner all the studies from the volume 
pointing out the main issues to be discussed.  

The third contribution is signed by Albrecht Neubert from Leipzig University, Germany. 
Expressively entitled How Eugene Nida set the ball rolling, the German scholar’s article explicitly 
points out how Nida’s writings were essential in his work as a director of Leipzig School of 
Translation, as well as in his approach to translation.  



33 RECENZII  ŞI  PREZENTĂRI  DE  CĂRŢI  ŞI  REVISTE  251 

Tan Xaixi’s article, entitled Nida in China: influences that last, describes Nida’s influence in 
China during the 1980s and his lasting presence in contemporary research at different levels. The first 
part of the volume ends with an interesting article signed by Cay Dollerup, Professor at the University 
of Copenhagen, Denmark, and the author of well-known books such as Basics of Translation Studies 
(Romania, 2006). Cay Dollerup makes some critical comments on translation studies and, in the same time, 
brings a tribute to Nida’s work highlighting the role played by his work in today’s world of research.  

The second part of the volume, Translating the Bible, consists of 6 articles that discuss the 
translation of religious texts. From one mind to another, by Harriet Hill, is a distinct approach to 
Bible translation which draws attention on communication theory in order to “provide a cognitive 
framework that enables both researchers and translators to operate context selections” (p. 28). Harriet 
Hill speaks about the relevance theory of communication, suggesting that knowing how 
communication functions can expand rather than reduce the amount of work involved in 
communicating the Bible.  

Another important study that deserves full attention is Functions of orality in the translation of 
biblical text:. A skopos-theoretical perspective, by Cristiane Nord. She discusses the biblical  orality 
from a functional perspective developing three types of orality which she names “extratextual”, 
“intratextual” and “semi-orality”. After defining these concepts, the paper analyses the forms and 
functions of orality in religious texts and their corresponding skopoi in translation, using a functional 
approach and drawing on examples taken from a recent German translation of the New Testament in 
which Christiane Nord was involved.  

Another important contribution dedicated to the translation of sacred texts is Liturgy and the 
sacred word. Translating the Bible as an audiomedial text, signed by Mary Snell-Hornby from the 
University of Vienna, Austria. She discusses some famous passages of the text as they have been 
heard in the form of liturgy and public worship (as audiomedial texts selected from the Authorized 
Version of the English Bible). Philipp A. Noss from the American Bible Society, Nida Institute for 
Biblical Scholarship, New York, in his contribution Dictionaries and Bible translation points out the 
importance of dictionaries as instruments for translators. For Bible translators in the translation process, 
dictionaries are especially important for the two languages in contact, both the source language and 
target language.   

Traduire les textes sacrés: la méthode d’André Chouraqui par rapport à celle d’Eugène Nida, 
the contribution written by Francine Kaufmann, from University of Bar Ilan, Israel, is a comparative 
study dedicated to both Eugene Nida’s and André Chouraqui’s approaches to Bible translation theory. 
It is well known that both of these scholars devoted themselves to Bible translation; on the one hand, 
Nida is the conceptualizer and theoretician of the functional equivalence approach and, on the other 
hand, Chouraqui is an example of a radical formal equivalence. After a precise investigation, Francine 
Kaufman concludes that both Nida’s and Chouraqui’s approaches to biblical translation are legitimate 
and explainable.  

One of the innovations brought by Eugene Nida’s theory is the concept of dynamic/ functional 
equivalence. While having at the center of his theory the text receptors, Nida points out the 
importance of extra-textual elements such as receptors’ age, gender, level of education and 
expectations. The third part of this volume is focused on the receiver, beginning with the comparative 
analysis entitled L’équivalence dynamique: une notion théorique? signed by Christian Balliu.  The article 
discusses functional equivalence from both theoretical and practical points of view and shows that due to 
Nida, translation studies had to focus more on the personalities of both translator and reader.  

 Translation and editing as mediated discourse: focus on the recipient, written by Margherita 
Ulrych from the Catholic University of Milan, Italy, is dedicated to mediated discourse which attracts 
both linguistic and translation studies. The author reaches the conclusion that many forms of 
communication generally regarded as originals are in fact mediated in various ways and hybrid in 
nature. Positioning readers, the paper signed by Brian Mossop from York University School of 
Translation, Canada, discusses a wide variety of receptors: revisers, proofreaders, page designers, 
subject-matter experts, marketers, clerks, the commissioner, the writer of the source text and the final 
users of the translation. The author concludes with a discussion on the way in which the translator is 
positioned as a reader of the source text. Another paper that deserves attention is Illustrating Nida’s 
precepts when teaching literature in translation, written by Marilyn Gaddis Rose from State 
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University of New York at Binghamton, USA. She analyses a series of French, German, Italian and 
Spanish translations of Jane Austen’s book Persuation.  

The forth part of the volume, dedicated to ethical perspectives, starts with Anthony Pym’s 
paper “All things to all people”: On Nida and involvement. He discusses issues such as whether 
reader-response and dynamic equivalence are actually possible, and whether Nida’s methods and 
ideology are valid with reference to Meschonnic’s strong attack. Pym talks about “involvement”, a 
concept described in sociolinguistics to which Pym adds an ethical dimension, and democracy as it 
allows for a plurality of readings of the biblical texts and generates dialogue among text receivers.  

Peter Newmark’s The place of the readership in ethical translation is an ethical perspective on 
translation. Peter Newmark highlights Nida’s merits in global translation. In an original way, the 
American scholar enumerates a number of principles that should guide translators. Andrew 
Chesterman from University of Helsinki, Finland, discusses in his article An ethical decision, an 
ethical problem posed by a German translator of a Finnish novel, illustrating the complex ways in 
which the potential reader’s reactions can affect a translator’s decision.  

A very useful Notes on contributors concludes this remarkable scholarly work. Dedicated to 
the contributors, this fifth part brings interesting information about the activity of well-known 
scholars who gratefully dedicated their work to Eugene A. Nida. Well-structured, with an exceptional 
graphic, and signed by important names in the translation field, Translators and Their Readers: In 
Homage to Eugene A. Nida is an important synthesis of Nida’s approach to translation, an essential 
instrument for translators and revisers and, at the same time, a precious resource for future research.  

 
Ana Catană-Spenchiu 

 
 
„Journal of American Folklore”, Volume 126, Number 502, Fall 2013, University of Illinois 

Press, 128 p. 
 
 
Apărută odată cu American Folklore Society, în anul 1888, la iniţiativa unui grup de folclorişti 

din lumea academică, etnografi, muzeografi, dar şi simpli simpatizanţi (printre care se numărau 
scriitorul Mark Twain şi preşedintele de la momentul respectiv al Statelor Unite), revista „Journal of 
American Folklore” şi-a propus să fie de la început un organ al promovării unei deschideri fără 
precedent a metodelor folosite şi a tematicilor abordate în cadrul disciplinei. Această deschidere s-a 
materializat prin absenţa graniţelor etnice dintre subiectele şi dintre autorii publicaţi, prin interesele 
interdisciplinare ale acestora, prin încurajarea diversităţii interpretărilor. Desigur, vor mai trece câteva 
decenii până când folcloristica americană se va desprinde de moştenirea, considerată apăsătoare, a 
viziunii şi instrumentelor tradiţiei europene în domeniu. Treptat, omologul transatlantic îşi va găsi o 
voce proprie, axată în special pe extinderea înseşi ideii de tradiţie şi cultură populară.  

Însă punctul de cotitură care va determina oficializarea noii orientări se inoculează dinspre 
universul extraacademic, în contextul intervenţiei statului american pentru îndepărtarea efectelor 
Marii Crize Economice (prin planul New Deal al lui Roosvelt). Una dintre iniţiativele notorii ale lui 
Roosvelt din acea perioadă a fost aceea de a susţine activităţi culturale bugetate pentru muncitori 
necalificaţi. Mulţi dintre aceştia au fost destinaţi să devină culegători de folclor, iar numărul lor mare 
şi nevoia imperioasă de produse care să se lase culese într-o ţară prin excelenţă aflată pe un drum 
opus conservării vieţii tradiţionale a dus inevitabil la lărgirea înţelegerii a ceea ce era considerat 
folclor şi deci demn de a fi cules. Acest eveniment dinamitează porţile închise ale unui domeniu aflat 
în criză de subiecte tradiţionale şi presupune pătrunderea, în inventarul acceptat de teme folclorice sau 
puncte de vedere, a unor elemente considerate până atunci nespecifice. Elementul static este 
completat de constatarea diversităţii, a noutăţii de pe teren, neanunţată de textele fondatoare sau 
ghidurile de culegere, cultura rurală a micilor comunităţi tradiţionale face loc culturii eterogene a 
suburbiilor de la marginea marilor metropole americane, implicaţiile socioeconomice ale produsului 
folcloric ghidează analiza lui şi decid locul ocupat de acesta în aria cercetărilor.  

În acest context trebuie înţeles şi numărul de faţă al revistei, în care orientările şi propunerile de 
analiză făcute de autori demonstrează eterogenitatea preocupărilor şi dorinţa conducătorilor publicaţiei de a 



35 RECENZII  ŞI  PREZENTĂRI  DE  CĂRŢI  ŞI  REVISTE  253 

face loc aici atât cercetărilor înnoitoare cu miză socială, cât şi celor cu miză precumpănitor 
academică, respectând încă spiritul clasic al disciplinei. Prin urmare, parcurgerea acestui număr ne 
oferă o îndrumare pertinentă în specificul american al folcloristicii, lăsându-ne să-i percepem 
obiectivele fixate încă din anii ’60. Intenţia de expansiune a revistei dincolo de graniţele americane 
este probată chiar şi de specializarea celor doi editori, Thomas A. DuBois şi James P. Leary, ambii 
profesori şi cercetători ai folclorului scandinav la Universitatea Wisconsin-Madison.  

Primul text, Mexican Pilgrimage, Migration, and the Discovery of the Sacred (p. 361–384), 
îmbină o temă clasică – etnografia pelerinajului – cu implicaţiile sociale ale fenomenului religios 
popular investigate în cadrul comunităţilor de emigranţi mexicani în Statele Unite. Antropologul 
David P. Sandell cercetează pe teren deplasarea a zeci de mii de pelerini spre satul San Juan de Los 
Lagos, pe data de 2 februarie a fiecărui an, pentru a adora o statuie a Fecioarei considerată făcătoare 
de minuni şi având, ca multe dintre aceste efigii creştine locale, antecedente păgâne într-o zeiţă aztecă 
teriomorfă. Deşi se înscrie într-un domeniu intens exploatat de specialişti în ultima perioadă, teza 
profesorului texan are şanse de originalitate prin faptul că subliniază existenţa, în rândul acestei 
mulţimi de catolici fervenţi, şi a etnicilor emigraţi în ţara vecină şi care se reîntorc în regiunea de 
baştină în această perioadă special pentru a participa la pelerinaj. Ba mai mult, ei sunt stimulaţi în 
efortul lor de nevoia de a primi ajutorul pe care li-l poate oferi entitatea divină având în vedere 
condiţiile dificile de viaţă şi muncă în mediul străin şi neprietenos în care sunt nevoiţi să revină. Prin 
urmare, mai presus decât descoperirea sacrului, călătoria reprezintă sacrificiul oferit de pelerini din 
raţiuni pragmatice, fiindcă prin aceasta ei îi solicită Fecioarei atenuarea dezamăgirii anticipate în 
cealaltă călătorie, cea în profanul pieţei de muncă americane. Astfel, cercetătorul va ajunge să pună 
alături, subliniind contrastele, cele două itinerare percepute de actorii sociali atât în plan real, cât şi în 
plan simbolic, bucuria întâlnirii cu sacrul în pelerinaj şi sentimentul de înstrăinare, lipsurile materiale, 
absenţa direcţiei clare şi a elementului familiar resimţite după trecerea graniţei. 

Cu toate că folcloriştii americani se manifestă în multe ocazii împotriva orientării textualiste 
învechite a folcloriştilor europeni, care îşi concentrează atenţia asupra categoriilor poetice şi a 
tipurilor de discurs, în loc să facă trecerea spre studiul vieţii integrale a comunităţilor şi grupurilor, 
cercetarea lui Timo Kaartinen (Handing Down and Writing Down. Metadiscourses of Tradition 
among the Bandanese of Eastern Indonesia, p. 385–406), folclorist finlandez cu doctorat în 
antropologie la Universitatea din Chicago, face apel încă o dată la teoriile tradiţionale de poetică a 
textului folcloric şi antropologie lingvistică. Interviurile extensive realizate de acesta la populaţia 
Bandanese din estul Indoneziei s-au axat pe înţelegerea modurilor diverse, înnoitoare, prin care 
această comunitate aflată în proces de modernizare îşi conservă cântecele tradiţionale. Este vorba 
despre o categorie lirică care transmite specificul local, descriind călătoriile maritime legendare ale 
strămoşilor, performată într-o limbă minoritară, diferită de cea indoneziană a majoritarilor.  

Kaartinen se întreabă care mai este statutul de produse vii ale memoriei colective al acestor 
cântece, atunci când ele sunt transmise doar prin scris, şi nu oral, şi dacă ele vor mai fi resimţite în 
viitor de comunitate ca aparţinând patrimoniului său cultural. Sprijinindu-se pe rezultate ale 
anchetelor succesive, la distanţă de câţiva ani între ele, antropologul sugerează în mod pertinent care 
sunt schimbările suferite de respectivele texte atunci când acestea sunt permutate în mediul urban şi 
transformate în produse estetice împietrite în forme standard. Se pierde astfel contextul autentic de 
performare, cel din centrul comunităţii rurale, cu ocazia evenimentelor esenţiale din viaţa membrilor 
acestor comunităţi, şi este anulată resursa creativă, infinita regenerare a limbajului poetic tradiţional.  

Un subiect tipic pentru configuraţia actuală a studiilor folclorice pe teren american, la care se 
adaugă situarea în răspăr cu folcloristica europeană, regăsim în lucrarea Katherinei Roberts (The Art 
of Staying Put. Managing Land and Minerals in Rural America, p. 407–433). Cercetătoarea de la 
Universitatea din North Carolina îşi propune să răscumpere neglijenţa colegilor ei americani în 
investigarea realităţilor domestice ale grupului sedentar; aceştia ar fi încă influenţaţi de direcţia 
europeană a folclorului perceput ca producţie estetică a unei colectivităţi, urmată de concentrarea 
abordărilor pe colectarea, catalogarea şi analiza tipologică a acestei producţii. Autoarea redeschide 
deci discuţia respectivă şi explică necesitatea unei rupturi totale de această direcţie, sugerând că 
inclusiv unii dintre colegii săi europeni au început să înţeleagă necesitatea îndreptării decisive spre 
„folklife research”, care s-ar integra mai degrabă în ceea ce europenii numesc „etnologie” sau chiar 
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„antropologie socială” şi „sociologie rurală”, şi mai puţin în folcloristică. Observă că pionierii acestei 
noi orientări sunt predominant folcloriştii scandinavi şi germani, determinaţi tot mai mult să studieze 
„condiţiile şi problemele de viaţă” (Sigurd Erixon), să examineze comunităţile în mod panoramic şi să 
descrie viaţa reală, nu cea estetizată, suburbia şi nu satul, economicul şi nu spiritualul.  

Astfel, Roberts pune sub lupa centrată pragmatic a acestei ştiinţe holistice cazurile câtorva 
familii din West Virginia rurală, de la care încearcă să afle informaţii despre decizia lor de a rămâne 
să locuiască pe pământurile de baştină, ştiut fiind că sedentarismul nu este o particularitate a modului 
de viaţă american şi că goana pentru acumularea de resurse, alegerea locului de muncă mai bun, 
educaţia sau pur şi simplu nevoia de schimbare îi determină frecvent pe americani să-şi transfere 
căminul dintr-o parte într-alta a ţării. În acest caz, bogăţiile minerale ale comunităţii din Apalaşi 
întreţin dorinţa de sedentarism a proprietarilor, care au speranţa că cedarea temporară a drepturilor de 
exploatare marilor companii de extracţie le va fi suficientă pentru supravieţuire. Cercetătoarea 
recunoaşte statutul ambivalent al acestor actori sociali, aflaţi în situaţia paradoxală de a nu deţine 
decât iluzia îmbogăţirii, de a nu acţiona, ci de a se mulţumi cu starea de eternă aşteptare. Este 
adevărat, Roberts subliniază un factor esenţial al acestui tip de existenţă, şi anume suportul emoţional 
şi chiar economic oferit de comunitate membrilor săi („belongin’ networks”), funcţionând ca o sursă 
de confort psihic pentru persoane lipsite de o imagine certă asupra propriului viitor. 

În cadrul secţiunii speciale dedicate relatărilor de proiecte aflate în desfăşurare este integrată 
lucrarea semnată de John Laudun şi Jonathan Goodwin (Computing Folklore Studies: Mapping over a 
Century of Scholarly Production through Topics, p. 455–475), care vine să certifice orientarea 
disciplinei americane spre ipostaza performativă a produsului folcloric. Cei doi cercetători oferă drept 
probă grăitoare a acestei premise de evaluare a istoriei disciplinei o analiză cantitativă asupra temelor 
abordate în principalele reviste americane de folclor, realizată cu mijloace informatice. Ei pun în 
slujba decantării celor 125 de ani ai disciplinei metodologia computaţională, şi anume un tip de modelare a 
temelor numit „Latent Dirichlet Allocation”. Se încearcă astfel să se construiască o bază reală, palpabilă 
senzaţiei resimţite de majoritatea istoricilor folcloristicii americane, şi anume realizarea acelei „turn 
toward performance” care s-a manifestat începând cu anii ’70 în preocupările specialiştilor. Deşi 
pasionaţi de capacitatea tehnicii computaţionale de a genera concluzii concrete acolo unde, în mod 
natural, există doar impresii ale celor interesaţi de observarea evoluţiei intelectuale a unui câmp 
disciplinar, cei doi autori recunosc şi faptul că rezultatele statistice trebuie mereu completate de 
abordări calitative şi de studiul aplicat al contextului teoretic. 

Debora Kodish, directoarea şi fondatoarea unei arhive regionale, „Philadelphia Folklore 
Project” (înfiinţată în 1987 de Societatea Americană de Folclor), îşi împărtăşeşte reflecţiile despre 
experienţele sale în susţinerea „folclorului public”, expresie a activismului sociocultural în care artele 
folclorice sunt stimulul primordial pentru trezirea simţului comunitar. Această perspectivă asupra 
rolului folclorului în viaţa publică pare să se configureze în spiritul aceleiaşi propensiuni specific 
americane spre considerarea rolului actual, stringent politic al folclorului în comunitate adus iniţial de 
contextul filosofiei New Deal. Angajamentul civic atât de popular în viaţa publică americană poate fi 
încurajat, credeau folcloriştii din interbelic, de descoperirea şi surescitarea identităţii comunitare pe care 
o conferă conştientizarea capacităţii de a crea folclor. Acesta devine, în contrast cu mai inerta sa rudă 
europeană, o unealtă politică a viitorului, elementul care determină schimbarea, şi încetează de a mai fi 
exclusiv o probă a trecutului. Aşa că Debora Kodish se consideră – încercând să le insufle artiştilor 
comunitari cu care lucrează această forţă a schimbării şi a afirmării sinelui identitar – un „folclorist în 
interes public”, chiar dacă neagă, din principiu, însăşi posibilitatea unei orientări folclorice altfel decât 
publică. Acest nou tip de folclor este un instrument prin excelenţă pragmatic – unul acţionând în afara 
normelor clasice ale domeniului şi dincolo de zidurile academice ale folcloristicii, corelat la medii 
sociale ca festivale, expoziţii, documentare – şi chiar creaţie artistică individuală. 

Revista ne sugerează astfel că tipul de folclor care atrage atenţia specialiştilor americani este 
un produs la ordinea zilei, transcultural, eterogen, flexibil. Încă de la întemeierea ei, părinţii şi 
promotorii disciplinei transatlantice şi-au dorit ca produsul folcloric să devină un bun dublu accesibil, 
atât pentru publicul larg, cât şi pentru descoperitorii şi analiştii lui din mediul profesional. Devenit de 
multe ori mijloc social-politic şi renunţând astfel la poziţia privilegiată de scop în sine, folclorul 
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american riscă să-şi piardă identitatea şi valabilitatea istorică, confundându-se cu multe alte ipostaze 
ale plurivalentei culturi actuale. 

 
Ioana Repciuc 

Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”  
al Academiei Române, 

Iaşi, str. Th. Codrescu, nr. 2, România 
 
 
« Synergies Roumanie », numéro 7/2012, Les langues de spécialité à la croisée des recherches 

et des cultures, coordonné par Monica Vlad, Mihaela Toader et Eugen Pavel, 380 p. 
 
Le numéro 7 de la revue du Groupe d’Études et de Recherches pour le Français Langue 

Internationale (GERFLINT), paru en décembre 2012, a comme sujet les langues de spécialité à la 
croisée des recherches en linguistique et des perspectives culturelles. Publiant des textes appartenant 
aux chercheurs spécialistes du domaine, le tome est axé sur trois dossiers principaux : La formation 
linguistique universitaire des étudiants non-spécialistes du français, coordonné par Monica Vlad  
(de l’Université « Ovidius », Constanţa), Les métiers de la traduction et les langues étrangères 
appliquées, sous la coordination de Mihaela Toader (de l’Université « Babeş-Bolyai », Cluj-Napoca), 
et Le texte biblique, coordonné par Eugen Pavel (de Institut de Linguistique et Histoire Littéraire 
« Sextil Puşcariu » de l’Académie Roumaine). 

La première section, centrée sur les langues de spécialité, comprend des articles issus d’un 
projet plus ample, intitulé « Utilisation du français langue véhiculaire dans les interactions 
plurilingues en ligne des étudiants non-spécialistes du français ». On peut découvrir, en parcourant les 
textes du dossier, certains éléments de la méthode de travail: « le même corpus d’interactions en 
langue étrangère entre des étudiants non-spécialistes du français provenant de quatre universités 
européennes […] est examiné par onze chercheurs » (p. 8). De cette manière, un aspect peu analysé jusque 
maintenant, la communication virtuelle concernant une thématique de spécialité entre des étudiants non-
spécialistes du français, acquiert des coordonnées théoriques et pratiques évidentes. Dans le premier article 
(Construire un projet de recherche à l’échelle internationale : du protocole vers les représentations des 
acteurs), Monica Vlad et Cristina Tamaş se proposent de « reprendre les articulations méthodologiques 
globales du projet, afin de fournir une toile de fond pour les autres analyses » (p. 16). Pour commencer, les 
deux auteures partent du problème des langues étrangères véhiculaires étudiées dans les universités par des 
étudiants non-spécialistes du français. Quelle serait la place du français dans cette équation ? Elle varie, 
établissent les deux chercheurs, en fonction de plusieurs facteurs : le cadre institutionnel, la politique 
linguistique de l’université, les traditions francophones du pays, etc. En fait, le statut des langues 
véhiculaires est devenu, à présent, de plus en plus important ayant en vue les mobilités étudiantes ; la 
connaissance de la langue française peut servir, dans ce contexte, à l’enrichissement des compétences 
interculturelles de l’apprenant, offrant des pistes professionnelles pour son avenir. Les étudiants 
participant au projet partagent le même domaine de spécialisation, l’économie, et seront mis dans des 
contextes de communication professionnels : la présentation d’une entreprise locale, sujet sur lequel ils 
vont échanger des idées à l’aide des interactions par chat ou mail, tout en pratiquant le français en tant 
que langue de travail. La conclusion qui s’impose démontre que « le cadre académique […] influe 
beaucoup sur le déroulement des interactions entre les participants » (p. 26).   

Une deuxième recherche (Le chat : révélateur de besoins et « remédiateur » pour les étudiants 
des filières francophones de spécialité), appartenant à Marie-Françoise Chitour et Frédérique 
Pelletier, se propose d’analyser la communication des apprenants de français de quatre universités par 
« l’usage de deux outils de communication numériques : le mél et le chat » (p. 29) et veut surprendre 
quel français de spécialité utilisent les étudiants ayant des langues maternelles différentes pour 
communiquer sur des aspects professionnels. La question serait si le chat, appelé aussi, avec un terme 
nouveau, clavardage, peut offrir un corpus suffisant pour que les enseignants surprennent les 
manques des apprenants en langue de spécialité. Les conclusions soutiennent l’exploitation du chat 
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pour des buts pédagogiques, puisqu’il « peut être un formidable outil en soi au service de 
l’apprentissage partagé, collaboratif » (p. 48).  

Au cadre du même projet, l’article de Magdalena Markova (Stratégies conversationnelles dans 
la communication en ligne entre étudiants interalloglottes non spécialistes du français) vise toujours 
la communication par chat, entre des étudiants en économie et gestion bulgares et turcs. L’un des 
aspects les plus importants réside dans le fait que le clavardage réunit en quelque sorte les codes de 
l’écrit et de l’oral ; ainsi, les apprenants utiliseront, dans leurs interactions, des formules appartenant 
tant à la conversation qu’à l’écrit.  

Une autre analyse, proposée par Mioara Codleanu (Contraintes et liberté du choix dans la 
construction de la relation interpersonnelle), essaie de surprendre, sur un corpus formé d’interactions 
entre des étudiants roumains et russes, comment ceux-ci construiront « leurs identités sous la 
pression, à la fois, des contraintes qui découlent du protocole du projet et de la liberté des choix qu’ils 
peuvent opérer au fur et à mesure que l’interaction se déroule » (p. 81).  

Dans son article, Anna Kruchinina (Un étudiant non spécialiste en français comme personnalité 
linguistique plurilingue dans l’espace discursif francophone virtuel) fait une analyse intégrale d’un corpus 
de ce type d’interactions. De cette manière, l’auteure peut mieux surprendre le profil des étudiants 
plurilingues des disciplines non linguistiques et peut conclure que la personnalité linguistique plurilingue se 
matérialise « à trois niveaux : sémantico-verbal, cognitif et motivationnel » (p. 83). 

Alina Popescu (dans Social Media, Informal Language Learning, and Knowledge 
Management. A Case Study) se propose d’étudier la manière dans laquelle des étudiants roumains et 
russes en français–langue étrangère recourent à l’utilisation du français et aussi de l’anglais : le 
français représente la langue dans laquelle ils communiquent « pour parler des sujets proposés par les 
enseignants », tandis que l’anglais apparaît dans leur conversation quand elle devient plus personnelle 
et d’une manière un peu subversive.  

Deux autres chercheurs, Martine Emorine et Dilek Suer (Utilisation de la langue de spécialité 
dans le cadre d’échanges informels avec contraintes entre étudiants en français langue étrangère), 
tentent de surprendre dans quelle manière « des étudiants non francophones et de langue maternelle 
différente » (p. 105) pratiquent le français de spécialité lors des échanges sur Internet occasionnés par 
le projet. Les deux enseignants-chercheurs ont pu établir, en étudiant la communication en ligne des 
apprenants, quelles sont les lacunes de ceux-ci en français de spécialité et dans quelle mesure ont-ils 
mené à bien leur tâche. Les auteurs établissent que, malgré un faible niveau de langue, les étudiants 
ont communiqué avec succès et « cette expérience de travail coopératif en français […] a été 
pleinement positive » (p. 115).  

L’article suivant (Les tournures explicatives dans le discours professionnel), appartenant à 
Olga Freidson, est centré sur le discours professionnel ou, plus exactement, sur « la typologie des 
constructions explicatives » et « leurs caractéristiques essentielles » (p. 119) dans le discours 
professionnel utilisé pendant la communication en ligne.  

Le dernier travail de ce dossier (Entre la classe de langue et le monde du travail : réflexions 
sur l’enseignement/apprentissage de la lettre de motivation en français des affaires) propose « une 
approche descriptive et analytique de la lettre de motivation, genre textuel appartenant au discours 
épistolaire, à travers quatre manuels de français des affaires utilisés en contexte universitaire 
roumain » (p. 127). L’auteure, Carmen Avram, souligne le fait que, tout comme le CV, la lettre de 
motivation devrait être, lors de l’apprentissage d’une langue de spécialité, l’un des documents 
obligatoires, puisqu’elle fait le lien entre la classe de langue et le monde du travail. 

Centré sur les métiers de la traduction et les langues étrangères appliquées, le deuxième 
dossier de la revue propose des thèmes de recherche tout aussi actuels et intéressants. Ainsi, Thomas 
Lenzen (L’expertise judiciaire en langues – un métier de la traduction ?) s’interroge-t-il sur 
l’expertise judiciaire en langues et sa position vis-à-vis des métiers de la traduction. L’auteur conclut 
que « l’expertise judiciaire n’est pas un métier sui generis, mais une mission occasionnelle » (p. 151), 
accomplie par des individus ayant une autre profession. En tout cas, les performances de l’interprète-
traducteur dans ce domaine seront influencées par sa capacité de comprendre les nuances et les 
subtilités du domaine et du vocabulaire juridique.  

Un autre propos, appartenant à Olivia N. Petrescu (De l’argumentation et des stratégies 
discursives et de traduction), part d’un corpus de textes en français, avec leur traduction en espagnol, 
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et analyse les relations qui s’établissent pendant la traduction entre le texte source et le texte cible. 
L’auteure établit que « la compréhension, l’interprétation et la traduction de toute unité textuelle ne 
sont pas possibles sans un examen détaillé de l’appareil argumentatif » (p. 167). Les connecteurs du 
discours jouent aussi un rôle important dans la traduction, si l’on a en vue leur richesse sémantique et 
les nuances que le traducteur devrait surprendre pour éloigner l’ambigüité.  

Selon Renata Georgescu (Le conte et l’enseignement de la simultanée), le conte représente 
« un outil didactique important des grandes écoles d’interprétation » (p. 169), parce qu’il se prête très 
bien à l’exercice et à l’enseignement de l’interprétation simultanée pour les futurs interprètes de 
conférence. Grâce à son caractère visuel, au « fait de présenter de manière simple une action », 
porteur de symboles culturels appartenant à chaque peuple, le conte peut être considéré comme 
« l’outil idéal pour enseigner les bons réflexes en interprétation simultanée » (p. 176).  

L’article de Maria Iaroslavschi (Écouter la cabine muette : petit guide d’évaluation en 
interprétation simultanée pour les interprètes en herbe) est centré sur l’interprétation simultanée et 
les difficultés que traversent les évaluateurs de l’interprétation et essaie d’indiquer quelques solutions, 
en énumérant plusieurs fautes que les étudiants s’entraînant dans ce domaine peuvent faire.  

Dans le texte qui suit (Approche systémique de la mise en place des dispositifs 
d’enseignement/apprentissage de L2 à l’université : comment gérer la complexité), Marie-Françoise 
Narcy-Combes se propose de décrire « un dispositif hybride d’enseignement-apprentissage de 
l’anglais en première année de Langues Étrangères Appliqués (LEA) » (p. 185) à l’université de 
Nantes, tandis que Erica Bracchi (Sources Internet et traduction juridique : mariage (im)possible ?) 
s’interroge si la terminologie du droit peut être traduite exclusivement à l’aide des sources provenant 
d’Internet. La conclusion serait que le recours des étudiants à Internet ne doit pas exclure l’utilisation 
des sources traditionnelles.  

En mettant l’accent sur la description de « la terminologie en nuage » (« cloud computing » en 
anglais), Cristina Varga (« Terminologie en nuage » – la virtualisation de la recherche 
terminologique) part dans sa recherche de la présentation du concept « informatique en nuage » et 
souligne l’importance des innovations TIC (= technologies de l’information et de la communication) 
dans le travail des terminologues, puisque la terminologie est vue « comme un domaine 
interdisciplinaire où l’informatique jouait un rôle important » (p. 207).  

Dans un autre article (Modélisation des équivalences fonctionnelles), Manuela Mihăescu 
envisage « l’analyse d’une proposition d’approximation terminologique dans un domaine spécialisé » 
(p. 217) et continue avec la description d’un logiciel d’approximation terminologique destiné aux 
collectivités locales et à l’administration.  

Le texte qui suit (Le rôle du traducteur herméneute dans la construction d’une identité) 
propose une très intéressante approche du profil du traducteur et de son rôle réel dans la construction 
d’une identité européenne. Dans le contexte, espérons, multilingue européen, le traducteur 
représenterait aussi un herméneute, doué d’une qualité comme l’empathie. Voilà pourquoi les auteurs, 
Bernd Stefanink et Ioana Bălăcescu, suggèrent « une revalorisation de la fonction du traducteur »  
(p. 242), un vrai « médiateur culturel ».  

Pour Joël Bremond, auteur du dernier texte du dossier (Le vin, objet d’échange ou marqueur 
identitaire ? Le cas des vins espagnols de Rioja), le vin représente un des produits phares de la 
mondialisation. Mais chaque vin fameux, considère-t-il, jouit d’une identité spécifique appuyée sur 
une longue histoire. Il propose, en guise d’exemple, le cas du vin espagnol de Rioja, avec ses 
marqueurs identitaires spécifiques. 

Le troisième dossier a comme sujet général le texte biblique et son rôle tellement important 
dans la culture roumaine ancienne. Alexandru Gafton (Sources déclarées et sources réelles. Le cas 
des anciennes traductions roumaines de la Bible) analyse les anciennes traductions en roumain du 
texte biblique et leurs sources (déclarées ou réelles). L’auteur observe qu’une culture pouvait avoir 
ses propres traductions de la Bible, le texte le plus complexe et difficile à traduire, seulement quand 
elle était arrivée à sa maturité. Avant ces traductions, le texte biblique circulait dans les quatre langues 
considérées comme sacrées dans l’espace européen : l’hébreu, le grec, le latin et le slavon. Dans un 
autre propos (Traductions multiples dans un Évangéliaire manuscrit du XVIIe siècle), Gheorghe 
Chivu fait référence à un Évangéliaire manuscrit du XVIIe siècle contenant une traduction des quatre 
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évangiles du Nouveau Testament, Évangéliaire caractérisé par la présence de variantes multiples pour 
la traduction d’un même mot. Cristina-Ioana Dima présente, dans son article (La première traduction 
de l’Ancien Testament en roumain copiée dans un manuscrit du XVIIe siècle), une copie manuscrite 
de la plus ancienne traduction biblique roumaine de l’Ancien Testament, parue à Orăştie en 1581–1582. 
Quant au texte de Eugen Pavel (Les sources de la traduction du Nouveau Testament de 1648), le 
chercheur s’occupe des sources étant à la base de la traduction du Nouveau Testament parue à Alba 
Iulia en 1648. Il est possible, considère l’auteur, que les traducteurs transylvains aient utilisé une 
édition gréco-latine, plus précisément la nouvelle version du texte néotestamentaire de Théodore de 
Bèze. À la fin du dossier, Alin Mihai Gherman (Une expérience de versification : Le Psautier de 
Teodor Corbea (datant d’environ 1700–1710)) essaie de démontrer que Le Psautier de Teodor 
Corbea, datant d’environ 1700–1710, présente une versification originale, aspect constituant une 
démarche totalement novatrice, qui contient aussi les caractéristiques d’un manuel de poétique et de 
stylistique baroques.  
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