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IOnGUIOHDAN,
l.inqiiistic«Romanice,Evoluci()fl-couienles-metodos.Rcelahoracion parcialy noi-as,de ManuclAlvur,Madrid,1(J67(XXIH-755
paqin.J.
Primaediţieromâneascăa ciirţiilui IorquIordan,Introducereîn studiullimbilor
romanice,apărutăla Iaşi în 1932,marcheaza,ca şi OrigineaRouuiniior,
a.lui A. Philippide,o dată importantăîn lingvisticanoastră.
Informaţialargă &autorului,sprilul obiect.ivin care a fost conceputăşi redactată această carte, ca şi cuprindereaîn paginileei a întreguluidomeniuromante.
i-au asigurat,de la început,o aprecierepuţin obişnuită.Aşa se explicăde ce, numai
după cinciani (1937),ea avea sti fip tradusa In englezeştede John GH. Transpusă
într-unadin limbilede circulaţiemondială,avea să se bucurede o atentiedeosebită,
în specialîn America.
CunoscutulromanistgermanLeoSpitzerîi scria,la un momentdat, lui Iordan,
din Baltimore,
unde se refugiasedin Ccrrnani
a hitleristă,după ce poposisecîtiva ani
la
Istarnbul,
ciî seama
datorită
cărţiadevăr
a reuşit
apropiettudentii
care, altfel,din
nu
şi-au
putut da
deacestei.
valoarea
ată s:;-i
fi profesorulu,
lor. Caractenzarea
cartealui Iordani-a fost,după cumse vede,de mare folys.
Rornanistul
englezJohn Orr a adus,în traducereasa, cu voia autorului,cîteva
completări,impusede biblioqiafie apărutăintre timp.
Dupătransferarea,In octombrie1946,el academicianului
Iorgu Iordanla Bucureşti, la catedrade linqvistlcăromanică,el avea să se întoarcăla. vechilepreocupări
de rornanistică
1 şi să Inceapă să-şi adunematerialîn vedereaunei noi ediţii.romănesti. Dar lucrurilemerqeaudestul de UIcuşi bibliografiastrăină punea probleme
dintrecele mai dificile.Mulţiani, schimburilecu străinătateas-au făcut atît de anevoios Incit era imposibilca spccielist
ii să poaUîlucra In condiţiinormale.Aşa se
face ca Il doua editie a Introducerii(în limbaromână!)nu s-a putui .realizudecit
relativtîrziu,în anul 1957,sub formaunui curs litoqrafiat 2,care avea să stea la baza
editieidin 1962(Lingvistica
romollicr1.
Evoluţie.Curente.Metode.EdituraAcademiei,
(4:39pagini).
Dinprefataacesteiediţiiaflămuneleamănunterctcrrtoar
e la editieSjerllllll1ă
din
1962precumşi II! cîteva proiecte,mai vechi, (h, traducereîn Iimhilespaniolăşi
italiană: "fn 1958am semnatun contnaotcu EdituraAcademieigermanedin Berlin
1 La Iaşi Il deţinut,începîndcu data de 1 martie1934,catedrade Limbaromană
şi dialecteleei.
2 IntroducereÎn Jin(lvisticaromanicd,Tipografiaşi Iitoqretie[nvăţămîntului
(695paqini].
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pentrutraducerea!n german'!care urmeazăsă apară In 19'}?
3. Totodată,menţionez
existentacîtorvaproiectede traducere,care, din diversemotive,n-eu putut fi realizate de fapt.Astfel,scurtăvremedupăaparitiaversiuniienglezeştimi s-a cerut autorizaţiapentruo traducerespaniolă(am încheiatchiar un contractcu editura .Tartessos"din Bercelon
a], iar imediatdupă războio cereresimilarămi-a adresatInstitutul de Filologiedin Buonos-Aires.
In sfîrşit,tof.în ece.astăordinede idei,pot aminti
şi propunereade traducereadresatămie de citiva confraţidin Italia"(p. 5).
Şi In editiagermană,traducătorula introdus,cu consimţămîntul
autorului,unele
lucrurinoi.
Versiuneaspaniolăse datoreştecunoscutnlui
lingvistManuelAlvar şi a apărut
în colecţiaRomania(EdicionesAlcala,Madrid),colectieîn care s-au mai publicat
lucrăride ale lui GerhardRohlfs(Lenquay Cultura),A. LlorenteMaldonadode Cuevara (Teoriade la letujuae historiade la liruşiitstico},
BcrnardPottier (Preseutacion
de la Liriqisisticoţ.
Carteaeste precedatăde două prefete una a autoruluişi cealaltă a traducătorului,Academicianul
Iordan ne informeazăcă, in anul 1959,la Congresulde la
Lisabona,i s-a arătat cumeditiacărţiisale, din 1937,s-a bucuratde o difuzarelargă
In Spania,că unele fragmenteau fost multiplicatepentru a fi accesibilela curs şi
la seminar.Atunci,la Lisabona,i-a propusprofesorulAlver să acceptesă se facă
o traducerespaniolăa cărţii. La aceste informatiise adaugă aprecierileautorului
asupratraducerii:
"Tin să apreciez,în aceastăfoarl.escurtă prefaţă,CE;contribu
tia traducătomlui
este imensănu numai pentru îrnboqăţireapur bibliograficăa tcmclortratate, dar
şi In ceea ce priveştecontinutuloperei"(p. XVII).Ediţiaincludecontribuţiilecele
mai recente,în acest domeniu,şi îmbogăţeştebibliografiaîn special cu material
privitorla realizărilespaniolilor,care, în cartea veche .nu aveau locul cuvenit".
Dar Alvernu se limiteazănumaila citareapropriu-zrsăa numeroaselucr-irtnoi, ci
adoptăo poziţiecriticăfată de ele, revcnindu-i,după expresialui Iordan,rolul de
colaborator,nu de simplutraducător: •In felul acesta, profesorulspaniol trebuie
considerat(şi aşa este pentrumine)lin adevăratcolaborator
... coautoral acesteiversiuni spaniolecare, datoritălui, este superioarăcelor anterioare"(P. XVUI).
Cu deosebireinteresanteni se par aprecierilepe care le facetarducătorulasupra
cărţii lui Iordan,recomandările
prin care o introduceîn rîndul cititorilorde limbă
spamolă:
.Carteacare se editeazăacuma,în spaniolă,este una dintrepuţineleoperecare
fac parte din repertoriulfundamentalal oricărei biblioteci,din acelea care sînt
obiectulconsultămpermanentea oamenilorde ştiinţă"[p, XIX).
Alvar nu împărtăşeşterezervelelui Meyer-Lubke
asupra unui prim studiu,în
materie,a lui Iordan(Der heutuţe Stand det tomanischenSprachve
issenscou
, 1924),
pe motivulcă lingvistulgermanDUputea vedea,atunci,punctulde vedere nou in
orientarealui Iordan.
TraducereaÎn limba.engleză,a lui John Orr, a contribuitla difuzareacărţii în
rîndulunui publicmultmai larg. Ediţiaaceastaa fost primităcu adevăratăbucurie.
•Aproximativtreizecide recenzenţiau salutat cartea lui Iordan,ca pe UDadintre
lucrărilecapitaleale filologieiromanice"[p. XX).
Dupăun sfertde secol,cartea,in fondaceeaşi,i se pare lui Alvarcu totul alta.
Contributiile
ulterioare.au făcut din editia româneascădin 1957,mai ales din cea
din 1962,Ooperăcare seamănăfoartepuţincu editi.aîntli" (p. XX).
Traducereaîn limbagermană,a lui WcrnorBahner,i se pare importantăprin
completăr
ile aduse,În specialîn două dintre capitolelecărţii (primulşi ultimull}.
1n treduccrcaspaniolă,Alvar s-a servit şi de versiunileenglezăşi germană,
3 Einfilhrungin die Geschicnielmd Methodellder tomanlschenSpracnwissenscbait ins Deuische iibertraqen,ergănztund teitweisseneu beatbeiietvon 'NerneI'
Bahner,Akl.ldemieVerlag,1962(IX+521pagini).
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Il tinut seamă,cu alte cuvinte,de toate complctărilecare s-au făcut la textul initial,
In vremede 35 de ani.
Traducereainiţială,în limbaspaniolă,.era o foarte fidelăversiunea originalului românesc.N-am modificatnici într-un loc, nici cel mai mic semn, şi n-am
găsit necesarsă sugereznici cea mai micămodificare"(p. XX-XXI).
în generaleditie spanoiWpiîs.trează
spiritulcelei româneşti.Cîtevaedausuriau
fost făcutecu consimţămîntul
lui Iordan.Nu e vorba de capitolenoi, ci numaide
unele paragrafedintre care cele referitoarela contribuţiaspaniolilorse impuneau
nu numai prin origineatraducătorului,ci şi prin observaţiajustă, a Imqvistului
americanAngelRoscnblat,făcută cu ocaziarcccnzărtiversiuniiengleze:
.Lucrarealui Iordan,scrrsăîn cealaltă extremitatea Romaniei,ia prea puţin
în consideraţielingvisticaspaniolă.Esle singura reparaţie pe care o putem face
unei opereatit de valoroase,sub toate aspectele"(p. XXI).
Traducereaaduce serviciilimbiiromâneşi cărţii lui Iordan mai intii, dar şi
limbilor"peninsul'are",
(spaniola,portuqheza,cal.alanaşi basca], prin introducerea
lor, într-o circulatiemai largă,în întregulcircuitromanic.
Traducătorula adăugatreferinţedintr-oserie de lucrărinecunoscutede Iordan,
păstrînd,cums-a arătat mai sus, atit planul cît şi conceptiaautorului.Toateintregirile şi notelelui Alvar au fost citite şi acceptatede Iordan.
Traducerea,imprimatăîn anul 1967,avea o dublă semnificatie.
Ea s-a realizat
ca un omagiula adresa lui Iordan,înaintea congresuluial X-lea de lingvistică
(august1967)şi, în acelaşitimp,ca un omagiual specialiştilordintr-oextremitate
a Romanieicătre cealaltăextremitate(p. XII).
PrinversiuneaÎntr-unadin cele mai răspînditelimbidin lume,cartea lui Iordan
devineBccesibiltî
unu! publiccum n-a evut, vreodată,nici o altă lucrare Hinţifică
românească.
Prin ea, lingviştiidin mai multecontinentevor avea ocaziasă cunoască
nu numairealizăriledin acest domeniu,din ţara noastră,ci şi posibilităţilede creare
şi de asimilare,in problemede linqvisticăale poporuluiromân.Vor putea să-şi
dea seamamai bine de măsuraîn care acest popor este în stare să aprecieze,cu
toată obiectivitatea,realizărilealtora.
G. [straie
,l
1. C. GHIŢIMIA,
Polclorişt!şi iolcloristicăromanească,Bucureşti,Edi:tmt'l.
Academiei R. S. Romanie,196B,405 p,
RlOoenIla.uUiCl'lIlJ"re
a lui I. C. Chitimda,reunindrruadmulte studii apărute anterior în diversepublicaţiide specialitate1, ahstă o preocupareconstantăa autorului
penlJfU
ce["'cet6Jf,ea
v>jlQit'jj
'5,iaCltlivi.tălţU
unora d,iullbr,e
folciortştdiveaculuttrecut, punînd 1'11
lU)mnlăCiO!n'tribuţii
cere au mamCla,t
drumulasocondemt
parcursde o disciplanăaHwtă,aturmi,abia ,l,a,î:flIOElpllllrHe
ei. A1tJenţlilll
<liUltoI1ului
este reti;UiUltă
ailHde
personalităţimarcante(Alecsandri,Hasdeu,M. Gaster, Al. Lambrior
), cît şi de
numemai puţin ounosouto(D. StăilliCCISIC1U,
G. 1. Pstas],Dacă prirni,doi sînt unrnăniţr
în ceea ce pnsvesteaobhl1iil)1J!tiClll
J,eg'altă
de creaţie populeră,Clel'Orlali
le sînltdedi·
cate s,tu'dIH
illltegirae,t!illJjJjîlnd
să e:puizez'e
It,aMie
dOll11Jeniile
ou care 8JoeşJtia
au arvu\
NlJlJjglEmtă.
An.tt'or.]jl
pnO'oedeaztî
În loa'le OaZ'Lllri1e
iSlilsltem1ttic,
illlloOip!.nd
cu biografi,a
ccIuli s,tmIi,alt
şicon!linuînd cu rdlioliareaaportului f.eic:ăru:i'll
pe aiMetărîmuri
de,cMoeI ,freyldaniLSlI,j,c
(liiber'<}f,
is,t'oi1i,c,
Hlologirc,
arheolKl'glÎlc),
pClllI1u
oa apoi opnindu-s'e
pe teren If'o'lol,ol'ilc
şi, 'e)[plorîil1rdu-1
cu muLtă8Ji'e.nif,i,e,
să sulb1iiIlll€Zc
toate r'e·alJzările
obiJnJulte
tn cadru.llui. Ccmdu:;;i:He
,f'J'eicărui
stooi,usitabHesclocul şi ill1JsemnăbBIted
alCesitor
,jinadll!tlllşi
In istoria f.o1clOir,isbidi
româneŞlti.
PrICliCede'll1
d'e tnl!t!a!f<e
aIjlrio,ape
1 Un sin'gurtudJi'U(,celwf'erito'fl,a cOill'tr,ihui&
lui Gaslter)nIU{\ mllllfost publicat arJ't'erim,
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mionog;raifici'[
es-Ne'deosebit
de u,u,lIn] !lum,uli
pr.insistemetizercarigurousliil matc.
rie.lulu.i
Japtic,d.er,maj,,alespentru că :nC'Î'fl,CC
df'Wfl'L!i1,
uneolrisimpluşi drcpt, e.ilteoni sinuos,care i-a î,D'dreptu,t
'P'e€1ev,jjş>collii
lui H!als.dclu
sppe ceroc1arcaciDeaţ'iel
po:pu+:6.jr.
Procedeu!lnen,tiiO'll1a:t
1nqădudJe,
die iJJSen1.lC'_lI1JOa,
conturarr-aumor epropier
i
între diferiltediscipline.Desigur,tclcloristulnu poate fi rupt sau izolat de istoric,
[,j'Vm'dt,
et,nog;Jl1!1f,'
HlQl'L,ioi,;Jn.
Exi,&tă
U'llm1INIOaISC
purwLede OUJl,t,alct
Între ei şi, chLar
mai 'mult,'llJlliiia,jung1as,tuldj'ul
crea,ţ'l,ei
o.rehc pornurrdto,olniali
de la. a'cest'epreode altă natUlră(T. T. Bunada]. Ac.e,ulsLă
perspcctivă cUp'nin.z5to,1)J[IC
de incadna,rea mM;Tiialululi
falpbi,c
comporuăşi iri,scUini
pe ome.iliclrDOrUll
nu a ,reuşârt
să le
ocolea:s'Cil
îm toate C!afLiUn],e.
S-ar ti. L1111jJ11liS,
poate, :îlnfii.V10arr·'ea
oorrciaioi() compr
i.
a. dicltaliiiIor
de iIllaitll.l'rti
hiio9Di.rLiră,
chiar dacă sub raipO!rt
iintforlnailiv
acestea
.in,tElres.
In rost, OOJ11ien.lbaIlea
pe 'larg a o;pimJi,ei
ccrocnătorălor
c:r'0aţieifolcloşi .Ii sltrudi:il'Of
în care au fost oOtlllcreIUi,z.6ite,
ilIl'en!ţi'il
acorrdaJtd
U'!IO,['
eu!:e.qe.rrj
de
hitE'rat,\1ră
PO'PUl1a'ră
şi
rnodmlnui
turn
'ii'U
fosil.
a1că'!Jui'['e.,
eXelTnp1i!fiilCJînd
upreciertile.
cu
rnaterialeextrasedin colecţie,relevă pe dc'plinpersonali;tate.a
folclorisLului
respeClHv.
Melf'ituldels.chizM0ru],ui'd'e
dnmm,jj neviinelui Vla.si:le
AIecsam!dri,
cillrae!temi'zat
c1e.allordrriepit
"desC'OipE'flitOirul
,floldmulilllÎ
rlOmiî,llJElSC"
{p. 35).Se ,ia în di,scuţi'e
polerljka''CL!
S>cIITw,arltz,fleIJJd,
demmustrîndu-Ise
pe bază de ieXrtiupiSal
de temei;nIÎICi{
a rsprou']1ilo.r
VeheilUiente
adu,sede ClJce"ta
p'oe,tu!Rli.
Iintervontiil'e
lruiAIDecS!an:dr:i
aSlUIp!ra
prodUicţiilar
Ii;'Jul'es'e
sil)ntdesilulde mici:;('Î'n15mUlrăJri
s.c»uarlă<Uiq,Lri
de VE'r'5'ur,j
im!terj.ooţjonaTe),ilJvÎ.Jllld
dlr'8!P,t
SICiOip
'COfeCiMr,ea
rttmul1\l1i.
,In Cleamarima:nepartie,'îIflIS5,
e],e se
dartoIe3ză
unlOrnOiivarni
/l'in'tie
la pOleziiil'e
,dJinpniJnde.ediţii, Însena'tie
In Clolecţiadin
1866:·Ore'aJ:Md,
miiJcilei!11lodliIf<icdlli
OplNllI\le
Ide pOietSCiU
,Cl!'i],e
i:mpuse dle, aJeg.crea
varianVeimai reuşite se justificăprin tendintaele a arăta, într-o epocZide maH?
. efervescenţă,
'că pr,eislti91iu1
piopO'TulQ]li
nOlstr:u
se srpri.i
iil1ă
, p11intre
aLtele,ş,i pe creatilB
de o marr'e,huimusle,ţe
'antli$JlJkă.
Trecîndla Hasdeu,,cănuia:ji aiColl1dă
'UIT!
,spaţiularg, \aiUltolrul
srll,rpTnde
sensuJ
cllipr.inzător
Jncaiu cOnClep€
aeeaistafollC'llGrul,
indllzîndîm oa,druJtelll}
toIt oe esLe
lc>g<at
de viallaŞi]Icuilitm',a
mas,e]lo,[
şi 1!ip;rOlpii'l1du-l
de aHEd.i:sdp1i!ne
(irSltmia,
Hngvistireaetc.).PO[[]Inddle
j'a d'cHrvHatea
desfti:;;;urată
de lm;i]re1e
·îillv5ţait
1mR'us.aşi explicînd fUlleJ..e
,jIIllUule.nţle
,exmlCÎltate
aiSlUlpra
sa, 1. ,e. Olliţtmj,a
runsulstă
asupra l'oJulUti
pe
care. lea jucat .Hasdeuca animatorşi îndrurniitoral cercetărilorfolclorice.In
a'ceast5{:a,lliita;t'e,
el a of'erMijn 's!plaltiu
Ilairlg
!n nevlilsllel,e
Isale.Oo}U!mJlB
JUliTra,iam"
ş']
"RevllsLa
Nou5"generaţieide [o!c]orişliîn formare(G. j)'dll.Teodorescu,OT.Toci!C'SOU,
Lazăr Şă,j[liEl1!nu,
Sim. Bl. ,Ma'l1i,aln),
ililT,(la membIT'u
al Acrudemie,j
române,a
Îruce,catsă slbimuÎoe'ZlE;
cu11eg1erea
cne.aţilei
piopllJ1a;re.
PropI1iHe
sbudii;li cercetări, im
cam"a;fiOllos'ilt
IausuccesImetodaoompar1a,t,j,5,g,
îl .()oillsa.c:ră
,ca pe un :a,dervăiTi'l<1
ITlElIlIOfal Ji()ldo[-'itlillOir
român.idin B'Cel1l.epOiCii
Cei 'ma'imulţi rd:'nkeaceştiaS-lilU
strădUli,t
să-ştiIUlrmeze
indelHipfOaipe
d1!JSIc,ăli\ll.
'M'U)ijli
din'rreei 8IUadmtait
lunma;telTiial
boqat, 'tIe o ,y'e:allă
!f1is'eimnăloo,e
a:r.t[(sltilcă,
'Îlnicarea ,f,OSit
rrepl1eZienlta:tă
majloritil'toH
siplechIor.Se Cr,em8Ircă,
p,e HiceasI1ă
linlÎle,
Si.m.Fl.M'arli,cllTJ,
pnHzent
;j1]1
a:plroaipe
:[,oa,te
'revistele de f010101r,
'ca i71iinla.oei],e1!J
Coifie
puihL'CHU
IIllumai
li.nJCidentJail
!productIipoplJIlarr1e
DUiTlUme'Iloa,se
balade,dOIÎlrle,
sltr'i:găIl'Lllri,
pe Clarre.
'ÎI1lW69:,i 1875le va prulblilC'a
în
cowecţi.i.
Nu au 'fost;)l,oghj.a.tle
mici'lalineispeciii(deJS1C'ÎIIltOClcJlc,
'C"mi'H,liuinHe,
snouV1Ale.
,;;1
lege.ndele,tradiţiileiJs:toricc).
Culegereade DescîntecepOpoIGne
romane,din 1BG6,
l's,tea;pre:."iiată
de ff. C. ChiiJţ:imia
ca fiii.ndÎ'fllJoC!Tnliltă
după CIrIiteTiile
ştliim'tif.i,ce
cele
ln'aj,pxigcmtx:.
In ,s,ck)ipul
,dalriirfică:nii
iClOIT]!tribuţj'ei
adU/săde Mani'an,în domem.iul
etnoqra.Hc,s-ar fi impus,credem,o priviremai insistentăasupralucrărilor&alede bază
în adeastădi!r'ecţi'e:
Nunt'ala români,!nmormÎntarea
la români,GromaticapopomJw
român.
Pninb0961[e
'oe.:rloet(iTi
,f.ovClI'Or,.i!ce,Î'mbi:rJall.e
'au;,ee,],e
(?lbIlogTla,iiC'e
al911pllla
bOCle>teloI
şi dntiine;OirpOIlJOllU;]IUli
1101mâ'll
la 'îillimormânltare,aISJulplfll1
dic's'clnh;lorşi unor manift),sI.ări
de teartrupupular,se di!Sd.rnge
şi TeodorBurada.()eeace-l impunepe 8Jcesta
În .flokloiT1iistid'işi,
!Daiiw1es
,în etnog,HIJILe
sinltCălătoriileII'aTIOil11âu;i;j
de peste gra!l1iţa
de:SiC!r,ise
'SUib
iOi!1l1l
a u()'r T!lO'ThOQT
aijjj,i.
N1JmeleluiQrigoreToC'il,sCiu
rămîneleglaiL
de colecţiiade MuterÎalurifolclorice
c/lif'e,in 'inte:nţia
,Sil,r fi itrobui:l.să
de'lrinăun COI1PUS
(lI1foikl()lllil'llii
[0mâ!ll.i(slc.
!nsij
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- după cumremarcăpe dncpt'cuvîntI. C. GhWimilB
-" modulhOlt:kde :prez'ena'[,e
a Ima,t"",ni',aJ,e!llolr
sjitulDaza
,cu'l!e!gJerea
Î,n.1.1I1ma
odei 'a JudG. Dom.Teodorescu,în ciuda
cronologieişi numeroaselortexte de deosebită,valoare artistică existenteîn cuprinsud'l'"i.
Intr-un amplucap,iLo.l
sint apoi comentatepărerile lui Al. Lambr
ior în legiîtură cu conceptulde culdurăfolclorică.Preocup
ărilo sale folcloriceşi etncqrahcc.
unele C:OIl1t'fc,'lizltte
.În studii de 'VaIOillJ1e,
'ca cel ,aIS'11tpl!1d,
portudunromănalorsau un
altul despre culegereade zicători,proverbeşi anecdotea lui IordacheGolescu,
ciclulObiceiurişi credinţela romârd,în care urmăreşteelementelede culturămatenia,:ăşlilplilriltlUală
ade poporumii,impunnumele1u:iIJamib'I!i'.m
în poJ,j,da
't60nie'ierro!lmt'eprivitoerela orrJ9i!rIJeU
baladeipopulere.
Erorilo de COHliC1opţj,e
rnanjfestaJe1,aluniioamontde CU:};t.Uf21,
,fălrăil fi trecute
cu vederea.ISÎ[llt
juidi<2,8ItIe
cu ÎtI1tel,e'qoIoa:
morncn+uhu
respeouiv,dud fu101oriils,ukla,
ddscipbină
HtI1ă'fă
si abia închegată,o11U
,c{lowao perspeonivăorca oleră munciidceroetare.Astfel cstle'ş.ica,u;]'1>11i
M. Gil'sIh,r,
,de 'că'Imistudii asupmeJI;['clrUlturăi
popuâeno
sdl1i,sle,
pniv.ităÎ'n .oorolaţic'ouceia orullă,de '0 deosebită'!IThSemIIlărt8!t,e.
tI1U
PKJtfi B.IIlul,ulLe
dre CK)tI1ldllZia
gT10şriltă
car'e dcali'vă
iprodrulctirille
loral,edlilIl<lexlt,elc
ptOlpula'reISlCfiils'e.
Fooosir'c'a
cu SU'ClC'e\S
a 'me'bo'dtei
COU11lPU>r,(ijHs,teîn
dIClpils,IJa!rea
'lIlnlQi!"
'i2lvoalf.e
mÎ,cnltmle
ale 'U1Il!0r
mo;tiv"de ,1,arg5
'ci,rculalie,
SltuldiiHte,
derceiăni:h?,
comf9r:ilnţe,le
pe
această,temă,lî,i,oonle.ă'1111
mier.itert
pr()UfrÎill
'Î(J:1
UlC1lTIit'\lJJilul
&illOlogi,eii
ş1IJl f:okQomis·
Vioi-i.
De !()tira:ia;fie
'miIIlupioa,ş,ă
se bUlcară.
aaU",'j'tat'ela
rUdlJCllQlrd'căa
,JuriC. T. Pj,!J1Ş
(jerfe,
deşi bogataşi [ruIC!buO'as.ă,
a ,fOI"t
pruu puţ,tnnmoSloll.rtă.
:A!utOTul
.îi S'wnp;r,i'l1!de
61pie.cii·
eul, nota dJj,sILincbi·,va
care-lS'epillr
ă de IClGi'la]oi
'e,l€iV
i 'ai uli I-Iasd:(I1.
PlÎlUiş
il şrtiutSă-ŞI'
limli,l,eze
ce'l'ce1ăTliile
pe 10iporlţiu[1!e
mai :r,eLS'IKhlJsă
(mmTIiai
din sUldUil
TII"i[illlIS:i,Jv1lJilI
iLlbu:t,i,ntd
8'S,tf,cl
să 'Slt.ălpîln:e'arscă
ma;i>!J;:llJle
falt'8 :;lilT'e!ailHăi
foldroIliloo-,ertnograJ)ioe
!CO'ri'
cr,ot;e.
E>srte,
de illS,em,eIl'ea,
pilli'nllre
Ipr:t1nii
'calreşa-,a,forrrJlularl
'clClndl'lllZiHe
pe baza mat'e
rialuluiculesdirectpr"teren. .Jocurileşi cîntecelede copii,ca şi cele ale adulţilor,
îşi gasescîn el un cercetătorpasional.Ohiceiurilelocuitorilordin Scheila diferit,,,
sărbâtorisau la naşLere,nuntă, Înmormîntaresînt descrisepe larg, cu tot pitorescul Jor.
D. Stă[}JCOS1CU,
0ull'06Cn.1lt
$'i Clllipop'llllalii21wttm
aiIIliter.dliJunii
iU1l1l'V'ensaJle
Ia nleliprien
tr>adll.!lCler.i,
Is'edi.stiill'qe
- după iCUlm
'r(htSel(UnI1H,ilml]l
Jsbud111
'ilJldl1is
I'n volum- ca
un ipniicepcut
icui1egălto\f
de bi'1slTIie.
Lilcnare:a
IJ,noare
1. C. Ohi,tJjmia,
,îşi adună
c'on'b1iJbuţ,i>i1el
de piel$lte
aJniCO[lVâllll·e
în IlegMură
ou 'S6r:j'ozilta'tiea
imebotd",i
:de 'ÎinV8'SiUq:aţ:Î1e
,ştsal'e
1JJJecesitatea
par!CurrgerJ]
ei 'se impuneipIOIlJ!JPU
O'fli·c'[llC
dowşie ,s1 se !illlfmuTtie2le
al.;'lUpfâ
e'Vollllţieff
loldorislicil
f'omâncştj,
ConstaataHuiban
OVIDIUBIRLlJA,
.I"1etoela
ele cercetarea folclorului,HucllireU,Edi,:uT!a
pentru
lilewtură, Studii de folclor, Hl()9,:324p.
IniterprieLa,reil
lTlul\.ilElterală
a creaţiei noastre populare redaJ1lă elucidt3Hil
unor prob!eIYle
tcoreticecir)strictă necesitatepenJtrudefinireaştiinţificăia locului
disciplineifolcJoJ.istice
în cuLturiI'!
noastră.
Dupao panoramiîil evoluţieifolcJ.orlsticii
rom€meştiîncercatăde eh. Vrabie,
lucrarea lui Ovidiu Bîrlea ne oferă o sinLezăprivind,de asta dată, metoda de
lucru în folclor.Se impUI1Nl
îlJ primulrînd oc1aTificarcşi definirea noţiuniid('
folclor,ceea ce îşi pr,oiPune
şi al.lklrulîn Introducere,înj)elegind
prjn a'ceaslasă se
rezumela enunţareaconceptiilordominantein vreme:ano,uslrii,la noi şi în alte
ţări.
IntredelimHaree
diversecriteriii,
Bîrlea
pentru
criteriului
estetic
adoptînd
care ilOvidiu
pornj,(,
ele la optează
foklor,işlii
ruşi primatul
'din secolul
XX. Fo>lc!lorui
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este restrinsla creaţiapopularăartistică.Ca atare, în domeniulfolcloruluiar intra
literaturapopulară,muzicapopularăşi dansul popul.ar,plasticapopulară
l\letodade lucru in folclorimplicădouă operaţiisuccesive:cercetareaşi Intorpretaree,Pe aceste coordonatese exează lucrareade faţă. O Ochire biblioqraiică
pregăteşteabordareaprimct părţi, Metodade cerce/are.Istoriculuiproblemeiii.
este consacretumlung oapltol,de fapt o istorie-a constituir
ii disciphinoi
la nod.Cele
douăcurontedominanteîn Iolclortstlcaeuropeană
s-au înfruntatşi la români:respectarea autenticuJuiîn ferma în care circulăîn popor şi rcsuaurereaautonticuluiîn
forma lui primară,originară,frumoasă.OvidiuBlrJeadetaşeazăaceste preocupări
de cercetarea folcloruluila căruurerunoştri din secolultrecut de anseanblulproblemelorcare se puneauatunciin culturanoastrăşi a imprcjurărilorspecificeeate
explicau o orientaresau alta. Folclorulavea valoareade argumentetnicşi normăde
verificarea orrqinalităţiiliteraturiinaţionale.Deşi se încercauresteurări,se făceau
.îndreptări"ale materialuluicules,nu lipseao concepţiecriticădesprefolclor,Alecu
Russofiind h!oretidallu]acesteietape. Creşterealiteraturiinaţionaleera văzută ca
posibilăşi prin folclor,De fapt, cu toată Înfruntareacelor două curente (respectarea şi resiVaurarea
auteruticuluâ},
problemacareae punea 1a noi în legătură cu
creaţiapopularăera .Să adunămdin toate părţiletoţi tezauriiei care să servească
poetilor,artiştilor şi istoricilornoştri drept material productivin lucrările lor"
(a.Şiacum cerea Iosif Vulcan în 1349în articolul Poporulromân în poezia sa,
.Trensilvenie".an II, nr. 19, 1 octombrie).
Punctede vedere critice în cercetareafolcloruluiapar mai numeroaseatunci
cînd abundentamaterialuluireprodusîn publicatiiledin aproapetoate provinciile
româneştiimpuneao selectarea lui. Observaţiilecritice vizeazăla început forma
de reproducerea materialuluicules, apoi fondul,criteriilede selectareşi, mai tîrziu, modulde interpretare.La comentariilelui GheorgheBariţ din .roaie pentru
minte,inimăşi literatură",citate de autor, am adăugaşi observaţiapreţioasă.a lui
Bariţ făcută în aceeaşipublicaţiein nr. 11 din 12 decembrie1849(p. 38) privind
exiqenţclepe care le impuneculcqereacîntecelorpopularein vederea alcătuirii
unei colecţii: .Cînd noi vom face o coleciunede căntecepopulare.precums-au
făcut de aceleala mai multe năciuni,vom fi cu toată luarea amintela asemenea
căntece,vom trebui sil le alegemcu mare tact'... ", In acelaşisens GrigoreS1111a
a lui Ion socoteacă ....0 necont'estabilă
valoare ştiinţificănu pot să aibă decît
bucătilede literaturiipopularăculeseÎntocmaidupă cum se zic..." (articolulClteva
observări asupra scrierilordin poporşi pentru poporÎn .Transilvania",nr. 2, 15
februarie1890,p. 56). Metodarestaurăriiautenticului,a îndreptărilor",.întocmirilor" este urmărităla cei doi reprezentanţide seamăai ei: VasileAlecsandrişi
AL M. Marinescu.Dacă la V_ Alecsandriexplicaţiilesînt cele ades invocateîn
cercetăriledin ultimii ani [tinîndu-seseama de patriotismulpoetului şi spiritul
epocii),Ie AL M. Marinescuex.agerărilestnt duse mai departe,acestuiadin urmă
Iipsindu-ipînă şi ta.lentulde a "întocmi·ceea ce consideracă ar fi trebuit să fie
în îndepărtatevremi marilenoastre epopeipopulare.Plnă la cea de a doua fază
(jH06----J9H),
consideral.ăde aatOTca imiport.lantă
în islori'ametodeide cul1e1gere
în folclor,nu trebuie să uit\m de contribuţiilemetodologice
ale lui Al. Odobescu
cărullaîi rev.inemeritulde a fi inauguratstudiul folcloricpe baza :ransmisiunii
motivelorde la un popor la altul, cu aplicareasupra folcloruluinaţionalin Rasunete ale Pinduluiîn Carpaţi: ale lui B.P. Hasdeuşi şcoliisale (e;.Dem.Teodorescu,),
Ca filolog,Hasdeua impusexactitateaca primă conditiea culegeriitextelor.Prin
autoritateacercetărilorsale el va fi acela care, după Alecsandri,va orienta atitu'·
dinea Academieiîn problemelepuse de literaturapopulară.Datoritălui este discuidilăPCIl!tru
primaOlarăîn Aoadem.eşi chesliuneau/noicu:lfgerii
sis'lematkea mat",rialuluifolcloric.Exponental punctuluide vedprecritic al macstruluisău, G. Dem.
T('odorescu
în Cercetări(Jsupraproverbelorromane(Cumtrebuieculeseşi publicate)
sesizeazănecesitat()acriticii şi în domeniulfolcloristicii..... LipSi!de critică ne-a
făcut s-avemcărţi de poeziipoporanestropite cu rime potriviteşi regulatedupă
gustuleditorilor, in pagubalimbiIşi-a frumusetiilor celei fireşti...·(p. 58),
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A treia fază în 'metodologia
tolclorlsticiiromâneşti,căt.re1930,beneficiazăde
aportul masiv al muzicologului
ConstantinBrăiloiu.Lui îi atribuie autorul şi o
întreagă scoală româneascăde cercetareîn folclor,
privindtehnica culc..
gcrii şi clasificări!materialuluiadunat.Dovadă
următoare:Preliminariile
culeqerii,Culegerear:wterj(fluluiiolctotic, lnverucuierca :şi clasificareatnatettolului cules. Desigur(Xlunele lnlrcqiri s-au adă.uqatnormelorformulateele Brăi··
loiu în ullimele două deceniidin p'f!n,c.tica
cLl.1cC]erUoI
de j,a Inls1t,jilutul
ele etno-grafie şi folclor.Indicattilodate pol.servi şi celor ce vor să se iniţiezeîn cercetarce folclorului.In ceea ce priveste orqanizercuchesttonarului,
OvidiuBîrleadiscută prohlerraticaobiceiurilor:collndat,nuntii, funerar, deşi, după accepţia dată
notiuniide folclorla începutullucrării,ne-amfi
la o diviziunein: literatură lirică, ep'ca, de cug:e
tan-;, folclorulobice.i'uri1oI pr.acticjlorleqate de date
calonderis
tice.
Cu Me/odade intorpret.ore(Partea a Il-a) intrăm în domeniulstudiuluipropriu-zisal Iolclorului,Aidi autorulajungedupă o Privite retrospectivăasupraşcolilor în folclor,din care prcluărndatele necesare înţelec]eriianumitoraspecte ale
cercetării, deschise şi conlribuţillor viitoare privind. problemele continutului,
vechimiişi originiiproductiilorfolclorice.Dificilde abordat chiar pentru specialişti este Esteticaiolctotulni.Aici intervinconsiderentecstctir:edeosebitecare ţin
de un gust estetic diferit de cel cult, lucru afirmatpentru prima.oară răspicatla
noi În 1915de D. Ceracostea.Esteticecultă oferă.folcloruluidoar jeloanede natura
generalii.Productiilefolcloricesînt' leC)n1.e
de o mentelitateaparte şi IH1un mod
specificde existenţăorală: sincrctic(in acelaşi tlmp poezie,muzicăşi dans).Sub
reportulaprecieriiesteticecorcetărtlefolcloriceromânostierau mult dtdicitare,Adesea faptulartisticera copleşitde cel culf.ural.Care este finalitateacercetărilorfolclorice este Întrebarea lcqitirnăpe care o ridioă autorul la sfîrşitullucrării.
Cunoastereadomeniuluifolcloruluieste în nltună mstantă tinta oricărei cercetări,
indiferent'din ce punct de vedere şi C11ce mijloecear fi abordatădisciplina.In
stadiulactual.la noi, multe problamcale' disciplineifolcloristicerămîn de solutionat, ier viitoruluispecialisti se cere o mai bunii înţPlet)erea operelorfolclorice
pentruca, asemenicriticuluiliterar, si'ile poală explica,la rîndu-i,celorlalti.
LuciaBenuui
1
PAULCORN
EA, h1IH.AIZAMFIR,Grudue« românefJscă
în epoca ţJ(1şoptlstă,
I--Il, Bucureşti,Editurapentruliteraturii,196q(550p. +407 p.)
Ant'ologia
realizatiide Paul Cornea şi JvfihaiZamfir,asmniiniitoare,
ca alcătuire,
doar cu Antologiaideologieijunimiste(j lui E. Lovinescu,este cca mai.completăşi
mai sinteticaimagineasuprapaşopl.ismului,
ca mişcareideoloUica
şi politică.Pentru
prima datii în cultura noastră,un curent de idei de amploareapaşoptismului,
atît
de c·omplex
şi de controversa!!.,
estp prez.E'ntat
simultanîn principa,lele
s,a,lesfenede
manifestare:filozofie,economÎ("
politica,istoriografic,sociologie,estetică şi teorie
literară,lingvistică.Antologiacuprindetexte reprezentativepentru fiecaredom,c!niu,
urmărindoglindireatendinteloresenţialedar şi a l1I.I/lnţelor
SCHI
chiar a ideilorCOI1trlldidoriLSe obtineastfelo imaqinecoerentă,boqaUÎşi pe deplinvalabililfi paşoptismultli,chiar dacă este expresia.unei viziunipersonaje(textt'lesînt alese de Paul
COrn(la,
care semneazăşi studiul introductiv).AntoJoCjill
,este.împărtităIn cJrupaje
distincte,pentru 1! cuprinde"harta ideologie.ipaşoptist-e",
atît în oricntilrileşi în
.manifestcle"comune,cît şi in variatele contnbllţiioriginale:proclamaţiişi prog[(1mepolitice,articole-program
(la revislele: .Curierul românesc",.Foaie pentru
minte,inimăşi lit.craturiî
", .Dacia literară"I .Proplişirea",.Junimearomână",.Repllblicaromână·,.Românialiterară",.SteauaDunării"),Ql/ÎcoJe,
studiişj .scrisoriapar-
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ţinînd unui numărde 48 de... pesoptisti,orinduitialfabetic.Nil ar fi fost lipsit de
interesnici un capitolconsacratunor prefeţf tncmorub
ile: din textele alese pentru
ilustrareaqindirfilui L Heliedc-Rădulcscu.
poate n-ar fi trebuit să lipseascăRepede
atuncătutăde ochi asupraiirabeişi. ÎnceputuluirumâniIoI;alături de scriitoriialeşi,
puLeafiguraşi Gr. Pleşoianu,cu Idee repededespreistoriaromânilor,articolfoarte
elocventpentrustarea de spirit prepasoptist.ă
i lipseşteEufrosin Poteca,din ale cărui
manuscrisefilozoficese puteau cita Iraqmente
: prezentalui RaduIonescu,mai mult
"postpwîoptist",
nu este îndreptătitii. Dar or.icit
e obiecţiis-ar aduce,sjnt evidente
pricepereadeosebităcu cari"a Iost qîndil.ă.şialcătuităantoloqlaşi selecţiade cele
mai multeoriexccJentiî11textelor.Din pagi:ni1e
alese. o bum[lpart'enu a mai fost
reeditată pînă acum, ceea ce sporeşte considerabilvaloarea culeqer!t.Cartea
atrage atentia.prin republicareaunor articolesernnific.al.ive,
asupra unor nume de
cărturarisau ideoloq!uitaţi pe nerlrept (Tlorian Aaron,C. Boorescu, M. A. COTradini,V. MăilinescIl,
Ioan ZalmnÎtŞ.!il.)
Sa.l]excluşi,lariI;!ipe nedrept.elinistoriiamişcăriipasoptistedatorităorientăriilor politiceultarioare(BarbuCatarqlu.Ion şi Dlrrntrie
Brătienu).Sînt indicateastfel cîteva însemnatezone de exploratale istorieiculturii
romănestidin primajumătateIl secoluluial XIX-lea.Textelealese sînt însoţitede
explicatiileşi indicatiilebibliograficenecesare(la care se adaugă indicelecronoloqic,biblioqrefiageneralăde la sfîrşitulvolumuluial doilea); fiecare autor este
precedatde un succint.medalion"bio..biblioqrafic.Transcriereatexteloreste făcută
cu acurateţefilologică,deşi am putea semnalacîteva inconsecvente
: titlul studiului
lui RaduIonescueste scris În trei Ieluri : Principiilecriticii(p, 32),Prtticipieleeriticei (p. 145)şi Principiilecritieci (p. 404); piese lui M, Koqălniceanu
se. intitulează
Douăfemeitmoroiivo(nu Irnpottiva] unui bătbot, se păstrează.nejustificat,unele
forme grafice etirnoloqizento
: Equilibruintre ontithesi, Moyssanleste, de fapt
Moysant.Să notăm si o curiozitatetipografică: cele două volume,apărute în
acelasitimp,au ca an de ap.ariţi<e,
primul:190'9,
al doilea:1'968
l.
Paul Cornee,autorulunor remarcabilestudii parţiale sau monograficeasupra
scr.iitoni
lor şi ideoloqilcrpoşoptişti,rcalizc-ază,
în studiulintroductrv,şi primasinteză
asuprapasoptismului.
făra îndoială,cea mai substanţialăşi mai oriqinalăcontributie
la cunoaştereaideologieicare a stat la baza mişcăriirevoluţionarede emancipare
socialăşi naţională.Dupăfixareaîn timp11mişcarii,în limiteleîn wm,,ralacceptate
(1830-1360),
allitoIH.1!
c1espr,incle
două componenteideologiceesenţialein Cladrulqîndiriipaşoptiste-- una luministăşi alta revoluţionară reprezentînd,
pe de o part.e,
tendinţaspre culturalizare "luminare",PE de alta, lupta politicăpentru reforme
socialeradicale.Formelede paşoptism"luminis'-şi paşoptisrn,revoluţionar"coexist.ă,uneori chiar în manifestărileideologiceale flcduiaşigînditor,daT distincţia
lui P. Corn·eaare darul de il darUica si sintetizadouă atitudinicare explică,în
bunăparte, evoluţiamişeiiriide la 1848şi diferE'nţierile
ideologice.
Studiulpaşoptisrnului
este făcut din perspectivediferite: formatiaintelectuală
(Fizionomiaunei generalii),opţiunilepolitice şi sociale (Programulpaşoptist)şi
consecinţele,
lor (Eforturişi realizdri),raportuldintre influentelestrăinei rădi:icinrIE'
nationa,leah: fenomenului(Dialecticanaţional-universal
în sintezapaşopUstă).
De,tjmitările care se fac au în vederE'criterii variate: orientareapolitico-ideologică
(.radicali"şi .moderaii"),apartenentala o provinciesau alta (fără fi prelua,întru
totul, împărţirealui C. Ibrali]eanu),
orizontulspirituialqeniC1Jatii
diferite,ma.n.ifestă.ri
temperamentale.
Se contuH:Il:âi,
in cele din lumă, o ideologicremarcabilăprin co'eziuneaprincipiilordlHînzitoa!'e,
boqată,lnsă, în nuante.tendinteşi direci..ive
SeCll11dare divergente,Intr-un.plurarlismidcoloqic"caTeatesUio mare.efervescenţă
int.electuală.Numaiconditiilecu totul vitregeîn care şi·au desfăşuratactivitatea princi·
palii paşoptiştiau împiedicat.
închegareaunei dodrine şi o fundarm:ntare
teoret.ică
laînăltimeaobiectlvelorpropuseîn' activitateapractică.
O atenţipdeosebităeste acordatăinnuenţ4orstrăinEasuprallndirUpaşoptjstet
folositeinvariabilde adversariicurentuluipent.rua-i contestaoriginalitateaşi justificareaistorică.In subtextulexpuneriilui Paul Cornease simteo netă opoziţiefaţă
de teoria maiorescialliî
"pe chestianaivelorlamentatiia formelorfără fond".Dar şi
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pnncipiiledupă oare judecă Paul Cornearelatia 'influenţă.traditie
nationalănu Ie«:
decît să îndreptăţeascăreactiajunimistă(ca şi In cazul lui M. Koqălniccenu),
chiar
dacă.sînt.false concluziilede ordinpractic ale lui T. Maiorescu
1.
De un deosebitinteresni s-au părut criteriiledupă care sînt apreciatevaloarea
şi rolul influenţelorîn planul ideologicşi cultural.Punctulde vedere formulatde
Paul CarneaînlăturăjnulteinLerpretăridcformantei permiteo mal exactăevaluare
Ciortqin.alitătii
literatmiipasoptiste: .Influentelenu fac adesea,decît să amplifice
idei sau stări de spirit în stare embrionară,care-şidibuieudrumulşi ar fi răzbătut
oricum,nnai tîrziu.Ele explicitează ce e latent şi chiar atunci cînd adauqăsensuri
noi sau îndrumăspre direcţiipe care nimicnu părea să le anticipc,se bazeazăpe
existenţaunor afinităţiprealabile.Fără premisaunui anumitgrad de înrudire(tntelectuală.a.f'"ctivă,
de destin istoric),între culturilece vin în contact,acestea şi-ar
răminoimpenetrabile,
ecourilereciprocenedepăsindstadiulîntîmplării".
Oferind,prin studiuTntr
oductivii ant.ologie,
o _panoramă"
pe cît posibilintegrală a pasoptisrnului,
CI'!mişcarecultural politică,ideologie,filozofieşi estetică,
In sfîrşit',ca .vîrstă intalectuală",volumulGindireoromâneascăîn epoca paşoptista
scoatela luminii,cu sentimentulunui act de dreptate,o perioadăeroicădin istoria
Românieimoderne,reprezentatăprin revoluţionaripatrioti, gînditori străluciti şi
marictitori de cultură.
1. Vo1ovici
GAETAN
PICON,Leciurede Pwust,C;allimard, Paris, 1908,200p.
Noutateaîntreprinderiilui M. Proust,drumuldeschisde In căutareatimpulw
pierdutîn evoluţiaromanuluimodern,procedeeletehniciisale, relaţia dintre viaţa
autoruluişi faptelesau personajeleprezenteÎn opera sa, poziţiaprozatoruluifaFî
de timp,toate acestea(şi, dcsiqur,multe alte aspecteale operei)au fost examinate
cu minuţiozitate
în deosebitde bogatabibliografieproustiană.
Cartealui G. Piconîşi propunepoate cea mai dificilăoperaţieîn legăturăcu
CfFaţialui Proust,şi anumeanalizaromanuluiIn căutareatimpuluipierdutca operă
de artă, studiulimplicaţiilor
sale estetice.
,
Principiulurmatde către G. Piconîn analizaîntrcprinderii proustieneeste trasat
În citeva linii la începutulcapitoluluiLes revciationsde Ia metophore.Convinsde
importanţaexplicaţiilorpe care Proustînsuşile-a dat opereisale mai ales în cadrul
romanuluiÎn căutareatitnoutu!pierdut,C. Picon nu poate însă să nu constateîn
repetateocaziicii existăfoartemultecontradicţiiîntre acestedeclaraţiişi explicnree
finală a operei,cuprinsăîn paqinilece ÎncheieLe ietnp«retrouve:
Analizind CIIminuţiozitateaceste afirmaţiide () valoare ambiguă,privind cu
rezerv!.îtextul proustienori de cîte ori acensLăatitudinese impunea,G. Picon
urmeazălotuşi cu consecvenţăprincipiul"de rechercherla significationde I'oeuvre
au niveau des interpretationsqu'elleen proposc"(p, 123),elaborîndun studiudens,
care aducepunctede vederenoi în interpretareacreatieiproustiene.
Lecturede Prousteste o interpretarecriticămai ales a romanuluiIn căutarea
timpuluipierdut,dar utilizeazăpentru argumentareşi alte opere ale provatorului,
îndeosebiJetin Sonteuilşi ContreSainie-Beuv
e.
Intitulată[o tiaissanccdu cbant,prima parte a studiuluiconsiderăcele doua
încercăride roman(Jean Sanieuilşi ContreSain/e-Beuve)
doar ca pe o invocarea
cllpodoperei
ce urma să fie scrisiiconceputăde către Proustdrept .carte esenţială,
'1Veziargumenteleşi texteleaduseîn discuţiede AdrianMarinoin Dinistoria
teoriei"formelorfdră fond",În .Anuar de linuvisticăşi istorie literară",tom XIX,
!Ou8,p. 185--188).
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singuracarte adevărată"- chiardacă şi pentrucă aci facemcunoştinţăpentruprima
dată cu psihologiaproustiauă sau ou acea experienţăa momentelorprivilegiate.
Cu ioate acestea,cînteculproustiania fiinţă numaio dală cu primelecuvinte
ale cicluluiln căularea timpuluipierdut,cînd persoanaa III-a (din primeleîncercări de roman)est,eîrilocui
tă cu persoana1 (.Longtemps
je me suis couchede bonne
heure...").
Eul proustiannu este, însă, cel al sinccrităti!autobiografice,
chiar dacă acest
eu îl desemnează
uneorişi pe autorulnaraţiunii.Eul proustianse referă mai ales la
o personalitateoalreo depăş,eş:te
pe aceea a naratorului: ,Le je de la narration
corrospond,
il un personnaqeplus complexeet plus vaste que celuide la biographie:
il est tantât 1'1Iero5des eventurcs de I'exlstencercele, tantât I'ooservatour,
tantât le reveur; ses dirnensionssont celles de l'univers evoque.Le je de la
narrationcorrespondnon il l'Iristoirede Proust,mais il son experience,en entendant
par cxporienc«non seulemcnt'ce qu'un homme,au COUfS
de sa vie a fait, a subit,
et siqnede son nom,maisla sommede ses rcncontrosavec le mondo.Eu fait, le je
prousticnest un ţe impcrsonncl"
(r. 2.5).
Acesteu reflectăo conştiintăpersonală,dar o conştiinţăvizîndlumea.G. Picon
condiţionează
reuşitaîntreprinderii
proustiencde descoperirea
acestui.je impcrsonnel
".
care conciliazăîntre .impersonalitatea"
lui il şi .vibratiaexistenţială"a eu-lui,conciliererealizatăpentru primadata de Proustîn acest roman-CÎntec
al vietii trăite,
conternpl
ată cu seninătate.
În 'a,]doileacapitolal studiului.intitulatLe moi et i'tnuie, C:ae,i'an
Pic:on,plecînd d.ela ideea cii Proustli fost consideratcel mai mare creatorde personajepe
care Ilteraturafrancezăl-a avut după Balzac,îşi propuneo analizăa personajului
proustian,mai exact a măsuriiîn care "la relationevoc l'autre apportoii celui qui
interroqol'exislcncola H'pom;equ',iIJ
atbend"(p. 39).
Deşipentruprimadată în istoria romanuluiProusta fost cel care a văzut în
8ut.oconlemplaţie
semnulmodernităţiiarti5tice,deşi el a fost primulcare li Inteles
că .opera trebuiesă traducilo experienţăindivizibilăşi completăa lumii",personajele, situatiile,mediul fiind subordonateacestd t,xperienţe,cu toate acestea,
Ă la rechercheciutempsperdupoate fi consideratşi un romantradiţional,în măsura
în care carteadezvă.luie
raporturileunei existentecu altele.
Manierade prezentarea personajuluila Prousteste, însă, total diferităde cea
a romanuluitradjţiona.l(Stendhal,Balzac).La Proust p'ersonajulnu este prezentat,
ci el apare cititorului,aşa cum i-a apărut şi naratoruluiin momentulîntîlniriilor,
nu ca o realitatecunoscută,ci văzută.Aceastărealitate-.l'illusion qui frappe"l-a putut decepţionape Proust(Dergotte.Berma,ducesade Guermantes)
sau, dimpotrivă, entuziasma(Gilberle,Albertine).
Modalitateaaparitiei nu este acordată tuturor personajelor;în cazul unora
(Swan,Fran<;oise,
obişnuiţiisalonuluiVerdurin)este folosit .mecanismulredLlcerii
la o obişnuintă,la o pf:rrnâUE'nţă,
la generalitateaunui tip" (p. 52).De aceea,G. Picon
considerăcă - în acest sens ln căLllarea(impuluipierdutîşi merită titlul de
comedieum.anăpoate chiar mai justificatdecît cea a lui Balzac,criticulexplicînd
unele aspecteale cicluluiprin valenţelede poet comicale lui Proust.
.D'uncpart, la realite de j'alltre est inconnaissable
(.l'hommeest l'etre Cfuinc
peut sortir de soi,qui ne connaitles autres qu'en soi el, disant le contraire,mcnt"
-'- eş("cconsemnatîn una din paginilevolumuluiLa fugitive)
.• D'autrcpart, Proust
suggre que Cf'ttErea1it{est insiqnifianteou lTJ(meinexistante:autrui !l'plantrien
que le rev,;lateurd'un ordre general"(p. 64).
După G. Picon, modalitătilede prezentarelipsesc personajulprouotiande
acea viaţă, de acel relief al eroilorromanuluitraditional(Balzac,Stendhal,Dostoievski,Tolstoi),fără il fi vorba aci de o slăbiciunea operei,ci pur şi simplude
urmareafireascăa consl.atării
caracteruluineqatival relaţieicu altul; criticulfrancez
respingeastfel opiniadupă care forţa lui Proustca romanciernr fi un rezultat al
creaţieisale elepersonaje,
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Incercareade comunicarecu altul fiind respinsăca imposibilă,scriitorulse
intoarce spre lumea.propriuluieu ca spre unicul obiect .posibil şi demn" de
cunoaştere.
Eul nu poate exista --- insă -- decit reporterla lume,la rcelitete, In cadrul
romanuluiIn căutareatimpuluipierdutactivitetcespirituluiîn faţa realuluinu este
ceva care ţine de ocazional,ci opera lnsaşi.
•.A](1recherchedu tempsoeriiuest une irnmenscel tres sinquliererhapsodie
de la connetssance,
unc chansonde geste de l'cqo transcendental",
.uno feeriementale" (p. 78),aceastaeste ideea de bază de la care G. Piconpleacătn analizarelaţiei dintre .le moi et le monde", analizăce constituieobiectulcelui de al treilea
capitolal studiului.
Criticuldistingeşi in ceea ce priveste relatia cu realul aceeaşi ambiguitate
constatatăşi în alte ocaziila Proust':cunoaşterearealului--- a acestuireal rîvnit
cu atîta ardoare.- se realizeazăconstantîn decepţie.Naratoruleste impartitintre
dorinţaşi teamade real. Astfelîncît Întîlnireacu non-eul__o consideratesenţialare loc numaiîn formecare elibereazărealul de modalităţ
ile sale, idee care enticipă
asupraconţinutuluicelui de al patruleacapitolal studiului,intitulatLes revetations
de la metapholc.
Numaigraţie posibilităţiimetaforice11lucrurilorrealul poate fi tolerat, i se
pot recunoaşteun sens,o valoare.Aceastăposibilitatemetaforicăeste semnulprin
care realul convinespiritului,datorităcăreia realul poate tolera lumea.Picrztndu-şi
fixitatea, fragmentarisnmlmcomplctitudinea,
realul poate deveni astfel materia
opereispiritului.SimplăfiUurăde stil la alţi scriitori,la Proust- constatăG. Picon
-_. posibilitateametaforicăeste ridicatăla ranqul de concepţiedespreviaţă şi despre artă.
""'''
Aceastăconcepţieeste vizibilămai ales in legăturăcu experienţafundamentală
proustiană _. reminiscenta.
Relevîndşi cu acest prilej valorile ambiguiale textului proustianC;. Picon
încearcăsă descopereoriginea,mecanismulşi consecinţeleexperienţeiprivilegiate
a remlniscentoi.
Deşiunele afirmaţiiprezenteîn romanar putea indica trecutulca
ohiectal extazului,cu toale că Proustînsuşi considerăideea de timp drept origine
şi obiectal opereisale, G. Picondesprinde,după o analizăminuţioasăşi pertinentă
a textului,argumentesuficienteşi convingătoarepentru a .esemnllatcmporululca
ratiune11extazuluiproustian.
Atomporalul
este cel care se confundăcu esenta metaforică11.realuluişi deci
singurulmeritînda fi luat in considcraţle- acesta este, pentru G. Picon,sensul
operei.
Neputindsă nu rcleve revolutiape care ciclul proustiann operat-o asupra
romanuluiin genere,constatînd,desigur,existentaunei postoritatiIl lui Proust,In
capitolulultim_. Proustaujol1rd'Jmi
- G. Piconconchidecă, totusi,înrturiree acestei
cărţi nu este prea profundă,chiar dacă ea este .de tous les livres modernescelui
qui realisele consentcrnent
le plus larqe" (p. 181).
CătălitiaFr1ncu
P. Bl{ODIN,
Ectlvuinsomericoinsd'ouţouni'huides allnees60. Paris, Nouvel
les
EditionsDebresse,1969,263p,
Dupăce a dat, în deceniultrecut,în aceeaşicolecţie,nPresencescontcmporaines", volumulEcrivainsamericainsel'auţouttt'hui des unnecs50, criticull.iterarfrancez publicăde curînd un non volumsimilar,prin care propuneca reprezcntativi
pentruliteraturaamericaniia ultimuluideCieniu
(în afara cîtorvascriitoriapartinînd,
de fapt, altor perioade)un numărdt 25 de scriitori: Ed. Albcf;>,
J. BlIrth,S. Bellow,
"V.Buuoughs,Tr. Capote,B. Jay Freedman,"V. Goyen,J. L. Hcrlihy,P. Isra.el,Le
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Roi Jones,H. Koningsberger,
N. Mailer,B. Malamud,H. Miller,U. Molinaro,A. Nin.
FI. O'Connor,"vV.Petcv, J. Purdy,Th. Pynrhon,S, Sontag,W. Styron,J. Updike,
Th. Wolfeşi M. Young.
,
Estedrept că Brodinse sprijinăadeseape opiniiale criticiiamericane(cu care
uneoripolemizează)
privindvaloareaunora dintre opereleluate de el în discutie,
dar întreprindereasa rămîne dificilă,mai cu seamilcînd ambij,ionează
o rnaximă
obiectivitate,fie şi numai pentru că interpreteazăfenomenulliterar americandin
afară, fără il fi prins în anumiteşi inevitabile[pentruun critic american)afinităţi
qenerativede subicctivism
(dar ce criticăpoate fi, totuşi,absolutobiectivă?).
Carteaîntruneştela un loc dramaturgişi poeţi, romancierişi nuvelisti,'€;seişti
care au abordatcu succescreaţia literaru,cu opere de seamăpublicatesau numai
cunoscuteîn ultimiiani ai deceniului5 şi în aproapeîntreg deceniul6. Volumul
este oarecumo continuarea cercetăriianterioareaducînd,cum era şi de aşteptat,
confirmareaunor valori intuito atunci, dar şi infirmareaaltora. Reapar, astfel,
S. SpUo\>v,
TI. Capoto,Anaîs Nin,J. Updike etc. dar nu iITlai
sînt luaţi În consideraţie
CarsonMc. Cullcrssau Ph. Roth care au dispărutdin spaţiul creaţieiliterare sau
oare .nu şi-au ţinut promisiunile".
Şi IlUmai apare J. Baldwindeoarecenu a mai
dat nimicimportantliteraturiiamericaneîn ultimuldeceniu.Şi nu mai apere J. D.
Salinqer,deoareceel nu mai putea da nimiclitcraturii americane
...
Apar,in schimb,scriitorinoi; unii .omişifără.îndreptăţire"din volumulanterior: "vV.Coyen, alţii, mai tineri, care s-au afirmatacum ca străluciti crcetori.de
teatru (Ed.Albee)sau de proză (S. Sontaq). Şi mai sînt cuprinşialţi scriitoricu o
Îndelungatăactivitateliterară,dar cunoscuţidintr-unmotivsau altul, doar în deceniul 6: H. Millcr,contemporancu S. Lcwis,Faulkner,ScottFitzqerald, Herninqway
,
Th.\Vo1fe,mort foarte tînăr - 38 de ani '_., în 1938;M. Young(ni se pare cel
putin discutabilăcuprindereaultimelordoi scriitori între reprezentanţiiultimului
deceniude literaturăamericanănumaipentrucă acumau fost cunoscuţiÎn Franţa).
Modalrtateade prezenuar
c a scrsitoriloreste chasică: o foaIitescurJt,ă
biografic
a scriitorului(de puţine ori absentă). o succintăcronolqiea opereisale din ultima
perioadăluată în cercetaresau cu cîteva deceniimai înainte(P. Israeleste discutat
în baza unei singurecărţi, romanul1'110Hen's HOL!se,
1967.Şi tot aşa Marquerite
Youngcu romanulMissMcIntosh,My Datlitu],1965),o trecereîn 'revistăfugarădar
concisăa problematiciiabordate.Se insistă mult asupra realităţiloramericanedescrise.Se caută şi se subliniazămesajul.Se umnăreşteîn permanenţăconturarea
individualităţii
fiecăruiscriitor.Tr. Caporc,de exemplu,pune problemaRăului; în
lupta tineretuluicu o societatedezumanizată
se întîlneşteo nostalgiea inocenţei.
S. Belloweste în căutareaunor valorimoraledispărute.Temacentralăa romanelor
lui Vlr.Goycneste solitudinea.El denunţăabsurditatealumlivconternpor
ane. W. Burrouqhsdenunţăcauzeleşi implicaţiilesocialeale drogăriietc.
Profilulindividualal scriitoruluieste conturataproapetotdeaunaşi stilistic.
Albee este un maestrual repetiţiilor.TI. Capoteare un stil clar, multă finet" şi
poezie.Freedmaneste patetic şi comicîn acelaşitimp; un excelentpovestilor;dă
vlaţă personajelorprin dialog; maestrual umowluinegw. J. L. Herlihyeste un
.intelectual";stilul sau e adeseapoetic.Pynchollse foloseştede toate modalităţile
stilistice; stilul său este liric, fantastic,poetic,seriossau bufon; stilul Margueritei
Youngeste un stil muzical,cu metaforenumeroase,Stilul lui J. Purdy are multe
registre: e caricaturalşi violent,e delicatşi tandru.S. Soutagscrie .antiromane",()
lit-erl11,tură
a plicti>sulll'i,
cu un stil core6:pulllzil.tor.
Se adaugiîdeosebit de frecventelecomparaţiicu alti scriitorisau creatoriîn
spatiulaltor arte. Eel.Albee se deosebeştenet de O'Neill: acesta din urmă crede
că omuluiîi trebuieIăsalăiluzia; Fd. Albeevrea ca omulsă trăiască"în realitate".
TI. Capoteseamănăcu E. Poe şi H. James: personajuleste în acelaşitimp victimă
şi erou.B. J. Freedmallaminteşte,prin umorulsCln,de C;ogolşi de Chaplin.P. Israel
este apropiatde Kafka: eroul său, •Y", este vinovatde faplul ca. există.Stilul lui
Pynchon(trecereade Ia epopeela bufonerie)aminteştede Hugo dar şi de R. Queneau şi M. Ayme.Prin lirism,prin naturalirismuluiM. Youngaminteştede Rimbaud
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dar şi de Breughel,Hoqerth,Goya,Chagall,DaUsau Chaplin.S. Sontagar putea
fi o Simonede Beauvoiramericanii.
Fiecarestudiueste anticipet de un 11101.1.0
semnificativ,
extras din opera scriltonilul, din eseuri ale acestuiasau din opinii exprimateîn legătură cu creaţia sa.
Koningsberger
se vrea un scriitor anqajnt.El 5cri, pentru fi spune ceva, pentru a
denuntao lume ,care şi-a pierdutsufletul"
.. AutorulromanuluiLe Revolutionl1oire
afirmăprin motto: «...Imposiblede rester UIltouriste.,,"DespreIVI.Young,A. Nin
noteaă în motto: .Je
quo ce Iivrc reprîEsente
l'Am('riquenocturnede la
rncmcIacon quc Dan
illustrc I'esprit de l'Espaqno,el Ulyssecelui de
I'Irlande".
Studiile.unclo una;întinse,alLelemai puţin, consacratecelor 25 de scriitori,
Întreprinsedintr-ovarietatede uuqhiuri, reuşescsii contureze,uneoricu pregnantă
deosebită,adevărateprofiluride individualităţi,de personalrtăt!creatoare,dar şi
anumitetrăsături specificeunui flTUPmai ldrqil'sau mai restrîns de scriitori.De
altfel,coordonatelecscntialeale Iitereturti anrerjcaneactualele traseazăP, Brodin
într-unscurt dar dens .Avent-propos"
:
-- Primatulconţinutului;cu putineexcepţii Sontuq,care oxporrmcntcază
in
literatura americanii"noul roman",după ce il
cunoscutprin cîteva studii
substanţiale
i P. Israel.Pynchon,pentru care cuvîntul este: instrurnentulde bază),
scriitoriiamericani.
considerăformadoar .haina"unui conţinut.Dinaceastăconcepţie
decurg alte trăsături, concretizate,în primul rînd, în problematicaabordatăşi în
atitudineascriitorilorfaţă de realitate:
Scriitoriise opun moduluide viată american;rcspinqrasismul; dezaprobă
politicaamericană.
în Vietnam.
-- Predominărealismul,chiar dadi nu lipsesc nici manifestărilesuprurealiste
(A. Nin, IN, Burrouqhs,
lvf,YOUIlCJ).
_. Literaturaamericaniie foarte critică,Scriitoriise vor şi sînt •angajal.i
" (se
detaează Le Roi .Iones,Mailer,Koninqsberqer
],
- Neadcrînd la societatea contemporană,dezurnanizată,scriitorii trăiesc şi
exprimă,în creaţiilelor, o obs"siea trecutului,a valorilormoale dispărute (Pynchon,
Updike).
'
._-ReactiascriitoruluiImpotrivasocietăţiiîn care trăieşte se reflectă adesce
În modalităţilestilisticeabordate:umorulde diferit'e qrado şi tipuri,umorulnegru
(Freediman)
sau umorulrabclaislen(Barth) violentade stil (mergînd,ce-i drept,uneori,
pînă la trivialitate VI. Burrouqhs şi la obscenităţi__o Updike)dar şi poezia,
arqoulşi parodiadar şi vocabularulales.
Volumullui Pierre Brodinînchideîn cele aproapetrei sute de paf]initabloul
complexal unei literaturicare Îllcearc:ij,
şi de alît'eaori reuşeşte,sii reflecteartistic
dran18a.n1ericanului
conternpora.n,
carc' se sirnle Lot rnai străin Într-o lun18aflată
într-unprocescontinuude dezurnanizarc.
Scriitoriiluati în cons;deratie,.selectaţi" sînt reprezentativi(sau, cel puţin,
majontate<"l.
dinlre ei), prjn ultimelelor cre/lţiisau şi prin opera anterioară,pentru
deceniul6 aI secoluluinostru.Justetea intuiţiei,a nselectării",o va confirmasau
infirmaposteritatea,Oricumar fi, însă,considerămcă omilcrealui TcnnesseWilliams
(caredă, în 1957,Orfeuîn infernşi, în 1959,DulcepasăreCItinereţii)şi a lui Arthur
Miller(Incidentla Vichy,1964.),
Ce!să nu amintimdecît doi din marii dramaturgi
americani.
contemporani,
(absenţişi din volumulanhrior, publicatîn 1(64),s-a făcut
"Pilfl'auteursans excusevalilble".
D. Irimia
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GlULIOC. LEPSCHY:La linguistiquestructurale [treduit de I'Italien par
J. L Calvct,Paris,Pavot,Hl69,240p.).
In momentulactual aperrtîeunei lucrări consacretclingvisticiistructuralenil
mai are nevoiede justincerc.Numărulmereucrescîndal aceloracare urmărescprogresele ştiinţelorumane justificădeajuns o carte ca aceea a profesoruluiCiulio
C. Lopschy,caro se adreseazăunui publicmai larg decît cel alcătuit de specialişti.
Excelentprimităde criticainternaţională,
tradusăpînă în prezentîn mai multelimbi,
lucrareeconstituieo initiereşi, in acelaşitirnp,o precizarea progreselorlingvisticii, de la Saussur
e pînă la cele mai recente cercetăriale lui Chomsky.Succesul
unei asemenealucrărise explică,fără îndoială,prin loculde primămînă ocupatde
lingvisti.căîn rîndul ştiinţelorumane.Intr-adevăr,lingvisticaactuală se bucură de
privilegiulelea furnizacelorlalteşt'iint<.modeleteoretice";am putea spunecă este
o disciplinăale cărei metodepot căpăta o "valoareparadigmatică"
în diverse alte
cîmpuride cercetare, aceasta explică interesulunor cercetătorice aparţin altor
domenii,şi care sînt atrasi de eficacitateacu care lingvisticastructuralăaplicărigoarea si formalismul.ştiinţelorexacte"la un fenomenca.limbajul, socotit după cum
se ştie, un obiecttipic al .ştiinţeloristorice".
EviLîndtehnicitercariquroasă,fără sij cadă în simpltsm,acest eseu, am putea
spune,nu este nici ° lucrare de linqvisticăteoretică,nici.o istorie a lingvisticii
moderne;autorulîncearcăsă-şi informezecititoriiprin mijlocireaunei discuţiicritice 'Eldiferitelorconccptnhinqvial.ioe
recente.Trebuiesubliniattactul că lucrarea,
departede 8 devenio tratare literară vulqartzato
are, se menţineia un înalt nivel
Ştiinţiflc.
Introducereaeste o prezentaresinteticăa problemeloresenţialede lingvistică
teoretică.Capitoleleurmatoarese ocupă de diferitele manifestăriale lingvisticii
structurale,precumşi de însemnătatealor In lingvisticamodernăi de fiecaredată
se aruncăo privireasupraoriginiilor pentru11menţineprezentun punct de plecare
de natură să-i ofere cititoruluiposibilitateade a judeca dimensiunile
evolutiei.Astfel, sînt examinate.rînd pe rînd, lingvisticaseussuriană. cea reprezentatade şcoala
de la Praga,şcoalade la Copenhaqe,lingvisticaşcoliloramericaneprecumşi prelunqirilelor cele mai recente.Un meritce se cere subliniateste acela de a traduce
teoriain exemplu,de a o limpezila nivelulacestuia,de a transcrieîn termenicunoscuţi ceea ce in ochiicelorneiniţiaţipoate adeseorisă nu fie decit un jargon.
Deşi se acupă de problemeleIinqvisticiimoderne,autorul nu abordeazătoate
chestiunile.la modă"ca aceea,de pildă, el incornunicebi
lităţii, aceea a raporturilor
intre limbiişi mtontionaltteto,
între limbăşi artă, Între limbăşi suprastructurăetc.
El se opreştecu insistenţămai ales asupraproblemelorde metodologie
care se pun
în, fata lingviştilorîn muncalor de anaH,}]şi descrierea limbajului.Sînt aşadar
tratate problemece tin mai curîndde Imqvlstlcageneralădecît de filozofialimbii,
teoriicare se referămai curîndla functionarealimbajuluidecît la naturalui.
intr-un appendicesînt abordatecîteva chestiunicare, deşi nu privescîn mod
directlingvisticateoretică,fac totuşi parte inleqranUidin lingvisticamodcrnă: statisticalingvisticiişi uneleproblemede linqvisticăaplicată.
Lecturăa.greabilăşi instructivăin acelaşitimp,lucrarealui C. C. Lcpschyeste
un îndemnla cunoeştcreaanumitorpozitiiale lingvisticiimoderne;ea nu este decît
un punctde plecarepentrustudiimai ample.Const.ient
de acestlucru, autorulînsoţeşte fiecarecapitolde un numărconsiderabil
de indicatiibibliografice
care, socotim
noi, constituieo parte foarte importantăa cărţii. Acest mod de prezentarea unei
lucrăride Iinqvist
ică pare că reaminteşteun fapt de maximăînsemnătate:în domeniul lingvisticii,
poate mai mult decît în acela al altor ştiinţeumane,pentru a întelege pe deplin ceracterulşi metodeledisciplinei,cîteva ore de lectură nu pot fi
deajuns.De aceea In acest domeniunu exisWsintezecomodeîn măsurăsă înlocuiascăo cugetareprelungităşi cunoastereaunor tehniciprecise.
MariaCarpov
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PAULGARDE,L'occeut,Presses Universitair
es de France, «Le Linquiste»,
5
1968,167p.
Lucrarealui Paul Garde,profesorla Facultateaele litere din Alx en-Provence,
!i propuneSd sintetizeze,In planul lingvisticiig(;nerale,aspectelecomplexeale
fenomenelor
reunite sub numelede accent.Pertce Intii Il lucrăriiprezintă.constantele acoentului",
anumefuncţiaaccentului(cap.1) şi caracteristicile.trăsăturuaccentuale"1, reliefate,sintetic,prin criteriilecare o distingde celelaltetrăsăturifonice
pertinente(cap.II) şi, cxtensiv,prin procedeeleîntrebuinţate,în limbidiferite,pentru
realizareacontrastuluiecccntual(cap.III).Parteati doua cuprinde.variabileleeccentului", adicădelimitareaunităţilorecccntualc şi raportullor faţă de cuvint(cap.IV),
locul accentului(cap. V). delimitareaunităţii acccntuebileşi reportul acesteia cu
silaba(cap.VI).
Definitiacea mai cuprinzătoarea eccentuluinu poate fi decît.funcţională.După
R. Prieto,'l'roitsop/Josi/ionne]s
el troit»conlra,stifs,INord,
10, 1954,p. 43-59, Paul
Gareledeosebeştefunctiaconttastivă a accentuluide cea opoziţională
2, carecteristică
trăsăturilordistinctive(labialitate,nazalitatc etc.): accentulnu intră în raporturicu
unităticare s-ar puteaafla în concurentăcu el pe plan paradigmatic,
dar contractează
relatii cu unităţisituatein plan sinteqmatic,Studrer
ee functiei.aeeentuluipresupune
delimitareaa două tipuri de segmentemai extinse decit.Ioncmul: .unităţi accentuebile",adicăunităţilepuse In contrastprin accentşi .unităti accentua
le", segmentele In interiorulcărora se realizeazdcontrastulecocntual.Aceastădistincţieeste
completatăprin referire la unitatea semnificativăcăreia ti apartine o trăsătură
fonică: trăsăturadistinctivăintră in mod necesarin definiţiaunităţiisemnificative
minirnale,a rnorfcmului,In tirnp ce accentul trebuie analizat ca proprietatea
cuvintului
3. Prin apartenenţala cuvint, accentul se opune nu numai trăsătur.Ior
distinctive,care trebuie descriseîn cadrul morfernului,
ci şi faptelorde intonatie,
care trebllliedescriseîn cadrul frazei. anumeopozttiilor imonatiorrale
(de tipul fr.
il pleut .- il pIeut?)şi contrastelorintonetionale,denumiteîn mod obişnuitaccent
de inslstentă,reprezentindpunereaIn relief EIunui cuvintsau unei unitătrsemnificative oarecare4 in cadrul global al frazei.Deci,criteriulcare penmitedistingerca
accentuluide celelaltefapte lingvistîcepertinente.n'est pas phonntique,il est fonctionnel; il n'est pas phonologique,
il supposele recoursil. desldonneesgramrna.ticales".(p. 49).Accentuleste definitprin .fonctiond'elablirun contrasteentre diff(;rents segrnentsphonologiquement
d!cfinissables,
les unites aCd,ntuables,
el... ce contraste joue dans le c!Î.dred'un segment'grammaticalement
definissable,
l'unite aceerituelle" (p. 22) sau -- întrucît uni.tateaaccentuabilăeste, în majoritateacazurilor,
silaba iar unit.ateaaccentualăeste adesea cuvîntul- prin Nfonction
d'etablirun
contrastedans ehaquemot entre la syllabeaccentueeet les syllabesinaecentuees",
(p. 50).
1 Paul Gardevorbeştede o .triisăturiî.accentualăM
(trait accentuel) opusi'îtrăsi:\turilordistinctiveşi intonaţjonale.
2 Funcţiadistinctivăa accentuluieste negată şi de AndreMartinet,Accentel
!OJlS,
Miscellanea
phone!icG,
2, 1945,p. 13---24şi Da Jinguistiquesynchronique,
Paris,
PUF,1965,p. 141-161,apud P. Garde,p. 7. DintresusţinătoriifunctieidistindiveIl
accentuluiliber sInt cit'atiTroubetzkoy,Principesde phOllo]ogie
şi M. Halle, The
.'ioundpatternof Russian.
3 .L'appartenanceil la syllabe n'e5t pas un critere,car il est impossiblede
determinersi UIl trait phonique caracterise la syllabe en I.a.rJiL
que 1'8.11e,
Ol]le
phcmcme
(ordinairement
vooalique)sert de centre il. cettt'.syllabe"(p. 31).
4 tn cazulaccentuluide insistenţăintelectualpoate fi pusă !n relief oriceunitate sernnifioativă
(ce n'est palsune transcri"ptionc'et une transli"tteration).
In "cord
cu dIstincţiaamintită,autorulfoloseştepentru accentelede insistentăinteleclualşi
afectivtermenul.procedesd'insistance".
13
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Procedeelefolositeîn diferite limbi pentru realizareacontrastului accentuel
sînt de două feluri: pozitiveşi neqetivc.Primeleutilizeazăelementeleprozodice
(intensitate,înălţime,lungime)«en vrac»,cu sinquracondiţie ca elementulrespectiv
să 1111
apartină invonteruluide trăsături distinctiveal limbii5. Stabilireaexactă 8
acestor procedeeeste de domeniulfoncticiiexperimentale.ProcedeeleIl.ccelliuale
negative50 manifestăprin reducereatrăsăturilordistinctlveale silebelorncaccenluate,indiferentdacă aceste tiăsăturisînt ,prozodice"(de ex, opoziţirle tonalerieutralizeteîn afara acccntuluiin chineză)sall,inerente" (de cx, italianacunoaşteun
sistemvocaliccu patru qrade de apcrturăsub accentşi cu trei gradede spertură în
lipsa acestuia6).
Una dintre problemelecele mai dificileprivind ecccntuleste delimitareasegmentuluiin interiorulcăruie se realizeazăcontrastulaccentual: .unitatea accentuală". Aceastastă în strînsă legăt'Uricu cuvintul7, pe care Paul Garde,în. lipsa
unei definiţiiunanimacceptate,îl numeşteunitatea semnificativămai mare decit
morfemul
e şi mai unicădecît fraza.In fiecarelimbăse pot defini.sinta9meacc:entoqcnev: .grupăride rnorIernecare au proprietateade a constituiunităţieccontualc"
(P. 19)şi care îndeplinesc ,anumitefunctiisintactice"(de pildă. există () .sintagmă
--- subiect"şi o ,sintaqmă predicat"în fr. Natulle-clotm'ait,
le cb'at-estn'oir).
Acestesintagmesint, 'In general,cuvintele.Dar anumitetipuri 'de .sintagmenormal
accentogene"pot cuprindeşi ,unităţi non-accentogene"
(în franceză,printre ,sintaqmcle_. subiect"există cîteva care nu constituieunităţi acccntuale: ţe, tu, il,
elle, nous,vous, ils. elles, ou, ce, ca]. Acesteasînt, de fapt, cuvinteleclitice (proclitice sau enclitice
ţ. a căror listă va fi alcătuită.de sintaxa Itecăreilimbi. După
principiilecare guverneazădelimitareaunităţiloracccntuale, limbilese înscriu în
două categorii: 1. __
o limbi cu morletneaccentcqene,cum ar fi germana,în care
oricerădăcinăare un accentdistmctchiar în cuvintecompuse(\V'ascl1-h'and-sch'uh)
i există sufixetotdeaunaacccntogcncşi 2.- limbi cu sintagmeaccentoqerie,în
care accentulnu se ataşeazăunui modemparticular,ci unei sinta.gmeîn ansamblu;
intrînd într-un cuvînt compus,o rădăcină îşi poate pierde caracterulaccentogen
(comparăgerm.St'erbe-b'ettcu fr. li! de tn'ott], In limbilecu morfcmeaccentogene,
accentulpermitesă se delimitezeşi .grupuri accentualc",compusedin mai multe
unităţi între care se realizeazăo .ierarhizarea accentelor" (de ex, germ.B"Urgerm'eisler9; în S"onntaqsrlickfczhrkarte,
prin inciudereail trpi cupluribinarede laclcente,
5 Evidentcă, pentru definiţiadată de autor aecentului,nu are nici o importanţă distincţiaîntre acoent muzicalşi de intensitatesau dinamic,distincţie,de
aItfel.mai puţin cate90rică(b.lpăcercetărirecente De asemenea,accentulnu este
o trăsătură «prozodicÎ»,
contrastulaccentualputînd fi realizatfie cu ajutorultrăsăturilorprozodice,fie cu ajutorulcelor inerente.Termenul«inerente»·
este folosit
pentru trăsăturiledistinctive«neprozodice».
6 Aceeaşisituaţie pare să existe in unde 9ri!.iuridaco-române,
vezi Grigore
Rusu.Schiţă(l .sislemului
fonologica.l gwjuluibislIiţean,.CerceU;ride lingvistică",
IV, 1959,nr. 1-2, p. 61---70.
7 La p. 22 ..29 sint prezentateraporturiledintre .sistemulaccentual"(accent,
unitate accentuală,unitate acce:ntuabilă)
şi sistemulunităţilorsemnificative·
şi non
sel11nificative
ale limbii.
8 Cum8.putut reieşi şi din cele spuse anterior,P. Gardeînţelegeprin morfem
o secventăde fonemesenmificativă
(senslexicalsau gramatical),cu caracterminimali fraza este •unitatea semnificat'ivă
maximală
".lMai puţin clar reiese·ceea ce
Intelegeautorulprin ,sinta9mă".
" Prin "se noteazăaccentulprincipalal grupului.accentua1.
La p. 53---57
se face
distincţiaîntrc .ccho de l'accenL":posibilitateaunor silabeneaccentuatede a primi
o parte din factoriiacC'cnLuali
în functiede poziţiafaţă de silaha accentuată(c'ate
llO"ir)şi accentsecundar,caraoter1stic
l1n;bilorcare cunosco ierarhizaT;?
ilaecenteJor
şi care ,aparţine unei alte unităţi accfmtualedecîtaccentulprincipal"(B"ilrgerm'eisler).
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se stabileşteo ierarhiclinearăpentru patru unităti: L --- Sorw; 2. tiick, 3. katt.e,
4. iatir].
in unele limbise poate întîmplaca .eccentulsă dispară în anumitepoziţii; ne
aflăm,atunci,în prezentaunei ,unităţi accentuelevirtuale".Fenomenuleste deosebit
de frecventîn franceză"
maiales În vorbirea qrăbită (voustonrne»:
.lecoinde .Iat'ue.ş.
In privintapoziţieiaccentuluise pot deosebidouă grupurimari de sisteme
accentuale. cu accent fix şi cu accentliber. In limbilecu accentfix, .datele universale" (delimitareaunităţiloreccentuabileşi uccentuale)sînt suficiente(de ex,
ceha,fineza,olandezaau accentulpc silaba iniţială,francezape ultima)sau trebuie
completatecu unele date fonetice(de ex., în latină trebuie identificatăcantitatea
vocaleidin silebepenultimă).In limbilecu accentliber,determinareapoziţieiaccentului presupunerecunoaştereastructurii morfologicea cuvintelor.întrucît două
cuvintecu aspect foneticidenticpot avea accent diferit,există cupluride cvasiomonimedistinsenumaiprin poziţiaeccentulul(TUS.
taulca «chin»şi tuuk'a«făină»,
it. 'oucocraşi onc'otti«incă»}.Pouologiide l,a Pruqaau văzut în ace3.;,ucapacitatEc
de a distingeomonimefunctiaesenţialăfi er.centuluiliber. In realitate,deosebirea
esenţialăintre cele două tipuri este că accentulliber poate ajuta la identificarea
struoturii morfologicta cuvîntulutr morfernulrus - oi]: - se poate recunoaşteca
sufixprcaccentualîn peste 150de cuvintei numaiÎntr-unsingurcaz diferentiaze
două omonimelexicale; 'utocke «rătuscă» şi ut'ocka«ascuţire»
10.ln limbilecu
accent liber, morfologiaeste legată mai strîns de «accentologie»:
ea trebuie să
descriecompozitiamorfemelor,indicîndtrăsăturiledistinctivc,alternantele.pe care
le provoacăşi proprietatilelor acccntuale,In ceea ce priveşte poziţia acccntului
existămari diferenţetipoloqiceîntre limbi, «accentuluilogic»din limbilegermanice
(morfemul
accentogeneste totdeaunaşi accentuat)i se opune, în limbileromanice,
pertinentaordinei succesiuniimorfcrnclorpentru determinareaaccentului11 şi, în
limbileslave,principiulconcurenţeiliberea proprietătiloraccentualeale morfemelor.
Ultimulcapitoltratează raportul dintre.unitatea accentuabilăşi silabă.Identificare-aunităţii accentuabileprezintădificultăţiIn limbile«cu mai multe tipuri de
accent»(de ex. «aiqu. şi «ctrr.onflexe»
în jfPuca veche, «montunt».
şi "d",,;ct'ndanl>
în sirbo-croatăşi sloveniietc.). DupăA. Martinct,Accente! tons, Miscellaruaa
pho
nptica,2, 1954,p. 13·--24.faptele ele acest gen sînt susceptible,teoretic,ele două
interpretări:supLimentul
de îniJlţim(,sau de inlensit'atelovindo portiuI!(de silabă
poate fi consideratca un procedeuaccentualpoz.itiv,unatea accentualiifiind o
fractiunea silabei,mora; acelaşifapt poate fi interpretatca un procedeuaccentual
negativ(neutralizare
a opO'litiilor
tonalein silabeleneaccentuate),
unitateaaccentuală
fiind silaba.Principiulgeneral care să permită alegereaunei solutii sau a alteia
este formulatde Paul Carde în conformitatecu ddinirea accentului:dadi apariţia unei curbe melodicesau a alteia este previzibilămai uşor menţionînd-oîn
d'efinitiamorfemelorparticulare,curbele trebuie analiz.ateca tonuri. Dacă,dimpo·
trivă, este .!maăeconomic·să se plece de la legi formulatela nivelul cuvîntului,
opoziţi,aa două curbe trebuie c{)!ns,ideraLă
ca kăsiJtură accentuală, explicatăla
nivelulmorelor.Examinînddistribuţiadiferitelortipuri de accentşi rolul lor morfologic In greaca vcche, s!rbo-croată,slovenă şi litullniană,P.. Garde conchideca
numaipentrugreacaveche (atică)şi pentru dialectulcakaviendin sîrbo-croată.
este
neCiesară
introducereanoţiuniide mori.l
i noţiuneaaceastaar avpa, deci, o sferiide
10In celaşi sens, P. Garde citează pe P. Trost, l'ollktiondes Wortakzentes,
TravauxIinguistiquede Prague,L 1964,p. 125-127: in germ.Geb'el «rugăciune»
şi g'ebet «daţi»,accentulindicăîn primulcaz o rădăcinăgeb- în al doilea caz o
rădăcinăbet-.
11Pentru actiuneaaceluiaşiprincipiuin limba română,vezi EmanuelVasiliu,
Fonologialimbiiromâne,Bucureşti,1965,p. 60 şi 67. In această.lucrare,accentul
este definit,din punctde vEderefonolo9ic,ca .1Jnitatesuprasegmentală
intensivăM
caracterizlndsilabe,.sintagmaminiilnală
în planul expresiei".
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aplicaremult mai restrînsădecît credeaTroubetzkoy.
Prezentareacontinutuluilucrării a putut sugera importantaşi dificultateaproblemelorpe cerc le tratează.Folosindmetodeşi rezultateale analizeilingvistice
moderne,P. Cerdc generalizeazădatele pe care i le oferă studiulaccentuluiîntr-o
serie de limbi.Insusireaunui punct de vedere functional,cuprinzători-e permis
eutoruluisă facă o scrie de distincţiiîntre accent şi fenomeneadiacente,să Iolcscască aceleaşiconcepteşi aceiaşitermenipentru toale limbile'anlliza,te.Definiţia
dată accentuluieste, de altfel, cea obişnuită,apropiatăde înţelegereacomunăa
acestuia,ca punerein relief a unei silabeîn interiorulfiecăruicuvînt.In rezolvarea
problemelorlegate de accent se urmăreşteşi aspectulpractic al acesteia: cunoaşterea unor .date universale"(delimitareaunităţiloraccentualeşi accentuabile)iar
pentru limbilecu accentliber şi a unor .date particulare"(proprietăţileaccentuale
ale morfemelor)
oferă posibilitateasă se prevadă poziţia acceutului12.Cercetarea,
uneoriamănunţităa sistemuluiacccntualal cîtorvalimbi(franceză,germană,englezii,
italiană, rusă, slrbo-croată,slovcnă]prilejuieşteunele distincţiitipologiceimportante, ca şi corectareaunorinterprctări anterioare(de pildă. cei!a lui 1.. Hjclrnslev,
Studi buliici,6, 1936.-1937,
p. 1-58 asupra accentului în Iitueniană,p. 162--1(5).
Insuficientlămuritene par a fi unele problemeteoreticeale definiriiaccentului. Deşi se neagă functiadistinctivăa accentului,chiar autorul admite că, In
cazul situării In cadrul global al enuntului,accentulpoate îndeplinio asemence
funcţie,.quioquede facon tres aleatoirc"(p. 9), atit în limbilecu eccent fix (Ir.
g'ai am'anl şi galam'ant,ceh. {eden «un" şi le d'cn «e zr»),cît şi în limbilecu
accent liber (rus. pat'uqral şi por'a, qt'tii «e timpul,conte!»)13.De fapt, pe lîngă
functia contrastivă.fundamentală,accentulpoate avea şi functie distinctivăsau
expresivă.O problemădificilărămînedelimitareaunitătii accentuale(in majoritatea
cazurilor,cuvîntul),legată strins, in concepţiaautorului,de definireaaccentului.
Deşise pleacăde la unelereferintesintactice,destulde vagi. (.sintagmă-subiect"
şi
.sintagmă-predicat")
se revine tot la accent,consideratmarcaformalăa cuvintului.
In analizelepractice,autorulrecurge,de fapt, la segmentareaempiricăa cnuntulu
i
in cuvinte.Discutabilăeste afirmati
a de la p, 24 că un fonernpoate fi considerat,
uneori,ca apartinindla două morfemediferite: de ex., în germ.fI'Utcl1en,
11'/apartine sufixuluiprin caracterulanteriorşi rădăciniiHul- prin celelaltetrăsăturidistinctive.
Fără să aducă multenoutăţi,lucrarealui P. Gardeare meritulde a trasa, In
linii mari,cadrulunei teorii generalea accentului.
A. Turculet
LucrA WALD,Progresulîn limbă.Editutevstlinţifică,
Bucureşti,1962,214 p.
ln cadrul preocupărilorde lingvisticăgenerală,problemaevolutieilimbajului
uman şi a limbiili suscitatde totdeaunainteresul,fiind,după epoci,rezolvatăIn
diversemoduri.
Soluţiile,grupateîncă din antichitateîn trei directii(decadenţă,proqrcsneîntreruptşi evoluţieciclică),combinate,nuanţateşi dezvoltete mai tirziu,nu au satisfăcut însă niciodatădeplin.
1. Exceptrndu-se,
evident,cazurilede schimbarea accentuluicu funcţiestilistică sau, pur şi simplu,de osciletii.
13Pentru limba românăse poate cita exempluldiscutat de EmanuelVasiliu,
Cip.cii., p. 39--41şi 58--62:tiesi'ticşi d'es fac.
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Iată de ce o nouă încercare,de pe poziţiilefilozofieimarxist-leniniste,
de
reconsiderarecritică şi rezolvarea problemeisonsuluievoluţieiîn hrnbănu poate
fi decit binevenită.
Autoarea,bine cunoscută.pentru preocupărilesale de lingvisticăgenerală,
ocolindprejudecatarneterInlului vorbitorde la sine şi a schemeistrict logice,oferă
posibrlitatăţide rezolvaremai adecvateobiectuluide studiu.Principiulcorelăriifaptelor cu funcţialor sistematicădin limbă,cercetarealimbiiîn sine,dar şi In legătură
cu factoriiexterni,metodaconsiderăriifaptelorîn dublullor caracter,particularşi
general,i-au permisautoareisă depăşeascărcletivtsmulsolutiiloranterioareşi să
orientczeconcluziilepe un plan lingvisticdar şi filozofic.
Lucrareaare o organizareclasică: un istoric al problemei,o justificare,patru
capitoleprezentîndfapte din fonetică,vocabular,morfologieşi sintaxă,un capitol
care coordonează
fenomeneledin cele patru compartimente
discutate,un capitoldespre regresulîn limbă,încheiereaşi o bogată bibliografie.
Părerileanterioaredespresensulevolutieilimbii căci consensultuturorcercetăriloranterioareeste că limbaevolueazăîn timp sînt prezentatede autoare
critic,astfel încît cititorul,chiar fără cunoaştereadomeniului,este orientat încă de
de la începutîn direcţiape care autoareao va urma.Punctulde plecareşi concluzia
generalăa demonstratieieste ideea progresuluiîn limbă,dar un progres cu legi
specifice,determinatede caracterulde sistemdeschisal limbii.
În capitolulurmător,de consideraţiigenerale,autoareaenuntă cele mai largi
direcţiiale progresuluiin limbă: creştereanumăruluide unităti, transformareacalitativă a continutuluilor şi întărirea caracteruluisistematical ficcărulnivel şi al
limbiiîn ansamblu.Autoareanuanţeazăînsă, căci în continuarediscerneIntre îmboqătire cantitativăşi complicaresau între sărăcireşi simplificare.Continuaautonomizare a limbii,creşterea caracteruluiabstract al unităţilor şi posibilităţilorlor
sporitede combinaţiesînt alte formede progres.
In conditiilelipsei materialuluilingvisticexhaustiv,autoareaexprimăşi rodnice rezervecu privirela posibilităţileactualede a se rezolvaproblemaprogresului
în limbă,dar respingeşi ideea sirnplistăcă evoluţia,diforită de la o limbăla alta
şi de Lao epocăla elta, er fi alegică.Autoareaadmitecă: .independentt
de re-laţiile
geneticeşi de tipul structural.existăunelefaze comunein evoluţialimbilor,datorate
aUt legilorgeneraleale evolutieigîndirii,cît şi modalit
ătilor comuneale materialului sonor"(P. 53).
_
Trecîndapoi la analizafaptelorpe compartimente
dl limbă: Ionetică,lexic,
morfologie
şi sintaxă,autoareafoloseştediferenţiatmetodespecificefiecăruidomeniu
şi. sprjjinită pe studii de autoritate,ca si pe un splrit"sinteticdezvoltat.reuşeşte
să prezintesuccintliniile generalede evoluţiea fiecăruisistem.
Materialullingvisticla care apeleazăautoareaeste furnizatmai ales de limbile indoeuropcno,
dar nu rareori erqumentelosînt selectate şi din alte familii
de limbi.
Subliniemca o altă calitate a lucrării faptul că autoareanu forţeazădemonstratia. Astfel,prezentîndevoluţiasunetelorşi fenomenelor,autoarea declară fără
echivoc: .... privit în sine, sistemulIonoloqical unei limbi nu dezvăluiedirecţii
de evoluţieconturate"(p. OS).Evoluţieproqresivă există în raportul dintre complexulsonor şi realitateasemnificativă,
(o evoluţieIn speţă cu trei faze: motivare
naturală,nemotivare,motivaregramaticală).
In privinta.lexiculuiprogresulse manifestăprin creştereaabsolutăde elemente
lexicale(determinatăde dezvoltareasocială],creştereacalitativă,a puterii semantice a cuvintelor(tot o evolutieîn spirală,de la sincretismsemantic,necauzal,la
explicareaconcretăşi apoi la caracterulabstract al elementelor)şi tendinţasistematizării,organizăriielementelor.
In morfologiese surprindîn generalmai greu directiide evoluţiecu orientare
progresivăcertă. Schirnbăr
ile la nivelul acestui sistemnu sînt determinatenemijlocit de evolutiaprogresivăa gîndiriişi societăţil, ci sînt ecourimediateale rnodiIicărrilor din celelaltedomeniiale limbii.
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MeritulautoareiIn 1:1demonstratotuşi sensulprogresival schimbărilormorfologicetrebuiesubliniat.Urrnăr
ind evoluţiacantitativăşi calitativăa categoriilorgramaticaleîn diversetipuri de limbi aflate in diferitestadii de civilizaţie,autoarea
constatăîntărireacaracteruluiabstractal cateqoriilor evoluţiamărcilorde la simplă
valoarelexicalăla semnmorfologicetc.
Sintaxa,chiar fără a absolutizaun punct de vedere logicist,este, spre deosebire de alte compartimente
ale limbii,o ilustrareevidentăIl.niveluluigindirii.Se
poate spunecă în procesulde dezvoltaresocialăcolectivitateavorbitoar
e II evoluat
de la frazamonornembră
(cuvîntulfrază),la frazabimembrănominală,apoi la freza
bimembrăverbală,apoi la frazaplurimembră,
în sfîrşit de la coordonarela subordonare. Specificacestuiprogresnu este numaidezvoltareaşi generalizareaprin uv,
in diferiteepoci,fi fiecăruitip sintactic,dar şi faptulcă aceasta,o dată achizitionat,
nu estE înlocuitde tipul imediaturmător,ci coexistă,îmboqătlnr!astfel mijloacele
de exprimare.In capitolulProgresulîn sintaxăautoareaa urmăritevoluţiaistorică
II tipurilorde frază,condiţiileapariţieidiîerttilormembriai frazei,evolutiaraporturilor.sintactice,topica etc. demonstrîndconvingătorcă şi evolutiasintaxei este
progresivă.
Un interesantcapitol,inedit In bibliografiade specialitate,este cel intitulat
Problemaprogresuluidin punctulde vedere al antonimiilorlingvistice".
Se tncoarcă
aici, corelîndu-sedatele despre progresulîn fiecarecompartiment
al limbii,o prezentarevsinteticăa raporturilordintre sectoarelelimbii.Autoareademonstreazăcă
legătura activă a sectoerelorlimbii funcţioneazăşi În vederea.progresuluilimbii.
O constatare-program,
bogat arqumentatăulterior,organizeazămaterialulcapitolului
şi permiteo vederede ansamblua evolutieiprogresiveîn limbă: .Este evidentcă
evolutiaprogresivăse realizeazăîn ritmuridiferitede la un nivel al limbiila altul,
de la o epocă la alta din istoria aceleia.şilimbişi de la o limbăla alta" (p. 175).
Primaafirmaţiedin aceastăordinede idei apare chiar ca o lege: ritmulmodificărilor.lingvisticeeste direct proportionalcu numărulelementelorintre care se
stabilescrelatii.
Dar evoluţiamai lentă din foneticăşi rnorfoloqiese explicănu numai prin
numărulmic de unităţi funcţionale,ci şi prin faptul ca. factorii pr()qrcsuluistnt
interni (prossuncasisl.emuluu,
de exemplu) şi numai meddat progresul în acest
compartiment
este determinatde factoriicxtrehnqvistici.
O anumităinerţie şi stabilitate a unor sistemeale Iinnb
ii face ca abia în punctelede interferenţă,Il sectoarelor sft fie mai evidentprogresul.
Cea de Il doua afirmaţiea autoarei,cu privire la dependentaritmuluiprogresuluiintr-o limbădată de factoriistorici(în primulrînd culturali,după cum subliniază autoarea),este exemplificată
cu situatia limbiienglezeîn perioadamedie,a
limbiiromâneîn perioadaleqăturilor cu limbaslavă etc. Acţioneazăşi factoriigeografici..(de unde dezvoltarealingvisticăindependentăa grupurilorizolateaparţinînd
aceleiaşilimbi,sau teoriaeriilorIaterale), dar, aşa cumremarcăcu dreptateautoarea,
numaiîmpreunăcu alti factorimai importanti.
Tot în acest capitolsînt trecute în revistă şi cîteva aspectespecialeale problemeiprogresuluiîn limbii:raportuldintreaspectulscris şi aspectulvorbit al unei
limbi, dintre tendinţade unificareşi tendinţade diversificarestilistică.Autoarea
remarcăşi felul în care cerinţelevieţii culturaleşi ştiinţificecontemporane
duc 11'1
stabilireade contacteIntre limbidiferite,de unde o tendinţănouă de apropiereIl
limbilor,.evidentăla nivelul Iexiculuimai ale'! sau prin organizareaanalitică Il
mesajului,
Acestcapitolse încheiecu observaţiideosebitdo interesante (cu atît mai mult
cu cît .sîntfăcutein manieraautoareide a evita simplismul
sau exclusivlsmul
) relative la caracterulconştient(creaţie)sau inconştient(transformare)
al aparitieinoii
calităţiÎn limbă: .Spre deosebirede alte domenii,unde .rreeţie" şi .transformare"
sînt conceptepolare,în limbăcreaţiae aproapesinon.irnă
cu transformarea
(p. 192).
In capitolulReqresul În limbă autoareadiscerne,pornindde la observaliile
anterioare,după gradede fenomeneregresivein limbă: un regrestotal şi de lunqă
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durată, datorat unor condiţiisociul-Jstor
ice nefavorabile,putînd duce chiar la dispariţiaunei limbi(Jimbalatini1,de excmpl\l)şi un rcqres de scurtă durată şi micii
profunzime
(dezechilibru
care se produceîn oricemomen!:şi este reversultendintei
de armonieil.sistemului,fază necesarăîn evoluţie).
CapitolulRegresulîn limbă este, pentru economiaîntregii cărţi, cu atît mai
importantcu cît, domonstrtndcauzeleqeneraleale reqrosului,examineazăpe plan
generalşi cauzele-- direct opuse, ca şi formelede manifestareale progresului.
Ultimulcapitol este o sinteză a concIuzrilordeja formulatede autoare în
decursuldemonstraţiei.
Reţinem,dintre ele, pe aceea care ni se pare cea mai generală şi indiscutabilă:.l\rogreslllîn limbă (esieconditionat,în ultima instanţă,de
progresulvieţii sociale"(p. 209).
ton Florea
LITURGHIERUL
LUI CORESI,
text stabilit,studiu introductiviindi('e de Al.
Mares,Bucureşti,1969,188p. +42 foi Iacsimilc.
La împlinireaa 400 de ani de la aparitia celPide a şaptea cărţi tipărite In
limbaromânădediaconul Coresi, Liturqiiialui Ioan Gură de Aur a fost publicată
într-o editie ştiinţifică.
Liturghiereprezintăxm text destinatsă fie.reprezentat",slefuitde mai multe
generatiide tnvătaticare, ptnă în secolulal IV-lea,i-au dat formaîn care se. păstreazăşi astăzi,iar limbaIiturqicăeste boqatăşi nuanţată.Ea a trecutdintr-oepocă
într-altacu variantenccsentiete,simphftctndu-se
şi stilizjndu-se,
pentru ca în cele
dinuTInilsă ajunqă prin excelenţămonumentuls-crisal elenism:ului
creştin1. In
secolulal IX-lea,liturqhiiloqrccestiau fost traduse în limba slavă, ca urmarea
rccunoaster
ii acesteiaca .limbăsfîntă.".Dupăversiunislave a fost făeutiişi prima
traducerea liturqhieiîn limbaromână,de către diaconulCoresi2.
DespreeXilS.tenţ'a
traduccrbiLinirqhieis-a ştiut dintr..u scrisoarea episoonuâui
Pavel Tordasi,din 9 decernbr
ie 1570,către primaruldin Bistriţa,prin care se recomandaacestuiasă trimităpreoţii[inulului la un siriodce urmasă aibă loc la Cluj şi
să.le atr'ugă.a,toenţi.a
,să-şi :aduc6b,a<J;lli
de dleM.uiaIă,
eiasă cumpererărti româneşti:
Psaliireape oares-a plăt:e1wscă
cu un florin,.ahă carle Utruqllia,pe care s-o plăt'e1asciJ
cu 32 de.dinart".
Uniculexemplaral Liturqhierulu!
11fost descoperitşi semnalatde N. SulicăTn
19273•
Autorulpresupuneadî liturqhierul,ale cărui principalecaracteristici:hîrtia
1 SophieAntoniadisa stabilit,în studiulPlace de la liturgicdans to trodition
des Jet/fesqtecaues,Leiden,1939,Iiliatii Înlre autoriiIiturqhiilorşi diferiteleşcoli
filozofice,pe baza termenilorfilozofieiîntîlniţi în unele rugăciuni.Instructiaprimită de scriitoriicreştinirespectiviîn celebreleşcoli de retorică şi filozofiedin
oraseleAsiei Mici sau ale Egiptului,precumşi în cele din Grecia,explicăapropierile de .natură literară dintre liturqhii şi scrierile păgîne di.n aceeaşi epocă.
2Dupăo sută dp ani va apareo .fidouatraducere,făcutăde Dosoftei,care insă
foloseşteun prototipIn limbagrEacă,probabilun liturghiergreco-lat'in,qe prove"
nienţăpolonă,ef. opinialui P. Vintilescu,în Contributiila revizuireaJitwghiewlui
român,Bucureşti,1931.p. 37. AI. Man;şafirmăcă a ajuns la. convingerea,
pe .bazil
ceroetărilorcomparative,că între versiunile acestor două cărţi.' Litmghierullui
Coresişi LiturghiemIlui Dosoftei,nu se poate stabili nici () legătură(p. 42).Credemcă In argumentatie
trebuiainvocat.şi faplulcă deosebirilese datoresclimbilor
din care S-IifăcutfieCl'lre
dintretraduceri.
3 N. Sulică,O nouă publicaţieromâneascădin secolulal XV[·[ca: liturghielUl
diacoIlu]ui
CalCsi, tipărit la Braşov,în 1570,TîrguMure?!1927,
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de provenienţăbrasovcenă,format,caracteretipografice,limba şi ortografiasint
asemănătoare
Psaltiriidin 1570,este o tipăriturăcoresianăşi a identificat-oca fiind
.cărţuliaHpomenitătn 1570,într-o insemnarede la 1 septembriecare se referă la
o .Buchlein·tipărităsub patronajulepiscopuluiPavelTordasi,pe care acesta o trimitea principeluiIoan Sigismundla Alba Iulia, şi acpeaşicu Litutqbietul citat la
9 decembrie1570.
Specialiştiinu erau totuşi pe deplin convinşide existentatipăriturii în şirul
operelorcoresiene,ln primulrind pentrucă textul nu fuseseeditat şi, deci, nu se
puteau face studii ştiintificeasupralui. O primă retipărire11textuluia fost făcută
acum citiva ani de SpiridonC!ndea4, pe baza exernplaruluiajuns în biblioteca
Arhiepiscopiei
din Sibiu.
Al. Meresrealizeazăacum prime editie ştiinţificăcare beneficiazăde acnbia
filologuluişi de eutoritetee Iinqvistuluiin interpretareagrafiei.Aplicareametodei
interpretatrve răspundedeziderat
ului exprimat,în ultimii ani, de toţi specialiştii.
SIntemde aceeaşipărere cu Al. Maroscare sustine,pe bună dreptate,că numai
transcriereainterpretativă.poate stimulacercetărilede interpretarea grafiei ehirilice şi, prin urmare,poale aduce un progresIn studierealimbiiromânevechi"
(p. 121).Liiutobletullui Coresi este prima ediţie de texte vechi româneşticare
utiIlzcazăintegralalceastămet.odă.bacsimile1e
oferă specielistilorposibiditetee
CODfruntilriisistemului
de transcrierefolositcu originalul.
Intr-unamplustudiu introductivse ajungela solutionareatuturorproblemelor
litigioaseprivind .datarea liturghierului,locul de imprimare,persoanatipoqrafului,
alcătuireaversiunii,problemaprototipuluislav al traducerii, vechimeatraducerii5i
problemarevizuir
ii ei, provenientaoriginaluluitraducerii"etc. Analiza critică a
diferitelorelemente:dale documentareIn legături'!cu activitateatipograficăde la
Braşov,calitateahirtiei şi vignetele,care se intîlnescnumaiîn hlrtie documentelor
din 1570,conducespre unica,presupunerecă tipanrca s-e efectuatîn Braşov,intre
1 iunie- 15iulie 1570.
O privire de ansambluasupra fenomenuluitraduceriidin secolulal XVI-leII,
necesarăpentru stabilireacurentuluicare a iniţiat această tiparire,este realizată
în capitolullmpreţurărileistoriceale apariţieiprimuluiIitutqhietromânesc.Opinia
autoruluieste că: ,principalulrezultatal propagandeioalvinepentrubisericaromanească l-a coniSHltuÎl
trpăruea Liturqhletnlui,
dalbor,1tă
căruia, pen1nlÎnUi,aoară în
istoria poporuluinostru, slujba ortodoxă s-a putut desfăşuraintegral In limba
romănă"(p. 10).In capitolulCurentulliterar cate a initiat traducereaşi tipărirea
Liturqhletuluise urmăreşteprocesulde românizarea liturghiei,dar consideratiile
sînt extinseasupraprocesuluide naţionalizarea cultuluiortodox.Al. Mareşpune
semnulegalităţiiIntre cult şi liturghie,apreciindcă .abia la sfîrşitulsecoluluial
XVII-leaputemvorbi desprenaştereaunui curentintern caro urmarearomânizarea
cultului"sau cii .primele Incerrărtde a se desprindede tradiţie se fac abia la
sfîrşitulsecoluluial XVII-Ieain cele două ţări româneşti,dar despre aşa ceva nu
poate fi vorbaun secolmai devreme"[p, 42).in ceea ce priveşteîntîrziereageneralizăriiliturqhieiîn limbaromână,faptulse datoreşteunor raţiuni complexe,care
n-au fost încă suficientstudiate.Chiar dacă efectuereaslujbei liturghieiIn limba
românănu s-a impusprin difuzareatipăriturii lui Coresi, existenţatraduceriidemonstreazăcă acţiuneaera posibilă.Dar adoptareapracticiislujirii liturghieiIn limba
românăeste doar un aspectel problemeirornânizăr
ii cultului,care are o sferă mull
mai Iarqă. Olllotuldivin cuprinde Iotoiitatea ,r.tLl1'alurlilm
religiE)i creştine
nu numaislujbaprincipală,iar românizareacultuluiresleun procesşi nu un moment
dependentde slujirealiturghieiîn limba.ml'lternă.Acest proces includepracticarea
în limbaromânăşi a celorlalteslujbeşi rugăciunial cărortext era tradus.De altfeL
4 SpiridonC!ndea,TextulliturghieruJuiromânescpublicatde diaconulCoresi,
In .MitropoliaArdealului"V (1960),nr. 1-2, p. 70-92.
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daca in prealabiln-er fi fost in uz Tet.raev
ancheiul.Apo,slolul,
Cu7,Qnja
etc., erecluareaIitnrqhiein-er fi fost posibilă.
Considerăm
că procesulde introducereil limbiiromâneîn cult a avut o des"
făşuraremai îndelungatădecît cea propusăde AL Mare',>
şi existăfapte care ne fac
să sustinemcă acel .curent intern"care urmărea rornanizarc
a cultuluis-a manifestat
încă din primajumătatea secoluluial XVII·lea. Difel'enţt'le
de opinieprivindnationalizarea cultului se datorcsc modului cum este conceput acest proces:
impus, de sus în jos, sau izvorît din mase.Cleririi ortodocşi care •.au introdus treptat limbaromânăîn cult, răspunzîndunei c'?rintca conştiinţeinationale"5,
după cum se exprimăALDutu,au început'prin a oficiaruqăclunileşi slujbel«de
mai micăimportanţăin limbaromână,pentru care aveaula tndcmmătexte traduse.
Este, de asemenea,cunoscutcă apostolul,evanghelia,cezanrese citeau în lnnba
românăîn secolulal XVII-lea,chiar În timpuloficieriiliturqhie!In limbaslevonă
sau we'Jcă.Dol Chiaro a consemnatIaptul cEi boierimeanu vedea cu ochi buni
slujireaîn liniba română'i, iar Paul de Alep aminteşteşi despre cintareaîn rUiTii)
..
neş1'J8r
le strană, a f'U'9fichlID.ilor,
Fireştecă se impunefăcută o disociereÎntre atitudineaconservatoareaînal,·
tului cler şi a boierimii, al căror traditionalismeste explicabil,şi tendinţaclerului
mireande li sluji româneşte,manifestatăatît în Transilvaniacît şi in Moldovaşi
Ţara Românească.
O dovadăa practicăriislujbeiîn linnb
a românaîn Transilvania
este.indicaţiapatriarhuluiDositeiele il nu sluji.altfel decît slavonoştcşi greceşte,
citată,de altfel,şi de Al. Mares (p. 42).Existentamanuscriselor
in limbaromână'ii
a cărtilortipăritede la mijloculsecoluluial XVII-leacare cuprindtexte de slujbe
atestă un proceslent, a cărui fază de qenernltzareşi extinderea. avut loc la începutul secoluluial XVIII-lea.Liturqhieli fost ultimamodalitatede rezistentăa traditionalismului
greco-slavonîn biserică.Trecereala Iiturqhiain limba românăînseamnădesăvîrşireanationelizări!
cultului.
Inceputulde druml-an făcut tipăriturilelui Coresl. Circulaţiacărţilorde cult
a constituitunul dintre elementelede coeziune1\românilordin toate provinciileiar
cărţiletipăritela Braşovin secolulal XVI-leaS"!:IU
vîndutfoartebine, şi nu numai
în Transilvania,
ci şi in Tara Românească
şi Moldova
7, Al. MarcsIl arătat că "suc·
cesulacesteidîrtî {Liturqhietul
n.n.]trebuiesă ni..l închipuima fi fost foartemare"
(p. 10).La 15 ani de la apariţiaLilmghierului,
în 1585,la Braşovnu se mai gă.sea
nici un exemplarncvindut.Chiar dacă ortodocşiin-au initia.ţei înşişi tipărireaciirţilor de cult, interesullor pentrucarteabisericeascăîn limba'românăest" indubitabil.
:Rînăacum,după cite ştim,nu s-a remarcatfaptul rii cele dintîi cărţi traduse
cuprindscriericareputeaufi folositeşi de dHrelaici,ca.lecturireligioase,Liturqliieru!
este unica tipăritură care putea fi achiziţionatănumaipentru folosireaei în cult.
Fără îndoialăcă Liturqhterul
lui Coresi,cerc era copiatşi după o sută de ani ele la
aparitie,de către popa Ursudin Cotiqlet,l.Iavulun rol.în stimulareamişcăriipentru
slujbaIn limbaromână.
In capitolulAlcătuireaversiuniiLiturqtiieruluise dernonstr
ează, cu IIjutorul
unei întinsecomparaţiia textelorprincipalelor
rugăciuni,care existăîn formeasemă··
nătoare şi în manuscr,iseanLerioi1<re,
că 1.eXltuJ
T.iturghieruJlli
DlJa foslitr.adusinrteqraI,ci
reprezintiio colaţioJlarede; traduceridin diferiteepoci,revizlli1;r"
în vedera tiparului. Astfelse explica.cele două stral.uride limbll,evidentela o juxtapunerede
termeni.Dubletelesinonimicefără o justiflcarestilisticăpol fi înglobateîn llceas':'î
5 Al. Duţu,Explorăriîn istoriali/eraluriiromâne,Bucur,eşti,
1969,p. 2:1.
6 AntonmariadeI Chi<'lIO,
Istoria delle modernerivo!u:z;ioni
della Valacl1ia,eel.
de N. Iorga,Vă1,enii
de Munte,1914,p. 87.
7 E. Hunmuzachi,
Documenteprivitoarela istoria wmâniloI,pubJiclltede N.
Iorga, vo1.XI, Bucur,eşti,1900,p. 656. CI. Op'iin.i.a
noastra Î1nrecen[i,ala volurrml
MarieiRă.duI.escu,
Originalulslav al Evanghelieicu lnvăţătwa a cJiaconuIui
Coresi,
în .Studll ŞI cl?rcetăriştiintifice(filologie)',laşi. Xl (1960),fase. 1, p. 149-150.
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categorie(şerib- rob, gură - rost) (p. 117).Aplicareametodeisubstrtuţieiar fi
doveditcă acele sunonirne,
despre.caro enrtoru]la!firmă
că: .nu pot fi explioetenici
prin raportareala textul slav, nici prin punereala contributiea unor texte gat/)
traduse,diferitesub raportulIexiouluide textul propriu-zisal Liturqhierului"
(p. 117),
sint cerutede context.In cazulperechiimărie-slavă,atuncicînd cuvintulslavă este
urmatde adj. posesivpers.II-a,(Cumultăslava ta, p. 128),înlocuireasa prin cuvîntul mărienu e posibilădin cauza omonimieiintolerab.ilecu formulade edrcsare
măriala I De asemeneanumelerugăciuniiSlava (p, 135)se păstreazăpînă astazicu
acesttitlu, chiar dacă Inceputulei existain două variante: Slavatatălui...şi Mărire
tatălui...i nici in acest caz nu se putea folosicuvintulmătie,ci doar mărire.O analiză statisticăar putea determinapreferinta,In unele subdialecte,pentruunul dintre
cei doi termeni.Dinurmarireaunui numărde texte religioaseputemafirmacă astăzi
rn Munteniaşi Olteniase foloseştecuvîntulmărie(şi mărite),In loc de slavă,considerat invechit.
In paragr!lfulCalitateatraduceriiAl. Mareşa relevatgrija pentrureproducerea
topiciiprototipuluislavon,printr-oechivalarecuvînt cu cuvint a textului,ceea ce'
dovedeşteca interesul'pentruredareasensului era secundar,dacă nu chiarinexistent
Printreexemplelede echivalărinereuşite puteafi citată t.raducerea
propozitieiMIf!1W<M>r<ocnoA>Oş IIM\OMi<M>C.
.lutnieidomnuluisă ne rugăm"(p. 1331,
evidentgreşită,In loc de .cu pace...", din cauzaconfuzieicare 5-11făcut Intre cele
două omonimedin limba slavă:MH!1Z.pace", der şi .lume".Traducereaoferă şi
exemplede neologisrmecare n-au pătruns!n limbaromână,printre care şesiocrilo:
adj.• (!nger)care are şase srip!"(p, 110)< slavonulWeC'I"'OKjlHlldl"Z.
La capitolulLexicau fost examinate,după afirmaţiaautorului,cuvinteledispărute astăzidin limbăsau puţin cunoscute,precumşi cuvintelecu formesau sensuri
deosebjtede celedin limbaac!1:UJa,lă.
Credemcă in aceaslă'oategori,e
ar putea in:tratoţi
termeniibisericeşti,deoareceau statut specificterminologiilor,
fiind folositinumai
tn anumiteImprejurări.De aceea,nu se poate consideracă numaicuvinteleeădisau
copie(P. 107)sint mai puţin cunoscute.
Ne vompermitesă facemla acest capitoldouă categoriide observatii:unele
privindconţinutuldefinitiilor,altele privindformasub care au fost înregistrateîn
indicecuvinteletitlu.
1. A cădi .a afuma cu tămlie,.;" (p. 107),nu •a arde tămîie,...". Jăriăvnic
(p. 108)nu este .masă din altar pe care se pregătescsfinteledarurt",ci .firidă In
peretelede nord al altarului,unde se săvîrşeşteproscomidia".
In definitiacuvintului
poctov(o. 109).pînz'ă,postavcu Claresă acopereun vas sfîn!", folbsirea cuvîntului
postaveSttenepotrivltă.Pentrucuvîntulpatrahi:recomandăm
defiriiţ
ia din DM,mult
mai precisădecît definitiadin Scriban, DicţionarulimbiiromâneştiS.V.,care a fost
reprodusăla p. 117j de asemenea,definiţiala proscomidie
.partea slujbeibisericeti,
dnd se oferăprescurăşi vin la vedemi€"(p. 118),C!lTe
o reproducepe cea din dictionarullui Scribane greşită,corectiie definiţiadin DM: .parte din slujba liturghieiîn care preotulpregăteştep!ineaşi vinul pentrulmpartăşanie".
2. Inregistrarea!n Indice a cuvintelorderivate cu sufixul -lor 5-a făcut în
două feluri: cuvintelevechi,care nu mai,sînt astăzi atestllteIn dicţionare,au fost
reprodusecu grafiaoriginală,deci: dereptătorill,deSpllietorill,
nepriitorju;cuvintele
atestatenumaila pluralsau cele care circulăşi astăziau primitformatitlu în -tOI,
deci: dătător,mîngîietor,mîntuitor.ExistăInsă o evidentăinconsecventă,
deoarece
alo/tii/oriu,făcă/oriuşi feri/oriu,deşi formeazăcuvint-titluin dicţionareleactuale,
in DAşi, respectiv,la Scriban,apar totuşicu grafiaveche,Credemcă era maibine ca
toate formele'în -(ofiusă fi fos înregistratecuvînt-titlucu grafÎlaof!iginală.deoarece inconsecventa
de Inregistrarepoate lasa impresiacă in secolulal XVI-leaau
existatformeIn -tOl.
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In cazulcuvintuluispăs!.a mîntui", credemcă trecereacelui de al doileas la
Ş nu a fost obligatorie,aşa după cum afirmăautorulla p. 69, ef. formatitlu spăşi
,<iP.182).Şi astăzicuvintulcirculăîn formaspăsÎ,mai ales cu sensulde .8 se arăta
smerit",ef. Scriban,D., CADE.DA s.v, ispăşi glosează.a mîntui,a spăsi",Verbul
vie, prcz.ind. pers.!. pl. vrern,p. 106,187ar fi trebuit înregistratin formavia, ef.
DM.Vistiiars.n. •vistierie"este, in contextuldin Litutqhier,substantivmasculin,
avind sensul de •vistlernic'":.Impăratulcertului....vist'iiariuldulcetilorşi viiatădătătoriu"(p. 111).
Asemeneaobservaţiide amănuntnu pot diminuavaloareacertă a editiei de
fată. Prin apariţiaLlturqbierului
lui Coresispecialiştilorli s-a pus la îndemînăîncă
Ullinstrumentpretiospentrustudiullimbiiromânedin secolulal XVI-lea.
ZamfiraMihail

