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runea II (AIRIHIJ), Serienouă,vol. IV,
Bucureşti,
Ec1i
turaAcademie!
Hepllblicii
Socialiste
Romănia,
198·\.
Celdeal lV-leavolumdinALHM
s.n.(redactor
principal
- Ioan Pătrut. redactori-_..
DoinaGrecu.IonMării,Hodicu Orza, cartografi
- Ştef'lllPocnaru,MariaGomhos)
încheie
publicarea.
subformăde hărţilingvistice,
a materialului
dialcctalculesde EmilPctrovlclîn
anii1\):30·-1()38.
Cumse ştie,anchetele
pentrudialectul
istroromân
(pcl.(2) au tostefectuate
de ŞtefanPascaiarpentrudialectcle
arornân(pct.(10)şi meglenorornân
(pct,(12),deTheodor
Capidan
,
Cele400de hărţialenouluivolum,numer-otate
de la 1 315la 1 714,sint insoţ.ite
de o
broşură(24depagini)cuprinzînd
o notăexplicat
ioăasupravolumului
..transcrierea
fonelică
Iolosltă în anchetele
dialectale,
listalocalităţtlor
onct.etot«
cu indi('area
judeţuluiactualapoilisla
liărţilor(undesenoLează
numărulşi titlulhărtildinvolum,numărulinl.rebâri!
folositepentru
culegerea
materialului
Iingvtst
icprecumşi numărul
hărtilorcorespondente
dinvolumele
mariALns.n.. VI şi VII- pe bazacăroraau tost alcătuitehărtilcdinALH.M
s.n.,IV).
Noulvolumprelucrează
majoritatea
hărttlordinALn.s.n.,VI1,VII. Cîtevahărţi din
ALFGvI
s.n.,IVsîntalcătuitepe bazamaterialului
necartograriat
(vezi,spreexemplu,
h, 1 488,
1 550,1 559).Alteleau la bazi'icîtedouăhărţidinvolumele
mari(vezi,Întrealtele,h. 1 446-1448,1 455,1 451i.1 479,1 492,1 534,1 (73)iar cîtevafolosesc
informaţiile
dincttetreihărţi
mari (vezih. 1 511,1 61Hetc.).
Caşi Învolumele
precedente
dinALI-tIVI
s.n.,materialul
lingvistic,
notatpentrudialectul
dacoromăn
in
legenda
hărtilor,
este
li
Lerariza
t.
în
transcriere
fonctică
fiind,Jiate
"unele
forme
deosebite
dingraiurlle
dacorornâne"
(vezih. 1 441-14,1'1,
1 463,1 464etc.jprcrum
şi "formele
cuvintelor
dindialectele
sud-dunărene"
(pag.4),acesteadinurmăîn chenarespeciale,
în coltul
de jos, din dreapta,al hărţii.
'
HărţiledinALHM8.11.,
IVauîn vederetoatepărtiledevorblrc.icu
excepţia
Intcrjectie).
Seremarcă
importanţa
acordată
verbului
(25ilelehărţi),pronumelui
(4ilidc
hărţi),substantivului
(:18dehărţi), nurncralutui
(1ilhărţi)i articolului
(1:llJ(lrţi),celorlalte
p{tftidevorbireacordîndu-li-seîntre 2 şi \l hărţi.Deşiorganizate
dUptcriteriimorfologice,
hi:'lrtile
prezintă,adesea,
şi particularităţ.i
fonetice,fapt normal,deoarece
între morfologie
şi foneticăexistălegătmi
foartestrînse.
Nevomopri,în continuare,
la o seriedehăr\.ldinacestnouvolumcu ajulorulcărora
se pol.facenoipredzăriîn legătur:lcu unelepartielllarităţi
ale subdialeetelor
dacoromâne
şi
s-arputeasemnala
noiparticularităţi
morfologiec
şi foueLice
aleacestorarii,curezervanecesară,
'fIesiglll',
iJnpusăeleo reţeaelepuncte alît derarăcumesteceadinALB1r.
În ceeace priveştesubdialectul
moldovenesc,
remarcăm
l\l'ticoJul
adjeetivaleu forma
ceaiîn pcL.386,551,520,514dinnordulMoldovei
.."-h. 1 3H2(DEr/elu/)
celmare,1 :363(Omul)
celbUlJ,
1 B69(E)celmaiînalt... (:aşi pronumele
demonstrativ
cu formaueeala- h. 1 HO Pe
ace/a(I-aMlullala)În pet. 38ll,414,551,531.
He(.ine
apoiatenţiaverbula lepâda(vezih. 1 450,1 550, 1 584,1 (15).Ariaformelor
leplid,amleplidal,
să lepede,
lcaplidâ!,
loalefiindşi literare,cuprinde,
în primulrind,Moldova
1 Asupra acestuivolums-u opritMarilena
Tillganîn inLcresantele
NolelIlorfosiniaclice
publicateîn FD, VIII,1\)73,p. lil7--201.
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şiBucovina.
în ceamaimarepartea dialectului
dacoromăn
s-anotatlapăâ(leapâd),
cal!Lăpiulal
,
să tapede,lapiuiă
l.
În sfîrşit,notămşi 11.1 570AlJem
eă cinlâm; aneiisă ciniaticarearatăcă subdialcctul
moldovenesc
(pct.365,414.5,51.520,537.5U. 6(5)cunoaste
formaa sâ cinlâ1l1
(cintaţtv,
cua
(acestafiindinvariabil).
Hef'ertndu-ne
acumla subdialcctul
muntenesc,
precizămcă identitatea
persoanei
a ll'-a
pluralcu a III-asingularla prezentul
inclicativului
la uneleverbe(estevorbade conjugiirile
a II-a,a III-a,a IV-a),ilustratădeh. 1515,1519,1 52!l,1 {)G5
caract.crlzcază
jumătateadeest
a ariei(şi,uneori,punctedinsudulMoldovei,
undepartlculartLatca
aceastatrebuieconsiderată
o infiltraţiemuntencască).
Aşadaraici(pct.88G,899,ns, 762,728,705,605etc.)sespuneel(ei)
fine,el (ei)îşi baleJoc,el (ei)ştie,el (ei)are.
Aproximativ
aceeaşirepart.i
tieau şi formele
l1wşci
(11.1454),ÎIl1/J71şci
(h.1 4.')3),
sămusce
(h. 1 580),să impuşce(11.1 579).Caşi maisus,seincluddoarcitevapunctedinOltenia,ceea
arată că, în aceastăprivinţă,Oltenia.carecunoaştemaialesmusl
i, impuşti;sâ impuşie
este
de fapt. o prelungire
a aricidacorornâne
nordice.
Semnalăm,
în schimb.ea particularitate
carefaceariecompactă
în Oltenia(pct. 812,
848.876,872',886,791),formasincopată
«ărazmc(h.1 591Sâreazime
P]). Lipsalui i -, (sâ)
razme,rczine,
răzmc,- maicaracterizează
punctele260,272,284dinnord-vestul
Transilvaniei
şi SUdul
Mnrarnureşulut.
Maiadăugăm
- estevorba,iarăşi,deun faptfonetic,---formadeimperfectn"eCun,
ereai, erea,cream,creoţi
, ercaunotatăîn IntreagaOltenieşi în punctedinsudul
Munteniei(11.1 6Gl).
lI ărl.i
le dinA.LHM
S.II.,IV careprezintăj)artieularităt.i
bănăţene(rnorfologicc,
dar şi
j"oneUef:)
sînt dcsl.ulne numeroase,
confirmînd,
dinnou,remarcaf'ăcut
ă de G. \Vcigalldcă
ariadesud-vest
estecelmaihineconturatădintretoateariiledacorumânc.
Uneleparticularităţi
sinL,(Jesiguf,
deamănunt,darşi acesteapot fi luateîn seamăcindnumărulloresteimportant.
Neoprim,maiîntîi.lapersoana
a 1I-asingular,
cu-11,
la verbeca(/U)Hlmîni,
(lu)spttni, (lU)ţitii,
(/11)
oitiiîntîlniteîn ÎntregBanatul(h.1 510.151:1,1514.1527.1
6J6).DealtfelBanatul,la care
se'adaugăpunctevecinedinCrisana.şi Oltenia,constituie
aria compactă
a lui siis/lll17â,
sâ
{tnâ,sâ uimi,in restJJotîl1dll-se,
de regulă,să sJmie,seltie,seluie(11.1 GOl).
Aproape
pestetot în
27, 36,76,53,1(5)se noteazăelomoare
(il.1 5:14),
(I1Jla)
CLlI'C
(l!.'1498),cu
loc
verbula urie,remarcăm,
în general
vorbind(vezi11.1 (41).lrei
"predilectia"
penLru
(l seri(Oltenia.
Muntenia,
Moldova),
11scria(BanatulsinnelepnlleteveeincdinCrişana)
saua scrie(Transilvania
Crişana,Mararnurcşul,
BllCOvilJa),
nltimaformăHine!
şi literară(vezişi h. 1509,1.555,unrle
not[tnlmaialesîn Banatscriul!..seriei", am scriul).
Cîndestevorbade eOlldi!ional-oj)laLivul
exprimalcu auxiliarul
(1vrea(!!TPa,s,
Teaiete.),
ll{u'!jle
respective
(1607-1 61:3)
prezintădoardouiipuncte(2,29)dinsudulBanatului,
ceeace
dovedeste
cil aria acesteiparticu13riliHi
vechis,a restrînse11tirnpul.
Tot numaiîn douăpuncte('W. esteconsemnată
o partienlarita
Lemainouă.anume.
form3analogică
râmineal
in locderâmas 1 f,57Amfilma"r1]).
:Vlai
retinemşi vcrbcle
u muşca,
iiusca.Aeestea
prezintăîn maimultelocalităţidinBanat
(pet.76,3G,2\1)formele
m1Ice,
nlllcchi
(h.1 4;)4),"IllJ7ucche
(l!.1 .S8()),
zzsc,
liSehisaul1s]â,llşclli
(h.167:3),
sâ llsche(h. 1 (74).Deasemenea,
estedenotatrostireapîniiastăzia luii in ride-te,
omoriTi/ni,
omoriTi/Ii
în pd. 7ii,:3ll(11.1 (\1\1,
1 :)48),amvindul(h. 1 [,55)şi sâ vindâ(h. '1fi97)
înpcL7(;,,3(;,27,29,2, lOG.Mainotămşi 8incoparca,
cuconsecvenţă.
pestetol în B:1nat,
a vocaleii în eonstrlletia m-()pdsal,eumse poateconstatadinh. 1551(Nu)mi-ap({sal.
Amerede,[reduc!]" ariacrişean8,
că ar puteafi reţinutil,pe bazadatelordinh. 1 :i41
(Îi dazzcalul)TumÎi,1:-;44!li dauoala)Jlneipreponderenţa
formeide dalivla Toma,la Ana
(seincludsi punctevceincdinTransilvania;
Inrests-auculesnumaiformele
Tomii,In(i)Toma,
Anei,lu Ana,ii Afle).
Ke-ammaioprişi la o partieuJari!ate
[ol1elidi
întîlnilăprin!lordulCrişaneisi vestul
Maramureşnllli,
accentuarea
801']"IlIe
(11.1 :3·1R).
om/Î/e(h. 1:150).
Amadăuga,in încheiere,
pentruaria ;naramureşeană
(pet.346,35:1,272),deşinu sînt
generale.
formele
arhaiceii AnI'.îi Alle2,
i Nllti,ai Ilene,de genitivşi ii line,·eledaliv,cumse
poateconsLata
dinh. 1 :l,12(Dwnifru)
al Anei,1 :343(1\Iaria)
Ilene!,1 :344(Îi dauoula)Anei.
Tot:Jieiamnolaşi formaarhaidimmp,consemnată
într-oariecompae1:ă
cuprinzînd
JVIaramureşul şi puncleÎnvecinate
dinTransilvalJia,
Crişnna,
Bucovina
(h. 1 '197).
2 În harta corespunzătoare,
1 601,din.\LH5.n.,VI.îi aiii: penLru
consecvenţă,
trebuia
caîn h. 1 :3<12
dinALHM
S.ll.• IVsă senoteze,pentruacelaşipunct(272),ii :1t;e,nu îi .cinei.
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Astfeldeparticularităţi,
la cares-armaiputeaadăuga,desigur,altele(noine-amreferit
aicinumaila uneledinhărţilecuprinse
InALRMs.n.,IV)vorputeafi analizatecutoatăcerfitudineanumaidupăapariţiatuturorvolumelor
dinNoulAliaslingvistic
român,pe regiuni.
Bogăţiaşi organizarea
foartejudicioasă
a materialului
lingvistic,ţinutaştiinţiIidriguroasă,
execuţia,
impecabilă
a hărfilordinALRM
s.n.,IVdemonstrează,
încăodată,importanta
excepţională
a Atlasului
lingvistic
românpentrustudiullimbiinoastre.
stefanGiostt

EATHA.H
TNi\.
BAnBA,Dculscbe
Dialcklein Rumătiien,Diesiulţrăukischen
Mundartcri
clerBanaladentschen
Sţnachinscl,
Mit zweÎAhbildungenundneunKartcn,WicshadenvFrauz
St.eincrVcrlagGMBH,1982,211p.
Prez.ental
ă Într-oprimăversiune
(în1\)77)ca tezăde doctoratîn cadrulInstitutului
de
lingvistie:,l
dinBucurcsl.i
(conducător
ştjini,ific
urof'.rtr.[Joc.
MihniIzbăşescuj,
lucrareaKatharine!
Barba,de la Universitatea
dinBraşov,a apărutacumîn colectiapublicaţiei
"Zeitschrift
fiir
Dialektol
og!eundLtnguistik
", editatăde .Ioachirn
Gi\schel
si WernerH. Veilh, în colahorate
eu Inslitut.ulde limbăgerl11ol1'l
"Deulscher
Sprachatlas"
al Universit,'[ţ.ij
din Marhurg-Lahn.
CIInise aratăIn l're!,a!ă,
autonrea s-aformatla şcoaladedtalcctologie
germană
dela UniverstoteadinTimişoara,
avindea îndrumător
sliinţilicpe profesorul
.IohannWolt(autor,printre
altele.al excelentei
lucrăriKicinePonatcr
EdituraKriterion,Bucureşti,
11:J75).
Hezultatele
la carea11ajunsccrce
tătoriit.imisurcni graiurtlorgermanedin Banatsîntconsemnatesi de autoareîn Introducere,
p. 2; 7.
"Insulalingvisticii"
gernuurădin Banat,cares-a constituitîn decursu!secolelor
al
XVIII-leasi al XIX-lea,coLe
alcătuită, eu miciexceptii,dindialeete"mixte",uniteînsăprin
nunu-roase
t.răsăturt
carcdau dreptulcerr.etă
lorilot,sii vorbească
despre1111
dialeei
qcrman
de bineconturat,dar f:'îrâechivalent
în "peisajuldialcc
l.nl" dinTara
deorigine.
întreprinse
au ar{ltate{cîn dialectul"reJ{\cul"
în Banatin m'lnaamesteclllui
5-auimpumaialeslrăsMllrile
eal'aclel'istiee
dialectului
gcnnandinregiunea
Palatinul,
colonistii
originuri
dinncea5Ui
provincie
un au reprezentat
în niciun momento majoril.ate.
în odcecaz,denurnjre3
de"dialect
svăbese"
dal{iacesLei
variantea lirnbH
gernlane
dinI10111ânia,
clemunire
('Dretrimitela provi!lcilSuabin(Schwabcn),
nl1se :iusLifică'"
din punctelevcrlere
şiisLorÎe.Dialcctf:[e
germane
din Banataparţindinpllnctde vederelipologiedialecni nUlJl.ÎL
"germande sus"(lwchdwlsch),
earecunoaştedouămarisnlJdivh.iuni:
dialectul
"german
de centru"(milieldculsch)
si dialectul"ţ;erman
superior"
(aberdenlscli);j
n proporţiede
70%,clia!eclele
din Banalsint de tipul "milleldelltsch"
(Il'ancono-renan,.'rallCOll()-mose!all
cu-putlnetl'ăsfituri
havarczc)
: restulde ;>Ui-:>i'J
aparţint.ipului,obcl'deutscllţf
(ba"\ral'cz
de nord
şibavarezdesud,fl'ancon
deestşi]rancon
desud).Existilo singurălocaliI.fllc
în (;Qrc
sevorbeste
un graide tip alCmltll
de sus (Sadcrlacll-Z:Jdănllli).
Şvabiveritabilisînt numaivorbiLoriide
!Îln.bărel'Jnan3
dhl.Sătrnar.
DUp{l
()suceinl,\
prezentare
a grupi'lri1o!"
dialeetale
germane
dinlanat (p.8..·10),Katha,
1'inaBarhnseocupiîdegrupuldedialecte
eletipul,Jrancon
desud"(slidl'r"ii.nkisch),
C8reconstituie
ohiecinlde studiu:ll(','[rlii.
EsLevorbade \)graillrigermane
dinj uoeţ.ul
Arad,allumedin localităţile:Sanl,l.unfl3
(Slnlana),Komlosch
(Colnlihlş),
Galscha(Galga),Glogowalz
(Tudor
\laclimiresc1.l),
Baumgarten
(LivlIda),
Sin!ean(SinJcni),
Tzlpar(Tipari),Pankota(Pîncohl)
şi Schiria(Siria).În dialedologia
i(crman:l,
dialectul"franCi)]}
elesud"esteearaclerizat
ca un
"dialectde tranzitie".
El ceHp:l
o fîşiesÎLuati\
Întredialeclclc
"şvilhesc-aleman"
la sud,"bavarcz
elenord"la est,,,)'ral1COI1
de est"la nordşi "fr:Hlcollo-rcnan"
la vest.Dinpune!.devederegeografic,el esleasezatîntre[{inulmijlociu
şi l:ursnlinferioral rîului1\eckar.
OCllplndu-se
deistoriacoloniziirii
în celellocalit:lliariielane(p.12·-1\1),autoarea
la cOlleluzia
etlvOl'hilorn
deHrnbăgermană
nuproveneau
decîtîn foartemic,lmăsurădin
toriuldelimitatmaisus.Astfel,de e.xcmpln,
dintr·ost.atiRtică
datînddinauul1770rezulti:\
cii.
din82depersoane
înregistrate
în localitatea
Glogowalz
16erauoriginare
dinUng[\ria,
15din
Frnneonia,lO
dinMainz,\1dinAuslria,8 dinBoemia,5 dinBavar'a,f5dinPaJatinat,4 din
Suabia,4 dinSilezia,2 dinPoloniaşi ,1din regiuneaBamberg(p. 15).La felde variat'leste
origincacolonişUlmdinSanklan1l8
şi dinKomlosch.
Ei provenea
IIdinprovinciile
Badcll,PaIuti mll,Bavaria,Vestfalia,
PalaUnatnl
bavarez,'WHrtemberg,
Turingia,Alsacia-Lorena,
Prusia,
Til'ol(Jl.lf5 IG).În nouapatrieamestecul
a continuatîntreaşa..rmmiLele
"eolollii-marnă"
şi
"colonii-fiiee".
În urmaIIlliiiproeescomplicat
de arlH:steeuri,
suprapuneri
şi nivelăridialectal.e
fi!'{:zlIlta
l llndialeet"rnixt''..
eare,comparal
('\1cele(linpatriade origine,seascmniîn3
cel
l11ultCl!dialed111
,.f1·ancon
de slld".
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Metoda
decercetare
folosităînstudiulacestorgraiuriesteprezentată
succintlap. 1() ')()
Actcnl111
a fostpuspe anchetele
dlrecte teren.în carescops-afolositun chestionar
ale:linii:
din iraz.clc
\Venk("l'
(Wenkcrsătze)
şi
lisl.ade cuvintea Allasu/lli
litumist:«
al tiermoniei
(DS./-\J,
T'ot.odu
ta au fost efeeblaLe
înregistrt'fÎ
pc bandăde magnetofon
ale vorbiriicurente
'lJo\e:,w·'.
cOll\"ersi,tii
etc.).în fiecaredinceleHlocalitrtţi
a foststudiatăvorbirea
a treigCDem!.ii.
dinStntanaau Icsl puseia contrihuţie
şi cunostintete
lingvistice
aleautoarei.
aceastălocalitate.
Uncapitolamplual lucrăriiestededicatstudieriiamănunţ.it.c
a invcntaruluide Ionerue
cxistent 1ngraiuri.
Esteprezentatmailnliisistemulfonr-ma
tic.vocalie
şiconsonunt!c20----:3frL
<'lunii
careesteanalizat.
rerlexul'Înacestedialecte81sunetelordin ,gerrnana
de 31.151.·
(i11WclJlOchdc17ischl
(p.:\7--102).
Lafeldeamăunnti
tă si deprecisăesteşi descriere".
inven
tarulni
dc formegramaticale
(p. 103
în Concluzii
(p. 1(iO--181)
sîntprezentateinova\ii1e
linf{vistice
alefazeinumiteîn istoria
gerrn8ne
.Jruhneuhochtleutscb
''''etlin Dpareieîn
graiurilestudiate(u. 160--164)nnprcunăeu cnnrnerarca
trăsăturilor
de
,.obel'c1eulseh'"
.Jnmeone
desud"(p.165 170),..alcman
e"(p. 170--171)
. .,bnvareze"
(p.171--172),
"şvăbuitj"
(p. 172c-173),
prezenteîn aceleasiraiuri f(crlllalle
din zonaArad.Sînt menţicna!«
si unele
elementeprovenitedin alte dialecte(mitte1-saunlcderdcutsch)
(p. 17:l-·-174).
Ilez.ultatul
Ia
carese ajungeesteeăgraiulgermandincelenlocaliti'iti
studIatesegl'll!Jeaz.ă
111
treisubdivizhuI-L
PrÎlnacuprindegraiulelinSînl.ana,
CoU!Iănş
si Galşa,cu trăsiîturÎdialcclalc
rictip "fraucol]
de sud"- .,31eman",
a douape dinTudorVladimirescu,
Livada.Sinlanisi Tipari,eu triîs{lturi ,Jrancone
desud"- "bavareze",
a treia.pcceldinPîncolasi :-;iria.
cu trăsături"fnmconc
de suri"- "alemane"
- .,bavareze".
Problema
teritoriuluide originea acestDrvorbitoriesle
reluatăla p. 176-180.Dupălistainformatorilor
(p. 182)şi a lucrărilorfolosite(p.18:)- 189).
studiulseîncheiecu 11hărţi.dintrecare9 prezinUi
r(tspîndil'ea
în JoealîU'lţile
anchetatea unor
fenomene
lingvistice
caracteristice.
o hartăprezintălimiteledialectale
pe teritoriul(;ermalliei
iar alta teritoriulHomâniei,
el!indicareazoneiancheta
te.
Meritul
fundamental
al lucrăriiconstăÎnsurprinderea
pe vinşi Îndescrierea
arnănuntită
şi riguroasă
dinpund devedereştiinţifica stadiuluiactualal acestorgraiuri,la careseadaugă
efortulpermanent
dea conturape cîta fostposibilprocesul
deamestec
şi dcnivelare
dialcctaE,
petrecutde-alungula douiisecolede existenţăa aeestei..insule"
delimbăgermană.
Autoarea
a dovediteftdialectulmixtde tip "lraneonde sud"dinjudeţulArads-a constituitdintr-un
amestecde graiuri de tip "şvăbese-aleman",
"francou",
"alsacian"
şi "bavarez",
tot aşa CUIU
dintr-unamesteccompllS
dinaeeIcaielemenle
S-3formatîn Germania
dialectulde tranziţie
cu aceeaşidenumire.
Dinaceastarezultăcă nu toatelrl\sălurile
careapropiegrainrHe
dinzona
.Araddedialectul,.t"rancon
de sud"vorbitîn·Germania
au fest aduseInl10lmlnin
dinregiunea
sud-fral1(onă
(p.171)).
ene1efenomene
detip "francol1
desud"s-auimpusmaitîrziuîn graiurile
germanedinzonaArad,Dar,în ciudatuturorschimhărilor
cauzatede amestecul
de graiuri,
de nivelărilc,
dispariţiile
şi suprapunerile
defenomene
lingvistice.
în loaLeacestegraiuri mixte,
pe lîngătrăsăturilecaracteristice
dialeduhli,.francon
deslld«,pot fi surpriusc
urmesiguredin
alte dialeelevorbiteîn patriade originede cătrestrămosii
coloniştilor.
Situatiaaceastaeste
per:fect
comparabilă
cu ceaa altor"iuSl]le"
delimbăgermană
dinHOlui'mia,
în primulrîndcua
,.insulei"
delimbăgermană
cunoscute
subnumelede "dialeclul
săsescdinTnmsilvallia".
C2racterul ,.mixt"al acestuia,intuitşi prohatde cercetălori
ca AndreasScheiner
sau Karl Kurl
Klein,esteastăzireCU!10SCU
t de mareamajoritatea gcrmaniştilo]'.
Ca toatelucrărilereferitoare
la dialectele
vorbitede populaliagermanădin Homilnia,
studiulKalharinei
Barbaprezintăinteresşi pentrucercetătorii
limbiiromi\ne.
îndeosebi
pentru
ceipreocupaţj
deîmprumuturile
deoriginegermană
dingraiurile
populare
româneşti.
Etimologia
multoradintreacesteapoatefi elucidatănumaidacăsîntavuteIn vederereflexele
dialcclale
din acestegraiurialecuvintelor
dinlimbagerman:1
"standard".
tirlelecuvintedlalectale
şi regionalerom{illcşti
cucirculatie
restrînsăau acelaşicaracterşi Îngraiurile
germane
dinHomânia
diu (".ilrc
eleprovin.
F. Al"vinle
G.MIHAILA,
Sindi!de linguisficâ
şi filologie,
Timişoar
a, Fac!>1,
1981,290
p.
Aşacumprecizează
a utrruJIn Cuvîntînainte,"studiilereunitI'aicise referăla uneip
aspectemaipuţ.incunoscuteale slavouei
calimhăde culturămedievală
in 'fărileHomilne,
alp
limbiiscrise1nepocavecheşi aleistorIeilingvisticii
romanice
şi româneşti"
(p,5).
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Carteaaretreipărţi: 1. Ltiscri
pţii şi mauuscrise
: 2. Dinistoria.
linţjntsticii
romanice
şi
române$ti;
3. Proţiluri.Primapartesereferăla celemaivechiInscrlpt.li
cunoscute
aleromânilor
transilvăneni
(1313--131·1
şi 1408, Streisîngeorgiu
- oraşulCălan,[ud. Hunedoara),
la
clrculatia
europeană
si partlcutarităti!e
lingvistice
aleEoanolieiiurului
dela Tteinis,
tnscmnătatea
j'jJologică
a manuscriselor
lui GavriilUriede la Neamt(1424--144\)),
Codicele
popiiBratntdin
Braşov(15;)9-1560)
- primulrnanuscris
românesc
precoresian
datat, precumsi la vechimea
manuscrisului
românesc
din Cotii
celedela Leud(1fi21--1(;'3:3).
Parteaa douaesteconsacra
t,l
unormarilingviştistrăinicareau inclusşi Iimharomânăîn cercetările
lor (FI'.Miklosich.
Dj,
Daniele.
A.MeilIet,
C.Tagliavini,
]-CA.
Budugov,
S.R.Bcrnsl.ein).
Ultimaparteesteconsacra
tii
activltătiiluiE. Petrovici,
IorguIordan,Al.Hosetti,Al.Graur,D, Macrea.
Lucrarea
seÎncheie
cu nurezuma
t Inlimbilefranceză
şi rusă.euun indicede autorişi [Inulde cuvinte.
Carteacontinuă
unelepreocupări
maivechialeautoruluişi seadresează,
princonţinutul
ei foartebogatsi variat,specialiştilor
românişi străiniprecumşi tuturorcelorinteresatide
sludiullimbiişi culturiiromânest
i.
Concluziile
autoruluislnl Întotdeauna
bazatepe o documentaţie
largă,impresionantă
şi mereula zi. Sîntcorectate,
adesea,informuţiiale cercetătorilor
maivechiprivinddatarea,
localizarea,
citireaşi interpretarea
unordocumente.
/\.111
reţine.aslf'el,aici,argumentaren
că
Evanqbelic!J"l11
dela Reisnsnu cuprinde"rolIlfmismelc"
ce i-aufost atribuite,part.icul
aritătlle
respective
fiind,defapt,mediobuleare
(v.înspecial
p. 38- ,10).
Autorulsusţine,eubunădreptate,
că .,trehuiesă ne întoarcem
mereula studiulizvoarelor,
al textelorîn discuţie,să lc supunem
proprieinoastreanalize"(p. 47).1\rnreil1e,de asemenea,
studiulminuţiosal Codicetut
popii
Bratul,cu text slavo-rumân,
o copiedupămanuscrJse
maivechi,document
careperrnit
e o mai
bunăcunoaştere
a "atmosferei
culturalepreeoresiene
din ŞcheiiBraşovului"
(p. 88)şi care
dovedeşte
"o circulat!e
mailargădecîts-apul.uL
presupune
anteriora primelortălmăciriromâneştiprecorcslene"
(p.103).Autorulcombate.
Întrealtele,sidatnreaexagerată
(1391·-1;,021)
ilCodt
ecţuidela Ietrd,subliniind
totodată- lucrufiresc- ideeacăs-ascrisromân
estesiînainte
de Scrisoareo
lu!Neacşn
(1521).
Dealtfel,G.Mthăilă
a publicat.in 1974.unDic/io;wr·ollimhii
române
tiechi
în carea adunatcuvinteatestateintresfirşitulsecolului
al X-leaşi începutul
secoluluial XVI-lea.
Studiileconsacrate
lingviştilor
31nintiii\mhogătesc
unelecapitoJeprivind
lingvistica
romanic{t
şi românească.
Sîntpaginiscriseeu multăc:lldl1r;l
(amamintiinspecialcelereferitoare
la A.Meillet
.siAl.Gram·).
Nulipsescnieiunelerezervesauobservaţii
eritiee.formulate
însăcu
multăelegan\.ă,
fără spiritjJolemic.
NouacarLe
a lui G.lVIihăiIă
neoferăolecturănunumaideosebit
deinstructivă
şi dentil:'i,
ci şi foartepliientă.
Sfefan
'Giosl1
ELE-"IA
SCARLATOlU.
Relatiilingoistice
ale aromânilor
CUslaviide sud.Cuvintede
oriyines!arnl
..BuellreliEditnraLitera 1980,189p.
J
I
LucrareaI"':lenei
ScărJătoiu.
consacratăsuhstantivelor
de orig'ineslavădin dialectul
arowân,estenu numaio reluareşi o continuare
a unorpreocupări
aleluiTh.Capidan
(acesta
a publieat,In 1925,la Bucureşti,
Elementul
slavîn dialcelul
aromân),ci şi "unomagiuplinde
rccunoştinLi'i"
(p. 5) adusacestuineobositcercetătoral dialectului
aromân.
Autoarea,binecunoscută
pentruvalofoasele
ei contribuţiila cunoaşterea
dialeelului
aromân,a aleătllitaceastăluerarefolosind
textevechi,texteaparţinind
perioadei
latinizante,
manuscrise
existcnte
În Biblioteca
Academiei
R.S.H.,culegeride folclor,informat-ii
dinALB,
dicţionare
de tol fclul,glosarele
ee insotesclucrărileasupradialectului
aroman,studiilemai
importante.
asuprastructuriiacestuiidiomprecumsi informatii
lingvistice
culeseIn anii1974
şi 1975elela a]"o!Ililui
dinţaranoastră.Deşiautoarea
nua avutJlosibilitatea
săefeelueze
auchete
la aromânil
dinPeninsulaBalcanică
(Jl.:13),trebuiesă remarcăm,
ehiardela început.,.
!Jogă.ţia
materialului
lingvistic
adusÎn discuţie,Pc bazaaeesLui
materialElenaScărHitoiu
a putul1"ormulaconclUzii
importanteşi numeroase
privindformareaşÎ separareadialectului
aroll1l1n,
formarealimbilorsIave, întreruperea
cOlltactului
lingvisticîntre teritoriulrOlllanizat
dc la
nordlllşi sudulDunăriietc.
BazaInerăriio formcază
clasificarea
tematicăa termenilor
de origineslavădindialectul
aromân(p. 38·_·118),
glosarul(p. 119--1
:38),loculImprnmu
turilorvechislavcîn dialectul
flromân
(p.1:39--157),
apoitrăsăturile
definitorii
si eronologia
împrumuturilor
slaveîn dialectul
womân(p. 1:j8. 174).
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Cele318cuvinte-titlu
(la acestease adaugămultevariante,sinonime,echivalente
din
celelalte
dialecteromâneşti
etc.)sintclaslricatc
tematic,dupăcumestevorbade culturamaterială,casă,curte,aşezăriomeneşti(87de cuvinte),agrieultură
(18cuvinte),regnulvegetal
(49de cuvinte),faună(4:\de cuvinte),naturaînconjurătoare
(34de cuvinte).corpulomenesc,
boli,medicină
populară(20decuvinte),
culturaşi viataspirituală
(:-30
decuvinte),
relaţiisociale
şisocietate(37decuvinte).Majoritatea
substantivelor
slntcomune
dialcctclor
arornân
, meglenoromânşi dacoromân
şi "indicăo evolutie
lingvistică
generală,
dacăiui identică,
celputin{Darle
asemănătoare
a dialecieior
limbiiromânecomune
In epocaprimelor
lor contactecu slavii meridionali"(p. 1,19).Dinaceastăcategorie
fac parte,întrealtele,coasă,culâc,gliş!il',
jar, leasă,
lJ1pâlă,
tuijiiă,obiăticu,
ploscă,prag,sită,ubor,l1!Jr6.dâ.
Existăşi cuvintecomune
care"ani;'!:i;rat
iri-r!îItlecl
Intr-operioadă
cîndnumaiputeafi vorbadeuncont.inuum
lingvistic
Întredacorornânt
şi arotnâui"
(p. 155).Reţinemaicicîteva:izliă"sous-sol,
cave,cellier",uraţ)"valeeu maluri
abrupte,prăpasti
e",şmnâ.f'euillage
; copeau",
Exemple
ca aceslea ca si elemen
leleslaveexistent.ela dacorornâni
şi necunoscute
aromănilor
ibcjenic.
pod,sâaieetc.)sîntodovadăa existenţei
unordlferenţieri
dlalcctale
subaspectlexicalîncăinaintede separareadialeclelorromâneşti
şi, totodată,un argumentîn favoarea"autohtonismului
aromănilor
În PeninsulaBalcanică"
(p. 157).
Lucrarea
EleneiScărlătniu
arc în vederesubstantivele
împrumutate
înaintedesepararea
aromânilor
de celelalte
ramurideromâni,Acesteîmprumuluri
dinslavăsînt împărţiteîn două
grupe.Ceadintîicuprinde
doarcîtevacuvinle dincaredouăsîntdale,pe bazalipseimetatezei,
ea avîndîn modsigurorigineslavăcomună:gâl'dinâ
şi qăoran"gramlcorbcau"
(p.1(0).Aceste
cuvinteal' fi pătrunsîn dialectularomânîntresecolele
al Vl-Ieaşi al VIn-lea,ca sinonime
ale
unorcuvinteautohtone
saude originelatină.A douagrupăcuprinde
substantive
Imprumutate
întresecolele
al IX-leaşial XIV-lea,
cu"anumite
dif'eren
l.ierlIndialectele
şiIimbtle
slaveevolua
le
din limbaslavăcomună"(p, 1HO).
Aiciautoareadistingetrei categorii:împrumuturi
vechi
(sud-]slave ca {Juv6zdu,
jar, mac,pâde"padin[,",
]!ol6c"recoin
: tanierc,lerrier?; vague1",
sfo!l,ulitâ,zmeu;)împrulllutnri
vechisud-slave
propriu-zise,
eumar Ii arâs/olÎcâ,
ce/nic,crap,
lălâ,pişlireâuă
'·;,;intl'c
; grotte; gram]J'oeher",
plâsâ,leslâsi Împrumuturi
vechi.
sud-slave
răsăritene,Intrecareamintimcuşârc,,\\table
(euclayormage)
; sechoiril !lWlS",
Ic6.sâ,
moâşle,
smearâ
"planteprintanii,re
clonton fait desgalette.s",
streâhă"avant-toit;espacede passage",
ş6pul
"tuyaupar lequelconlel'eau.cJ'unesOllrce",
ub61'.împrumuturile
vechisud-slave
răsi:il'itenc
cuprind,la rîndullor,trei grupe,dupăcumau trăsăturivechibulgare(cîrpă,cupânâ"copaie",
gâuână"găvan",
mejdâ"rive,rivage"ele.).mediobulgare
(coâie,
gărgâllin
"gosier",
.osÎndă
etc.)
saumacec!ouenc
(cuc61
"coq",dub"numele
uneipădurifoartedesediuAvdela",
olâgâ"humidite
:
mausse,
Corce,
energie"
etc.).in aceastăa douactapăcorespondentele
sinonimiee
începsă in:
joel1iască,
uneori,vechiitermeni.
Ku Ii!)sesc
dinlucrareniciunelereferiri18elementele
slavenoidin dialectularomiln,
bulgăreşti
(meâră"recipient
eu ))oisservantil la distrib\Jtioll
du lait",p61â"petitpot CI!Lene
avecanse",slrdgâ"ruelleil eonduire
les brebisdansla bergeric"),
slrbocroate(gllsac"jars",
scomiÎ"boUc,
hotline",
şlwâr"roscau
ilbalai,jonc")saumacedonene
(lu::1ncâ
"vigne",
sad"plan!
de vigne").
Glosarul
amintit,cuprinzînd
76de cuvinte-titlu,
estefoarteimportantdeoarece
aduniî
suhstantive
considerate
în Dictionarul
dialeclului
aromânal lui TachePapahagiîmprumulmi
sIave,"darcare,supuseuneianallzemaiatente,s-audovedita fi derivatearomâneşti,
dacoromânisme
san de alte origini(împrumll
tate din limbilleslave)"
(p. 11\)).De asemenea,sînt
induseîn glosar,:sllbstantive
a eărororigineslavăesteîndoielnieă
sauinsuficient
demllnstrati'i,
precumsi un numărde caleul'Î,de ,<semilmprumBtuti"
creaţiiaromâneşti
ele·la rădăcini
slave"(p. 119).Astfelbabâ,cunoscut
şi_în altelimbi,ncslave,esteexplicat"prinapartenenl,a
la limbajul
infantil"(p.120).BWlliJar
"UiUlI"
areorigineonomatopeică
şiS"H
r{,spîndit
în limbile
snd-slave
dela români,dupl cumaratăsufixulromânesc
"al'«lat. -arias).Rivul,susţineautoarea.esteun elemellt
cecaracteriza
latinitateabalcanică
în sccolulal VII"lea,de unde"este
elepresupus
influentalatinităI.ii
balcanlee
asupraslavi10r
dinregiune,şi nu invers.Dealtfel,
termenul
bivo[nu esteînregis-Ln1t
maldevreme
elesecolulal XlV-leaÎill1lciunadintrelimhile
snd-slave"
(p.120).iHişi!â,
admiteautmrea.nu arenimica facecuv. sll.Il1'tJMca
(p.12.7),
el explieindll-se
prindaeOl'omanlsmul
mînaşiJii,
cu sincoparea
uneisilabe.La fel,şllbâestedacorOlnânlsm,
nuÎmprttmut
dinslavii(p.1'15),
dupăcumlJirvÎritâ
vinedinncogrecescul
spşpvt'(}O(,
nu dinhg,vcoerica
(p. 13().
Maireţinemcîtevadintreconcluziile
Cl!caracter
la ctlrcajungeautoarea.Astfei
arhaismele
fonetice
dindialectul
ill'Olllfm
dovedesc
că::rcest "a rămasÎnstadihldedialect
al
limbiiromâne,
pu1;.in
în fazaJ)ecare
o surp;indem"
H9,al
nota.
9):Separarea
dialectelol'
sud-tlunftl'ene
dinccl
româna
comună
nua avut
locinaintede(p.
secolul
Xl-lea.
În sfîrşit,lmpru
mii-
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turtle
slave
"n.uau(p.
afectat
structurainternăa formînd,
ci dimpotrivă,
au fostadaptateconform
leg1lor
acesteia"
174).
Ne-amtngăduisăfacem,în încheiere,
citevaobservaţii.
Cititorul
ar riuri
-detoate,ca autoareasă lărgească
aceststudiuprincercetarea
şi a al!:orcuvlnte
(verbe,adjectiveetc.).
Se ştie că, în general,elementele
de imprumut
pătrunddupăo perioadărelativlung'"
de contactcu altălimbă.Amcrede,deaceea.că ideeaant.oaroi
că hnprumuturHc
vechiSla':
dindialectul
aromân(şiceledindialectuldacorouian)
datează .,lnCil
dinepocaprimelor
contacte
alepopulaţiei
slavecuvorbitorii
dialr-ctului"
(p.17:3)
ar maiputeafi discutat
ă.
La p. 75se dă alăturide ar. !]lw6zdll
,,{;pine
piquantc".
şi dr.
careparca fi însă.
verbI (A.Scribannotează,într-adevăr,
În dictionarul
său,p. ;:;46, formagdl'ozesc).
Amcredecănu esteeu loluldeprisoss<'i
semnalăm
şi uneleeroride
privindcuvintelerrantuz
eştt: grigolle,
grigollier
(p.71.)în locdeqriolie,
ariotiier
; tIlC111
(p.
(p.83),
poison(p.84,120),salte(p.91),bancile
(p.96),pie(p.103)Înlocdelillcul
; [aucon
, P"'"""f1,
saU'le,
hanchc,
pien(vezişi p. 84,86.88,12H).
LucrareaEleneiScărlătniu,
deosebit
deimportantă
pentrustudiulistorieilimbiiromâne
în general.
seînscrie,prinbogăţiainformaţiei
şi ţinutaştiinţ.ifică,
printreeontribu\iîle
deprim
ordinla cunoaşterea
dialectului
aromân.la studiulraporturilor
lingvistice
ale aromâniln»
cu
slaviide sud.
.';)lefan
Giosu
GH.IOHDACHE,
MărturiielnolinglJislice
desprevechimea
meseri
ilorpopulare
româneşti.
StudiuCllpriviresnecială
la Oltenui,
Craiova,
Scrisulromânesc,
1980,190p.
Materialul
debazădela carepleacăcercetarea
lui Gh.Iordache
esteculesdeautorprin
anchetedirecte,efectuate
in 74delocalităţidinOltenia.
Seadaugăapoiinformaţiile
dinatlasele
lingvistice
romănest.i
precumşi din numeroase
lucrăride dlalect.ologie,
etnologie,
etnografie,
istorie,toponlmie,
folcloretc.,autorulfăcîndo cercetareinter'dlscipliuară.
Dupăo prezentare
criticăa bibliografiei
privindtcrminotogia
meseriilor
se vorbeştede
irnportanta
studiertlterminologiei
mest.esugărcst!
pentruea apoisă se analizeze
structura,repartiţiateritorialăşi perspectivele
etnografice
ale centrelorde producţiemeştcsugărească
din
Oltenia.Capitolele
consacrate
lexiculul
mcseritlor
(estevorbade terminologia
olăritului.a .prelucrăriilemnului,
fierululşi pieilor,a conrectlonărll
tmbrăcămin
tci, a fabricăriîvaruluişi a
7.idăriei)
au()structurăfoarteasemănătoare,
cilitol'ulputîndurrrlllri
evolutiaacesteilerminologii
Îu strînsălegăturăcu fazeleprocesului
deproducţie,
eu "tehnicadeJueru",cu."capacitatea
cl.e
innoire
a
l?roducţiei"
(p.
5)
..
Utimul
cp!tol
nrmărştc
-este
vorb
în
speei,l
de
prelcrarea
lemnulUI
ŞImodelarea
luLulU1
- dennnurtle
metaforIce.
Lucrarease inehelcGUconcluzl\
foarte
detaliate(15p.),cuun indiceal numelor
delocuri,Ullindicede cuvinte.si;expresii
şi CI190de
reproduceri
fotografi
ce.
'
în ceeacepriveştelaturalingvistie{t
a acestuistudiu.amsublinia
înspecialdouăaspecte,
strînslegate,de altfel,Intreele: cercetaTea
etimologiilor
şi analizastalJstieă
a cOl11pozil;.iei
pe
origini3 terminologiei
meseriilol'
avuteÎnvedere.])eaiciautorulajunge:în chipfiresc,la concluziacă "nueJeul
nrineipal"
al "micl'osistemului
terminologie"
al meseriilol'
estealcătuitelin
cuvinteautohtone
şilatine,ceeacepuneînrelief.,Iondul
străvechi
aleivilizaţici
săteştiromâncşti"
(p.ii).continuitatea
poporului
românsi a limbiinoastrepe teritoriuldela nordulDllnill'ii.
Alltorulfoloseşte
metodageografiei
lingvistice
alăturide ceaetllognlfieă
si, uneori,de
ceasocio!ingvistidl.
Anchetele
811fostefectuate
nu numaila saLe,ci şi în citevaoraşe.LoealiEt\lleaucheLale
sînt răsplndite
În întreagaOltenie.fapt carea permisstabilireaunorarii lexicale.HărţilenI'.8,11,12,13,14,15sintelocvente
în acestsens.Dacănereferim,
spreexemplu,
la Cearlinurmă,intitulatăCercei
(alcătuitfi
pe ha't.aîntrebăriiindirecte:Cllmnwniţilegâ/ura
CUeurcprindetileueade{oUre
?) constatăm
c{tîn jumătateadesud8 Olteniei
s-arăspunsginj,
'Inparteadenord-vesL
a provinciei
s-anotatcercei
iarîn ceadenord-est,
Tune.
Ariaelenord-vest,
conchide
autorul,estecelmaibin8conturatădintretoate.Aieis-aup;'islrattermenivcchiea
(f11fări
"stinghii
careunescparteadejosşi desusa jugului",CâtlI.5â
"bucatăelelemnsandeficr
îndoit.asezati!
deasupra
nroLapului
şi formînd
scobitnl'a
în careseprindejugul",scaun(lacar),
lIirlejelcoTotaicis-aufixatuneleelemente
slrbe?lÎ
carelipsescîn celelalte
ariiolLcncşti.
canâpla/
"obaclă",
fâpşanu(rotii)"masade la roataolarului"etc.
AutorulinsistăasupraInptulnică "microsistemul
terminologie"
al fiecăruiale'!teug
pOjJular
a suferit.eu Lirnpul.
schimbări.
Terminologia
s-aîmbogăţi
1 mereu.deşinn în aceeaşi
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măsurăpentrutoatemeseriile
populare,
DacăÎn ceeacepriveşteprelucrarea
Ilerului,cizrnăr!a,
confectionarea
lmhrăcămtntet
Iexicu]s-a prirneni
l mult.păstrtndu-se,
binelnt.eles,
şi aici,termeniifundamentali
latinisau autohtoni.în schimb,In olărit,fabricareavarului,meserli"a
cărorevolutieţinenu atît de progresul
tehnicilor
şi uneltelorde lucrucit de aspiraţiasprematertalizarca
cit maibogatăşi maivariată:elrndemmărti
şi fantezieicreatoare"
(p. 161),terminologia
specifică
a rămas,în liniimari,ceatnltlală.Aleiprocentul
Iexiculul
latinsi autohton
estefoarteridicat(vezip. 158).Astfeldeexemple
"eonsti
tuiedovadaceamaigrăitoare
a vechimii,
a continuităţii
neîntrerupte
a mescriilor
populareromâneşti
fundamentale
şi atestăspecificul
practicării
lorîn epoc!maivechi".eleputindservica "indiciu
pentrua intelegecumarătaodinioarăşi -mlcrosisternul
terminologie
i' al mesertilor
care,cu vremea,au cunoscutschimbări
mari"(p. 162).
Pentrua explicastructuraterminologiei
diverselor
mcserti,straturilelexicaleautorul
ia în dtscutie,
în fond,patrucategorii
deelemente:
autohtone
silatine(brîu,toale.olar,Iesietc.);
formatitrornânesl.i
dela elemente
moştenite
saudela cuvinteimprumutate
(boitcolă
"rotunjire,
arcuire".
muie/oare
"vascuapă"etc.); împrumuturi
dinalteIirnbiibruş"disculdelemnpc careselucrează
ceramica",
zeţamăr
.amealtă
deformaunuiciocandefiercare,la capăt,arenn şanţ
pentrua prindecercurile
defiercindse bat pe hut.oi
" etc.); cuvintepătrunsedinaltegraiuri
romanesti
salidinlimbaliterară(oăcălnială
,;tencuiaIă",
angobă
- fondulvaselor
sedăeuancobă
saucaulină,lilarţjă- vaselese daueu smaltsaulilarqăetc.),
Autoruldiscutăşi influentele
graiuluioltenescasupracelortransilvănene
vecinecăci
,,'1existatşi o mişcaretranshumantă
- de proportf!maimici- a locuitorilor«părnlnteni
»
din parteasudicăa cîmpiei,careîşi trunitcauviteletn timpulveriila munte"(p. 167).G11.
Iordacheurmăreşte,
totodată,şi influentele
rornâncst.i
asupralimbilorstrăinevecine,în care
au pătrunscuvinteea baieră,butoi,căldare,
ciuiură,cupior,ciur,pieptar,puttnă,nalrăetc..
Împrumuturile
făcutede-alungultimpuluidinlimbistrăineau dus,adesea,la crearea
unorseriide cuvintesinonime
cumar fi prăjuiă-ţuu-cumţiănă-manetă
saustropclniţă-somoiaţjpraţtoriţă]). 113,115).Blnelu
leles.sînt urmărileşi dispail.iile de termeni,legatede "iesirea
dinuza obiectului
pecareîl exprimă"
(p.\l5).Separcc;\celmaimultpierde,astăzi,terminologia
prelucrărll
lemnului,
deoarece"decîtevadecenii... sferaîntrebuinţării
lemnuluica materie'
primăs-a rest-Instreptat,dar substanţial"
(p. 171),
Tabelele
statisticedinlucrare(p, 68,86,114,123,129,1:-\8,144,
158)sîntminutios
alcătuite,11ajutăpecititorsăurmărească
îndeaproape
structnratormlnotogiei
meseriilor,
dupăcum
cele17hărţidincuprinsul
lucrărfdauoimaginea centrelor
de olari,vărari, cojocari,
pictrari,
a centrelorde preluerare
a lemnului
etc.saurăspîndirea
unoradintretermeniidiscutaţi,cum
ar fi Înflora/-giitii-ruşilurâ-brezâlllră
pentru"inflora
tul (vaselor)",
lllnâm(osiei)
- mâru(osiei)
..
opor.
Vomface,in continuare,
citevaobservatii.
Amcrede,maiîntii,ciînu eranecesarea discutiatermeniJor
cercetare
multidisciplinară
şi cercetare
inlerdisciplinară,
dincapitolul
al 1T-lea,
să fie atit de dezvoltată.
Numărulde înLrciJări
referitoare
la meseriidin NALRnu estemai marc decît cel
din ALH (p. 16). AtJaselelingvisticeregionalesporesc,înLr-adevăr,
în compara(ie
CU
celenaţionale,
ret.eaua
depuncte,darreduc,deregnlă,număruldeîntrebări,faptcafepermite
scurtareadurateianchetelor.
Astfelnumărulîntrebărilor
folosite
pentruNALHreprezintă
mai
puţinde o treimedin celal Intrehă.rilol'
chcstionarelor
cu cares-a eulesmaterialul
lingvistic
pentruALH.
Ar fi fostnceesare
detaliicu privirela chestionarul
folositde autorpentruanchetele
efectuatepc teren(1).28,:31,:i2),
În eecaceprive:;;te
cuvintulslnlll!(p. 47), cu "originecontroversată",
credemcă
trebuiacitatăşi o lucraremainouă,a lui IonGheţie,[n legă/urâ
CUclimologia
1 i străin,SCL,
1\)75,nr. 2, p. 175·182,în eare,dupăpărereanoastnl,sepropunsoluţiilecelemaiplauzibile,
maialeseălat. e:rlerrwlls
invocataiciare,faţăde*e:rterrfnus
(acestadinuflmlestereconstituit
eleOvidDensllsianll),
avantajulelea fi atestat.
Cuvintulinfiorat(p.53)trehnieexplicatdela În- flori(pl.), nu de la Îl1-+ {'Ioarc.
La acecasipaginăse spunecă lmmă,.areoriginegrecească".
DefaptIlllmă
piltnmde
in
Iimbnromână
dinbulgară,Dealtfel,citatulelatde autorîn legăturăCl]acestcuvInt,imedia!
moijos,dintr-oluerarea luiJ-1.J\Iihăescn,
estefoartedar: "Dela greeia trecutIntiila slavi,
apoip,'inaeeştia3 ajunsla populaţiaromanizată
dinţinuturiledunărene".
în le,;ăturăcu brîu,îmbrÎnare
(p. 54·-55),-ar fi pututfolosişi lucrareaZamfirei
Mihail,
Terminologia
porllliui
popularr()mânesc
Înpuspee!i/J(l
etnolinguislicâ
comparatil
sud-est
europeanâ,
Bucuresti,
1978Ip.1;)5-156şi hărlilelA,17dela p. 22:),respectiv
226),amintită,de alEr,!.
de autor b p.7.
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Dacăruşeali:
estederivatdinrosu(şinu dinJntlnittvul
roSi).1--eală,atuncinu maipoate
fi considerat
"abstractverbal"(p. 56).
Capitolul
consacrat
terminologiei
zidărieiestelipsitde tabelulstatistic.Aceastăterminologienu esteinclus,\
niciIntabelulstatisticfinal(p.158).
Beneficiind
de o informaţie
amplă,de o cunoaştere
temeinici!
sub aspectetnografic,
lingvistic,
istoriea domeniilor
abordate,
lucrarealui Gh.Iordache
aducecontrlbut.ii
importante
la studiulterminologiei
rneseriflor
dinlimbaromână.
ŞicţanGios):
"LINGUISTICA",
XIX-XX (In memoriani
MlianGroset]
Oblola),
Ljubljana,lti7\)
Celedouăvolumecomemorative
pentruclaslcistut
MilanGroselj(1022-1079)contin,
in primulrind,douăst.udtiumagialc
: ErikaMllevic-Ga
brovccrelatează
desprelucrărilelingvisticealelui Groselj(OberProîessor
Milon.
Groseljs
totssesischaîtltclics
WCl'k,
nr. 1, p. 7--2,1).iar
KajetanGantardesprepreocupările
de istorieşi criticIiternrale omagiatulul
(1'1'0[.
Miron
Groseij
in.titerainrona
zqodooinaş,
Meritele
profesorului
dinLjubljana
In domeniul
edităriiunor
textecomenl:ai:e
(Horaţtu,
Cicero,
Tacit),lucrări!c
saledestilisticăşi desintaxălatinăsintbine
cvidenttatc,
iar dificuHiiţiie
învăţămîntului
de toatezileleexplică,parţial,şi limitelepe care
savantulnu a reuşitsă le depăşească.
în continuare,
seprezintăI11C1'ări
aleeolegilor
şi elevilor
lui Grosel],
dintrecareremarcăm
studiullui P. Tekovcic
(Larnorţosiniass'.
nellir.di
nulnolita
dell'istroroman
:a, nr. 1, p, 143c-156),
R. Sirhn(L'uuton
ţnnte cotnme
nuuiiîestattondesrclations
desgslemc
dansle texiatte.
nr. 1, p. 157·--170),
S. K08ak(TheIlillilesaruitl:cGreeks,
nr. 2. p.
:3;)-·
48),A.Huckct.t
(Thelimitoiicn
s ofIlieLinnttisi
icanalgsi"ofliIC[(IT
IJtexts, nr.2. p. 1G!J
--1Rei).
Unsubiect"îndepărtat"
îl prezintăM.Petursson
: forrnclexi
prohlemele
cercetări!
Iing\'!sLlcii
în Islanda(nr.2,p.219-241).Cuinovaţiidecertăatractieni seprezintăCOlllllIJidrile
dearheologieşipaJcografie
aleluiM.Sasel-IZos
(nr.2,p. 11- 20),P. Simoniti
(nI'.2,p. 21--:IF;).
p'. Pelra
(nI'.2, p. <!B--60).
Acestomagiudepăşeşte,
printematicadiferen\iahî,
sferapreoeupărilol'
celuî
comemorat,
da!',înacelaşi
timp,surprinde
ambiant-a
decercetare
dela Ljubljana
Incare8. ltlcrat
si \1. Grosel:i.
Volumul
meritătoatăaten'ţia.
Il. Fassel
"LINflUJSTICA",
XXI, L.iubljana,
1981
"
Inchinatmemoriei
lui BozoVodusek,
nUIIlărul
elin1981al publicaţiei
Universităţii
din
Ljuhljanase deschide
cu un artieolselIlnatde acestînvălat(Obel'Nichionomalopoefische
i[mllischeSIj]1onymie),
arth:olconsacratsinonimiei
iconiee,în caresint aţwlizateprohleme
ale
ieonismuhli
lingvistic
vizîndll--se
o delimitare
a speciilor
subcaresemanifestă.
Cularginplical.ii
la limhileslave,stueVul
ia adeseain discuţieşi fenomene
caracteristice
limhilorvechi(latina,
gerlnanica)
insistinduneoripe chestiuni
de simholism
fonetic.
Unstudiudeosehit
de interesantal lui Gel'hard
Ernststabileştecă în compoziţia
"cuvintelortransparente"
intrăcelpuţindouălllorfeme
iarrestricţiile
definiţionale
aletransparentei
(Durchsichligkeil,
Transparenz)
se manifestă
prin lexicalizare,
printr-ulJanumitprogramde
formarea cuvintelor
şi prindalecaredepindde vorbitor.Cercetarea
seÎndreaptă
asupraunor
situaţiioferitedelimhilefranceză
şi germană
adeseacuabordarea
unorprobleme
elesemanlid,
maialesdinperspectiva
constituirii
semnificaţ.iilol'.
în douăstudiiample,HojanCopşi KennethShieldsadîncesc
probleme
alecomparatismuluiiudo-european
prinstahilirea
unorradicaliprimariiar eercelătol'ul
românHichardSîrhu
studiazăIn articolulsău raporturile
antonimiee
dintrecomponenţii
seriilorderivative.
O examinare
a rela\iiJo]'
posibiledintrenarare2literarăşi modelele
lingvistice
ale comunicării
oralese întîlneşteIn cercetarea
realizatăde AnnaBuckctt(Onliteraru Nal'ralilJcs,
Ficlionali/!]
andlileRulesof CO/l/Jcrsotfon).
ArticolulCOllslanza,
ripctizionc,
re(jrcsione.
unici/el
nell'erw!llzionc
dell'ilaliano
letterario
(autorPavaoTekavcic)
realizează
o explicare
a car8C'teristiciloI'specifice
alelimbiiitalieneliterarepchllzaevoluţiei
romanice
in generaJ
şiprin IJI'm;Hirea
preferenţillliî
a paradigmei
verhale.
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Temespeciflce
slavisticii
sîntabordatefie dinnerspectlvacomparattsmulul
Iingvtsticocnjtural(FedoraFerluga-Petronio),
fiedinceaa istorieilimbiişi culturiislovene
(AntonGrad).
Volumul
se Încheiecu o serieele.studiiconsacrate
limbiislovcne
,5iînvăţăriiei de către
străini(.JozeTopori1;ic,
OlgaMisesca
Tomle),
Ioan Oprea
"BOLETIN
DELABEAI.ACAIJEMIA
ESPANOLA",
lomoLX (AnoLXVII),1980
Celetrei caiete(CCXIX,
CCXX,
ceXXT)carealcătuiesc
tomulcontinuăa fi deschise,
ca şi In aniianteriori,deînregistrarea
şi definirea
unortermenicarenu sîntcuprinşiind!în
dicţionarele
Academiei
darcirculăîn vastulspatiudelimbăspaniolă.
maialesînAmerica
latină.
SintInregistra
terie asemenea
sensurile
noipentrucuvintele
vechi,prccnrnşinneleformerieliterareeaucuvinteneologicc
Imprumutate.
Inrticat
lllcasuuraextenstunil
geografice
şi asupra
domeniului
şi stabilircaetirnolualel
fac dinacestmaterial(înmareparteprimitprin corespondenţă)o sursiiimportantă
pentrurealizarea
unuidlctionsrcît maibogatal limbiispaniole.
Contribuţii
Iexien-semanttoe
importante
aducşi articolele
specialeconsacrate
unor termenica alma,anima(analizaţi
de Raf'aelLapesa)şi paladino (analizatde TeresaM. Rosst).
Valoarea
semantică,
genezaşi reparfiţlageografieă
a unorinterjecţ.ii
şi adverbesînt obiectul
cercctărlt
luiAnge!Pariente,iarThornas
Montgomerv
examinează
cîtevasituaţiiale corespondentclorronettcu-semantice.
Depredominantă
orientare
filologică,
revistareuneste
studii,realizate
de HubioGolJz{dcs
Lorenz
o. DarîoVil]anucvllşi
altii,asupraunormanuscrise
dinepocamedievală,
ProItomonMeuendez
Pidalestepledoaria
lui DarioVillanueva
în carese susţine,Împotrivaopiniilor
lui HcnePellen,că operamonumentală
a lui Mcnendez
Pirlalnu umbreşte,
ci stimulează
dezvoltarea
filologiei
spaniole.
Dinoperaerudituluiportughezdin secolulal XVII-lea,Manuelde Far!ay Sausa,
unuldintreexegeţii
luiCumoes,
sîntcomentate
adnotatlile
bilingve.
în specialceleportughezo,
spaniole,
of'erindu-se
precizărişi detaliiInlegăturăcu Întrebuinţarea
spanlolcl
în teritoriile
de
limbi"portugheză
(SavicrNufiezC.).
Marghcrita
Morrcalc
semnează
unstudiudegramaticăistorică,iarDiegoMarinstudiază
distributiageografieă
3 formelorde subjonctiv.
StudiiledeIiteraturăsereferă.
1:1teatrulluiCervantes
(FrancoMecegalli)
i la Influenta
teatrululspaniol
asupraluiMoliere
(II.Hecoules).
tin articolamplu,
realizatdeMarttneleHiqlleur,
inventariază
şi analizează
contextele
in careapartermenice desemnează
armeleperSOJJale
In
capodopera
medievală
Amadis
deGau/a.TeoriaSlillllui
la Anjollio
Machado
esteobiectulcercetăriilui rahlo SauraldePou.
ŢoanOprea
"ZElTSCHHIFT
FORBALKANOLOGIE".
XVI,nr. 1·-2, Hllll
Celmaiimportantstudiudin cunoscuta
!".wistă
este,fărilîndoială,cel al editorului
NOl'berl
Heiter,Jjalcanologia
{JZlO
Vadis? (nr.2,p. 177·-224).
Aid sepunesubsemnulîntrebării
un
întreg
complex
de
opţiuni.
metodologiee,
atît
al
celor
iniţiate
deThunnlann
şi.
reluate
şi amplificate
de Reiehcllkron,
cît şi al celorîncepu
le de Kopitar.J-leitel'
defineşte
cele
două
direcţiipc h<,za
procedeelor
folosite,
numitede el cel al "subtraciiunii"
şi celal "substituirii"
In primulcaz,dupăeliminarea
elementelor
lingvistice
convergente
dintremaimultelimbi,
nI'rezultao !îmbă.,illij,ialfl"
(aceastăpremisă
fifostşi esteadoptatămaialesîn rnportullatină
- limbileromaniee,
dar ea duceşi la ev.idenţ.ierea
presupuselol'
sllh'llrnte).
Procedeul
.,substituirii"Elegaldenoţiuneade COllVCl'gen!il.
şi aiestăevoluţiaunorlimbieterogene
cătreo cospreinterferent.e
Lotmaiaccentuate.
Heitersugerează
limitelefiecărei
obsta.colul
celmaisemnificativ
al oricăreicompariiri
: o limbi!izolatănu sc
SllPUltunorpreceptede logicăforma];',.
uneicanzalilă\i
neeel!ivocc.
În acestTeJ,EcHerse
aflăÎn vcrinrltatea
luiWandruszka,.
îngerdndsi'iexplice"criza"ba1can9J.ogiei
actualeprinfapt.uJ utilizc"zi!
concl'.pte
jJn:;aschematice
(limbălUlică,popor!con1Ullitate
cLalon,
linearitatea evoluţieilÎnL;vistice
elc.).
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Fcarteinteresante
sînt şi referatele
lui P,upprecht
Rohr(nr. 1, 76-81)desprecoincidenţelelexicaleromâno-albaneze
datoratesuperslratulul
turc,al lui ChrrstoVnsiliev
(nr. 1,
p. ():î-100)despreBolcantsme
- staoisme
-- europeriisme.
noţiunide primăimportantăÎn
stabilireatransformărilor
istoriceale sistemelor
lingvistice
şi ale raporturilor
permanente
Intreele.În primulvolumal revistei,seaduceun omagiucunoscutului
lingvistalbanez
Eqrern
Cabe](1908-Hl80)
de cătreBojkaSokolova.
DagrnarBurkhurt
, apelîndla metodede matematicăformalizată,
descoperă
Jegităţ.i
interesante
In felulconceperil
substantivelor
colective in limbilebalcanice(nr. 2, p. 129··154).Semnalăm.
de asemenea,
competenta
comentarea cărţiilui ArttonVraciuLimbadaco-qeţilor
de către1(1au8
Steinku,
caremaiprezintăşi
o gramatică
românească
("moldovcneaserl")
apărutăla Chişinău
şi primulvolumal scrierilor
albanologului
Al. Xhuvani.În genernl,
seriozitatea
şi competenta
revisteide la Wiesbaden
,
reiessi din celedouăvourneale anului19SL
H. Fassel
"THAVAUX
DE LI:-.fGUTSTIQUE
ET DELITTEH.ATUHE",
XIX, 1, Liuauistiquef1hilo!ogieSlutisttque,
Strasbourg,
1981
Seriaconsacrată
disciplinelor
lingvistice
il prestigioasei
revistede la Strasbourginserează în primelepaginiun articolsubst.an
tial de dialectologie
istorică,semnalde Stewart
Gregory
(Lediolect
e nialion
anan!1183),
In carese stabileşte
pe bazatextelorvechidinWalloniaprincipalele
trăsăturiale dialectului
vorbitÎn aceastăprovincie
În primajumătatea secoluluial XII-lea.Sîntdiscutatecriticvechilepărerilegalede separarea
şi existenţadialectului
wallonşi a uneilimbiliterarecorespunzătoar«.
Pebazaunorlexteinedite,autoruldemonstrează
că Îl]aceastăregiuneexistachiarmultinaintede 1.165
un dialectconstituit.
Efortulde a reconstituirealitatealingvistică
carese ascundesuh diferitegrafi.idă studiuluiun evidentearactcrfilologic.
Laturafilologică
devineşi maipronunţatăîn următoarele
douăarticole,semnatede
FranzLebsanf't
şi de GillesItoqucs,deşiprimuleste orientatmai ales spre chestiunide
stilIsttcă.
Cunoscutul
filologPaul ImbsreiaIntr-unstudiuamplu(Viilonscol
asttqne
Z}') temă
desabordatăde exegeţiIncepind
cuultimeledeceniialesecolului
trecut.Helnterprctînrt
numeroasepasajedinoperalui FrancoisViIlon.cu o insistentădeosebită
asuprasemnificaţiei
termenilor,cercetătorul
evidenţiază
bogăţialexicalăsi influenţele
exercitatede textelescolasticc,îndeosebi
prinTomad'Aquino.
Studiilesemnatede Georgcs
Merkşi Francoisde la Challsse
stnt consacrate
unorprohlemede etimologie,
precumdescendenţii
franceziai lal. seurilu
, respectiv"
aspectespeciale
ale evoluţieiunortermeniIn Galia de Nord.
,
Un ampluarticol(Surla formation
dela pronollciafioll
franţaise
d'aujollrd'lmi),
bazat
pe un bogatmaterialilustrativ,reliefează
acumularea,
stabilizarea
şi, în acelaşitimp,mobilitateatrăsăturilorfoneticeale francezei
actuale.Georges
Straka.aut!lfulstlldilllui,
discută
pelargfenomenele
deatract.ic,
confuzie
i diferentiere,
dennalogie
'iiinf111cnţare
prinortograr1c,
pornindde la situaLiiconcretedinistorialim.bii
francezc.
Cercetfiri
semantice
pe bazadicţionarelor,
aspecteale teorieisintacticesi morfologiee
şi unelechestiuni
legatedespecificul
limbiifranceze
lntl'egesc,
prinarticolele
semnatedePierre
Nobel.DanielC.Le Flem,Georges
Kleiber,}v1adeline
Fredel'ic
şiIVlichel
Murat.problematica
revisleiprinanalizedetaliatesi pe bazaeOllsnHării
unuimaterialfapti<:
foartehogat.
IoanOorea

