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Unlingvist
pentrusecolul
XXi/M.ateriale
aleColocviului
International
"Filologia
secolului
XXI",
organizat
cu prilejula 80 de anidinziuanaşteriiProf.Eugcniu
Coşeriu(Bălţi,18--19
mai2(01);
coordonatori:
praf dr. Gheorghe
Popa,conf dr.MariaŞleahtiţchi,
dr, NicolaeLcahu,Chişinău,
EdituraŞtiinţa,
2002,224p.
în programulSimpozionului
internaţional
"Idcntitatea
limbiişi literaturiiromâneîn
perspectiva
globalizării",
organizatde Institutul
de Filologic
,.A.Philippide",
în colaborare
cu
AsociaţiapentruLiteraturăromânăşi CulturaPoporuluiRomânASTRA,Despărţământul
"M.Kogălniceanu",
lansarea
volumului
Unlingvist
pentrusecolulXXia însemnat
unmomentde
întâlnire,
în planulspiritului,
a profesorului
şi creatorului
de şcoalăEugcniuCoşeriucu discipoli
lingvişti
şi literaţi,
reunitilaIaşi.
Volumul,
dedicatprofesorului
Eugeniu
Coşeriu,
cuprinde
lucrările
Colocviului
Internaţional
"Filologia
secolului
XXI",desfăşurat
la Bălţi,în zilelede 18şi 19mai2001.Într-oscurtănotă,
Gheorghe
Prini,directorul
Editurii
"Ştiinţa",
subliniază
căprezenta
culegere
reprezintă
"unsincerşi
profund
omagiu
adusProfesorului
Eugeniu
Coşeriu,
inclusiv
prinopţiunea
desea fi preluatcatitlual
cărţiidefiniţia
(premonitorie
în 1981)princarelingvistul
japonezTakashiKamei
îl situapeCoşeriu
în ierarhia
domeniului:
,,[...] unlingvist
pentrusecolulXXI".Răspunsul
Profesorului
la acestelogiu
seÎnscrieîn coduletical omuluideştiinţă,al creatorului,
în general:
"Bine,eucredaltfel,n-ammai
putealucra,dacăn-arnfi sigurică acestaestenuun criteriuraţional,
ci un criteriunormativ
şi un
criteriuetic În muncaştiinţifică"].
Aşezatăînainteasecţiunilor
delimitate
pe domenii,lucrarea
EugeniuCoşeriu,
drumurile
vieţiişi ale afirmăriiconstituie
unperiplubiografic
în careGheorghe
Popaprezintăcelecinciperioadeimportante
din viaţaProfesorului,
trepteale deschiderii
spre
universalitate,
fiecarelegatăde un alt spaţiu:Bălţi(Mihăileni)
în Basarabia,
Iaşi,Itatia(RomaPadova-Milano),
Uruguay
(Montevideo),
Germania
(Tubingen)",
Volumul
arccincipărţi:Repereşi rezonanţe
coşeriene,
Lingvistică
generală.f!j'foria
limbii,
Lexicologie.
Semantică.
Fonetică.
Gramatică,
Poetică,fiecaremarcată
princâteun pn6todinopera
luiCoşeriu.
Considerată
în ansamblu,
ariatematică
a volumului
estefoartecuprinzătoare,
metodele
variazăde la abordările
clasicela celemairecente,zonade investigaţie
a problemelor
limbii,
literaturii
şi culturii
seextinde
Întrenivelulgeneral
alteoretizării
şicelparticular,
alaplicării
practice.
Primasecţiune
a cărţii,Repereşi rezonanţe
coşeriene,
cuprinde
lucrăricarecomentează
sau
valorificădoctrinalingvisticăa maestrului(VeronicaPăcuraru,Conceptulcoşerianal
,.dezambiguizării"
din perspectivă
didactică,SvetlanaStanţieru,
Interpretarea
neologizării
prin
prismaconceptului
coşeriande inovaţie),
precumşi lucrăricarepunîn luminălaturade scriitor
(AlinaCiobanu-Tofan,
Eugeniu
Coşeriu
la vârsta"Crenguţei")
şipeceadementor
(Anatol
Ciobanu,
Uneleaspecteteoretice-didactice
ale doctrinei
prof.EugeniuCoşeriu)a personalităţii
lui Eugen
Coşeriu.
În primacategorie
sesituează
şi articolul
Eugcniei
Bojoga,Valorizarea
lexematicii
in două
contexte
diferite:
fostaUR.5'.S.
şi Spania.caresintetizează
concepţia
luiCoşcriu
desprestructurarea
desemnării
la nivelullimbii.Aceastăconcepţie
a creato nouădisciplină,
semantica
structurală
JDinfragmentul
de interviuapărutîn revista"Semn",nr. 3/1998,publicatÎn acestvolum
dupănotadinparteaEditurii"Ştiin[a",
semnată.
deGh.Prini.
2O altăperiodizare,
în funcţie
depreocupări
şi detipuldelucrări
publicate,
seîntâlneşte
în voI.
Lingvistica
integrală.Interviucu EugeniuCoşeriu,realizatdc NicolaeSaramandu,
Bucureşti,
EdituraFundatiei
Culturale
Române,
1996.
ALIL,t. XLII-XLIII,2002- 2003,Bucureşti,
221-262
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(lexematica),
singura
teoriedinsemantica
actualăcareareeaobiectdestudiusernnificatul
lexicalşi
relaţiileîntresemnificaţii
uneilimbi.Parteaa douase referăla rezonanta
lexernaticii
în spaţinl
sovieticşi În Spania,undeaceastăramură.
a semanticii
se constituie
în fundament
teoreticşi
metodologie
pentrudescrierea
lcxicului.
Lingvistica
rusăa remarcat,
pedeo parte,noutăţile
pecarele
aduceteorialuiCoşeriu
Însemantică
şi.pedealtăparte,a adoptat
distincţiile
coşeriene
şi conceptele
fundamentale
ale Jexematicii
(solidaritate
lexicală,structurisintagmatice
.- afinitatca,
selecţia,
irnplicatia
etc.),cu o seriede nuanţări.Lexematica
a avutun ecouputernicîn Spania,unde
Gr,Salvador
organizează
maimultecentreştiinţifice,
cunoscute
subdenumirea
deŞcoalaspaniolă
de
lexernatică,
Impactul
intensal lexematicii
în lingvistica
spaniolă
scobservă
îndouădirecţii.
Unaeste
dezvoltarea
laturiidescriptive,
cealaltă,dezvoltarea
laturiiaplicative,
printezede doctoratcare
analizează
cârnpul
semantic
al"vârstei",
al "valorizării
intelectuale",
al"vorbirii"
(asevedeaîn acest
sensbibliografia
articolului).
În articolulEugeniuCoşeriu,
fondatoral lingvisticii
ca ştiinţăa culturii,MirceaBorcilă
demonstrează
că operaluiCoşeriu
îndeplineşte
eaînsăşiobieetivul
pe carelingvistul
îl propunea
în
1981,anumeconstruirea
uneiviziunicoerente,
princarelingvistica
săse impună
ca ştiinţăa culturii.
Autorul
îşisusţine
afirmaţia
prinurmătoarele
cinciargumente,
prezentate
succint
laînceputul
articolului
şi comentate
pelargulterior:
,,(1)Operacoşeriană
furnizează,
pentruprimaoară,fundamentul
şi/sau
statutulepistemologie
legitim
al lingvisticii
Întredisciplinele
umane;
(2)peacestfundament,
savantul
delaTubingcn
elaborează
unprogram
integral
de(rejconstrucţie
conceptuală
a lingvisticii,
pornind
dela
o «răsturnare
radicalăa perspectivei»
investigationale
în această
disciplină;
(3)punctul
arhimcdic
al
noiilingvistici
«integrale»
estereprezentat
deredefinirea
sistematică
a obiectului
acestei
discipline
ca
«funcţie
semnificativă»
şi/sau«competenţă
lingvistică»;
(4)în spaţiul
deschis
denoulobiectdestudiu,
abordarea
integrală
certifică,
pentruprimaoară,celetreiobiective
şi/saudomeniifundamentale
de
investigaţie
aleştiinţeilingvistice;
(5)in interiorul
acestor
treiobiective/domenii,
Eugeniu
Coşeriu
îşi
înscriecontribuţiile
de importanţă
hotărâtoare
la soluţionarea
unorzoneproblematice
crucialeale
disciplinei
astfelreintemeiate"
(p.31).Estedereţinut,
dinacelaşi
articol,
informaţia
căCentrul
deStudii
Integraliste
de la Clujşi-apropusreunireaprincipalelor
contribuţii
coşcriene
într-unDicţionar
de
concepte
fundamentale
alelingvisticii
integrale.
,
Altedouăarticoleiauîn discuţie
sistemul
lingvistic
conceput
deEugenCoşeriu,
intcgralismul.
Inlntegralism
vsgenerativism
(schiţăLIuneiconfruntări),
DinaVâlcurealizează
o confruntare
între
lingvistica
integrală
coşeriană
şi generativismul
chornskyan,
printr-oanalizăcomparativă,
structurată
pe ideeacă acesteareprezintă
douăsistemeopuse,"conturând,
prinfundamentele
lorteoreticeşi
principiile
interneietoare,
perspective
divergente
cu privirela spiritualitatea
umană,la perceperea
şi
înţelegerea
lumii,prinlimbaj,de cătreom"(p. 57).Concluziile
analizeiconducla observaţia
că
raportuldintreceledouăcurenteeste"deasimilare
a modului
de investigare
generativist
de către
direcţia
integralistă"
(p.62).ÎnSensul
polemic
al integralismului,
CornelVâlcurealizează
o necesară
situarea intcgralisrnului
în panoramalingvisticii
contemporane,
în relaţiecu structuralismul,
generativismul,
pragmatica.
Ideeaestecă,acceptând
ca esenţăa limbajului
funcţiasemnificativă
şi
deschizând
discuţiaasupralimbajului
prin atitudineade "a spunelucrurileaşa cum sunt",
integralisrnul
vinecu o schimbare
de opticăasupraproblemelor,
orientată
de celemaimulteoriîn
sens inversdecâtcelelaltecurentelingvistice.
Prin aceasta,faţă de lingvistica
contemporană,
lingvistica
integralăse autodefineşte
de pe o poziţieconstructiv-polemică,
pe care autorulo
sintetizează
astfel:"Structuralismul
dinamicar permitestudiereafaptelorstructurale,
la nivel
idiomatic;
un generativism
carear recunoaşte
întâictatea
fenornenologică
a semnificaţiei
asupra
designaţici
arputeaabordanivelulelocuţional;
iaraceapartea pragmaticii
carearstudiarelaţiadintre
semantică,
utilizatori
şi situaţiile
empirice
de vorbire,darÎn sensulinversceluiaziacceptat
(i. e.:
descriind
utilizarea
situaţiei
şi a protagoniştilor
în configurarea
semanticii
interneactuluilingvistic),
arputeaconstitui
o partea lingvisticii
textului"
(p.55).
Şiîn celelalte
secţiuniexistăo seriede lucrăricarefacreferirela teorialuiCoşeriu
saucare
suntstructurate
pc un conceptsaupe o ideecoşeriană,
precumDiscursulrepetatîn domeniul
păstoritului,
deAlinaBojoga-Cclac,
Uneletendinţe
noiînpronunţarea
sunetelor
oclusive
înengleză
şi română,de NicanorBabâră,ElenaBeţ,LarisaUsatâi,Creativitatea
poeticădinperspectiva
hermeneuticii
şi a lingvisticii
textului,
deLuciaCifor.În aeeeaşiserieseînscrieşi articolul
Ai>!Jecte
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ale bilingvismului
în Republica
Moldova,
'in careTcodorCotelnicdiscutăcâtevaaspecteale
bilingvismului
şi implicaţiile
salesociale,politiceşi psihiceîn Moldova
basarabeană.
Stareade
lucrurisprecarese tindeestesemilingvismul
(conceptul
aparţinelingvistului
estonian
MatiHunt),
adică"incapacitatea
individului
dea-şiexprima
gândurile"
(p.21).O analizăa limbii,coroborată
cu
rezultatele
cercetărilor
psihologice,
a scosla ivealărealităţi
foartedificildedepăşitpentruvorbitor,
careaparîncădinperioada
copilăriei.
Tendinţa
de impunerc
forţatăa "bilingvismului
unilateral",
orientat
sprelimbarusă,generează
probleme
şi incorectitudini
insurmontabile
deexprimare,
finalizate
cu.xlestrămarea
legăturii
dintrelimbăşi gândire,
cuÎncălcarea
continuităţii
ln dezvoltarea
psihicăşi
intelectuală
a copilului"
(p.73).Caîndemnlao reacţienecesară.
înfaţauneiastfeldestăridelucruri,
TcodorCotelnic
invocăatitudinea
uneiautorităţi
precum
Eugeniu
Coşcriu:
"Afi tolerant,
repet,nu
înseamnă
a acceptapasivintoleranta
lingvistică
a altoraşi nu înseamnă
a se supuneîn modservil
imperialismului
şicolonial
ismului
lingvistic.
Aceasta
n-armaifi toleranţă,
cimasochism
lingvistic'".
ÎnLimbaromână- o limbăromanică
balcanică.
Origine
şi dezvoltare,
WolfDietrich
discută
statutullimbiiromânede limbăromanică
aparţinând
"uniuniilingvistice
balcanice",
Tezasa se
bazeazăpe următoarele
argumente:
situaţiageografică
a dialectelor,
paralelisrnele
Întreromânăşi
albaneză,
paralelisme
le întreromânăşi greacabizantină
dinepocapaleoslavă,
Lingvistul
german
aduceo modificare
de viziuneeu privirela teritoriulde formarea limbiiromâne,afinnândcă
romanizarea
a generat
în Peninsula
Balcanică
douănucleeparalele
protoromâne,
culegături
Întreele.
Unulestece]de la nordulDunării
(dialectul
dacoromân
de astăzi),celălalts-aaflatîntreDunăreşi
Albaniaactuală.Ultimuleste punctuldin care s-au desprinsdialecteleistrorornân,
arornân,
meglenoromân
şi ungrupde"vorbitori
dialectali",
cares-adeplasatlnnordul
Dunării,
"consolidând
şi întărindastfelgrupurile
de vorbitori
rămaşiîn Transilvania
şi în MunţiiCarpaţi"
(p,76).Unalt
argument
princareautorulsusţineapartenenţa
rornânei
la"uniunea
balcanică"
esteacelacă latinade
la bazalimbiiromâne
diferă,prinlipsadegermanisrne,
deceadela bazalimbilor
romanice
apusene,
darareelemente
asemănătoare
sardeişi dialectelor
italienemeridionale.
Aceastăstarede lucrurise
datorează
influenţei
limbiigreceşti.
Înafirmaţia
sa,Dietrieh
sebazează
peo seriedefaptelexicale
şi
pedescoperirea
a nouafaptegramaticale
provenind
dingreacaKOtVe
şi bizantină,
comune
românei,
albanezei,
bulgarei,
.';'
Articolul
luiVictorV.Grecu,Unitatea
limbiiromâne=factoralfortificării
conştiinţei
unităţii
naţionaleşi al unificării
politice,demonstrează,
prin numeroase
exempleexmi/edin scrierile
secolului
al XIX-lea4
(darşi dinmomente
anterioare,
precumoperelecronicariloti
aleluiCantemir,
Supplex
LibellusValachorumş,
cădezideratul
political uniriiromânilor
a fostsusţinut
continuu
prin
conştiinţa
că vorbesc
aceeaşilimbă,indiferent
devariaţiile
dialectale,
Autorul
pledează
pentruideea
că,devenind
limbaunargument
(deorelin
cultural)
alunirii,intelectualii
români
'auînţelesimportanţa
efortului
dea unificadialectele
literare,
dea creao limbă.
literară
comună
şi dea o cultiva.
Acestscop
esteexprimat
atâtîn opereleindividuale,
câtşi în publicaţiile
periodice
şi a fostdezbătut
în toate
societăţile
literareşi culturale
deatunci.Prinnumeroase
citatedinscrierişi publicaţii,
autorulinsistă
asuprafaptuluică aceastăluptăîn planulculturiia fostrealăşi sugerează
că nu avemdreptulsă
ignorăm
eforturile
colosalealepredecesorilor,
aici acestaesteun fundament
fărăde careestede
neconceput
să venimîn intâmpinarea
integrării
europene.
Deşiarticolulnufacereferirela teoriile
coşeriene,
sepoateobserva
cădouădintreideilepecareesteconstruit
şi careaupreocupat
spiritele
şi
În altetimpurisuntsintetizate
şi deCoşeriu,
în maniera
cunoscută.
Primase referala relaţiadintre
fiinţaumanăşi poziţiasaîn raportcuformadeexistenţă
careestecultura:
"Deci,dacăvremsăfim
civilizaţi
şi culţi,trebuiesăînţelegem
căfiecareactivitate,
totceeacefacemtşi arco normăinternă,
pccaretrebuiesăo respectăm.
Această
normăinternăesteo normănu impusă,
ci esteo obligaţie
În
sensulvechiIatinesc
alcuvântului
obligatie,
careînseamnă
«o110rm[1
acceptată
înmodliber»,cceace
3EugcniuCoşcriu,
Alteritate,
toleranţă
şi masochism
(Dialogcu un elevdesprepoliticaşi
eticalingvistică),
în "Revistă
delingvistică
şiştiinţăliterară",
Chişinău,
1997,nr.3,p,87.
4Estevorbadespreoperelelui 1. Heliade-Rădulescu,
T. Cipariu,G. Bariţ,I. Mureşanu,
P.V.Săulescu,
C.Bocrescu,
Al.Papiu-lIarian,
V.A.Urechia,
M.Boiagiş. a.
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în românăs-arputeaspune:e unlegământ'?Cealaltă
ideesereferăla statutuluneilimbi,în speţă
limbaromână,întrecelelaltelimbişi în relaţiecu universul:
"Lumeape carea ordonat-o
limba
română
estelumeapecarecomunitatea
română
o oferăcamodeluniversal
delumetuturorcelorlalte
comunităţi
actuale
şi viitoare?".
Interpretatio
romanaÎn tratateleretoriceşifilosofice
ciceroniene,
de LucianJitaru dintre
articolele
carenufacreferire
lateoriile
coşerienc
-r-,esteo analiză
a inovaţiilor
luiCicero
înartaretorică.
Autorul
susţine
ideeacăoperele
luiCicero
nusuntcompilaţii
alecelorgreceşti,
ciinterpretări,
adicăceea
ce PierreGrimalnumeşte
interpretaiio
romana,filtrarea
culturiigreceşti
prinsistemul
roman.Sunt
amintite
şiconcepţiile
luiCiceroasupra
traducerii
detexte,expuse
în prefata
lucrării
Deoptima
genere
oratorum:
"Înopiniasa,în traducere
e necesară
redarea
gândului
(esenţei),
nua cuvintelor
(formei)
în
echivalenţă
cusuportul
conceptual
al limbiiîn caresetraduce
(idem,14,23).Reflecţia
sacopiaenim
rerumverborum
copiam
gignit(DeoratoreIIl,125)(cabundenta
fondului/conţinutului
ducela bogăţia
formei/expresici»)
esteactualăşi astăzi(cf CatocelBătrân:remlene,verbasequentur
«stăpâneşte
subiectul,
cuvintele
vorurmadela sine»)"
(p.127).Observaţia
esteimportantă
pentruteoriatraducerii
saupentruo istoriea teorieitraducerii
şiremarcăm
căo asemenea
viziune,
axatămaimultpeintuiţie,
se
înscrieîn observaţia
luiCoşeriu
despreacestnivelal traducerii:
.Fundăndose
s610ensuintuition,
las
buenostraductores
plantean
correctamente,
aunqueenformaimplicita,
Josproblemas
teoricos
de sus
actividad
y,sobretodo,losresuelven
correctamente
cnsusaspectos
prăcticos'".
Articolul
Culture-specific
information
ordering
in discourse,
de Valentina
Şmatova,
dezvoltă
ideeacă,cercetând
modulîn careesteordonată
informaţia
în discurs,
pedeo partesepotdefinidiferite
tipuridetextalediscursului
social,iarpe dealtăpartese potstudiavariifaţetealeraportului
dintre
ordonarea
informaţiei
Îndiscurs
şi specificul
cultural
alunuipopor.Observaţiile
deordinteoretic
devin
reperpentrusituaţii(oficiale,
cotidiene)
alerealităţii
dinMoldova.
Astfel,pentruimplicaţiile
inclusiv
socialepe carele poateaveaacestaspectesterelevantă
situaţiaobservată
cu surprindere
de Liza
1Ieilbronn,
oficialitate
careanalizează
cererile
pentrugranturile
dinMoldova.
Conform
observaţiilor
sale,aratăŞmatova,
proiectele
prezentate
de moldoveni
suntabstracte
şi generale,
especially
at the
beginning
oftheprojectwhileAmericans
always
startwithspecifics
("înspecial
laînceputul
proiectului,
pecândamericanii
incepîntotdeauna
cuceeaceesteesenţial")
(p.142).Concluziile
articolului
vizează
maialescategoria
studenţilor
şiinsistăasupra
ideiicădiscursul
(deducem
înlimbamaternă,
darmaiales
într-olimbăstrăină)
îşiatingescopuldacăsubiectul
ştiesămanipuleze
informaţia"
şi dacăareÎnvedere
şimaialescunoaşte
raportul
discurs-specific
cultural.
Mioara
Săcrieru-Dragomir
Dicţionarul
toponimie
al României.
Oltenia(D1'1<O),
subredacţia
prof.univ.dr. Gheorghe
Bolocan,
Craiova,
Editura
Universitaria:
vol,1,1993,414
p.;vol.II,1995,428
p.;vol.III,2002,284p.
Auapărutdejaprimele
treivolumedinseriaDicţionarului
toponimie
referitoare
la provincia
istoricăOltenia,
lucraredereferinţă
în cercetarea
deprofilactuală,
la realizarea
căreiaesteangrenat
uncolectiv
maiampludecercetători
şi cadredidactice
universitare
şi carearela bazăo bibliografie
impresionantă,
cuprinzând
lucrărifundamentale
dindomeniul
istoric,geografic
şi lingvistic.
Cuun
5Eugcniu
Coşeriu,
Deontologia
culturii,
în"Anuar
delingvistică
şi istorieliterară",
t. XXXIII,
1992-1993,
A,p. 174.
6Idem,Unitate
lingvistică·Unitate
naţională,
în rev.cit.,p. 184.
7Idem,Loerrâneoy!o acertado
enla teoriadela traduceiân,
învoI.Elhombre
y sulenguaje,
Madrid,
Editorial
Gredos,
1991,p. 216.
S"To add,to remove,to paraphrase,
to struetureand restructure,
to adjust10differcnt
text-types"
("săadauge,să elimine,
săparafrazeze,
să struetureze
şi să restructurezc,
să adapteze
la
diferite
tipuridetext")(p.143).

!
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bogatmaterial
excerptat
dinsurseistorice,
geografice
şi administrative,
adunat,însă,şi prinanchete
indirecte,
volumele
dejaapărute(literele
A-Î)cuprind
o listăimpresionantă
dedenumiri
actualesau
istorice.
Înfelulacesta,DTROîmbină,
maimultdecâta realizatDicţionarul
toponimie
al Banatului,
perspectiva
diacronică
cu ceasincronică,
materialul
documentar
extremde bogatfiindverificat.fn
măsuraposibilităţilor,
cu nomenclatura
actualăde denumiri,
majoresau minore,de pc intregul
teritoriu
cercetat.
Dupăafirmaţia
coordonatorului
seriei,regretatul
profesor
Gheorghe
Bolocan,
DTRO(publicat
de Institutul
de Lingvistică
Bucureşti
şi Laboratorul
de Cercetări
Onomastice
de la Facultatea
de
Literea Universităţii
dinCraiova)
esteo lucrarecu unpronunţat
caracteristoric.Denumirile
sunt
prezentate
dintreipunctedevedere:
istoric,
geografic
şiadministrativ,
toateacesteperspective,
legate
organicîntreele,fiindla fel de importante
pentrudestinulunuitoponim.
În studiulintroductiv,
Gh.Bolocan
prezintătipurilede articoledindicţionar
şi structura
acestora,
analizând
şi o seriede
probleme
fundamentale
alecercetării
toponimiei,
precum
relaţiadintrenumeşi obiect,relaţiile
dintre
lexiculcomunşi sistemul
toponimie
saudintreantroponirne
şi sistemultoponimie,
ca şi relaţiile
dintretoponime.
Suntluateîn discuţie
principiile
detranscriere
în alfabetlatina denumiri!or
scriseîn
alfabetchirilie.Menţionăm
că materialul
esteextrasdindocumente
originale
şi esteprezentat
în
formaexactădindocumente.
DTROcuprinde
denumiri
de maimultetipuri:a) atestatenumaiîn momentul
actualprin
anchete
deteren;b) existente
şi astăzi,darcuatestărimaivechi;c) atestatenumaiîn surseistorice,
geografice
sau administrative.
Structuraunuiarticolestecomplexă;
luândîn considerare
toate
aspectele
importante
legatede Înţelegerea,
definirea
şi istoriaunuinume.Astfel,suntacoperite
secţiunile:cuvântul-titlu,
definireaobiectuluidenotat,localizarea
obiectuluidenotat,arestări,
comentarii
(Iaarticolele-matcă),
indicaţii
etimologice.
Vomîncerca,
în rândurile
următoare,
o evaluare
a lucrării
Îndiscuţie
dintr-operspectivă
strict
toponirnică,
perspectivă
ce implicăcercetarea
individualizată
a fiecăruitoponim,
adicăa fiecărui
numecaretrimitelaunobiectgeografic
individualizat.
Remarcăm,
înprimulrând,căserecurge
la definirea
obiectului
denotat,
însă,îl1'tt-un
dicţionar
carenuvreasăfiedoargeografic,
estemaiadecvată
o definiţie
lexicografică,
în acestcezo definiţie
carenucircumscrie
numaiobiectul
geografic,
nicinumainumele,
ci relaţiadintrenUIt\e
şi obiect.În
acestsens,o localizare
a obiectului
doarîn funcţiedeceamaimicăunitateadminjstrativă,
satulsau
comuna,
esteşi earatată.Defapt,DTROnuurmăreşte
săindividualizeze
euacurateţe
fiecarerelaţie
dedenorninare,
adicăfiecarerelaţiedintreunanumit
numeşiunanumit
referent
geografic.
Cutoateacestea,
autorulstudiului
introductiv
analizează
problema
"transferului
denume"de
la unobiectla altul,unsubstitut
maipuţinexactpentrufenomenul
depolarizare
(aşacumestedefinit
deDragoş
Moldovanu"),
intuindu-i
importanţa
şiîncercând
săstabilească
criteriipentrudeterminarea
punctului
de plecareÎn acestproces.Unelearticole,
definitede autorca făcândpartedintipulde
articolececuprindo singurădenumire
pentrumaimulteobiecte,
aplicăcriteriile
stabilite,
daracest
lucrunuserealizează
pentruîntregul
material,
cinumaiîn situaţia
în careaceeaşi
denumire
estedată,
pe razaaceleiaşi
comunesaua aceluiaşi
sat,Ia obiectediferite.Dacă,Însă,aceeaşidenumire
sau
numaiunelement
aldenumirii
estefolositpentrumaimulteobiecte,
localizate
într-oariemaiextinsă
decâtcomuna,
de regulăchiarîn întreaga
regiunecercetată,
materialul
estetratatîn articole-matcă,
pentruevitareauneiabordăriatorniste,
în viziuneaautorului.
Însă tratareaÎn acelaşiarticola
denumirilor
omonime
pentruobiectegeografice
diferite,
denumiri
carenuauo legătură
genetică,
se
dovedeşte
a fi fărăniciun fundament
logic,istoric,geografic
saulexicografie.
În realitate,
DTRO
"topeşte"
nediseriminatoriu,
în articolele-matcă,
toponimele
neatestate
documentar,
acestafiindde
faptcriteriul
dedistribuire
a materialului
întipuridiferite
dearticole,
şinudorinţadeclarată
dea evita
o atomizare
a prezentării
toponirniei.
Aşadar,
seface,aparent,
o discriminare
pecriteriul
importanţei
numelui,
luându-se,
însă,înesenţă,dreptbazăcriteriul
aleatoriu
alarestării
documentare.
Cf.DragoşMoldovanu,
Principiiale lexicografiei
toponimice,
În .Anuarde lingvistică
şi
istorieliterară",
t. XXIII,1972,p.76.
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Astfel,la articolul-matcă
Faţo'(deal,drum,izvor,păşune,
pădure)
suntinclusetoponime
din
diversesate,comune,
judeţechiar.Urmează,
apoi,articolele
normale
Faţa22\ cuprinzând
părţide
sat,atestaredoarprinanchete(acesteanu au fostvărsateîn articolul-matcă
datorităimportanţei
geografice
a obiectelor
denumite),
sausate,atestatedocumentar.
În acelaşispirit,la articolul-matcă
Fagul+ determinant
apare Înfierat,
toponim
dinsatulVeleşti-Dolj,
dargăsimşiunarticolseparat
pentruaceeaşidenumire,
FaguÎnfieratloc.,s. c. Glăvileşi s. Foteşti,c. Ioneşti-Vâlcca,
pentrucă
numele
esteatestatdocumentar
(nuserespectă
nicimăcarprincipiile
articolului
detip1- o denumire
pentrumaimulteobiecte
încadrulaceleiaşi
comune,
articolul
respectiv
fiind,defapt,totunarticol-matcă
cuunregimspecial,
devremeceesteruptdinaltarticol-matcă).
Consideraţiile
lexicografice
ne conduc- şi i-aucondus,
dealtfel,şi pe autoriiDicţionarului
toponimie
al Olteniei
- la tratareaîmpreună
a dcnumirilor
apăruteprin"transfer
de nume",însă
aceleaşiconsideraţii
ne împiedică
să aplicămacelaşitratament
denumirilor
carenu au o legătură
genetică
întreele.Pedealtăparte,aplicarea
cuconsecvenţă
a acestuiprincipiu
ar impune
tratarea
în
cadrulaceluiaşi
articolşi a denumirilor
carepleacădelauntoponim
primar,
însoţitdeunentopic
sau
deun determinant.
DTROnu aplicăconsecvent
principiul
în discuţie,
faptcareprovoacă
probleme
atâtÎnprelucrarea
materialului
toponimie,
câtşiînutilizarea
sadecătrecititor.
Astfel,tratareadispersată
a elementelor
unuicâmptoponimie
sau,dupăexpresia
autorului
însuşi,a dcnumirilor
provenite
printransferde nume,conducela goluride informaţie,
greude
gestionat
şi,implicit,
desuplinit.
Deexemplu,
în ceeacepriveşte
articolul
FaţaGlodului
(localitate,
oraşBrezoi-Vâlcea,
cu etimologia
faţă + determinant
toponimie),
putemgăsiacestdeterminant
toponimies. v. Glodu4(deal,oraş Brezoi-Vâlcea).
Într-adevăr,
entopicul
faţă poateintraîn
combinaţie,
în primulrând,cu un oronim,
ceeace se confirmă,
Glodu4
desernnând
un deal.Însăla
articolul
FaţaGorganului
(localitate,
oraşBalş-Olt,
cuetimologiafaţă
+ determinant
toponimie)
nu
am reuşitsă descoperim,
în cadrulDicţionarului,
princercetări
propriisuplimentare,
menitesă
suplinească
lipsauneiperspective
toponimice
unitarea autorilor
DTRO,
niciuntoponimGorganul,
caresă sprijinesupoziţia
de la secţiunea
de etimologie
a articolului
FaţaGorganului.
Putemdoar
presupune,
iarăşiprineforturide cercetare
suplimentară,
utilizând
materialul
oferitde DTRO,că
toponimul
Gorgănaş(dinarticolul
omonim),
caredenumeşte
un cartieral oraşuluiBalşşi un sat
din acelaşioraş,ar puteaavealegătură.
cu acel determinanttoponimiepresupusîn articolul
FaţaGorganului.
DeşiGh.Bolocan
afirmăcă,în ierarhizarea
secţiunilor
unuiarticol,se areÎnvederepunctul
de plecareÎn transferul
de nume,exemplesuficiente
vinsă infirmeaplicarea
cu consecvenţă
a
acestuiprincipiu.
Astfel,s. v.Bărcoasa',,1.Vâlcea,satCiorari-Gorj.
2.Pădure,satCiorari-Gorj,
Etim.1 < adj,bărcos.2 < tap. 1",se observărespectarea
acestuiprincipiu:
în secţiunea
1 apare
toponimul
de la cares-a plecatîn transferul
de nume(observaţia
noastrăareÎn vederenumai
consecventa
aplicării
propriului
criteriudeierarhizare
a denumirilor
omonime,
şi nucorectitudinea
ierarhizării
stabilitede autoripentrufiecarecaz în parte);însăs. v. Bărcoasa'"l. Pădure,sat
Mănăilcşti,
corn.Frânceşti-Vâlcea.
2. Moşie,sat Mănăileşti-Vâlcea,
3. Vale,sat MănăileştiVâlcea.Etim.3. v.Bărcoasal(1);(1,2)< top.3",nusemairespectă
acestprincipiu:
polarizatorul
estetratatabiaÎnsecţiunea
3 a articoLului.
Aceiaşilucruse observăşi s. v. Bărica2,,1.Ogaş,s. c. Brabova-Dolj,
2. Mlaştină,
s. c.
Brabova-Dolj.
Etim.2. v. Bărcl;1 < top.2".Aşadar,
dinnou,polarizatorul
nuseaflăpelocuL
1 În
cadrularticolului.
Înacestcaznuexistămăcarmotivaţia
cănumele
desubI araveaatestări
maivechi
(calaBărcoasa2),
pentrucăniciBăriea2
1,nici2 nuauatestări
dindocumente.
Într-un
tel,Iym.Oîncearcă
o structurare
a numelor,
însăculipsuri
şineclarităţi:
poziţia
fluctuantă
a polarizatorului
în cadrulstructurii,
neincluderea
în aceasta
dinurmăa numelor
compuse,
caşitratarea
în acelaşiarticola ornonimelor,
Acestultimpunctdevedere
nu-şipoategăsiniciojustificare,
istorică
saugeografică,
iarjustificarea
lingvistică
nupoatefi decâttoponimică,
adicăaplicarea
uneicategorii
lingvistice
[=nume]lao categorie
geografică
precisdeterminată
şicircumscrisă
(undealindividualizat,
unpârâuindividualizat
etc.),Singura
relaţierelevantă
pentrutoponim,
careesteşi definitorie
Înacelaşi
timp,esteceadintreo denumire
şi unobiectgeografic,
în speţăobiectuL
geografic
individualizat
prin
aceadenumire.
Funcţia
unuitoponim
estedeindividualizare,
înesenţă,
el desemnează
obiectul
unic,şi
nusemnifică.
Dacăşifuncţia
desemnificare
parea fiimplicată,
aceasta
seîntâmplă
pentrucă,dupăcum
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afirmă.
însuşiautorulcitat,sistemul
toponimie
este,dinpunctdevederegenetic,
un sistemsecundar,
avândcapunctdeplecare
sistemul
lexical
sausistemul
antroponimic.
Alăturarea
dcnumirilor
omonime
în acelaşiarticol,transformat,
astfel,într-olistăde nume,nu areniciun fcI de relevanţă,
clasele
toponimice
neforrnându-se
înacestfel.
În concluzie,
ceeace se oferăcititorului
esteo simplificare
a realităţiitoponirnice
şi o
consemnare
aproxi
mativăa acesteia,pentrucă nu se defineştetoponimul,
ci cuvântul.
Esenţa
imperfecţiunilor
DTROconstăîn lipsadeperspectivă
stricttoponimică
asupramaterialului,
lucrarea
constituindu-se
într-undicţionar
lingvistic,
concentrat
asupralisteidecuvinte,
şinuasupradefinirii
şi
individualizării
toponimelor.
Pentruca ea să devinăun dicţionar
toponimie
propriu-zis,
ar trebui
modificate
definiţiatoponimului,
carenu estetotunacu "dcfinirea
obiectului
denotat"(DTRO),
localizarea,
caretrebuiesăfiestrictindividualizantă,
etimologia,
caretrebuiesăfietoponimică,
şi nu
lingvistică,
precumşi grupareanumelorîn articole.Inconsccvenţe
existăşi în stabilirea
formei
standard
a cuvântului-titlu,
Întâlnim,
deexemplu,
unarticolavândcuvântul-titIuFJoria,
darşi două
articole
Eforie,deşitoateceletreitoponime
auarestări
doardinanchetă.
Apoi,articolul
Enoşeşti
stă
alăturide un altulcu formaEnuşeşti,
deşiprimulesteatestatdocumentar
şi cu formaceluide-al
doilea.DTROse consideră,
de altfel,obligatsă nu litcrarizezc
formanumelor
arestate
exclusiv
în
documente,
însăacestlucruseîntâmplă
(dupăcums-apututobserva
maisus)şi în cazulunornume
atestatcnumaiprinanchetedeteren.Metoda
nuesteunacoerentă
niciIn ceeace priveşte
definirea
prinentopice,
uneleliterareşi altelepopularesauregionale,
a numeluipropriu:Hoagacu Râpa
"hoagă",
lfoagele.Jioagă",
darlloageleluiMică"ogaşc".
O clasificare
a dicţionarelor
de numepropriide locuriîn dicţionaregeografice
sau
paralingvistice,
lingvistice
sauparatoponimice
şi propriu-zis
toponimice
a fostfăcută,deja,în 1972,
de DragoşMoldovanu
în studiulcitatsupra(vezip. 225,nota).DTROadoptăo perspectivă
lingvistică
deprezentare
a toponimiei
subformalisteialfabetice
denume,deşiîncearcă
săapliceşi o
perspectivă
incipient
toponirnică,
parţial,însă,şi într-omanieră
nerelevantă,
pentrucăideeanu este
dusăpânăla consecinţele
salecelemaiimportante.
Găsimtreitipuride articoleîn Dicţionar,
tipuri
care,defapt,nusuntstabilite
dupăcriteriiclare,considerentele
denaturăformală
arneştecându-se
cu
celedenaturăgeografică,
rarăo concepţie
preaclarăasuprarelaţiei
nume-obiect
geografic.
Cu toateimperfecţiunile
relevateaici,materialul
toponimie
cuprinsîn acesţ!dicţionar
este
extremde important
pentrucercetarea
toponimică,
publicarea
ÎntregiiseriidinDŢROreprezentând,
rarăîndoială,
unmoment
dereferinţă
pentrulingvistica
românească,
îngeneral.
VladCojocaru
La geolinguistique
en Amerique
latine,"Geolinguistique",
hors serien° 2, Centrede
Dialectologie,
Univcrsite
Stendhal-Grenoble
3,2001-2002,276
p.
Inaugurată
prinLeparlerde l 'ilede Corvo-Acoresde JoăoSaramango
', scriaparalelăa
revistei"Geolinguistique"
(publicaţie
a Centrului
deDialectologie
depelângăUniversitatea
Stendhal
--Grenoble
3) continuă
cunumărul
special2/2001-2002,
consacrat
subiectului
Lageolinguistique
en
Amerique
latineşi subsumat
programului,
explicitformulatÎncădin primulnumăr,de a face
cunoscutecercetările
de geolingvistică''
încheiatesau în curs de desfăşurare
şi oricedemers
metodologie
original
în acestdomeniu.
Justificând
iniţiativa
Centrului
de Dialectologie
pe careîl
conduceprinamploarea
considerabilă
atinsăde promovarea
geolingvisticii
În aceastăariemai
recentăa Romaniei
- activitatede cercetarecarerămânepreapuţincunoscutăspecialiştilor
1Horsserien° 1,CentredeDialectologie,
Universite
Stendhal
- Grenoble
3, INICCentrode
linguistica
daUniversidade
deLisboa,1992.
2Termenmaiputinfrecvent
în literatura
de specialitate
românească,
sinonimcu geografie
lingvistică,
lingvistică
geografică
saulingvistică
spaţială.
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europeni
-, MichelContini
semnalează
în Cuvântul
înainteprofilul
cărţii,carepropune
o perspectivă
cronologică
şi sintetică
asuprapreocupărilor
de gcolingvistîcă
în America
Latină.Astfel,volumul
reuneşte
contribuţiile
unorspecialişti
de la universităţi
şi institute
de cercetare
dinAmerica
Latină,
darşi dinEuropa,
fiecareprezentând
situaţia
lingvisticii
spaţiale
înţărilelatinoamericane
luateseparat
saugrupate
dupăcriteriigeografice
şi degenealogie
lingvistică,
aşacumrezultădintabladematerii:
Lageolinguistique
hispanique
auxCaraîbes(MarfaVaquero
de Rarnirez),
Lageolinguistique
au
Chili(Claudio
Wagner),
Regards
surlesetudesdialectologiques
enColombie
(JoseJoaquin
Montes
Giraldo),Variation
phono-dialectologique
dansle parler rural de Cuba(Lourdes
E. Montero
Bernal),
Lestravauxde 1'AtlasLingidstlco
NacionaldelEcuador(ALGR)
(Antonio
Quilis,Celia
Casado-Fresnillo),
L'AtlasLinguistico
Guarani-Romdnico
(HaraldThun),AtlasLinguistique
du
Mexique
(JuanM.LopeBlanch),
L'espacedansuneperspective
socio-geographique.
L'espagnol
du
Perou(RocioCaravedo),
L'AtlasLinguistique,
Diatopique
el Diastratique
de l'Uruguay(ADDU)
(HaraldThun),Les travauxde 1'AtlasLingiustico
de Hispanoamerica
(AntonioQuilis),La
dialectologie
au Bresil.Apercuhistorique
et bilanac/uel(SuzanaAliceMarcelino
Cardoso),
Variation
geographique
dufrancaisdansl 'estdu Canada.Presentation
desprincipales
enquetes
realisees
elapercudesrecherches
actuelles
(Claude
Verreault).
Prinaceasta,carteaia formauneisumede dăride seamăcu privirela etapeleparcurse
de
geografialingvistică
latinoamericană,
punctatede lucrărilefundamentale
apăruteşi de numele
cercetătorilor
mai importanţi
şi completate
prin bibliografii
substanţiale
(carecuprindlucrări
circumscrise
cadrului
geolingvistic
respectiv)
şi prinmostredehărţidediverse
tipuri(delahărţiale
punctelor
deanchetă
la hărţifonetice,
morfo-sintactice,
lexicale
şi chiarsociolingvistice).
Autoriine
oferăastfelo panoramă
a atitudinilor
decercetare,
caresedovedesc
a fi foartediversedela o ţarăla
altaşi dela undialectolog
laaltul,dupăcumdiferite
suntşi modalităţile
deabordare
a problemelor
pe
carele ridicăîn faţalingviştilor
varietatea
arealăşi unitatea
profundă
a idiornurilor
latinoamericane
(unitate
datădeapartenenţa
launadintreariilehispanofonă,
lusofonă
saufrancofonă)'.
Din lista teritoriilor
vizatelipseşte,din motiveobiective(decesulautoruluiînaintede
finalizarea
textului),Argentina,
în schimbLa geolinguistique
en Amerique
latineînglobează
şi
situaţiageolingvistică
a spaţiului
canadian
francofon,
carezultat
aluneiviziunimailargia editorilor
asupraa ceeacesenumeşte
îndeobşte
America
Latină.
Dacăar fi să ne referim,
într-oprimăfază,numaila interesul
documentar
pe careîl prezintă
volumul,
nuputemomitesămenţionăm
importanţa
iniţiativei
Centrului
deDialectologie
dinGrenoble,
carepuneladispoziţia
celorinteresaţi
informaţii
complete
asupracoordonatelor
geosociolingvistice
ale
arieilatinoarnericane,
aşacumaufostelereflectate
înliteratura
despecialitate.
Această
idee,dea puncta
stadiul
cercetărilor
degeografie
lingvistică
într-un
teritoriu
anumeşi launmoment
dat,nuesteunfapt
singular,
ci se plasează
pe liniauneitradiţii,
în careLa dialectologie
a luiSeverPOp4
constituie
un
moment
devârf,iarComportement
derecherche
endialectologie
francaisea luiGaston
Tuaillon"
şi,
maiaproape
dezilelenoastre,
documentele
publicate
deCentro
diStudiFilologiei
e Linguistici
Siciliani,
Atlanti
regionali:
aspett!metodologiei,
linguistici
e etnograjicl.Q
şiAtlantilinguistici
italianie romanzi,
Esperienze
a cOY',fronto7,
reprezintă
evenimente
notabile8.
3Volumular puteafi considerato bunăilustrarea observaţiei
lui GastonTuaillon
(Comportement
de recherche
en dialectologie
[ranr;aise,
Paris,CNRS,1976,p. 103),carearatăcă
puţinedomenii
alelingvisticii
se caraclerizeaz[l
printr-oasemenea
diversitate
derellecţiiteoretice
şi
metode
decercetare
precum
dialectolugia.
4ParteaLDialectologie
romane,
Duculot,
Gembloux,
1948.
5Ed.cit.(nota3).
6Altide!Convegno
delCentro
diStudio
perlaDialectologia
italiana
(Palermo,
7-11ottobre
1985),
Pisa,Pacini,1989.
7AttidelCongrcsso
Internazionale
(Palermo,
3·-7ottobre1990),a curadi Giovanni
Ruffino,
Palermo,
1992.
8Volume
tematice
la careseadaugă,
pentrudomeniul
lingvistic
românesc,
o seriedearticole
ale unorlingviştiprecumAl. Rosetti(La contribution
des linguistes
roumainsizla geographie
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Înaltăordinedeidei,oprindu-ne
dedataaceasta
la interesul
metodologie
al acestor
contribuţii,
dacă- aşacumrezultădinansamblul
volumului
- lucrările
latinoamericane
degeolingvistică
depăşesc
decelemaimulteoridimensiunea
diatopică
şiÎşifacundomeniu
privilegiat
dininformaţiile
furnizate
de
sociolingvistică,
faptulsejustifică
prinsituaţia
particulară
a continentului,
caracterizat
demarimigraţii
interne
(spremarileoraşe)şi desituaţii
frecvente
debilingvism
(limbă
romanică-limbi
indigene).
Sănu
uităm,dealtfel,căEugenCoşeriu
semnala
încădin1958necesitatea
cadia!ectologia
dinAmerica
să
acorde
"oatenţie
specială
nivelurilor
socioculturale'",
caunadintrecelemaiimportante
dintreexigenţele
căroraaceasta
trebuie
sălerăspundă.
Celmaiilustrativ
dinperspectiva
valoriflcării
coordonatelor
sociolingvistice
sedovedeşte
a fi
Atlasullingvistic,
diatopic
şi diastratic
al Uruguayului
(ADDU),
prezentat
aicideprofesorul
Harald
Thun!O
de la Christian-Albrechts
Universităt
zu Kiel,Germania.
Adeptal unei geolingvistici
pluridimensionale,
profesorul
germanmizează,pe urmelemagistrului
său EugenCoşeriu,pe
importanţareprezentării
arealea variaţiiloridentificate
la diferitenivelurisociolingvistice,
Dihotorniilor
coşeriene
datedediferenţele
diatopice,
diastratice
şi diafazice!'
li seadaugă,
în virtutea
specificităţii
teritoriului
lingvistic
avutîn vedere,
o seriedealtevariabile
sau,înterminologia
agreată
de autor,dimensiuni
(căciThunestedepărerecă termenul
de"dimensiune",
pe careîl găseştemai
cuprinzător
decâtpe cel de "variabilă",
acoperămaiexactideeade "relaţieopoziţională,
binară
în majoritatea
cazurilor,
a parametrilor
carealcătuiesc
opoziţia",
p. 174),identificate
în cadrul
investigaţiei
pentruADDU,care"extindeanchetatradiţională
a suprafeţeila cea a spaţiului
lingvistic"
(p.170).
'
Intervenţia
profesorului
germandevineastfelspaţiulde manifestare
a concepţiei
acestuia
în
legăturăcu necesitatea
multiplicării
perspectivelor,
apreciatăca singurametodăÎn măsurăsă
evidenţieze
aspectele
variaţionale
aleunuiteritoriu
lingvistic
precum
celuruguayan,
considerat
până
nu de multa 11unulomogen.
Alăturide variabilele
diatopică(divizată
de profesorul
germanÎn
diatopică
propriu-zisă
şi diatopică
cinetică),
diastratică
şi diafazică,
careaudejaunfundament
solid
în literaturade specialitate,
Thunaduceîn discuţiedimensiunile
dtageneraţionalăidiasexuată,
diareferentială
şidialinguală,
întotaloptparametri
care,insistăautorul,
trebuiesăghidzecercetarea
geosociolingvistică
întoateetapeleeil2.
Totuşi,raportatela teoriacoşeriană,
noiledimensiuni
introduse
de Thun6ate maipuţin
ceadialinguală)
ne aparcafiind,în fapt,nişteopţiuniterminologice,
rezultatul
unei"defalcări"
a
variabileidiafazice,multmaicuprinzătoare
Ia Coşeriu,dacăavemîn vederej
că ea înglobează
linguistique,
ÎlJ"AHidel Convegno
Internazionale
sul tema:«OIiAtlantilinguistici:
Problemi
e
resultatis",
Roma,1969,p. 93-97),ValeriuRusu(OZI
enestla dialectologie
roumainer
, în "Parolee
metodi",3, 1972,p. 1-7),AndreiAvram(Oitensontlesrecherches
dialectales
enRoumanie",
în
"La ricercadialettale",
1, 1975,p. 61-71),DumitruLoşonţi(Cliatlantilinguistici
romeni.În
"Bolletino
dell'Atlante
Linguistico
Italiano",Il! Scrie,Dispensa
n. 5-6, 1981--1982,
p. 45-59),
StelianDumistrăceJ,
MariusSala(Lageographie
linguistique
enRoumanie
au commencement
des
annees'90,În "Atlantilinguistici
italianie romanzi.Esperienze
a confronto",
Palermo,1992,
p.213-229).
9Obiectul
şiprohlemele
dialectologiei
(eomunieiue
susţinută
la"Primul
Congres
Brazilian
de
Dialeetologie
şi Etnografie",
PortoAlegre,1958),în volumulEugenCoşeriu,Lingvistică
din
perspectivă
spaţialăşi antropologică.
Treistudii,cuo prefaţădeSilviuBerejan
şi unpunctdevedere
editorial
deStelianDumistrăcel,
Chişinău,
"Ştiinţa",
1994,p. 115.
10Autor,alăturide AdolfoElizaicin
(deIa Instituto
de lingi.iistico
de la Universidad
de la
Republica,
Montevideo),
almenţionatului
atlas,ceidoifiindşiconducătorii
echipelor
deanchetă.
IIŞi teoretizateIn studiileObiectulşi problemeledialectologiei,
respectivSocio-şi
etl1olingvistica.
Bazele
şi sarcinile
lor;vezi,învoI.cit.,p.91-128,respectiv
p. 129-156.
12Veziinfra,schema.
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"tipurilede modalitate
expresiva
m funcţiede tipurilede circumstanţe
ale vorbirii(vorbitor
ascultător temă/subiect
al vorbirii situaţiede vorbire[...)),,13Inovând tot sub raport
terminologie
în primulrând şi în domeniul"clasic"al variabilelor
teoretizatede Coşeriu,
profesorul
germanvorbeştedespreaspectulcinctical dimensiunii
diatopice,
carecxplicitează
variaţialingvistică
în funcţiedeopoziţia
grupuritopodinamicegrupuritopostatice
(dimensiunea
diatopică-cinetică
acoperăopoziţiadintregrupurile"cu rezidenţărelativstabilăîn zona de
anchetă"şi cele "mobile",p. 175).Cu adevăratnovatoareînsă este întreprinderea
lui
H. Thunîn ceeace priveşteteorctizarea
şi aplicarea
dimensiunii
dialinguale,
ilustrând
contactul
întrelimbi.
r--------------------------------------,--------------------------------------Dimensiune
Parametru
1. dialinguală
spaniolă
- portugheză
2. diatopică
topostatic
A N
3. diatopică-cinetică
topostatictopodinamic
4. diastratică
clasă"superioară"
- clasă"inferioară"
5. diageneraţională
generaţia
1- generaţia
II
6. diasexuală
femei- bărbaţi
7. diafazică
lectură răspunsuri
- eonversaţie
8. diareferenţială
.L..- I::im=bc::ă::..-_,"-,o::..b:.:.ic.ct"
-:_n_l_et_a_li_n_1b_l_l
.....J
Schema
dimensiunilor
cercetării
geosociolingvistice
(Thun,
p. 175).
Toateacestecoordonate
seregăsesc
în investigaţiile
pentruADDU,
euexceptia
dimensiunii
diasexuale,
la care s-a renunţat,spuneautorul,din motivede ordinfinanciar.Cu toatecă,
rnişcându-se
întrepolulcenzuriiextremeşi celal libertăţii
extreme,
unităţilesinfazice
îmbracăo
multitudine
deaspecteadusein discuţie
deE.Coşeriu'",
in cercetările
degeolingvistică
aplicată
ele
suntsurprinse
in generalîn doardouăipostaze
(una"familiară",
ilustratăprinconversaţiile
libere
înregistrate
pentrutexte,şi una"semi-eenzurată",
aşacumapareea în răspunsurile
la întrebările
chestionarului).
ADDUmultiplică
însăaspectele
cercetării
diafazice,
în sensulcă iaîn considerare
trei componente,
referitoare
la comportamentul
locutorilor
investigaţi
în situaţiide comunicare
diferite:lecturaunuitextscris,răspunsul
la Întrebările
chestionarului
şi conversaţia
dirijatăsau
liberă.Din acestpunctde vedere,NALR.
Moldovaşi Bucovina
se situeazăla acelaşinivel,
răspunzândexigenţelorunei cercetărimodernede dialectologie
spaţială,prin aplicarea
chestionarului,
înregistrarea
unorconversaţii
în situaţiaspecială
decomunicare
pccareo reprezintă
ancheta
dialectală
15şi lecturaunortexteîn faţamicrofonului
16.
Aşadar,ideeauneigeolingvistici
pluridimensionale
- care,pornind
dinEuropa,s-aextinsÎn
celemaiîndepărtate
teritorii,
intorcându-se
de undea plecatmultîmbogăţită
-îşi găseşteîn aria
latinoamericană
unterenprivilegiat,
precum
şi teoreticieni
şi practicieni
remarcabili,
iarmarelemerit
al acestuivolumtematicesteacelade a faceaccesibile
cercetătorilor
europeni
efortulşi rezultatele
colegilor
"debreaslă"
dinlumeanouă.
Luminita
Botoşineanu
l3Socio-şi etnolingvistica
..., vol,cit.,p. 142.
14VoI.cit.,p. 101,142şipassim.
ISVeziStelianDumistrăcel,
DoinaHreapcăşi Ion-Horia
Birleanu,
Anchetadialecte/fă
ca
formădecomunicare,
Iaşi,Editura
Academiei
Române,
1997,p.46--55.
16VeziNALR.
Moldovaşi Bucovina.
Textedialectale,
eulese de StelianDumistrăcel
şi
publicate
de DoinaHrcapcăşi Ion-Horia
Bîrleanu,
vol,1,parteaa 2-a,Iaşi,EdituraAcademiei
Române,
1995.
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GENEVrINEBENDER-BERLAND,
La publiciteradiophonique.
Anaiyse
linguisiique
de
messages
publicitaires
francaisetallemands,
Hamburg,
Helmut
BuskeVerlag,
2000,296p.
Într-operioadă
în carepublicitatea
reprezintă
o componentă
esenţială
a societăţii
de consum,
volumul
semnatdeGcnevieve
Bender-Berland
neoferăo analizăpertincntă
a mesajelor
publicitare
radiofonice.
Dacăimaginea,
carerămâne,conform
statisticilor,
celmaiimportant
mijlocde difuzarea
mesajelorde publicitate,
a furnizatmaterialpentrustudiidiverse(de semiologie,
sociologie,
psihologie),
în schimb
publicitatea
radiofonică,
deţinând
(in.Franţa)
unprocent
deaproximativ
7%pc
piaţapublicitară,
a fost,practic,ignoratăca domeniu
de investigaţie.
PentruGenevieve
BenderBerland
însă,publicitatea
radiofonică
estemaiinteresantă,
datorită
prevalării
mesajului
verbal(fărăa
fi contestataportulmijloacelor
paralingvisticc),
faţăde mesajelepublicitare
televizate,
în care
prevalează.
imaginea,
respectiv
faţăde mesajele
dinpresascrisă,undeprevalente
suntimaginea
şi
punerea
înpagină.
Mesajul
publicitar
radiofonic
seconcretizează
într-untextfoartescurt(demaximo
sutăde cuvinte),
punctatde elemente
paralingvistice
(muzică,
zgomote),
caretrebuiesă ofere,în
aproximativ
30desecunde,
o informaţie
menităsăsusciteinteresul
ascultătorului.
În lucrarea
pccare
o recenzăm,
denumirea
de mesajsauspotpublicitarareîn vedereansamblul
"produsului"
emis
(discurs
verbal+ anturajnonlingvistic),
iarăa sefacenecesara
distincţie
întreceidoitermeni:
mesaj/
textpublicitar.
Analizaîntreprinsă
de Genevieve
Bender-Berland
se bazează
,pedouăcorpusuri
(a căror
transcriere
poatefi consultată
în anexavolumului)
compuse
din 110mesajepublicitare
în limba
franceză
(reprezentând
84 de mărcidiferite),
respectiv
91 de mesajepublicitare
în limbagermană
(reprezentând
76demărcidiferite).
Într-uncapitolpreliminar,
suntprezentate
diverseaspecte
sociolingvistice
aleanalizei.
Întipul
de mesajinvestigat,
elementele
paralingvlstice
(vocea,muzica,zgomotele)
furnizează
indicaţii
fundamentale.
° atenţiespecialăesteacordatăsuportului
esenţialal textului,vocea,Gencvieve
Bcnder-Berland
realizând
uninventar
altipurilor
devociînregistrate
în mesajele
publicăarc:
vociale
unorpersonalităţi,
vocialeunorrealizatori
deprograme
radiofonice,
vocianonime
(cupbservaţia
că
în mesajele
germane
suntpreferate
vocilebărbăteşti,
în timpceîn cazulmesajelor
înlÎInbafranceză
poatefi constatat,
în general,
unechilibru
întrevocilefeminine
şi celemasculine).
.Tcxtu!
publicitar
radiofonic
estedeneconceput
nudoarîn absenţa
vocii,ci şiîn absenţa
muzicii,
careîndeplineşte
atât
funcţiiilustrative,
câtşi funcţiidesegmentare
a mesajului.
Pentrua creao anumită
ambianţă,
autorii
demesajepublicitare
apelează,
deseori,
şi lazgomote,
utilizate,
celmaifrecvent,
efifuncţieilustrativă
(deexemplu,
zgomotul
produsdedcmarajul
maşinii,
în cazulreclamci
la marca.Fiat"sauzgomotul
strident
produsdefrezadentară
încazulreclarnei
la"Odolmed3").
Înprimapartea lucrării,
intitulată
Structurile
prozodice
alemesajului
publicitar,
suntanalizate
formele
deintonaţie,
importanţa
pauzei,
valoarea
specifică
a accentului.
În cazulparticularal publicităţii
radiofonice,
intonaţiareprezintă
un elementesenţial:
relicfează
anumiteelemente
şi vehiculează
intenţiacomunicativă
a vorbitorului.
Remarcabilă
este
cvidenţierea
roluluistructuralal intonaţici(corespunzător
punctuaţiei
În textulscris).Când
segmentarea
unuitextnu e realizată
fermprinmijloace
nonlingvistice
(muzică,
schimbarea
vocii),
intonaţia,
dublatăsaunu de pauze,separăprincipalele
părţialediscursului:
de exemplu,
titlurile
[grolleSerieÎ wieSiemehrLustaufLiebebekomrnen
t Modeinschwarz
weifÎ frohliche
Punkte,
frccheStreifcn(BildderFrau),Uberraschung
vonOpelÎ derKadettder90erJahrehcif3tAstra
(Autobild)]
sauformulele
deadresare
[Agriculteurs
ti voici unmessage
...(Ama),alorslesgarconsi
pretspom le 205 junior(Peugeot),
13onjour
les enfantsi (PapiBrossard),
HalloKindcrt
(Wcberhaus),
HalloUschiÎ (Milupa),
Char(vSteebt wasessenSieeigentlich
...(Milchschnitte)].
În
interiorul
frazei,curbele
melodice
asccndentc
saudcscendente
aleintonaţiei
separădiferitele
elemente
aleenumerării
[avecdesplantesÎ desgrainest desarbresr desoutilst (Euroloisirs),
ils ontdes
meubles[ormidables
nouvelles
fOfmes
Î nouveaux
tissust n0uvelles
matierest en traditionnel
commecn moderne
(But),dieschmecken
guti diimpfen
denHungeri regelndicDarmtătigkcit

d
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(Kneipp)],
semnalează
apoziţia[...ichverbringe
ein ganzesWochenende
mit ihmţ demneuen
Volvo,
...voneuremWunschhaus
malt! vomHausindemlhrgernewohnen
mochtet
(Weberhaus)]
saugrupurile
circumstanţiale
[...dasneueGloboItjetztamKiosk
..., avecBlancNuclear
Tfinilelinge
quijaunit,FurdieGesundheit
î nurvomBesten(Hohes
C)],marchează
anumite
relaţiisintactice,
de
exemplu,
atuncicândcopulaestesuprimată
[Meine
Familie
undich! dieZeitschrift
furgutesEssen,
Cortalt lagarantie
cornpagnie
bancaire;
BaucrÎ Joghurt
mitdemsornmerfrischen
Fruchtgeschmack,
Nouvel
Xtrat unchoixintelligent].
Studiul
dovedeşte
căreliefarea
anumitor
elemente
alemesajului
seface,Încazulsloganelor
În
limbafranceză,
prinexcelenţă,
printr-o.
curbămelodică
ascendcntă:
(Saint-Yorre
t c'estuneeau
savoureuse
..., Sentorettes
Î c'est si bonquandca sentbon...], respectiv
printr-ocurbămelodică
descendenta,
cel mai frecvent,în cazulsloganelor
în limbagermană:lShellt ein Motordes
Fortschritts,
Autobild
t dieZeitung
furjedenderAutofăhrt],
Obiectivul
celeidea douapărţi,Structurile
textuale
alemesajului
publicitar,
constăînanaliza
strategiilor
rnorfosintactice
şilexicale
careasigură
coeziunea
textului,
Dupăintroducerea
obiectului
esenţialal discursului,
în terminologia
autoarei,
NPM(nom
proprede marqueţ,mesajulse dezvoltăprintot felulde mijloacelingvistice
(sintactice
sau/şi
lexicale),a cărorexaminare
oferăcititoruluiinformaţii
bogate,de o noutateabsolută.Dintre
observaţiile
autoarei,
reţinem,
deexemplu,
faptulcă,atuncicândnumele
propriualmărcii(NPM)
este
foartebinecunoscut,
acestaesteintrodus
ca oricarealtnumepropriu;
diferenţa
constăîn aceeacă,
dacă,în cazulnumelor
depersoană,
identitatea
gramaticală
(gen,număr)
esteimplicită
(Brigitte
= clle,
Udo er),Inschimb,
pentruNPM,numelesubiacent
(omisîn structura
desuprafaţă)
estepurtătorul
identităţii
gramaticale:
[Xtraj 'adere.D'abordelleprendsoindetoutmonlingeensuite
ellerendmon
mariamoureux];
aceastăsituaţieexplicăuneleconstrucţii
cudezacord
aparent
(frecvente
maialesîn
franceză):
[Cettesemaine
Femmes
d'aujourd'hui
est plusactuelquejamaisil est plusgrand].În
germană,
situaţia
e puţindiferită,
numele
propriualmărciifiindintrodus
adeseasubformănominală,
euarticolhotărât:
[derKadettder90erJahrcHeifst
Astra,imHerbst91wirdel'vorgestellt].
În cazulîn carecunoaşterea
produsului
de cătrepublice considerată
insuficientă,
NPMeste
introdus
subformaunuigrupnominal,
în carenumele
respectiv
fieestefolositcadeterminant,
fieare
o determinare
adjectivală
sauesteînsoţitdeo apoziţie
deidentificare:
[lemagazine
Parcnts,
lacreme
fraîcheYoplait,
derentkoffeinierte
KaffeNight&Day,derOtto-Katalog,
dieZahncrem
Odaimed3,
dieLebensmittelwerke
Rau;BlancNuclearle blanchissant,
GlobodasReisemagazin,
BildderFrau
dieZei/ung/ur
dieFrauvonheuteetc.).
DacăNPMe considerat
necunoscut,
acestaesteintrodus
printr-o
definiţie
explicită
--detipul:
[SaLut
Yorre,c'estuneeausavoureuse]
- sauesteasociatcu un produs:[lavaisselle
(Soleil),die
Bleimauer
(Shell),
Brei(Milupa),
cineVersicherung
(HukCoburg),
unfromage
(Reblochon
Beulet)].
De celemai multeori, numelcpropriual mărciiesterepetatîn intcriorul
mesajului,
o
particularitate
debazăa textului
publicitar
constând,
dealtfel,în repetare;
substitui
reaprinpronume
intervine
doarîn structuriemfatice,
de tipul:[le matelasEpedamultispires,
il vousemportera
jusqu'auboutdevosreves).
Pe parcursulinvestigaţiei
suntrelevatemărcileoralităţiiîn mesajulpublicitar,
cea mai
importantă
fiind considerată
emfaza.În privinţalimbiigermane,se constatrlcă emfazase
realizează
prioritarprinaccentuare;
în acelaşitimp,se observăîn mesajelegermaneo anumită.
redundanţă,
articulatăprin formaemfaticăa pronumelui
personali:J.er,
die şi, mai ales,prin
particula
multifuncţională
da, carepoatereluasauanticipao frazălntreagă,poatefi o proformă
adverbială
de locsaltde timpsauchiaro proformăultranominală:
[Persilda weiBmanwasmap
hat].Acestrol e îndeplinit
în francezăde c;a,considerat
multifuncţional,
"supletivuniversal",
pentrucă,În calitatedeprofrază,faceposibilăsuprimarea
raporturilor
complexe
de subordonare;
în calitatedepronume,el esteadesea,în realitate,
oproformă
ultranominală,
înglobând,
o datăcu
numele,
întregulcontextal acestuia:
[lesmersduSud,c;ause].Caşi variantasa,c', c;afacilitează
emfazalatoatenivelurile
sintactice.
Înparteaa treia,intitulată
Structurile
lexic
o-semantice
alemesajului
publicitar,
autoarea
areÎn
vedereaspectullexico-scmantic
al textelorinvestigate.
Pe de o parte,se facreferirila structurile

ci
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lexematice,
aşacumle-adefinitEugenCoşeriu';
observaţiile
vizează
utilizarea
structurilor
sintagmatice
(fixate
în sistemul
funcţional
allimbii)
şi,înspecial,
utilizarea
structurilor
paradigmatice
(considerate
un
firconducător
careasigură
orientarea
corectă
a ascultătorului).
Pedealtăparte,suntabordate
probleme
desemantică
lexicală,
privitoare
lasinonirnie,
antonimie,
parafrază,
câmpuri
asociative
etc.
Lanivelparadigrnatic,
reţinem,
deexemplu,
aspectele
legatedereluarea
unortermeni
subaltă
formă;.multiplicarca"
unorcuvinte-cheie
pccareascultătorul
trebuie
sălereţinăşisăleasocieze
cuun
produssaucu o marcăaparesubformevariate:[tendre
- tendresse
(Jockey),
mincir-- amincissant
(Vichy),
decouvrez
- ladecouverte
(Eldorador),
seduit- seduisant
(Telestar),
doux- douceur
(Axion
2),
jaloux--jalousie(Poche-Junior),
schenken
- Geschenk
(WcberlIaus),
Schmutz
-- schmutzig
(Weiber
Riese)etc.],Germana
sepretează
maibinelaastfeldetransformări
prinmodificare,
datorită
particulelor
verbale
decaredispune
şi,deasemenea,
datorită
compunerii,
mijlocdeformare
a cuvintelor
deosebit
de
productiv
În aceastălimbă:[raten- erraten(Jacobs),
durchbrechen
- aufbrechen
(Shell),suchenaussuchen
--ausgesucht
(Valensina),
gewaschcnVollwaschmittel
(Reij].
Observaţii
interesante
oferăanaliza
jocurilor
decuvinte,
foarteimportante
în acesttipdetexte,
deoarece,
indiferent
dacăîl amuzăsauîl surprind
pc ascultător,
îi atragatenţia,implicit,
asupraunui
produs:[einTestfur jedesWaschmittel
einFestfur denWeilren
Riesen,Ackerchezlesopticiens
c'cst bien..., Schneekoppc
denndu bist,wasdu iJ3t
... etc.].Altejocuride cuvinteconstauÎn
suprapunerea
dintresensuluneiexpresii
idiomatice
şi sensulunuitermencomponent
- caîncazul:[le
bacdanslapoche,unpetitlivrequise metdansla poche(BacPocket)],
asociind
cuvântul
poche
"buzunar"
şi expresia
c'estdanslapoche"c simplu";
în germană,
particulele
creeazăun excelent
suportpentru
jocurilexicale:
(aufttehen
--ausgehen
(AloeVcra)].
în legăturăcu problemele
de semantică
lexicală,autoareaobservăcă discursul
publicitar
mizează
maipuţinpesinonimie
şi,dimpotrivă,
maimultpeantonimie,
inclusiv
peceacontextuală
(cu
precizarea
că opoziţialexicală
estesubliniată
în plansintactic
de relaţiade coordonare
copulativă,
adversativă
saudisjunctivă):
[Super
HrFujicolor
maitrise
le tempset 1'espace,l 'ombreet la lumiere
(Fuji),je vousai demande
quoifaireet vouzm'avezrepondu
... (Monsieur
Bricolage),
\VieSiemit
120MarkimMonatstartenundbeiuber3500Marklanden(Dcutsche
Bank),beideabJj'jederauf
scineArt(Schauma),
grandesmarques
oupetitesmarques
(Intermarche),
au restaurantCpmme
chez
vous(St.Yorre),ferme
maisdoux(Epeda),
weniger
FettabervollerGeschmack
(Gutfried)'etc.].
În specialîn cazulmesajelor
de publicitate
referitoare
la anumitesectoar de activitate
(instituţii
bancare,
casedeasigurări),
Genevievc
Bender-Berland
constată
constituirca
'unoradevărate
câmpuri
lexicaleasociative
(cumle-anumitCharles
Balll);în ceeace priveştemsajelefirmeide
asigurări"Ama",de exemplu,
câll1pul
lexicalsemnalat,
axatpe termenulassure/nce,
înglobează
lcxemeprecum:
assurer,conseiller,
proteger,mutuelles,
couvr!r,
responsabilite
civile;pentl1l
limba
germană,
amrcţinutcân1pul
lexical(ccntrat
pcGeld)prezent
în mesajele
publicitare
de la Deutsche
Bank:Sparplan,
Sparhetrăge,
Zinsen,
Bonus,
Einzahlungen,
Konto.Existenţa
unorastfeldecâmpuri
csteremarcam
şi în mesajelc
careţindealtedomenii
deactivitate;
astfel,câmpulconstituit
Înjurul
termenului
leslaines,subiectul
centralal mesajului
mărcii"Bergere
deFrance",
sedezvoltă
în feluJ
următor:
[AvecleslainesBergere
deFrance,suivezbicndesyeuxlefii dcla mode... linemailleil
1'endroit,
unemailleill.envers.maisoui.mais
oui,letricotesttlni].
Lucrarea
Lapublicite
radiophonique.
Analyse
linguistique
demessages
publicitaires
franr;ais
el allemands
reprezintă
o expunere
avizatăşi substanţială
în legătură
cucelemaiimportante
aspecte
generale
sauparticulare
alepublicităţii
radiofonice.
Prezentarea
sistematică
a informaţiei,
spiritul
critic,tinutaargumentati
vă constituie
atributecentraleale accsteilucrăricareşi-apropus- şi a
reuşit- săofereo analizăcoerentă
şicaptivantă
a mesajelor
publicitare
radiofonice.
Ana-Maria
Minuţ
1Vezi,maiales,Lesstructures
lexhnatiques,
înTheodor
Elwert(ed.),Probleme
derSemantik,
Wiesbaden,
Steiner,1968,p.3-16.
2Traitedestylistique,
Geneve,
Ed.Droz,Paris,Ed.Klincksieck,
1951.
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MIRCEACIUBOTARU,
Oronimia
şi hidronimia
dinbazinulsuperioral Bârladului,
Iaşi,
CasaEditorială
Demiurg,
2001,218p.+ o hartă.
Rezultatal uneiactivităţiîndelungate
şi pasionate
în domeniul
toponimie],
acestvolum
reprezintă,
cuunelemodificări
şi adaosuri,
tezadedoctorat
a cercetătorului
Mircea
Ciubotaru,
autora
maimultestudiide specialitate
şi coautorla primeletrei părţi(ultimade curândfinalizată)
ale
volumului
1 al Tezaurului
toponimie
al României.
Moldova.
Semnatarul
volumului
îşi propune
"verificarea
peunmaterial
concret
şi,in mareparte,inedita funcţionalităţii
unorconcepte
relativnoi
în toponimia
românească,
esenţialepentrurealizarea
proiectatelor
dicţionare
toponimice
de tip
structural"
(p.5),şi anume
polarizarea,
diferenţierea,
extensia
şirestricţia'.
Caracterul
experimental
şinoutatea
lexicografică
sedovedesc
astfelprincipalele
caracteristici
alelucrării.
în primulcapitol,dupădescrierea
cadruluisociogeografic
şi istorical regiuniicercetate,
autorul
faceo criticăa izvoarelor,
sernnalând
existenţa
unorerorimajore
înconsemnarea
toponimelor
din multesursedocumentare
cercetate(îndeosebi
hărţişi dicţionare).
Doaranchetadirectăşi
cercetarea
dearhivăpotduce,în opiniasa,la identificarea
formelor
originare,
condiţie
fundamentală
pentrustabilirea
etimologiilor
corecte
alenumelor
delocuristudiate.
În capitolul
al doilea,MirceaCiubotaru
defineşte
conceptele
careau statla bazaprelucrării
materialului
avutla dispoziţie
şi precizează
aspectelelexicografice
urmăriteîn realizarea
unui
dicţionar
toponimie
detipstructural,
aşacumestecelpublicat
în acestvolum,
pcparcursul
a 150de
pagini.Lucrareaea atareîmbinăperspectiva
lingvistică
cu cea istorice-geografică,
prezentând
materialul
toponimie
subformacâmpurilor,
modelstructural
cepoateevidenţia
"coerenţa
unuisistem
decategorii
înjurulunorpolarizatori"
(p. 192).Cuvântul-titlu
al fiecărui
articol,în formăliterarizată
şi articulată,
constituie
numelepolarizator
al câmpului;
estenotatăpronunţia
localăa toponimului,
categoriaşi tipultoponimului
polarizator,
localizarea
detaliatăa referentului
(nu se facedoar
precizarea
localităţii,
ca în majoritatea
studiilorşi dicţionarelor
toponimice),
structuracâmpului
toponimie,
sursele
în careapartoponimele
discutate
(hărţi,documente
publicate
sauinedite),
formele
rezultate
dinanchetaîn zonă,etimologia,
Deşiautorulprecizează
că acestdicţionar
esteo formă
simplificată
a viitorului
dicţionar
toponimie
albazinului
superior
alBârladului,
lucrarea
neaparedeo
complexitate
evidentă
în comparaţie
cualtedicţionare
cunoscute
aledomeniului.
Deoarece
materialul
obţinutprinanchetele
directeîn bazinulsuperioral Bârladului
(23de
comune)
estefoartecuprinzător,
autorul
a recurslao selecţie
a rezultatelor
înregistrate,
propunându-şi
să analizeze
numaioronimele
şi hidronimele
polarizatoarc
şi creatoare
de câmpuri
toponimiee
din
cincicomunedin regiuneaamintita,
oprindu-se,
în modspecial,la anumiteelemente
de sintaxă
toponimică.
Dinacestereduceri
dematerial
sepoatededucedimensiunea
şi complexitatea
pecarele
presupune
elaborarea
unuidicţionar
toponimie
structural,
rezultatdintr-oanchetăminuţioasă
şi o
documentare.
bogată.
Studierea
polarizării
ca principal
mecanism
lingvistic
al structurării
toponimiei
areîn centru
câmpultoponimie,
adicătoatetoponirncle
dezvoltate
de la unnucleu,careau un determinant
unic
(toponimul
primar)şi determinate
multiple,
reprezentând
termenii
ce desemnează
clasade obiecte
geografice.
In demersul
său,cercetătorul
întâmpină
uneledificultăţi
majore,
Intrecareidentificarea
toponimului
primar(nu'întotdeauna
celdintăiatestat,astfelîncât,demulteori,el estedoarpresupus)
şi stabilirea
cu absolutăcertitudine
a câmpurilor
toponimice
complexe,
Chestiunea
se exernplifică
prindouăstemealecâmpului
toponimie
Băbuşa,carediferăprinsituarea
în poziţiedepolarizator
a
unuifitonim(PoianaBăbuşaţsaua unuioiconim
tBăbuşa;sat).În asemenea
situaţii,cunoaşterea
detaliată
a topografiei
zoneicercetate,
caşidocumentarea
istorică
bogatăpotoferiargumente
pentruo
opţiune
corectă
(saumăcarprobabilă).
Oaltăproblemă
dificilă
esteceaa stabilirii
etimologiei,
adicăa
originii,a moduluide formareşi a graduluide motivareale toponimului
primar.Diseuţiilc
etimologice
dinpaginiledicţionarului
referitoare
la numede locurica Boiştea,Bourul,Chiselita,
Concepte
definitede DragoşMoldovanu,
în studiulPrincipii
ale lexicografiei
toponimice,
publicat
în"Anual"
delingvistică
şi istorieliterară",
t. XXIII,1972,p.73-100.
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Coşna,Crasna,Dihoriţa,
Ocea,Salca,Trestiana,
Ursoaia,Zimbrul
etc.reflectă
o informare
serioasă
şio pregătire
temeinică
Îndomeniul
istoriei
limbiiromâne
şi altoponimiei.
Importanţa
pccareautorul
o acordădocumentării
istoriceareca rezultatobţinerea
a numeroase
arestăridinsurseinedite,de
arhivă,ee i-aupermisstabilirea
unoretimologii
toponimice
"absolute"
(p. 25),adicăidentificarea
indivizilor
aflaţila originea
unortoponirne
personale
(Bădărău,
Bălanul,Băneasa,Ciurea,Eliade,
Beghiu
...carenumaipoatefi recunoscut
Întoponimul
GârlaBaciului
-, HuciulRaiului
- deundes-a
format"
prinaglutinare,
denumirea
aparentciudatăHuciuroiu
etc.),spredeosebire
de altedicţionare
toponimice,
caredoarindicăfaptulcătoponimul
personal
provine
delaunantroponim,
Fiindo 'incercare
depunereîn practică
şi deperfecţionare
a dicţionarelor
toponimice,
lucrarea
cautăsoluţiipentruuneleprobleme
lexicograficc
speciale,
cumarfi prezenţa
sinonimiilor
toponirnice
sauredactarea
unorcârnpuri
toponimice
prea"stufoase",
precumBârladul,rezultatdinincluderea
cârnpului
derivatului
diminutival
Bârlăzel
în cârnpul
toponimului
debază.Astfel,autorulapreciază
că
expunerea
derivatelor
deacesttiptrebuiefăcutăînarticole
separate.
Un inventar
de entopice
(obţinutprinanchetele
directerealizate
cu ajutorulChestionarului
toponimie
şi entopicgeneral,cu un glosarde entopiceonomasiologic,
întocmitde Dragoş
Moldovanu)
relevădesernantizarea
unorapelative,
absenţaunorentopicespecificedoaracestei
regiuni,
relativa
sărăciea bazeilexicale
a hidronimici
şioronirniei,
comparativ
cualtezonegeografice
aleţării- caracteristici
explicate
prinsituarea
zoneicercetate
Într-oregiunedincentrulMoldovei
intenscirculară
şi euo populaţie
mobilă.
Ultimelecapitoleale cărţii(Stratificarea
genetică.Alteproblemecronologice,
Tipologia
toponimică
şi structuriletoponimice
şi Aspectelingvistice)
evalueazărolul hidronimelor
şi
oronimelor
din toponimia
bazinuluisuperioral Bârladului,
reţinându-se
faptulcă se păstrează
uneletoponime
minoredeorigineslavă,rezultatal convieţuirii
populaţiei
slavecucearomânească
pe teritoriulMoldovei,
în primeletreisecoleale mileniului
al doilea.Nucleulpolarizator
al unui
câmpestereprezentat
celmaiadeseade un oiconim,
iarfenomenul
diferenţierii
se întâlneşte
mai
frecventîn cadrulcategorieioronirnelor.
Dacătoponimcle
cele mai vechisunt descriptive,
Începândcu secolulal XVII-lea,
ca urmarea fragmentării
moşiilor,se constatăpreponderenţa
toponimelor
personaje.
In analizastructurilor
lingvistice,
autorulrelevăocurentclc.toponimelor
simple,ale celorperifrastice
şi sintagmatiee,
cele compuse,specificestiluluioA::ial,nefiind
frecvente;analizatoponimclor
sub aspectfonetic,morfologic,
sintacticşi lexicalîntregeşte
cercetarea
acestuimateria!
structurat
lexicografic.
;' .
Tinutaştiinţifică
a lucrăriiesteîntregităde un aparatcriticşi tehnicrigurosalcătuit:lista
hidronirnelor,
lista informatorilor,
semnelespeciale,siglelelocalităţilor,
bibljografia
şi siglele
bibliografice.
Hartabazinului
hidrografic
al Bâriadului
Superior,
cu un sistem'de numerotare
şi
identificare
a tuturorafluenţilor
râului(înraportcucareserealizează
definiţiile
oronimelor
şi alealtor
categorii
toponimice),
permite
o rapidăşiexactălocalizare
a multorobiecte
(sociojgeografice,
Cusiguranţă,
princlaritatea
şi logicaexpunerii
şi analizării
materialului
toponimie
cules,caşi
prinsoluţiile
etimologice
propuse,
dicţionarul
toponimie
structural,
primuldeacestfelpublicat
până
acum,prezintăun deosebitinteresştiinţific,
teoreticşi practic,pentrucercetători,
profesori
sau
studenţi,
filologi,
istorici
şigeografi.
Daniela
Butnaru
LAURENTIA
DASCĂUJ
JINGA,
Corpusderomânăvorbită[CORVj.
Eşantioane,
Bucureşti,
EdituraOscarPrint,2002,322p.
în ultimiidoiani,cercetătoarea
Laurenţia
Dascălu
lingaa publicatdouălucrăride referinţă,
fiecareÎnfelulsău,în cercetarea
lingvistică.
românească
actuală.
ÎntimpceMelodia
vorbiriiinlimba
românii(200l) realizează
o prezentare
sistematică
a intonaţiei
limbiiromâneliterare,
sintezăa unei
activităţi
de cercetare
de pesteun sfertde veac,carteala carene referimaici,publicată
subegida
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Institutului
deLingvistică
.JorguIordan-Al.Rosetti",
reprezintă
inceputul
unuiproiect
vastşiambiţios
de crearea uneibazede datepentrucercetările
asupra"limbiiromânevorbite",
domeniu
în care
lingvistica
românească
seînscrie
maitârziuînraportcualtelingvistici
(romanice,
germanice,
slave).
Realizarea
uneiprimeculegeride "eşantioane"
ale CORV,ca şi introducerea
cu caracter
teoretic
şi programatic
suscită,
în modfiresc,discuţii,
impusc
denaturacomplexă
a uneiîntreprinderi
deo asemenea
anvergură.
În discuţia
următoare
vomfacereferirila unproiect,
in parteasemănător,
carese parecă i-a
rămasnecunoscut
autoarei.
Estevorbadeproiectul
de cercetare
"Limbaromână
vorbităÎn Moldova
istorică",realizatÎntreanii 1996şi 1999de Seminarul
de dialectologie
şi sociolingvistică
al
Universităţii
"Al.1.Cuza"dinIaşişi deInstitutul
deLingvistică
al Academiei
deŞtiinţea Republicii
Moldova,
proiectcoordonat
de Universitatea
dinLeipzigşi finanţatdeFundaţia
"Volkswagen"
din
Hanovra.
În cadrulacestuiproiects-arealizatun corpusvastde texteoraleînregistrate,
audioşi
video,laIaşi,Chişinău
şi Bălţi:Corpusul
moldovenesc
delimbăromână[CORM],
caresepăstrează,
parţial,la Iaşişi Chişinău
şi, integral,
la Institutul
de Romanistică
dinLeipzig.
Aufosttranscrise
200de texte,dintrecare48 au fostpublicate
deK. Bochmann/V.
Dumbravă
(ed.),Limbaromână
vorbităîn Moldova
istorică,volumul
2. Texte,EdituraUniversităţii
dinLeipzig,
2000.Volumul
1
(2002)conţine
consideraţii
teoretice
şianalize
pebazamaterialului
transcris.
Scopul,
caracterul
şiÎntinderea
unuicorpusdedatetrebuiespecificate
prindenumirea
acestuia
şi/sauprinconsideraţiile
teoretice-metodologice
introductive.
Deoarece
sintagma
limbăvorbităare
douăaccepţii
diferite:
prima,carecorespunde
sensului
comunşi se referăla mediulde realizare
şi
transmitere
a limbii= (limbă)orală,cadephonique,
şi a doua,specializată,
carearcîn vedere
realizarea
concepţional
diferităa limbiivorbite(languepar/ee)în opoziţie
cu limbascrisă(langue
ecriteţ,ne-amfi aşteptat
caautoarea
să.precizeze
accepţia
încareo foloseşte.
Limba"vorbită"
în sens
restrânsse caracterizează
princadephonique+ langueparlee(la G.Ncncioni,
citatde autoare,
parlato+ par/ala).Variaţiadiasistematică
vorbit/scris
se manifestă,
în primulrând,la nivelul
constituirii
textului
şialpragmaticii,
darşiîn sintaxă,
în selectarea
unităţilor
lexicale,
înfonetică
(mai
ales prin aşa-numitele
Allegro-Formenş.
Aceastăvariaţieinterferează
cu celelaltedimensiuni
diasistematice
(diatopică,
diastratică,diafazică),
trăsăturile
ei fiindprezente
în texteoraledialectale,
populare,
literare
etc.,cuatâtmaipregnant
cucâtvorbirea
estemaispontană,
maipuţincontrolată.
Laurenţia
Dascălu
Jinganu-lmenţionează
pcromanistul
Ludwig
Soll,carea formulat
pentru
primadatăîn modclaraceastă
distincţie,
darîi citeazăpeuniicontinuatori
italieniai acestuia
saupc
PeterKochşi WulfOesterreicher,
Dinperspectiva
distincţiei
menţionate,
uneleeşantioane:
4.1.6,
4.1.16,4.1.17,4.1.19,4.2.2.1,
4.2.2.3,
4.2.3.5,
4.2.3.6,
4.2.3.7,
parţial,şi alteleaparţin.Jimbiiscrise"
princoncepţie,
respectiv
prinlecturaunuitextscrissauexistenţa
uneiciorne,
prezenţa
unorintervenţii
"pregMite",
prinprofesia
saurutinavorbitorilor.
Înconsideraţiile
teoretice,
uneoripreagenerale,
care
precedă
textele(p.7--30),
autoarea,
preluând
o clasificare
propusă
de F. Sabatini,
reduce,maiîntâi,
"limbavorbită"la "comuniearca
fonico-acustică
[maibine:fonico-auditivă,
n.n.]şi vizualădirectă
(sau«faţăîn faţă»r (p, 7); la p. 11se specifică
însăefi"limbatransmisă"
(printelefon,radio,
televiziune)
este"unal treilea[recte:al doilea]tipdecomunicare
prinlimbavorbită";
sevorbeşte
şi
SIcLIn"corpusdelimbă.
românăvorbitătransmisă",
destuldebinereprezentat
În"eşantioane".
Ergo,
Laurenţiu
Dascălu
Jingaînţelege
prin"limbăvorbită"
realizarea
oralăa limbii,pccareCORVtinde
săo reprezinte
întotalitate.
Nupretindem,
desigur,
caautoarea
sădelimiteze
tranşant
varietăţi
carese
întrepătrund
(reprezintă
un "continuum",
cumspuneşi D-sa),darne aşteptam
la o elaborare
mai
sigurăa premiselor
teoretice
şi a ipotezelor
de lucru.Întrucât
limba"vorbită"
reprezintă
"sâmbure!c
tare"(nucleul)limbii"orale",iar interesulautoareise îndreaptă
în primulrândspre"vorbirea
spontană",
corpusul
poatepăstra,cuprecizările
derigoare,
denumirea
de"română
vorbită".
Lafels-a
întâmplat
şi cualtecorpusuri,
inclusiv
CORM,
care,chiardacăşi-audeclarat
delaînceputinteresul
specialpentrulimbavorbităîn sensconcepţional,
auacoperit
şi alteaspecteale"oralului"
(chiarale
limbiiscriserealizate
oral).Dealtfel,caracterul
complex
şi proteical vorbiriiesteincompatibil
cu
alcătuirea
unorcorpusuri
"pure"pentruoricare
dintrevarietăţile
oralealelimbii.

__
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o caracteristică
a corpusului
asupracăreiainsistăautoarea
estelipsacaracterului
dialectal
şi
chiarpopular.Lăsândla o partefaptulcă "înregistrrtrilc
de limbăvorbitănernarcată
sub aspect
dialeetal
şi/saupopular"
(p. 16)ar reprezenta
o minoritate
a textelororalereale(celpuţina celor
româneşti),
aceastăinsistenţă
poatetreziideeafalsăa unor"deosebiri
considerabile"
Întreconceptele
'vorbit','popular'şi 'dialectal'(p. 15.cu o trimitere
la Magdalena
Vulpe,caresubliniază,
de fapt,
apartenenţa
acestorconcepte
la diferite"zone"alevariabilităţii
lingvistice).
Dacăadmitem
ecuaţia:
vorbit oral,realizarea
oralăestetocmaiformapreponderentă
deexistenţă
a varietăţilor
dialectale
şi
populare
alelimbii.Dacăavemîn vedereÎnsăaspectul
conceptual
al limbiivorbite,putemconstata
aceeaşi
lipsăa textelor
de.Jimbăvorbită"
pentrutoatevarietăţile
limbii,delaniveluldialectal
pânăla
celal limbiiliterare/standard.
Tocmaide lipsaînregistrării
unor"conversaţii
spontane"
(inclusiv
în
mediuldialectal)
se plângea
LilianaIonescu-Ruxăndoiu
În citatuldatde Laurenţia
Dascălu
Jingala
p. 16.Într-olucrare
recentă(GraiuldinzonaCămpulungului
Moldovenesc.
Fonetica,
laşi,2002),am
Încercat
să facemo diferenţiere,
În cadrulgraiului
descris,
întrefaptedefonetică
"dialectale"
şi cele
careaparţin"limbiivorbite".
O asemenea
diferenţiere
lanivelurile
semantica-sintactic,
pragmatic
şial
"analizei
dialogului"
(strategiile
şi mijloacele
lingvistice
aleinteracţiunii
verbale)
nusepoateface,in
prezent,
decâtprinmetoda
observării
directe,
alecăreilimitearputeafi depăşite
numaiprinexistenţa
unorcorpusuri
devorbire
spontană,
înprimulrânddialogată,
laniveluldialectal
şipopular.
Culegerea
detexteoraleîn mediudialectal
areo bogatătradiţieîn lingvistica
românească
şi
acestaeste,desigur,
motivul
pentrucareautoarea
îşipropune
"crearea
unuicorpusdelimbăvorbită
(nondialectală)"
(p. 17). În acordcu orientarealingvisticiidescriptiveprestructuraliste
şi
structuraliste,
texteleoraletrebuiesă servească
la cercetareasistematică
a "compartimentelor"
tradiţionale
ale limbiişi, în special,a sintaxei,domeniuîn care dateleadunateeu ajutorul
chcstionarelor
sedovedesc
a fi cutotulinsuficiente.
Preocupări
pentrucercetarea
vorbirii"spontane"
(neinfluenţate
decercetător)
şi chiara interacţiunii
verbale
directe(dialog,
conversaţie)
s-auafirmat
şi
în lingvistica
românească,
maialesteoretic,
încădinprimapartea secolului
trecut(vezi,maiales
OvidDensusianu,
raportul
laCongresul
J al filologilor
români[1925J:Vorbirea
popularădinpuncte
nouăde vedere).
Asemenea
preocupări
s-auaccentuat
în ultimele
decenii,
în legătură
cudezvoltarea
socio-şi psiholingvisticii
moderne
şi a unordirecţiialelingvisticii
poststructuraliste,
capragmatica,
cercetarea
"substandardului"
şi a aspectelor
sistematice
ale "limbiivorbitc",nalizadialogului.
Interesul
teoreticpentruinteracţiunile
verbalespontane
alevorbitorilor
nu seit,bf1ectă
decâtîntr-o
micămăsurăîn culegerile
de textedialectale,
careaurămasla modelul
clasica'Îtextelor"tematice"
(preponderent
descriptive)
şi "libere"(preponderent
narative).
Aceastăafirmaţieestecontrazisă
numaiaparentdefaptulcănumeroase
textedialectale
conţinpărţidialogate
maimultsaumaipuţin
extinse.Asemenea
fragmente
dialogate
aparţin"conversaţiei
dirijate"(nuniităşi "tematică")
dintre
anchetator
şi informator
şi, maiales,"dialogului
mimat",carecorespunde
tendinţeispontane
a
vorbitorilor
de a redacât maifidelinteracţiunile
verbalerelatate.La vorbitorii
talentaţi,
"dialogul
mimat"poatecăpătaextensiuni
şi formedeelaborare
asemănătoare
"dialogului
ficţional"
dinoperele
scriitorilor
al cărorstilse caracterizează
prin"oralitate".
Fărăa negavaloarea
unorasemenea
texte
pentrucercetarea
unoraspecteale interacţiunilor
verbale(elesuntutilizate,de ex., de Liliana
Ionescu-Ruxăndoiu,
Conversaţia:
structurişi strategii.Sugestii
pentruo pragmaticăa românei
vorbite,
ediţiaa II-a,Bucureşti,
1999),
observăm
căelenusepotsubstitui
"convorbirilor
spontane"
ca
formăprototipică
a interacţiunii
verbale,
carepotşitrebuiesăfieînregistrate,
fiecuştireasubiecţilor
(ceeacepresupune
o relaţieapropiată
întrecelcarefaceînregistrarea
--specialist
saunespecialist
-, şi
(ceilalţi)vorbitori),
fie fărăştirea(darcu acceptul
ulterioral) informatorilor/unor
informatori.
în
prefatala volumul
Graiuldinzona«Porţile
deFier»,l. Texte.
Sintaxă,
autoarele,
Cornelia
Cohuţşi
Magdalena
Vulpe,regretăfaptulcă "naturaechipamentului
tehnic"le-a împiedicatsă facă
"înregistrări
«spion»,
fărăştireasubiectelor
anchetare"
(p.XV).PănăÎnprezents-aupublicat
numai
sporadic
transcrieri
aleunorconvorbiri
întresubiecţi,
deex.,Textedialectale
Muntenia,
1,p. 79-81
(textremarcat
ca atarede BorisCazacuÎn prefatavolumului);
NALR.
Moldova
şi Bucovina,
Texte
dialectale,
II],p.51-52.
Dincele38detexteincluseîn volum,13suntconvorbiri
privatealeautoarei
curude,colegi,
prieteni,
purtateacasă(laautoare)
saula loculdemuncă;seadaugăşaptemonologuri
şi unfragment
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dintr-unseminaruniversitar.
Publicarea
a cinciconvorbiri
telefonice
privateesteo premieră
în
cercetarealingvisticăromânească.
În cadrulinteracţiunilor
verbale"transmisc",
convorbirile
telefonice
prezintăcelemaiclaretrăsături
de limbăvorbită,eleservindadeseaca mostreîn analiza
limbiivorbitesau a dialogului.
Celelalte
textesuntpreluatedin mass-media
electronice
(radio,
televiziune).
Textelesuntclasificate
dupănumărulvorbitorilor:
monolog,
dialog/conversaţie
(cu
numărul
participanţilor)
şi după"domeniul"
comunicării:
în familie,
privat,public.Seindicăşi tema
tratată,uneori,
printr-o
replicăilustrativă,
deex.:"Vinerea
neagră",
.DanteledeBruges",
"Apelul
de
la Heidelberg",
"Atunciamfăcuteucunoştinţă
cuBărăganul",
"Num-amcivilizat
ÎnGermania,
am
venitcivilizată
şi-aşaamrămas",
Protocolul
sumaraltextelor
cuprinde
dateletehnicestrictnecesare.
Cuprivirela vorbitori/informatori
se dausexul,dataşi loculnaşteriişi studiile,
darnuşi altedate
semnificative,
ca profesiasaulocalitatea/localităţile
de domiciliu.
Seprecizează
careînregistrări
au
fostfăcuterarăştireaunorvorbitori.
Mairar se facobservaţii
cu privirela rostireasaula unele
caracteristici
discursivc
alevorbitorilor.
Latextelepreluate
dela radiosauteleviziune
apar,în plus,
sursaînregistrării
(deex.,RadioBucureşti,
cmisiunea
"Antena
tineretului"),
tipultextuluimediatizat
(interviu,
talk-show,
conferinţă,
ştiri),rolulpublical participanţilor
(moderator,
crainic,reporter,
invitat)şi numeleunorpersonalităţi
cunoscute
publicului
larg.Dinpăcate(motivul
fiind,evident,
economia
lucrării)se prezintănumai"eşantioane",
fragmente
redusede texte,insuficiente
pentru
observarea
unortrăsăturitextuale,de ex., variaţiatematicăÎn conversaţia
liberă,strategiile
de
schimbare
a temei,menţinând,
pecâtposibil,coerenţa
şi coeziunea
textului.
Numaicâtevatextesunt
dateînîntregime,
daracestea
suntfiesecvenţe
aleunoracţiunicornunicative
mailargi(deex.,4.1.17,
"cuvântde deschidere
a unuisimpozion"),
fiepreascurtepentrua puteailustraunanumit"tip"de
text(deex.,4.2.3.4,
cuduratadel ' 18",pentru"predica
religioasă").
Denumirea
"româna
deuzmediu"
pentru"limbavorbită
pecarene-ampropus
săo înregistrăm",
inspirată
după"italiana
deuz mediu",
nuni separepotrivită.,
ca şi formula
"româna
vorbităcurent",
utilizată
deMarina
Ciolac(inspirată
dupăgerm,Umgangsspracheş,
acesteconcepte
fiindexpresia
unor
procesede standardizare
specifice
limbilor
respective.
Delimitarea
unornoi varietăţi
diastratice
şi
diafazice
necesită
cercetări
speciale,
maialescu metodesociolingvistice.
Dacăsepoateidentifica
un
sistem/ansamblu
deregularităţi
specifice
limbiivorbite,
autonome
faţădevariaţia
diatopică,
diastratică
şi
diafazică,
estedepreferat
caacestasăfiedenumit
limbaromână
vorbită
Dinperspectiva
varietăţilor
limbiiromâne,
textelepublicate
aparţinrealizăriioralea limbii
literare,cuo uşoarăcoloratură
regională
(muntenească:
suntevidente
maialesdă,dăcît,din,pă,care
aparalternativ
saupredomină
la uniivorbitori).
O anumită
uniformitate
a corpusului
deînregistrări
directeîn privinţa
"situaţiilor
devorbire"
acoperite
(şi,în consecinţă,
a tipurilor
detexteobţinute),
a
arieigeografice,
a statutului
sociocultural
al vorbitorilor
(aproape
toţiau studiiuniversitare)
îl fac
reprezentativ
maialespentruvorbireadialogată(relativ)spontanăa intelectualilor
bucureşteni.
Trăsăturiale conversaţiei
intelectualilor
sunt,între altele,preferinta
pentrutemele"elevate",
afectivitatea
mai"reţinută",
caracterul
livrescal "limbiicitate",chiarfrecventa
reliefărilor
emfatice
(amintind
de modulde a citiştirileal unorcrainicide televiziune).
Multmaiapropiate
de vorbirea
altorcategorii
socioculturale
suntconversaţiile
familiale/familiare
decontactsauaxatepeaspecte
ale
vieţiidefamilie
saualevieţiicotidiene.
Dintreculegerile
detexteoraleromâneşti
existente,
actualul
CORVseapropie
devolumul
lui
G.Gogin,
Limbamoldovenească
vorbită.
Texte,Chişinău,
1989(nccitatde
autoare).
Uncorpusamplu
consacrat
limbiiliteraregermane
a fostrealizatlaFreiburg,
subeoordonarea
luiHugoSteger:Texte
gesprochener
deutscher
Standardsprache,
dincareaufostpublicaF(1ntre
1971şi 1979)
patruvolume
tematice:
"discuţii
pctemeactuale",
"convorbiri
cotidiene",
"dialqguri
consultative"
şi "dialoguri
din
domeniul
prestărilor
deservicii".
Documentarea
empiricăCORMa urmăritînregistrarea
de texteneliterareoraleuzuale
(Gebrauchstexteş
în domeniile
mariale interacţiunii
cornunicative
urbane:în instituţii(şcoală,
universitate,
judecătorie/tribunal,
primărie,institutede cercetare,
policlinici
şi spitale),În situaţii
semiinstituţionalizate
(în comerţulorganizat,în unităţide serviciipublice)şi În situaţii
neinstituţionalizate
(lapiaţaţărănească/bazar,
pestradă,Înfamilie,
la căminul
studenţesc),
la carese
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adaugăcomunicarea
prinmass-media
orale(radioşiteleviziune).
Însituaţiile
devorbire
familială
sau
privatăs-a folositpe scarălargăînregistrarea
fărăştireaunor"actanţi".
În societatea
românească
actuală,
obţinerea
consimţământului
pentrufolosirea
unorasemenea
înregistrări
În scopuriştiinţifice
nu puneîncăprobleme,
cu excepţiaunorcazurirare,maialesdinrândulintelectualilor.
Pentru
asigurarea
confidenţialităţli,
numelesubiecţilor
potfi simbolizate
prinsigleatribuite
Înmodarbitrar,
aşacums-aprocedat
în CORM.
Celmaimareimpediment
rămânefaptulcă,in societatea
actuală,
mijloacele
celemaiperformante
de'inregistrare
a vorbirii
nusuntaccesibile
cercetătorilor
(limbii),
ci
altorcategoriisociale.Personalam "stricat"kilometride bandă.magnetică
încercând
să.fixez
interacţiuni
verbalespontane
cu maimulţiparticipanţi,
inclusiv
în mediipoluaretonic(deex.,pe
stradă,la piaţă,în mijloace
detransport).
Diversitatea
maimarea "situaţiilor
devorbire"
a dusla o
maimarediversitate
a textelor
CORM;
pentruo clasificare/caracterizare
empirică
a textelor
transcrise
dinacestcorpus,
veziLimba
românăvorbităinMoldova
istorică,
vol.I, înspecial
p.64-76.
Suntemîntrutotulde acordcu autoarea
că texteleînregistrate
până.în prezentmarchează
"Începutul
creăriiuneibazede datea româneivorbiteactuale"şi că "activitatea
de culegerea
corpusului
delimbăvorbită"
trebuiesăfie,,0misiune
permanentă".
Dealtfel,înarhivaInstitutului
de
lingvistică
.JorguIordan-"Al.Rosetti",
credem
căseaflăşialteînregistrări,
maivechişimainoi,de
texteoralecarearputeafi selectate/prelucrate
pentrua fi integrate
'inCORV;o dovadă
în acestsens
suntuneletextepublicate
înAntologiafonetică
a limbiiromâne(1988,coordonator
AndreiAvram,
autori:Laurenţia
Dascălu
Jinga,MariaTeodorescu,
AncaUlivi),undese trimiteşi la o culegere
de
texteineditea MarileneiTiugan.
Pentrulărgirea
corpusului
deromână
vorbitămediatizată
s-arpiiteautiliza,princolaborarea
cu
lucrătorii
dinmass-media
electronice,
arhivele
posturilor
centrale
şi locale,destatşi private,
deradio
şi televiziune.
Uneleemisiuni
radioşi televizate
utilizează
înregistrări
aleunorinteracţiuni
verbale
"primare"
carepotfi adevărate
mostredelimbăvorbităşi caresuntadaptate,
prelucrate,
manipulate
ulterior
în situaţiile
decomunicare
mediatizată.
Pedealtăparte,convorbirile
mediatizate
seaseamănă
cuceledinteatru(,convorbiri
inscenate")
şi dincinematografie.
O bazăbogatădeasemenea
datear
permite
analizaşi caracterizarea
lingvistică
sistematică
a tipurilor
şi subtipurilor
detextemass-media,
cunoscute
vorbitorilor
canoţiuniempirice
şi lexicalizatc
(îndicţionare):
radio-jurnaf,interviu,
"masă
rotundă",
reportaj,
talk-show
etc.
/
În selectarea
interacţiunilor
înregistrate
şi În alegerea
modalităţii
de transcriere
a acestora
se
vădeşteclar preocuparea
autoareipentruanalizadialogului/conversaţiei
(acestuidomeniude
cercetare,
în careLaurenţiu
DascăluJingaa realizatdejaunelecontribuţii
remarcabile,
îi este
consacrat
uncapitolspecial
în lucrare),
preocupare
pe-care
o şi declară
în modideschis:
,,[...] volumul
defatăseadresează
înprimulrândcercetătorilor
interesaţi
în studierea
con ve r saţ iei" Neputem
imagina
şi o evoluţie
a CORVîn sensulscindării
acestuia
Înmaimultecorpusuri
de limbăromană
orală/vorbită:
de ex.,"directă",
"transmisă",
diferenţiate,
eventual,
şi dupăinteresele
gnoseologice
primordiale
aleautorilor.
Importanţa
specială
a fixăriigraficea datelordecurge
dinfaptulcătextele
transcrise
reprezintă
obiectul
realal analizeilingvistice.
Întrucât
nicio transcriere
nupoateredaintegraltoateaspectele
actelordecomunicare
verbală,
alegerea
unuisistemdetranscriere
depinde
de interesele
speciale
ale
cercetătorului-transcriptor,
dar,cândestevorbade un corpus"public",
acestatrebuiesăÎncercesă
satisfacăcât mai multe dintre cerinţelediverseale virtualilorutilizatori.Pentruanaliza
dialogului/conversaţiei
suntimportante
mijloacele
verbale,paralingvistice
şi nonverbale
careau
funcţiiîn realizarea
mesajului,
în constituirea
interacţiunii
verbale,a "morfologiei
conversaţiei"
(SandaGolopenţia
Eretescu),
a ,;Sintaxei
dialogate"
(TatianaSlama-Cazacu).
În cercetarea
sociolingvistică,
pragmatică,
a varietăţilor
lingvistice,
a nivelurilor
sistematice
alelimbiietc.potjucaun
rol important
alteaspecte,de cx.,redareacâtmaiexactăa realizării
fonice.NunumaiIonetisme
dialectale
carepătrundşi Învorbirea
îngrijită,
ci şi aspecte
fonetice
maigenerale,
cumsuntpăstrarea
saudiftongarea
vocalelor
în poziţieiniţială,diftongarea
vocalelor
în poziţiepostconsonantică
(cu
palatalizarea,
labializarea
sauvelarizarea
maipronunţată
a consoanei
precedente),
formehipercorecte
au devenitindiciai originiilocaleşi ai statutului
sociocultural
al vorbitorilor.
Deaceea,în textele
CORMau fostnotateo seriedefenomene
fonetice,
iaruneletextesunttranscrise
mairiguros,
fapt
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carepermiteo cercetare
aprofundată,
la nivelfonetic,
a faptelor
deoralitate,
a trăsăturilor
varietăţii
regionale
moldoveneşti
a limbiiliterare,
a unorparticularităţi
alerostiriidinstângaPrutului.
Deoarece
autoarea
îşipropune
"constituirea
unei«arhive»
câtmaicomplete
a românei
vorbite
nedialectale"
(p. 24),care"să ofereinstrumentele
necesarestudieriisistematice
a limbiiromâne
vorbite"
(p.25),observaţiile
noastre
cuprivirelasistemul
denotarepotfi sugestii
pentruo eventuală
completare/modificare
a acestuia.
Laurenţia
Dascălu
lingafoloseşte
unsistemdesimboluri
şiconvenţii
coerent,
adecvat
scopului
propus("analizaconversaţiei")
şi care nu îngreunează,
În general,lecturacurentăa textului.
Transcrierea
are la bazăsistemulelaboratde direcţiactnomctodologică
în analizaconversaţiei
(H.Sacks,E. Schegloff,
GailJefferson),
cuunelemodificări
şi completări,
privindîndeosebi
redarea
intonaţiei
(însenslarg),undeesteevidentă
specializarea
autoarei,
carea propusşidescrischiaruntip
specia!de intonaţie:"rejectivă"(p. 38--39),notatprin ,,!" (a nu se confundacu intonaţia
"exclamativă"!).
"Melodia
vorbirii"
estesugerată
prinsemnedepunctuaţie
sauprinsăgeţi:t şi t la
sfârşitulenunţului("conturmelodicfinal")sau al grupurilor/sintagmelor
intonationale
("contur
melodicnonfinal"),
darşi prinî (=înalt)şi J (=jos;suprapunere
parţialăcu ,,!")În cadrulunor
secvenţe
demărimidiferite.
Dintrecaracteristicile
vociisemainotează
"rostirea
marcată",
"citarea",
intensitatea
puternică
sauslabă.Marcarea
«ŞOP... ŞOP»pentrusecvenţe
afonizate,
serniafonizate
(eventualvoce"suflată","scârţâită"?)
esteneeconomică
pentrunotareaunorsilabesau sunete
afonizate,
Seputeanotaşi "culoarea"
vocii,de ex.:"ironic",
"supărat",
"vesel"etc.Suntnuanţate
uneleindicaţiiglobalefolositede multăvremeîn notarcafonetică,de cx., "ezitarea"
([e])se
marchează
prinpauzăsimplăsau"umplută",
falsestart,întreruperea
cuvântului
saurepetarea
unui
cuvânt;
"corectarea"
([k])devine"autocorectare"
şi"corectare"
(decătrealtprotagonist).
Serenunţătotalla transcrierea
fonetică,
cucxecpţia
unorcuvinte
a cărorrostireesteobiectul
unorconsideraţii
metalingvistice
(p. 163,166).Seutilizează
scrierea
normatăcurentăchiaratunci
cândconvenţia
ortografică
esteambiguă
în privinţa
rostirii,de ex.:În ardelenii,
bisericii,
secvenţa
finalăeste[il(rostirea
obişnuită)
sau[ii](formăemfatică,
arhaizantă,
dialectală)";
eu,el,eraetc.sunt
rostirile
normate/obişnuite
cu Uelsaucelehipercorecte,
influenţate
de grafie?;
nuştiueste[nuştju]
sau [nuştiu]";existăestecu [gz]sau [cs]",saucândesteneadecvată
pentruredareaîrnbinării
sunetelor
încadruleuvăntului:
absolut,
adecvat
sauîn lanţulsonor:unfeldelegătură,
inconcediu.
Nu am observat
notareaaccentului
principal
sausecundar
niciîn cazurispeciale,
în care
accentul
arefuncţiedistinctivă,
deex.,şi conjuncţie
şişi cuvântmodal:şi-avenitşi Viorica
... (p.57)
saula transferul
accentual:
Eu n-am[n-âm?]
opus
..., n-âvea.Prezenţa
maimultoraccenteÎntr-un
cuvântestesugerată
prindespărţirea
în silabe.
Credemcă nu era necesarămarcareapauzelorumpluteprintr-unsemnspecial(de ex.:
retrospectivt
/ i.),maialescăvocalacentrală
care"umple"
pauzasepoateunicucuvântul
precedent,
iar,altfel,esteseparată
printr-o
scurtăpauză.
Lungirea
unorvocaleaparerar, fiindinclusă,desigur,În multecazuri,în marcarea
prin
majuscule
a silabelor
reliefate
emfatic,
Nuamobservat
cazuridelungirea consoanelor
durative,
dar
înti'Tun
cazca!1-Nu..seştiesepoatebănuio rostirelungită
(saugeminată?)
a eonsoanei.
Notarea
secvenţelor
simultane
prinparanteze
drepte,darfărăscrierea
replicilor
subformăde
partitură,
facedificilă
distingcrea
portiunilor
suprapuse
mailungi.
Se noteazăfoarterar elementefonicenonverbale
(/su/râs,tuse,dregereavocii)sau alte
evenimente
extralingvistice
ale interacţiunii:
gesturi,mimică,.Jimbajulcorpului",
schimbări
ale
situaţieilingvistice.
Importanţa
unorasemenea
elemente
estemultmaimareÎn cazulconvorbirilor
empractice
(integrate
într-oactivitate
socialăcucaracter
practic),
deex.,interacţiunile
verbale
într-un
atelierde reparaţiiautosauîn halauneifabrici(TatianaSlama-Cazacu),
tranzacţii
de vânzarecumpărare,
consultaţii
medicale,
solicitarea
de informaţii
despreo adresă,pe stradăetc.În textele
transcrise
dinCORM,
maialesîn celecareaula bazăînregistrări
video,aufostnotateevenimentele
nonverbale
considerate
necesare
pentruînţelegerea
interacţiunii
verbale,
fărăa sevizaexhaustivitatea
sau elaborarea
unuisistemformalizat.
Complexitatea
unuiasemenea
sistem,cumeste,de ex.,
"sistemul
pentrucercetarea
interacţiunilor
nonverbale",
realizatla Universitatea
din Berna(vezi
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P. Winkler
[ed.],Methoden
derAnalyse
vanFace-to-Face-Situationen,
Stuttgart,
1981,p. 203-·268),
îl face(aproape)
impracticabil.
In transcrierea
textelororaleexistătendinţa
de a utiliza,pc lângăsemnele
careredaudatele
primarealeinteracţiunii
comunicative
şi alesituaţieide vorbire,uneleconvenţii
carerealizează
o
primăinterpretare
a unoraspecteale textului.Asemenea
interpretări
(de obicei,dintrecelemai
evidente)sunt utilemai alespentruprelucrarea
automatăa datelor.În lucrareaprezentată
se
semnalează
prin(sicl)"situaţiile
În carevorbitorul
a lăsato e r o are ne cor e c t at ă" (atitudine
prescriptivistă
a autoarei"):
dezacorduri
şi alte"abateridela normele
gramaticale"
(p.39);aicis-ar
încadra,dealtfel,şifalsestart(startulgreşit).Frecvenţa
ridicatăa repetării
(înţeleasă
carevenire
a
aceluiaşi
lexemîn aceeaşireplicăsauÎnreplicidiferite),
marcatăprinsubliniere,
chiarşi în cazul
unor"bâlbaieli"
de tipul:cu cu lupa;n-NUştiu(repetiţie?)
impietează
uşorasuprapărţiide sub
rânda literelorşi asupraaspectului
elegantal textului,generospusÎn paginăprinutilizarea
unui
corpmaredeliteră.
Laurenţia
Dascălu
lingaanunţăpunerea
"ladispoziţia
cercetătorilor"a
"materialului
vorbitde
circa65deore"pecareÎlconţinea
CORVla 20noiembrie
2001(veziAnexă.Componenţa
actualăa
AIU//VEI
CORV,
p. 291-310),
deocamdată
prinindicarea
numărului
şi codului
acestor
înregistrări
în
arhivapăstrată
laInstitutul
deLingvistică
"lorguIordan- Al.Rosetti".
Arfidedoritoînregistrare
cât
mai grabnicăa materialului
pe CD-uri,caresă se poatăcomercializa
sau accesadirectprin
INTERNET,
aşacumşi-aupropusşiorganizatorii
arhivei
CORM.
Materialul
adunatpânăîn prezentpentruCORVreprezintă
uncorpus"privat",
oficializat
prin
preluarea
în planuldelucrual Institutului
deLingvistică
.JorguIordan- AI.Rosetti".
Felicitând-o
pe
autoarepentrupriceperea,
hărnicia
şi entuziasmul
cucarea începutaceastălucrare,
credem
căpentru
alcătuirea
unuicorpusreprezentativ,
atâtal realizării
oralea limbiiromâne,
câtşi al "limbiivorbite",
ar trebuifăcuteînregistrări
de convorbiri/conversaţii
spontanela nivelultuturorvarietăţilor
diasistematice,
inclusiv
în zona"substandardului"
(întrevorbirea
standard
şi ceadialectală),
ceamai
putincercetată
pânăÎn prezent.
Pentrurealizarea
unuiasemenea
deziderat
estenecesară
nu numai
colaborarea
maimultorcercetători
(înafaraimposibilltăţii
practice,
participarea
aceluiaşi
cercetător
la
/aproape/toateinteracţiunile
înregistrate
poateimprimacorpusului
o anumiUf"personalizare"),
inclusivlucrătoriîn domeniul
mass-media
electronice,
ci şi participarea
maijmultorcentrede
cercetare,
Intr-ovremecândfondurile
destinate
cercetării
ştiinţifice
suntfoartel'eduse,
posibilităţile
restrânse
dcsubvenţionare
(granturi,
sponsorizări)
artrebuifolosite,
Înprimulrând,pentrurealizarea
unorasemenea
lucrăridecolaborare.
Adrian
Turculeţ
VASILEFRĂTILĂ,
Studiide toponimie
şi dialectologie,
Timişoara,
EdituraExcelsior
Art,
2002,440
p.
Recentul
volumalprofesorului
universitar
VasileFrăţilăreuneşte
studiişi articole
dejaapărute
în revistedespecialitate,
uneleneaflate
laîndernâna
tuturorcelorinteresaţi.
Dupăcumindicăşititlul,
volumu)
cuprinde
douăsecţiuni:
unadedicată
toponimiei
şi cealaltă
dialectologiei.
In primulstudiu,intitulatTeritoriul
deformarea limbiişi a poporuluiromân.Argumente
lingvistice
şi toponimice,
autorulabordează
o problemăcontroversată,
expunândargumentele
susţinute
de adversarii
continuităţii
românilor
la nordde Dunăreşi contraargumentele
istoriceşi
lingvistice
adusede-a lungulvremiide cătrenumeroşicercetători
românişi străini.Pentru
demonstrarea
continuităţii,
pc lângăhidronime
ca Ampoi,Argeş,Bârzava,
Criş,Dunăre,
Hârşova,
Mureş,Olt,Olteţ,Prut,Săsar,Siret,Sorneş,
Tisa,Timişşi oiconime
ca Abrud,Arcuda,
Drencova,
Mehadia,
Oltina,considerate
a fi de origineautohtonă,
suntinvocate
o seriedc toponime
minore,
admisedeuniicercetători
cafiinddeoriginelatină.Suntdiscutate
etimologiile
(uneoridoaripoteze
etimologice)
propusedediverşiautori,materialul
constituindu-se
astfelşi Într-obogatăbibliografic
deprofil.
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Pagininumeroase
sunt consacrate
studiuluiToponimia
văii inferioare
a Târnavelor,
ce
reprezintă,
dupăcummărturiseşte
autorul,un capitolrevizuitşi îmbogăţit
dintezasa de doctorat,
Graiuldepe valeainferioară
a Târnavelor.
Lucrarea
conţineun bogatglosarde toponime
culese
dintr-ozonăinteresantă
dinpunctdevederelingvistic.
Ne-amfi aşteptat
săgăsim,însă,o definire
mai
clarăşi consecventă
a toponimelor
şi o localizare
maiprecisăa acestora
(decelemaimulteorifiind
indicatădoarlocalitatea
de pe teritoriul
căreiaa fostculestoponimul).
La unelearticolenu este
precizatobiectulgeografic
denumit(CoastaSaschiului,
Călineasa,
BercuRotund,CapuPărului,
Biserica
deJos)saunuesteindicată
etimologia
toponimului
(Bibarţul
întreDrumuri,
Biserica
deJos,
Dosului Deutsch,
Năsfalcaş.
În continuarea
Glosarului,
plecândde la lucrărisemnatede Iorgu
Iordan,AnatolErernia,
IonTomasauGh.Bolocan,
autorulanalizează
tipologie,
semantic,
foneticşi
morfologic
toponimele
expuse,
Secţiunea
dedicatădialectologiei
începecu Terminologia
corpuluiomenescîn dialectul
istroromân,
studiucearelabazămaterialul
dinALR1şi ALRIl, monografiile
şi glosarele
publicate
pânăînprezentşirăspunsurile
primite
deUgoPel1is
laChestionarul
Atlasulul
lingvistic
italian(ALI)
în treilocalităţi
istroromâne:
Şuşneviţa,
Bârdoşi Jeiăn,Suntanalizaţi
termenii
cedenumesc
părţiale
corpuluiomenesc,
demersul
autorului
tiindmotivatprinfaptulcă aceştiasuntmairezistenţila
împrumuturi
decâtcuvintele
ceaparţinaltorsferesemantice.
Glosarul,
cuprinzător,
estestructurat
în
cincipărţi:1.Capul.Gâtul;II. Trunchiul
şi organele
interne;
Hl.Organele
genitale;
IV.Membrele
superioare
şiinferioare;
V.Diverse.
VasileFrăţilăanalizează
etimologia
cuvintelor
dinistroromână
ce
denumesc
părţialecorpului,
frecvenţa
lorîn dialectele
limbiiromâne
şi chiarÎnaltelimbiromanice,
prezenţa
lorîn sintagme,
modificări
aleformei,
genului
sausensului
etimonului,
Seconstată,
Înurma
inventarului
făcut,că termenii
de originelatinăreferitori
la celemaiimportante
părţialecorpului
omenesc
s-aupăstratcutenacitate,
chiarşiÎnistroromână,
dialectul
românesc
ce a fostinfluenţat
cel
maimultdelimbilepopoarelor
cucarea intratÎncontact,
darşi cămulţitermeni
aufostîmprumutaţi
dinaltelimbi(înspecial
cuvintele
cesereferăla"dctalii").
StudiulRepartiţia
dialecială
a dacoromânei
constituie
o sintezăa opiniilor
formulate
de-a
lungultimpului
de cătrediverşispecialişti
în legăturăcu aceastăproblemă
majorăa dialectologiei
româneşti,
privindşi cauzelesauvechimea
diferenţierilor
dialectale.
VasileFrăţilăafirmăcă, în
cercetarea
repartiţiei
teritoriale
a dialectului
dacoromân,
trebuiesăluămîn considerare
nufenomenele
ceseîntâlnesc
peariifoarteîntinse,cicelespecifice
uneianumite
zoneşi,maiales,"modul
particular
în caresecombină
diferitele
trăsături
lingvistice
existente
şi în ariileînvecinate"
(p.354).Plecând
de
la fenomenele
fonetice
cucaracter
de"lege",darşi dela o seriedeelemente
lexicale
şi morfologice
specifice,
autorulconsideră
că,În cadruldialectului
dacoromân,
se poatedelimita
un grupdialectal
transilvănean
(compus
dinpatrugraiurimari,destuldebineindividualizate:
crişean,
maramureşean,
nord-est
ardelean
şi sud-estardelean),
opussubdialectelor
bănăţean,
muntean
şi moldovean.
Această
repartitie
n-afostmereuaceeaşi,
cis-aconturat
treptat,carezultat
alevoluţiei
internea limbiiromâne
şi al influenţelor
suferite
princontactele
cualtelimbi.Deşidespreexistenţa
unorgraiuri
transilvănene
vorbescşi VasileŢârasauViorelVăsieşiu,
repartiţia
dialectală
a dacoromânei
pe careo propune
V.Frăţilăseconstituie
într-unpunctdevedereoriginal
în literatura
despecialitate.
ÎnÎnsemnări
pe marginea
Limbiidescăntecelor
româneşti
deAl.Rosetti,
autorulîşipropune
să aducădateşi explicaţii
noiprivitoare
la termeniianalizaţi
în aceastălucrare.folosindu-se
de
materialul
dialectalpe careîl are la dispoziţie,
dar şi de temeinice
cunoştinţe
din altedomenii
lingvistice,
profesorul
timişorean
completează
discuţia
asupraurmătoarelor
cuvinte:
adevăsi,
alătra,
balţ,bărăta,broaşte,bou-ci
bol,căuii,dăoli,drobolată,
dungălui,
furteaţă,limpedi,
meaţă,mijă,
morfeca.
muţă,ogaş,om,stroh,struţ,surză,trăcsăişiveritoare.
În articolulStructuraetimologică
a vocabularului
limbiiromâne,autorulanalizează
elementele
lexicale
aleidiomului
romanic
oriental,
atâtceleprovenite
dinlati4ă,eeconstituie
stratul
limbiiromâne,cât şi cuvinteleconsiderate
ea aparţinând
substratului
trac()-dac
sau elementele
împrumutate
din diferitelimbicu careromânaa venitÎn contactde-alungulistorieisale(slava,
maghiara,
greaca,
turca,germana
etc.),împrumuturi
caren-aureuşitsăschimbe
caracterul
romanic
al
limbiiromâne.
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Urmează
unStudiuineditde dialectologie
românească
al profesorului
G.Ivănescu:
Graiul
dinsud-vestul
Moldovei,
redactat
decunoscutul
lingvist
ieşeanprobabil
în anii1958-1960,
darrămas
necunoscut
pânăîn 1992,cândvafi publicat
(cuadnotări),
deVasileFrăţilă,
în"Analele
Universităţii
dinTimişoara.
Ştiinţefilologice".
Plecândde la articolul
Graiulputneansemnatde IorguIordan,
G.Ivănescu
afirmăcă "graiulvrăncean
prezintă
formaoriginară,
fărăfenomene
de analogie,
atâta
graiuluimoldovenesc,
câtşi a celuimuntenesc",
reprezentând
"unstadiustrăvechi,
de la cares-au
abătutatâtdialectul
moldovenesc,
câtşi celmuntenesc"
(p.404),faptcare,aratăG. Ivănescu,
ne
permitesăeliminăm
"graiulvrâncean
atâtdintregraiurilemoldoveneşti,
câtşi dintrecelemuntene";
"caracterul
arhaical graiului
vrâncean
nus-apututmenţine
decâtdatorită
poziţieisaleintermediare
întreceledouădialecte.
Şi cumacestamergecândcu celmoldovean,
cândcu celmuntean,
el nu
poatefi considerat
decâtunuldetranziţie
Întreceledouădialecte"
(p.404-405).
Cartease încheiecu cercetarea
Elementelor
meglenoromâne
în volumul
Poveştipopulare
româneştide CristeaSanduTimoc,undeVasileFrăţilăanalizează
uneleparticularităţi
lexicale,
fonetice
şimorfosintactice
specifice
dialectului
meglenoromân.
Alăturide studiileprezentate,
rod al unorcercetăriîntreprinse
pe terenşi în bibliotecă,
prezenţa
uneibogatelistebibliografice
şi a unuiindicede autorine îndreptăţeşte
să apreciem
că
volumul
vafi consultat
cufolosatâtdespecialişti,
câtşi detineriicareseiniţiază
în diferitedomenii
alelingvisticii
româneşti.
Daniela
Butnaru
IONMĂRII,
Hartalexicală
semantică,
Cluj-Napoca,
Editura
Clusium,
2002,190p.
o datăcupublicarea
volumelor
dinseriaNouluiAtlaslingvistic
român,
pe regiuni(NALR)
iau
amploare
studiileaplicateîn caresuntanalizate
rezultatele
acesteivasteîntreprinderi
ştiinţifice
pe
terenromânesc.
FiecăÎndiscuţie
seaflăprobleme
"clasice"
defonetică,
morfosintaxă
saulexic,fie
că se trateazăaspectece ţin de pragmatica
organizării
ancheteidialectale
sau de eficienti
zarea
redactării
atlaselor
lingvistice,
panoplia
unghiurilor
de abordare
a materialului
dialectaleuprins
în
respectivele
volume
sporeşte
mereu,'
În aceastădirecţiese înscrieşi prezentulvolumal lui Ion Mării,distins,cercetătoral
Institutului
de Lingvistică
şi IstoricLiterară"SextilPuşcariu"
din Cluj-Napoca,
Îl căruibogată
activitate
în domeniul
dialectologiei
(darnunumai)seîntindepeo perioadă
depeste40deani.La
originetezăde doctorat,
Hartalexicalăsemantică
esterezultatul
"omogenizării"Ja
patruarticole
prezentate
de-alungultimpuluila Sirnpozioanele
Naţionale
deDialectologie
Română,
treidintre
acesteafiind publicateanteriori.Laitmotivul
acestorpatru articoleeste dat de dihotomia
"onomasiologic"/"semasiologic",
a căreiprezenţăesteesenţială
În oriceabordarerealistăde tip
diacronic,
darmaialessincronie
a materialului
prezentîn ALRşi NALR.Adoptarea
acesteigrile
de interpretare
pe întregparcursullucrăriieste,poate,şi motivulpentrucare,în ciudaunui
"eclectism
metodologie"
asumatîn moddeliberat
de autor',volumul
dă dovadăde ° coerenţă
de
ansamblu
bineîntreţinută.
IHartalexicalăsemantică,
în Materiale
şi cercetăridialectale,
voI.II, Cluj-Napoca,
1983
(volum
îngrijitde:R.Todoran,
E.Beltechi,
1.Mării,
N.Mocanu);
ALR- Dinînsemnările
unuiredactor
(V):documentarea"
onomasiologică"
şi semasiologică
a gesturilor
ÎnALRII,în .Dacoromania",
serie
nouă,1, 1994-1995,
nr. 1; ALR- Din Însemnările
unuiredactor(VII).Documentarea
lexicală
terminologică
şisemasiologică,
în.Dacorornania",
serienouă,II,1991997,nr.1--2.
2Acest"eclectism
metodologie"
dă naştere,în celedinl.Il111ă,
şi unui"eclectism
structural":
dincele164depaginiefective
alestudiului,
aproximativ
55sunt"consacrate"
notelorde sfârşitde
capitol,
24hărţilorşi schemelor,
22observaţiilor
plasate
în interiorul
textului
propriu-zis,
acestuia
din
urmănemairărnânându-i
decât(evident)
... 63depagini.Aşastândlucrurile,
se ajungela situaţiaca
însăşiargumentaţia
lucrăriisăsedesfăşoare
permanent
pedouăplanuri:
unulaltextului
propriu-zis
şi

1
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Primuldintrecelepatrustudii,careseintitulează
chiarHartalexicală
semantică,
propune
un
noutipderedactare
a materialului
dialectal
prezent
înALRşiNALR.
Acest"nouşicomplementar
tip
de hartălexicală"este rezultatul"uneilecturi(exclusiv)
semantice
a hărţiloronomasiologice
neinterpretative
adevărate
(=autenticej'"
(p.19),lecturăcare,în cazuldefaţă,sefundamentează
pe
rezultatele
studiului
coşerian
Pentruo semantică
diacronică
structurală,
"celmaiprofund
şi celmai
frumosstudiuteoretice-metodologie
de lexicologie
integrală"
(nota9, p. 51).Dinperspectiva
unei
asemenea
lexicologii,
IonMăriiîntreprinde
o analiză
criticăa manierei
în care,pedeo parte,a fostşi
esteredactat
şi,Înconsecinţă,
interpretat
materialul
ALRşiNALR,iar,pedealtăparte,a feluluiîn
cares-afăcutdocumentarea
şi redactarea
Dicţionarului
limbiiromâneal Academiei,
serienouă,În
calitateaacestuiade principal"beneficiar"
al materialului
celordouăseriide atlaselingvistice
româneşti.
Analizacorelativă
a celordouătipuride lucrăriareca suportcalitatea
autorului
atâtde
participant
(redactor
şi redactor-coordonator)
la editareamaterialului
ALR,cât şi de redactorşi
revizor
pentrumaterialul
dinALR1şi ALRII, folositîn alcătuirea
DLR.Dinacestpunctdevedere,
putemspunecă publicul-ţintă
al prezentului
volumîl constituie,
în primulrând,dialectologii
şi
lexicografii
care lucreazăla redactarea
celordouăoperefundamentale
cuprinseîn programul
Academiei
Române,darşi toţi cei care,Într-unfel saualtul,folosescfrecventÎn activitatea
lor
dicţionarul-tezaur
allimbiiromâne
sauatlasele
lingvistice
româneşti.
Un aspectce se impuneatenţieicititorului
dupălecturacelorpatrustudiiestecaracterul
"terapeutic"
prezentin cuprinsul
cărţii.Unexemplu
în acestsensestedenunţarea
de cătreautora
manierei
de a prezentaindividual
(pehărţiseparate)
răspunsurile
obţinutela douăsaumaimulte
întrebăricevizeazănoţiunicorelative,
cumar fi, deexemplu,
celeprezente
ÎnChestionarul
NALR
subpoziţiile[6221cumnat';[623]cumnat',[624]cumnat'sau,în acelaşichestionar,
subpoziţiile
[1171]sâmbure'şi [1172]sâmbure2.În
astfelde cazuri,IonMăriisusţine,în virtutealecturii
semantico-semasiologice
pecareo promovează,
cafiindabsolut
necesară
redactarea
cumulativă,
peo
singurăhartă(sauMN),a răspunsurilor
la astfeldeÎntrebări,
şi aceastacu atâtmaimultcu cât"În
fixareastructurii
dialectale
a limbiiromâne
[...], cândseiauîn considerare
şiparticularităţile
lexicale,
estenecesarsă se aibăîn vederenu numai(ca pânăacum)exclusivtipurileonomasiologice
(denominative),
ci şi celesemantice,
semasiologice
şi terminologice
[...]"(p.47)4.Rezultat
al unei
Îndelungate
experienţe
în domeniu,
semnalarea
unorastfeldeprobleme
vineîn sprijinul
specialiştilor
careredactează
atlase1e
lingvistice
şi,înplansecund,
darîntr-uninextricabil
determinism,
alautorilor
DLR."Tratamentul"
acestor"anomalii
redacţionale"
sefacedinperspectiva
dihotomiei
menţionate
la
începutul
acestor
rânduri.
Unuldintrescopurile
declarate
aleuneiastfelde hărţilexicale
semantice
estede a dezavua
falsa lecturăonomasiologică
(dinspretitlu înspreconţinutul
hărţii)şi semasiologică
(dinspre
conţinutul
hărţiiînspretitlu)a hărţilor
lexicale
onomasiologice,
aceasta
avândcaefect"neutralizarea
opoziţiilor
(distincţiilor)
semantice,
ceeace faceca, automat
= mecanic,
cei doisautreitermeni
pozitivmarcaţi[...] să fie interpretati,
onomasiologic,
ca sinonimi
şi definiţi(decătretoţiceicare
altulal notelorşi observaţiilor.
Poatecă acestaspectesteunuldintremotivele
pentrucareautorul
consideră
de cuviinţăsă avertizeze
cititorul
că "totdinperspectiva
acestuieclectism
trebuieînţeles
(judecat,
evaluat
şicriticat)
aceststudiu"(p.10).
3Dimensiunea
criticăa prezentei
lucrăriestedublată
mereudeundemers
denaturăaxiologică,
concretizat
prinfrecventa
utilizare,cu referirela faptelesupuseanalizei,a raportului
reaiisuă):
adevărat/ă)
lnerealisttăj-fals
(ă).
4Acelaşiimperativ
în stabilirea
structurii
dialectale
a limbiiromâneesteavutîn vedereşi de
Magdalena
Vulpe,în articolul
Hartalexicalăsemasiologică,
"Cercetări
de lingvistică",
XXXVIII,
1-2/1993,
Cluj-Napoca,
p. 269-275.
Deşiaceastălucrareareo problematică
foarteasemănătoare
cu
ceaa demersului
cercetării
defaţă(faptevidentdacăarfi săneraportăm
doarlatitlurilelucrărilor
În
discuţie),
eanu esteinclusăÎn listabibliografică,
chiardacăautoarea
la carene referimapareaici
citatăcualtedouălucrări.
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utilizează
materialul
ALRşi practicăo astfelde lectură),
sernasiologic,
prinsinonimul
[...] literar,
prezentîn titlulhărţilorlexicale
onomasiologice
neinterpretative
şi/sauinterpretati
ve"(p.38-39).O
asemenea
lecturăeste"facilitată"
uneorişideuneledeficienţe
la nivelulchestionarului:
prinfolosirea
unorÎntrebări
degenul"Cucescoateţi
cenuşa?",
"Încesepăstrează
brânza?",
"Undedormgăinile?"
potapăreanonidentităţi
întrenoţiunea
cuprinsă
în titlulhărţiişi desemnatul
(realitatea)
înregistrat(ă)
peteren.Dela o asemenea
nonconcordanţă,
literar/dialectal,
reflectată
de unelehărţilexicale
şi până
laglosarea
în DLRa unorsensuri
inexistente,
practic,
înrealitate
numaiestedecâtunpas,dinpăcate
destulde frecventtăcutîn paginileacesteiimportante
lucrărilexicografice
româneşti.
Aceste
inadvertenţe
devinun argument
în favoareaadoptăriiuneidublelecturiÎn cazulmaterialului
înregistrat
în ALRşi NALR.Astfel,În opinialuiIonMării,abordarea
onornasiologică
a faptelor
lingvistice
trebuiedublatămereude unasemasiologică,
iar acestea,la rândullor, au nevoie,În
prealabil,
de o lecturăsemantică
(p. 47).Constatarea
estetransferată,
prinintermediul
aceleiaşi
manierede analizăcorelativă
a faptelorlingvistice,
şi în domeniul
Iexicologiei,
Aici,preluând
imperativul
uneilecturicomparative
a materialului
documentat
pentruOLR,autorulmilitează
pentru
o "lexicologie
descriptivă
alfabetică
cu adevărat
modernă,
subordonată
uneiIexicologii
descriptive
semantico-onomasiologice
(singura
care,Într-adevăr,
reprezintă
punctuldevederenual lingvistului,
ci al vorbitorului,
al vorbitorului
creatorde semnelingvistice
lexicale
şi utilizator
al semnelor
create
de onomaturg),
generatăşi determinată,
aceastadin urmă,de aplicarea
noţiunilor
saussuriene
de
«sistem»
şi «valoare»,
precumşi de distincţiile
coşeriene:
«limbăfuncţională»
(monosisternicăj/
«limbă istorică»(polisistemică),
«structurăe/carhitectură»,
«semnificaren/sdesernnare»
[...j".
Precizămcă aceastăabordareintegrati
vă a faptuluilingvistic
se:egăseşteşi în celelaltestudii,
intitulatedupăcumurmează:Opoziţiasemantico-terminologică:
"os"!"sâmbure
etc."sau os =
«sâmbure
l»lsâmbure
etc.= «sâmbure
2»şi etimologia
semnului:
os.partetare,lemnoasă.
carese
găseşteîn interiorulunorfructe,protejândsămânţa",Documentarea
.ionomasiologică"
şi
"semasiologică"
a gesturilorin ALB11 şi Documentarea
şi hartalexicalăterminologică
şi/sau
semasiologică
ÎnAI,RşiNALR.
Pclângăcaracterul
prescriptiv
(implicit
sauexplicit)
al lucrării,
aceasta
cuprinde
şio importantă
laturădescriptivă,
'i'ncuprinsul
căreiataxonomia
ocupăunlocbinedeterminat.
Aceştaspectpoatefi
ilustratcelpuţinprindouăexemple.
."
Înprimulrând,autorulîncearcă
săintroducă
o maimareprecizie
în stabilirea
diferitelor
tipuri
deÎntrebări
prezente
în chestionarele
ALRşiNALR,prinintermediul
uneimuldmai
analitice
acţiuni
denorninative".
Astfel,în cazul"documentării
lexicaleonomasiologice
non-contextuale"
(cea
contextuală,
realizată
printranspunerea
în graia uneipropoziţii
saufrazececonţinetermenul
pentru
noţiunea
urmărită
eleanchetă,
fiindnesemnificativă
În economia
celordouăseriide atlase),autorul
stabileşte
următoarea
clasificare:
a)Întrebarelexicalăonomasiologică
perifrastică
saudescriptivă,
pentruceeace, în mod
curent,
poartănumele
de"întrebare
indirectă";
b)intrebarelexicalăonomasiologică
denominativă,
pentruclasica"Întrebareindirectă".
Aceasta,
larândulci,poateducelao documentare
lexicală
terminologică,
atuncicândseprezintă
sub
forma"Ziceţivorbapricepere?",
saula o documentare
lexicalăterminologică
+ semasiologică,
"in
cazulîn careaparesubforma"Ziceţimuiere?
CeÎnseamnă?".
Pelângăacestedouătipurideîntrebări,
majoritare
în metodologia
anchetei
dialectale,
autorul
maienumeră
alteledouă,prezente
şi eleÎn chestionarele
atlaselor
lingvistice
româneşti,
darÎntr-o
proporţie
multmairedusă:
5Precizăm
căo analiză
atentăa metodologiei
aplicării
Chestionarului
NALR
segăseşte
ÎnStelian
Dumistrăcel,
DoinaHreapcă
şi Ion-Horia
Bîrleanu,
Ancheta
dialectală
caformăde comunicare,
Iaşi,
Editura
Academiei
Române,
1997,p. 112-119
şi, maiales,p. 193-216.
În respectiva
lucrare,
autorii
prezintă
propria"terapie"
aplicată,
peparcursul
desfăşurării
anchetei
NALR,
chestionarului
Îndiscuţie,
În ideeaoptimizării
acestuia
prinintermediul
uneiacţiunide.Jogicizare
a comunicării"
interpersonale
anchetator-informator
(p.196).
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c)intrebarea
lexicalăonomasiologică
gestualăşi
d)întrebarealexicalăonomasiologică
referenţială,
realizată
"prinindicarearealăsauprin
desen.fotografie,
ierbara referentului
r...]" (nota17,p. 54).
În al doilearând,caracterul
taxonomie
al lucrăriiîşi găseşteceamaiadecvată
ilustrare
în
cuprinsul
ultimului
studiu,consacrat
tipologizării
documentării
terminologice
şi/sausemasiologice
în
ALRşi NALR.Precizând
diferenţa
dintredocumentarea
lexicalăonomasiclogică,
prinintermediul
căreiase urmăreşte
înregistrarea
expresieilingvistice
pentruun anumitconţinutlingvistic,
şi
documentarea
lexicalăterminologică
şi sernasiologică,
în cadrulcăreiase consemnează
"existenţa
(= cunoaşterea
activă,dar şi pasivă)sau nonexistenţa,
în graiurilcinterogate,
a uneiexpresii
lingvistice
date;formasa (înregistrată
fonetic)şi conţinutul
său lingvistic
(= semantic),
unic
(=monosemie)
saumultiplu
(=polisemie)"
(p,123),autorul
încearcă
(şireuşeşte,
tn opinianoastră)
o
prezentare
analitică
riguroasă
a diferitelor
tipuridedocumentare
sernantico-semasiologică,
şi anume:
1.documentarea
lexicalăterminologică
şi/sausemasiologică
explicită,carecuprinde,la
rândulci:
a)documentarea
lexicalăterminologică
+ semasiologică,
realizatăprinîntrebăride genul
"Ziceţivintre?Lacespuneţi?";
b)documentarea
lexicalăsemasiologică
restrictivă,
efectuată
prinîntrebări
precum"Lacese
maizicemânz'T'";
c)documentarea
lexicalăterminologică,
ca rezultatal unorîntrebări
detipul"Ziceţipe aici
frăţâne'l";
2.documentarea
lexicalăterminologică
şi semasiologică
implicită,
al căreisuportesteînsăşi
existenţa
uneiadecvat
realizate
documentări
lexicale
onomasiologice,
căreiai se vaaplicao lectură
inversă,semantico-semasiologică
în speţă,Aceastălectură"nu poatefi infăptuitădecâtprin
intermediul
unuiindicelexical"(p. 130),care,generalizat
la Întregul
material
cuprinsÎn volumele
ALRşiNALR,"poateşi trebuiesăconstituie
temelia
unuiviitorşirealdicţionar
arhitectural
al limbii
române
populare,
undicţionar
ce,trebuieprecizat,
nupoatefiînfăptuit
decâtnumaişi numai'inurma
uneinoianchetelexicale
onomasiologice
rigurosşi realistgândite,
organizate
şi coordonate
naţional
(prinsecţiadespecialitate
a Academiei
Române)"
(nota27,p. 147).Putemspunecă,în acestenumai
câtevarânduri,
IonMăriireuşeştesăcontureze
o "ofertăştiinţifică"
c.ubătaielungăpentrucercetarea
academică
deprofil,ofertăcăreiaartrebuisăi seacorde
toatăatenţiacuvenită.
Unultimaspectasupracăruiaamdorisa ne oprimesteacelaal evidenţierii,
în numeroase
punctealelucrării
defaţă,a caracterului
de"înainte-mergător"
alAtlasului
lingvistic
român.Dinacest
punctdevedere,
autorulprecizează
căatlasulmentionat:
1)il adoptat,
inovator,
douămodalităţi
graficedeprezentare
a datelorînregistrate
în anchete:
,,(a)cartografierea
materialului hartălingvistică)
şi, alternativ
cuprimamodalitate,
(b)necari0grafierea
materialului
(=MNlingvistic)"
(p.12);
2)a avutla bază"nunumaicelmaimare[...], ci şi celmaicomplex,
dificil,ambiţios
şi chiar
inovator
chestionar
gânditşi aplicatpână-nprezent
înrealizarea
unuiatlaslingvistic"
(p.109);
3)"estesingurulatlas lingvistic
depânăacumcarea programat
şi realizato documentare
interogativă
a gesturilor"
(p.110);
4)"esteprimuldintreatlaselelingvistice
care a programatşi realizat() documentare
(=interogare)
terminologică
şi semasiologică"
(p.123).
Acesttablouvine să completeze
celelalteinovaţiicunoscute
şi recunoscute
ale Atlasului
lingvistic
român(primulatlasai căruianchetatori
sunt,în acelaşitimp,şi autoriai acestuia,
primul
atlascarea inclusÎn anchetasa şi treiscriitori
reprezentati
vipentrugraiurile
anchetare,
primulatlas
carea proiectatşi realizat,paralelcu anchetapropriu-zisă,
şi o culegere
de textedialectale
ctc.).
6Tipde întrebarepe care,pc bunădreptate,
credemnoi,autorulo cataloghează
ca fiind
Întrebareindirectă,şi nu directă,cumse menţionează
în Chestionarul
NALR,deoarecerelaţia
desemnat-semnificant
nu estedirectăîn cadruluneiasemenea
documentări,
ci mediatădevaloarea
cumulativă
a adverbului
mai.
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Coroborată
cu însăşinoutatea
subiectului
lucrăriide faţă,cvidenţicrca
inovaţiilor
programate
prin
ancheta
ALRcontribuie
la o maibunăcunoaştere
şi (implicit)
la o maibunălectură'a materialului
dialectal
cuprins
învolumele
prestigiosului
atlas,
Puternicul
caracter
aplicativ"
al celorpatrustudiireduce,
într-unfel,dificultatea
uneilecturiîn
cheie"eclcctică,,9,
aşaîncâtputemspunecă lucrareade faţăse poateconstitui
într..o profitabilă
experienţă
pentrudialectologii
careelaborează
volumele
dinseriaNALR,ca şi pentrulexicografii
angajaţi
Înrealizarea
DLR.
FlorinTeodor
Olariu
ION Il CIUBOTARU,
Catolicii
dinMoldova.
Universul
culturiipopulare,Iaşi,Editura
PresaBună:vol.1.Arhitectura
tradiţională.
Textilele
deinterior.
Portulpopulardesărbătoare,
1998,
280p.;vol,II.Obiceiurile
familiale
şi calendaristice,
2002,500
p.
Apariţia
primului
volumdinaceastăamplălucrare,
publicată
subegidaEpiscopiei
RornanoCatolicedinIaşi,a constituit
un veritabil
eveniment
editorial.
Oportunitatea
cercetării,
temeinicia
investigaţiei
rnetodice
a surselorcelormaiautentice,
capacitatea
de analizăşi sintezădovedită
de
autor,care a utilizatcu discernământ
şi competenţă
atât bogateleinformaţii
de teren,cât şi
bibliografia
existentacu privirela tematicastudiului,fotografiH_.
de o excepţională
valoare
documentară
şi artisticărealizatede Cristian
Lisacovschi
(şi IonH. Ciubotaru,
în celde al doilea
volum),precumşi tinutagraficădesăvârşită,
asigurată
de Tipografia
Vaticanului,
sunttot atâtea
motivaţii
pentruinteresul
deosebit
cucarea fostprimitprimulvolumşi aşteptat
celdealdoilea.
Dupăunscurt,darbinedocumentat
excursistoricasupra"fenomenului
ceangău",
seconchide
că.nuestevorbadeungrupetnic,ci deo minoritate
religioasă
..Încelepeste150desateinvestigate,
majoritatea
dinjudeţele
Bacău,
Neamţşi Iaşi,catolicii
(români,
maghiari,
saşi,polonezi)
auconvieţuit
"avândaceleaşidrepturişi îndatoriri,
fărăca cei ce se aflauîn posturade gazdesă încercesă-şi
impunăsupremaţia
în vreunfel"(1,p. 10).Cudeplină
probitate
profesională,
autorulsubliniază;
,,[...]
atât graiulceangăiesc,
cât şi cel secuiescsuntcunoscute
astăziÎntr-unnumărt,estrâns
de sate.
Vorbitorii
acestoridiomuri
sunt,de regulă,oamenii
în vârstă,darşi ci apelează-la
acestmijlocde
comunicare
tot mairar.'inrest,majoritatea
covârşitoare
a catolicilor
dinDiecezade Iaşivorbesc
limbaromână,
singura
în cares-auexprimat
dinmoşi-strămoşi.
O partedintreerpăstrează
şi astăzio
seamăde particularităţi
foneticesau elementelexicalece trimitla uneleizonetransilvănene"
(1,p. IO-l!).Afirmaţia
estesusţinută
denumeroase
mărturii
alecelorcesesimtofensaţi
atuncicând
nusuntconsideraţi
români.
7În ceeaceneptiveştc,
vompăstrao oarecare
dozădecircumspecţie
Înprivinţa
desutilizarei
"noutăţi"
terminologice
(bineînţeles,
fărăpretenţie
depremieră
absolută):
lecturare,
termencare,cel
puţinpentrunoi, constituie
un barbarism,
nefiindînregistrat
niciîn DEX,ediţiaa II-a,Univers
Enciclopedic,
1996,şiniciînNou!dicţionar
deneologisme,
Editura
Academiei
Române,
J997.
8Datoratfaptuluică autorul,dupăcumînsuşideclară,"nu a fost,nu esteşi nu va fi un
teoretician
nicial «limbii»
sau«limbajului»
şi nicial «lingvisticii»,
ci el a fost,csteşi fi-va[".]
numaişinumaiunpractician
(sau,poatemaiexact,unempiric)
al«ştiinţei
limbii»
[...J"(nota3,p.49).
9 Consecinţele
efectuluide bumerang
al eclectismului
metodologica-structura!
(fie acesta
adoptatchiarÎn sensulsău .rneliorariv",
senspentrua căruireabilitare
militeazăautorul)sunt
evidente
pentrucititorulacesteilucrări,Dacă,pentruÎnceput,
caracterului
voitrelaxatal abordării
problemelor
denaturălingvistică
ce facobiectul
studiului
defaţă'iireuşeşte
stratagema
decaptatio
benevolentiae,
pe parcursul
lecturii,
multitudinea
trimiterilor
la notelede la finalulcapitolelor
(note
care,uneori,
ajungşi pânălatreipagini)saua observaţiilor
dininteriorul
textului
propriu-zis
reuşesc
săfragmenteze
lectura,
faptcare,bineînţeles,
nuestenicipedeparte
Înfolosulacesteia.
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Conştient
că, pentrua puteadefiniglobalidentitatea
acesteicomunităţi,
estenecesarăo
cercetare
complexă
interdisciplinară
(istorică,lingvistică,
etnologică,
demografică,
antropologică,
sociologică),
Ion IL Ciubotarueste, totuşi,de părerecă: "Prezentate
obiectiv,materialele
etno-folclorice
luateîn discuţie
devinmărturii
incontestabile
căpopulaţia
catolicădinMoldova
este
românească
[subl,n.].Culturalormaterială
şi spirituală
se integrează.
atâtde firescîn patrimoniul
civilizaţiei
noastrerurale,Încâtadevărul
estegreude escamotat,
deşitentativele
de acestgennu
lipsesc"
(1,p. 13).
Secţiunile
primului
volumcuprindcompartimentele
civilizaţiei
ruraleselectate
ca fiindcele
mai reprezentative
pentru"semnelcarhaicităţii
şi ale duratei"din satelecare "continuăsă
îrnbătrânească
şi să se deprecieze,
izolându-se
totmaimultîn nepăsarea
generală
cele înconjoară",
darcarepăstrează
un"univers
structurat
dupăorânduieli
tainicc,
statornicite
deînaintaşi"
(1,p.7-8).
Cercetareaminuţioasăa arhitecturii
tradiţionale
dezvăluie,dincolode tendinţelede
modernizare,
numeroase
elemente
aleconcepţiei
magice
asupraspaţiului
delocuit,imaginat
în cercuri
concentrice
(vatraşi pragulcasei,gardulcurţii, hotarulsatului),
"consacrate"
prindiverse
rituri,intre
carebrazdade plugapărătoare
impotriva
spiritelor
malefice
sauprofilactică,
în cazuride molime.
Perenesunt,de asemenea,
credinţele
despre"jertfazidirii",desprelocurile"bune"şi "rele",despre
funcţiaoriginară,
magică,
a unorornamente
lacaseşilaporţi,cumarfipomulvieţii,arborele
cosmic,
şarpeleca semnal strămoşilor
protectori,
caii"afrontaţi",
numeroasele
variante
alesimbolului
solar,
stâlpiiantropomorfi.
Cao amprentă
a specificului
confesional
seremarcă
"răstignirile"
şi bisericile
în
stilgoticmodern,
apărutemairecent,alăturidevechile
bisericuţe
dinlemn,paiantăsauvălătuci,
cu
diferenţe
minime
faţădeaspectul
caselor
saualbisericilor
ortodoxe
maivechi.
Textilele
de interiorşi numeroasele
piesedeportpopular
conservate
în acestesatesunt,fără
îndoială,
dovezile
celemaievidente
şi maipalpabile
aleuneivechitradiţiideindustrie
casnicăşi,în
consecinţă,
sunt analizateatentşi detaliat.Ştergarele,
scoarţele,lăicereleşi păretarele,care
"umanizează"
spaţiulintim,suntinventariate
şidescrise
întoatădiversitatea
lorfuncţională:
ritualică,
utilitarăşi estetică.
Estepăstrată,
de pildă,destinaţia
diferenţiată
a ştergarelor
(dedoliu,de dar,de
pomană),
iar mesajulşervetului
prinsde fetela bârneaţăesterarăechivoc:intrareaîn categoria
tinerelor"de măritat".Simtcomentate,
de asemenea,
cu sensibilitate
şi subtilitate,
compoziţia,
cromatica
şi simbolistica
ornamentelor
depe ţesături
şi broderii,
carevădescunrafinatsimţartistic.
Defiecaredatăse punîn evidenţă
elementele
semnificative,
cumar fi asemănarea
unorţesăturicu
celedinzoneleNăsăudsauBihor,omniprezenţa
cusăturii
în "punctromânesc"
şi absenţapunctului
"scris"(iras),specific
broderiilor
maghiare.
Unargument
peremptoriu
privindoriginea
şi identitatea
catolicilor
dinMoldova
îl constituie
portulpopular,
căci,aşacumsesizează
autorulstudiului,
"pcntrumentalitatea
arhaică,schimbarea
straielor
echivala
cupierderea
identităţii"
(1,p. 166).Înacestsenssepoateinterpreta
şi faptulcă la
comunitatea
catolicăs-apăstratîmbrăcămintea
tradiţională
cu maimaregrijădecâtla veciniidin
sateleortodoxe.
Prinsimplaraportare
lavestimentaţia
maghiarilor
saua secuilor,
estemaimultdecât
evidentfaptulcăportulcatolicilor
dinMoldova
esteromânesc.
Analizate
amănunţit
şi sistematic,
pe
categorii
de sexşi de vârstă,atâtpieselepurtatela sărbători,
câtşi celedinzilelede lucru,sunt
identificate
În diferitezonemaiconservatoare
aleteritoriului
dacoromân,
Pieptănătura
cu concişi
capulacoperit
cucârpăseîntâlnesc
încălabătrânele
dinGorjsauBucovina;
cămaşa
cua/tijă,general
răspândită
ÎnRomânia,
motivele
floraledispuse
pepiept,numite
ciupag,caÎnTransilvania,
catrinţa,
darşipeştemanul
sauandrocul
seregăsesc
Înportulfemeilor
vârstnice
.dinMoldova
şi dinaltezone
alespaţiuluiromânesc.
Pălăriamicădinpâslăşi pieptarul
"Înfundat"
ca În Transilvania,
bundiţa
elegantă
cu ornamente
arhaice,truparul,şpenţărul,
minteanul,
genuncherul,
toateîntâlnite,
subun
numesaualtul,în Moldova
şi Bucovina,
sumanul
moldovenesc,
purtatpeumericaÎnTransilvania,
suntprobeincontestabile
pentruspecificul
arhaic,românesc,
alacestor
aspecte
deportpopular.
Funcţiasocialăa unordetalii,atâtdeanevoie
desesizatuneori,estedefiecaredatărernarcată
şi interpretată:
de exemplu,
traista,purtatăîncă,dă indiciidespresatuldincareprovinecelce o
poartă;pieptănătura
uneifete,pe care"a prins-omă-sa-ngâţă",comunică
celoriniţiaţiîn codul
comunităţii
căaceastanumaiestecopil,că"aieşitlajoc"sau,"dacâleagafota,însamna
câde-arnu-i
domnişoarâ"
(1,p. 175).
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Volumul
aldoilea,maiampludecâtprimul,
cuprinde
fondulcelmaibineconservat
dincultura
populară,
obiceiurile,
cumseremarcă
în Cuvântinainte:
"Pentrucămaialesaicipotfi întâlnite
acele
arhetipuri
[subl.a.] inconfundabile,
ce condensează
experienţa
umanăa uneipopulaţii
trăitoare
în
aceleaşilocurisecoleşi mileniiÎn şir.Elementele
ce tinde mentalitate
suntdefinitorii,
pentrucă
acestea
nusepotdobândi
printr-un
procesdeaculturaţie
[subl.a.].Elesecristalizează
în succesiunea
generaţiilor
şi se transmitdintatăîn fiu.Suntmodelede relaţiirituale,juridice,socio-culturale,
afective,
principiide conduită,
simboluri
esenţiale
ce aujalonat,de-alungulvremurilor,
existenţa
ruraluluitradiţional"
(1,p,VIlI).
Chiardinprimulcapitol,
Riturideînceput:
naşterea,
sepoateconstata
existenţa
unorpractici
ancestrale
mairarîntâlnite,
expresii
alegândirii
magice,
printrecareaceeadea "tăiaburicupefus",la
fete,şi "pemânerude la coasă",la băieţi,pentrua îndrăgi,În viaţă,îndeletnicirile
reprezentate
de
obiectele
utilizate.
Totdeo mentalitate
străveche
ţineşi cununia
"lapom"a feteicarea născutcopil
"dinflori"sauîncununarea
eicuo coroană
deurzici,casemnaloprobriului
public.Interesant
este,de
asemenea,
faptulcă,la botezulgrăbitşi sumarpecareîl facemoaşa,pentrua-icreştina
peceice-ar
puteamurinebotezaţi,
numele
pusesuntbiblice,
AdamsauEva,spredeosebire
denumelepecarele
dau,în situaţiisimilare,
moaşele
ortodoxe
dinMoldova:
IonsauIoana.Arhaică
parea fi şi forma
antropomorfă,
de copilInfăşat,a colacului
numitpupăză,destinat
moaşei,
la petrecerea
decumetrie
(laMogoşeşti-Siret).
Înfine,unaltactmagic,explicit
prinformula
rostită,esteşiÎnchinarea
decătre
femeia paharelor
cubăuturăpentrusănătatea
lehuzei:
"Săridicăm
păhărelele.Z
Să-itreacădurerile,!
Cumleridicăm
deuşor,!Aşasăsescoalederepejor!".
Nunta,evenimentul
centraldinexistenţa
umană,ocupăşi cel-maiîntinsspaţiuÎn al doilea
volum,fiinddescrisăcu lux de amănunte,
în toatăstufozitatea
scenariului,
careincluderituri,
ceremonialuri,
solemnităţi
şi, nu în ultimulrând,elemente
de spectacol.
Un capitolaparteeste
rezervat
obiceiurilor
premaritale,
polarizate
deŞezătoare,
HorasatuluişiPracticidedivinaţie.
Nuntapropriu-zisă
este prezentată
În subcapitole
care urmărescprincipalele
aspecteşi
semnificaţiile
acestora:
Peţitul,Logodna,
Tipuridenuntă,Chemătorii,
Lăutarii,
Înhobotatul
miresei,
Bărbieritul
mirelui,
Luatulmiresei,
Alaiulnunţiişidrumul
mirilor,
Luatulzestrei,Primireamirilorla
casasocrilormari,Masadecununie,
Masadeprimiţie,
Masaceamare,Mireasa
greJ'i'tă,
Travestirile
nupţiale,
Rudenia
prinincuscrire,
Naşiişi nunii,Druştele
şi vorniceii,
Stolnicul
sau.vbrnicul,
Obiecte
ritualeşi Festine
postliminare.
Dinsimplaînşiruire
a acestor
titlurisepoatededuce.cât
deamănunţit
estetratatsubiectul,
darşi cât de important
şi fastuosesteacestcomplex
ritualic"detrecere"a
tinerilor
încelulasocialăa familiei
subcelemaibuneauspicii.
'
Cu toatădificultatea
intârnpinată
în a selectadinmulţimea
de faptene celedefinitorii
sau
inedite,remarcăm
petrecerea
Lasarmale,dinajunulnunţii(cunoscută
şi sub'numelede Vedre),
la
carese Împodobea
toiagul(deobservat
şi multiplele
funcţiialeacestuia)
şi se făceasarmalanaşei,
"cupuiuţi"- nouăsarmale
miciinvelite
într-ofoaiemare,legatăcufirdinbetealamiresei
-, careera
"strigată",
"cinstită",
"chiuită"
sau"descântată".
Destinată
mireseisauambilor
miri,alteorinaşeisau
nunului,
semnificaţia
ei eraaceeaşi:
fertilitate
prolifică,
O atenţiespecială
s-adat,pe bunădreptate,
cântecului
femeilor
carevinlainhobotat
ca"sălădoiască
mireasa",
ladespărţirea
defamilie.
Verbula
lădoiprovinedinrefrenulacestuicântec:Lado,Ladosau,În unelevariante,
La doilaţ. Citatîn
diferitezonealeariciromâneşti
şi la unelepopoareslave,acestcânteceste,în realitatea
actuală,o
piesărarisimă,
careatestă,o datăîn plus,caracterul
arhaical culturiipopularedin comunitatea
catolicilor
moldoveni.
În aceeaşiordinede ideise pot citaconotaţiile
maipuţincunoscute
ale
înrudirilor
cunaşiişi cucuscriisauceleprivitoare
laprezenţa
nunilorÎncontextul
nunţiitradiţionale.
Referinţele
desedindiscipline
conexe,
ca lexicologia,
istorialimbiisaugeografia
lingvistică
suntde
naturăsăîntregească
şisăsusţinăinformaţia
antroposociologică
cuprivirelacăsătorie.
Riturilefunerare,
ale"mariitreceri",
sunt,deasemenea,
foartenumeroase
şi păstrate
cugrijă,
nunumaidinrespectpentrutradiţie,
ci şi dintr-ofirească
teamăa omuluidenecunoscutul
misterios
de dincolode existenţa
materială.
Printrecredinţele
maipuţinrăspândite
suntceledespresufletul
ipostaziat
în albinăşi despremăsurătorii
strigoi,alecărorsufletenu-şiaflăodihnapentrucă au
măsluitmăsurătorile
depământ.
Atragatenţiaşi diferenţierile
întrecruciledincimitir,cumsuntcele
dinsateleTrebeşşi Mărgineni,
judeţulBacău:
alefemeilor
erau"cuştergar"
şi "cucornÎnvârf,adica
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aşacumlegaufimeilicelibătrânicârpa",braţelecruciierauacoperite
cudouăscândurele
prinseîn
formăde unghi,una fiindcevamailungăla capătulde sus,tăiatăIn formăsemicirculară;
ale
bărbaţilor
erau"cucăciulă"
sau"cupălărie",
neacoperite,
avânddeasupra
braţului
centraldoardouă
miciscândurele
carefigurează
acoperărnântul
bărbătesc
al capului(Il,p. 176).O suităde obiceiuri
arhaices-auînregistratşi la moartea-nuntă
a tinerilor"ne\umiţi",
printrecare dublul-vegetal
reprezentat
detoiagulmortului,
asemănător
cutoiaguldelanuntă,darornatcupanglici
dedoliuşi cu
lumânări,
avânduncorespondent
însuliţadinTaraHaţegului,
careseînfigelângăcruce.Şicolibasau
cortulmortului
necăsătorit
parea fi substitutul
arcadei
pesubcaretrecmirii,a căreifuncţie
primară
a
fostapotropaică,
Cao cone\uzie
seimpune
observaţia
că"obiceiurile
funebre
dinspaţiul
moldovenesc
formează
untotunitar,indiferent
deapartenenţa
confesională
a populaţiei"
(II,p. 169).
Dintreobiceiurile
deiarnă,o frecvenţă
maimaredecâtlaortodocşi
o auformele
decolindat
la
Crăciuncu sceneteca IesleasauPruncuşorul
şi cu piesede teatruilrozii,Betleemul)
inspirate
de
Naşterea
lui Iisus.O atenţiespecială
s-aacordatcolindatului
dina patrazi de Crăciun,
sărbătoarea
Pruncilornevinovaţi,
numităşi SfinţimărunţisauOprusentek,obiceicareconstăîn lovireacelor
colindaţi
cubeţedealunsaudemărpentrua letransmite
sănătate,
rodnicie
şibunăstare
pestean,prin
investirea
formulelor
şi a gesturilor
cu potenţemagice.Originea
romanică
a acesteipractici,în
sărbătoarea
Streniilor,esteconfirmată
şi de atestareasa în Franţa,Belgiaşi Luxemburg.
Mai
menţionăm
rostirea
ultimeioraţiiagraredeAnulNoulaunstâlpdinhotar,la unpodsaulao răchită,
pentrua nu expunela primejdii
ultimagospodărie
colindatăşi pentruca ultimele
darurisă fie de
sunetulmorţilor,
obiceicareîşi areechivalentul
în "urăturala fântână",
intâlnităla ortodocşii
din
judeţulBotoşani.
Jocuriledramatice
cu măşti(Capra,Cerbul,Urşii,Căiuţiiş,alaiurilede Moşnegi,Urâţi,
Artişti,Arnăuţi,Matahale,
teatrulfolcloric
cu subiecte
haiduceşti
de la AnulNoucunosc,
în satele
cercetate,aceeaşimarerăspândire
ca În toatăMoldovaşi se dovedesc
a fi formede cultură
tradiţională
dintrecelemaiagrcatc
delumeasatului,
rezistente
şi adaptabile
la noicontexte
culturale.
Deosebit
despectaculoase,
prinbogăţia
ornarnentelor,
suntmăştile
deCaprădelaButeaşiFărcăşeni,
judeţulIaşi,careamintesc
întrucâtvade Turcatransilvăneană
şi carecer performerului
o mare
rezistenţă
şi o dexteritate
specială
Înjoc.
Întresărbătorile
prepascale,
o notădistinctivă
prezintă
Miercurea
Cenuşii.
Dacăla ortodocşi
PostulMareîncepeluni,cândare loc aşa-numita
Spolocanie,
În lumeacatolicăpostulÎncepe
miercuri,dupămanifestările
carnavalesti
de LăsatulSeculuişi ospeţeledin MarţeaGrasă.în
Miercurea
Cenuşii,
preotulfacepe frunteatuturorcredincioşilor
o crucecu cenuşădinramurile
de
salciedela Floriisaudincrucilecăzutedincimitir,amintind
astfelefemeritatea
fiinţeiumane,prin
simbolul
biblicalcenuşii.
Tehnica
încondeierii
ouălorînregistrează,
deasemenea,
formearhaice,
cum
ar fi aceeade a trasamotivulcu cearăpe ouldejavopsit,care,prinintroducerea
Într-osubstanţa
acidă,se decolorează,
păstrândculoarenumaipe locurilede pe carese îndepărtează
ceara,sau
ornamentarca
înreliefcucearăcolorată,
carenusemaiÎnlătură
depeou.Celeobţinute
prinultimul
procedeu
sefacmaialeslaDuminica
Albă(laortodocşi
Duminica
Tomiiţ,
pentruAlbi---sinonim
cu
BlajinisauRohmani
-, adicăceidinlumeade dincolo,
iarmotivele
reprezintă
obiecteconsiderate
apotropaice,
ca:furcadefier,ţăpoiul,colţulporculuiş. a.Compararea
ouălorîncondeiate
decatolicii
dinMoldova
cuceleîntâlnite
la maghiari,
carepreferămotivele
floralenestilizate,
punemaielarÎn
evidenţăapartenenţa
lor la unitateaornamenticii
româneşti,
prin,frecvenţamotivelor
astrale,
zoomorfe,
skeomorfe,
deregulăgeometrizate.
LaPaştisauîn Duminica
Albămaiexistă,aici,ca şi în altezoneromâneşti,
obiceiul
numit
Mătcuţare,
adicăprinderea
fraţilorşi surorilor
"decruce",o formădeînrudire
moral-spirituală
având
o valoaretradiţională
asemănătoare
cu cea "de sânge",careimplicăun întregcortegiude rituri
iniţiatice,
atentdescrise
şi comentate
deautor.Deregulăseînfrăţesc
băieţiiunicisauceicarenuau
frati,iar suroratulîl practică,de asemenea,
feteleunicesau fărăsurori,aceastărelaţiesocială,
recunoscută
odinioară
dedreptulcutumiar,
devenind
unadesolidaritate
umană.
TotlaDuminica
Albă
esteconsemnată
Primonda,
o procesiune
cuofrande
(miei,ouăroşiişiîncondeiate,
caş)duselapreot,
considerat
mediatorul
divinităţii,
pentrua aveabelşugdinprodusele
"jertfite".
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Unpronunţat
cultvegetaţional
sedezvăluie
cuprilejulcelormaimultesărbători
calendaristice
şi în obiceiurile
agrare.Depildă,laAdjudeni-Neamţ,
lacapătulogorului,
sesăpao crucepe carese
semănabusuioc,pentrua ocroticerealelede grindină;pentrua asiguraputereagerminativă
a
seminţelor,
În brazdăse puneauşi colăceiide la Crăciun,numiţiCrăciunel("optînchis")şi
Crăciuniţa
("optdeschis")
- elementul
masculin
şi ce!feminin;
în acelaşiscopsesemănau
şi boabele
de la cununasaucruceacarese făceadinultimele
spicealerecolteiprecedente;
acesteîmpletituri,
numiteşi barbă,buzdugan
saupieptene,
ca şi legăturile
carerămâneau
în landupăseceriş,numite
ciuhă,momâiesaubabă,reprezentau
spiritulveneratal grâului.În ceeace priveşte
spiritulhaldei
întruchipat
în iepure,atestatîn Europalatoatepopoarele
deagricultori,
dinGreciapânăîn Norvegia,
seconstată
cănuexistă[ subl.n.ţ Iamaghiari,
aceştiaavândcareprezentări
similare
ursul,lupulsau
cocoşul.TotÎn ansamblul
obiceiurilor
agrarese cunoscritualuride secetăgeneralrăspândite,
ca
PaparudasauCaloianul,
cuvariatedenumiri
locale,darşiprocesiuni
(Rogaţiune,
BâlcisauBolcide
ploaie)ori"praznice
de strânsură"
pentruMortdeploaie.LaRăchiteni-Iaşi
se făcea,la o fântână,
Praznicul
uitaţilor,o masăde pomană,
întinsăpe o pânzălungă(punte],
pentrua imbunaspiritele
morţilor
uitaţi.
În capitolulintitulatRusaliileşi cultulînălţimilor,
aflămadevărate
micrornonografii
ale
credinţelor
desprelele,despresfinţiitaumaturgi
"rarădearginţi"Cosmaşi Damian,
despremotivul
mitice-narativ
al Mănăstirii
de tămâie,al Mănăstirii
dintr-unos. Acesteampledigresiuni
sunt
prilejuite
de relatarea
lui MarcoBandinidesprepelerinajul
carese făceacu ocaziaRusaliilor
pe
muntele
dinStăneşti,
la bisericuţa
închinată
celordoisfinţivindecători,
unde,printrealtemiracole,
s-arti produsşi rotirealăcaşului
sfânt.Obiceiul
pelerinajclor
la"locuri
sfinte,prilejuite
de marile
sărbători,
esteîncăviuşidovedeşte
credinţa
puternică
Încaracterul
sacruallocurilor
înalte.
Deşinumeroase,
laprimavedere,
aspectele
pecarele-amspicuitdinaceastă
lucrarelaborioasă
nupotsugeradimensiunile
în profunzime
şi în amploare
aledemersului
ştiinţific,
cvasiexhaustiv,
în
carenua fostomisnimicesenţial,
ci.idimpotrivă,
s..audescoperit,
uneori,semnificaţii
surprinzătoare
alecelormaimărunte
detalii.
Maitrebuiesubliniat
că pentrurealizarea
acestuiproiectde cercetare
nu existaunautormai
potrivit
decâtIonH.Ciubotaru.
Iniţiator
alcercetărilor
intensive
deterenînMoldoya
şiîntemeietor
al
Arhivei
deFolclora Moldovei
şiBucovinei,
delaInstitutul
deFilologie
Rornânăj.A.
Philippide"
din
Iaşi,el a elaborat
şi principalul
instrument
dc lucru:Chestionar
folcloricşi etnografic
general,1970
(pesteo micdeîntrebări).
Răspunsurile
primiteprinanchetăindirectă
la ace:ilt
chestionar
difuzatîn
toatecomunele
dinjudeţelemoldovene
aufostpunctuldepornireal anchetelor
directeefectuate
de
ceipatrucercetători
dincolectivul
carea pornitaceastăambiţioasă
activitate,
valorificată
parţialîn
zecemasivecercetări
monografice,
publicate
în seriaîngrijită
deacelaşineobositIonH. Ciubotaru:
"Caietele
Arhivei
deFolclor"
(1979--1991).
Experienţa
autorului,
dobândită
înmaibinedetreizecide
anideinvestigare
pasionată
a sute(nuestenicio exagerarei)
desatea fostdublată
deunasiduuefort
de documentare
teoreticăşi de publicare
a numeroase
lucrăritemeinice
privindculturapopulară
tVânătorii.Monografie
folclorică,
Iaşi, 1971-- în colaborare
cu SilviaIonescu(Ciubotaru);
Ornamente
popularetradiţionale
dinzonaBotoşani/ar,
Botoşani,
1982-- în colaborare
cu Silvia
Ciubotaru;
Folclorulobiceiurilor
familialedinMoldova.
(Mareatrecere),Iaşi,1986;Ornamente
popularetradiţionale
dinMoldova,
Iaşi,1988- în colaborare
cuSilviaCiubotaru;
ValeaŞomuzului
Mare,Monografie
folclorică,
voU-II,Iaşi,1991;Mareatrecere.Repereetnologice
în ceremonialul
funebrudinMoldova,
Bucureşti,
1999).Dela acestnivelde profundă
cunoaştere
a domeniului
a
pornitcercetarea
la comunitatea
catolică,
Dardificultăţile
deexplorare
creşteau
cutimpul,o datăcu
efectele
"tranziţiei"
dinsocietatea
rurală,Aproape
toatefapteletrebuiau
actualizate
dinfondulpasiv
al memoriei
colective,
dintr-ostarelatentă,iar buniicunoscători
ai tradiţieierautot maigreude
reperat.
S-asăvărşit,
defapt,o lucraredearheologie
culturală
şi numaiunefortsusţinut
detenacitate
şi o abilitate,
pe careamnumi-o,fărărezerve,talent,au pututdezvăluicomplexitatea
şi bogăţia
acestuiuniverscultural
arhaic,a căruienigmatică
frumuseţe
sevareveladeplinla apariţia
celuideal
treileavolum.
Lucrarea
nu este,cums-arputeacrede,unapurşi simpludescriptivă.
Comentarii
pertinente
stabilesc
corelaţii
cufenomene
culturale
dinalteariiromâneşti
şi,cândestecazul,dinaltecomunităţi
i

h __
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şi epoci.Perspectiva
estepanoramică,
diacronică
şi sincroni
că, etno-,socio-şi antropologică,
pătrunzând
adeseoriîn altedomeniiştiinţifice.
Calitatea
deosebită
a lucrăriiesteconferită
şi de
ilustraţiile
deexcepţie,
deaparatul
criticimpresionant
prinacribie,
deo bibliografie
atotcuprinzătoare,
de indicelesubiectilor
chestionati
(pestecincisute)şi de rezumatele
În limbilefranceză,
engleză,
italiană
şi germană.
Înmodcert,studiile
desintezăviitoare
asupracatolicilor
dinMoldova
trebuiesă
pornească,
obligatoriu,
delaaceastă
fundamentală
sursădeinformaţii,
a căreivaloaredocumentară
şi
ştiinţifică
estedenetăgăduit.
LuciaCireş
DANIEL-HENR1
PAGEAUX,
Literatură
generală
şi comparată.
Traducere
deLidiaCiocoiu,
cuvântintroductiv
dePaulCarnea,
Iaşi,Editura
Polirom,
2000,256p.
Profesor
de literatură
generală
şi comparată
la Sorbonne
Nouvelle,
Danicl-Hcnri
Pageaux
a
publicat
numeroase
cercetări
de poetică,precumşi foartemultestudiidedicate
literaturilor
iberice,
ibero-americane
şi francofone.
A fostde douăori preşedinte
al Societăţii
Franceze
de Literatură
Generalăşi Comparată,
în prezentfiinddirectorul
Institutului
de Literatură
Comparată
de la
universitatea
menţionată.
Lucrarea
defaţăpropune
unpunctdevedereasuprauneidiscipline
controversate,
care,practic,
s-aconstituit
pe măsurăce evoluţiaaccelerată
a ştiinţelor
umane,interdisciplinaritatea
şi mutaţiile
paradigmelor
dominante
audevenit
fenomene
dinceÎncemaivii.
Încuvântul
introductiv,
PaulCornea
atrageatenţiaasuprafaptului
căspecialiştii
continuă
să-şi
punăîntrebări
şi săaibăîndoieli
în ceeacepriveşte
statutulşi viitorul
disciplinei.
În acestsens,este
citatPeterBrooks,şefulcatedrei
deliteratură
comparată
de lacelebrauniversitate
Yale:"Deşideţin
undoctorat
în Literatură
comparată,
n-amfostniciodată
sigurdacăpotrealmente
afirmacăo predau
saucă lucrezîn cadrulei".Aceastăafirmaţie
nu trebuieluatăÎnsăad litteram,ci maidegrabăse
pretează
a fi interpretată
ea o poziţiece implicăunprincipiu,
o caracteristică
a disciplinei,
aceeacă
arealulideaticalliteraturii
comparate
nupoatefi stabilitcuprecizie,
Timpul
şispaţiulfuncţionează
ea
instrumente
şi,în acelaşitimp,capretexte
pentruunalttipdeanaliză.
Adaptarea
acesteidiscipline
la
pulsulvremiiesteo preocupare
dince În ce maivizibilăpentruparticipanţii
la ultimele
congrese
comparatiste.
Astfel,sepuneproblema
extinderii
domeniului
decercetare
şi asupraunorfenomene
văzuteca fiindcomplementare
literaturii;
seevidenţiază
importanţa
contextelor
ideologice,
culturale
şi instituţionale
În caresuntprodusesemnificaţiile:
"Se preconizează
angajarea
activăa cornparatiştilor
în cercetarea
modului
deformare
şi detransformare
a canonului,
precum
şi urmărirea
atentă
a lecturilor
necanonice
aletextelor
canonice,
făcutedinperspective
contestatare
şimarginale".
Daniel-Henri
Pageaux
consacră
primulcapitolal lucrăriiuneianalizeatenteşi minuţioase
a
istoricidisciplinei,
pecareo situează
Într-unstrânsraportcuştiinţele
limbajului
şi cucelelalte
ştiinţe
ale literaturii.
Esteurmărităevoluţiaconceptului
şi a zonelorpe careacestale acoperăsau le-a
acoperitde-alungultimpului.
Demersul
comparatist
începeo datăcu identificarea
uneiliniide
demarcaţie
întredouăculturi.Astfel,originea
fenomenului
s-arputeagăsiîn antichitate,
atuncicând
pentruprimadatăşi-afăcutsimţităprezenţa
conştiinţa
alterităţii
sau,maibinezis,conştiinţa
desine
înraportcuCelălalt.
Dupănumeroase
exemplificări
dinliteraturile
lumiişi dupăunbilanţal celormaiimportante
teorii,Pageauxajungela o definiţiea disciplinei:
"Literatura
comparată
esteartametodică
de a
apropia,
princercetarea
raporturilor
de analogie,
înrudireşi influenţă,
literatura
de altedomenii
de
expresie
saudecunoaştere,
fapteleşi texteleliterare
întreele,distanţate
saunuÎntimpşi spaţiu,cu
condiţia
caelesă aparţină
unorlimbisauculturidiferiteşi săfieintegrate
Într-otradiţiecomună,
În
vederea
descrierii,
înţelegerii
şijusteiloraprecieri".
Actulcomparatist
(cametodă)
îşigăseşte
utilitatea
Înexplorarea
zonelor
maipuţinfrecventate
deştiinţele
culturii.
Apropierea
unuitextliterardeo producţie
cinematografică,
deuntablousaudeo
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partitură
muzicală
nuesteo exagerare,
ci o lărgirefecundă
a orizontului
teoretic.
Analiza
devineea
însăşiun"produs"
artistic.
Autorullucrării
acordăo foartemareimportanţă
(inprivirea
panoramică
asuprafenomenului)
conceptului
de Weltliteratur,
pc careîl puneÎn relaţiecu frontierele
literareşi cu acelelogiual
diferenţei,
carela CI.Levi-Strauss
poartănumelede distanţădiferenţiatoare.
Trebuiemenţionat
faptulcă literatura
universală,
privităconceptual,
a suferitnumeroase
mutaţiişi metamorfoze
de la
Goetheşi pânăÎnprezent.Weltliteratur
nureprezintă
doarneignorarea
celorlalte
spaţiiculturarle,
ci
studiuldiferenţelor,
forma.concavăcare globalizează
toatecivilizaţiile,
fiecaredintreacestea
protejându-şi
originalitatea.
Mergândpe aceastălinie,se ajungela punereaIn discuţiea controversatei
practicia
traducerilor
literare.Pageaux
credecăproblema
fidelităţii
traducerii
nuestedecâto falsăproblemă.
Dacălucrurile
suntprivitedinperspectiva
limbii-sursă,
atuncitraducerea
vafi citităcapierdere;
însă
"dinperspectiva
limbii-ţintă,
traducerea
poatefi interpretată
ca o nouălecturii,
ca aducând
înspre
textuloriginal
noisensuri".
Untextreapare
înoglinda
alteilimbicao imagine
nuinfidelă,
ci diferită.
Şi pentruca aspectele
teoretice
să se legeşi să funcţioneze
organic,
autorultrecede la imaginela
imagologie,
pe aceastadinurmăînţelegând-o
ca pe o gândireinterdisciplinară.
lmagologia
nu se
limitează
la studiulgradului
dedeformare
a imaginii,
nicilatranspunerea
în literara ceeaceîn mod
convenţional
poatefi numitreal,ci se concentrează
pe studiuldiverselor
imaginicarealcătuiesc
reprezentarea
străinătăţii
şi a liniilorde forţăordonatoare,
Imaginea
este"limbaj,o limbăsecundă,
paralelă
culimbapccareeulo vorbeşte,
coexistându-i
şi,într-ooarecare
măsură,
dublând-o,
pentrua
puteaspuneAltceva".
Lucrarea
iaîn discuţie
şi problema
miturilor,
darnuÎnmanieră
descriptivă,
ci în legătură.
cu
factoriicareduc la configurarea
unorreţelede apropiere
întrelumearezultatădin interpretarea
acestora
şi ceadezvăluită
de un anumitscenariu
supradimensional,
O datăcu naştereaunuimitia
fiinţăşi scenariul
uneinoiistorii.Rolulcriticiişi al poeticiiesteacelade a detectaschemamitică,
invarianţii
şi elementele
constitutive,
tocmaipentrufi se puteaanalizaulteriordiferenţele
dintre
variante.
Se ajungeastfella concluzia
că literatura
îndeplineşte
astăzi"aceeaşimisiunepe careo
îndeplinea
odinioară
mitul,deoarece
acestadinurmăaparţine
Logos-ului,
deciculturii
şinunaturii".
Într-unsubcapitol
Încareridicăproblema
invarianţilor,
Pageaux
ironizeazasnbtil
concepţiile
privitoare
la acelaşisubiectale lui Etiemble
şi ale lui AdrianMarino(Compâratism
şi teoria
literaturii,
Iaşi,Editura
Polirom,
1998).
Cuocaziauneiconferinţe
pctemaPreromantismul
inEuropa
la sfârşitulsecoluluial XVIII-lea,
Etiemblc
împrumută.
citatedin poeţichinezidin perioada
precreştină,
Concluzia
estecă"dacăpotexplica
toatetemelepreromantisrnului
european
dinsecolul
al XVIII-lea
apelândla citatedinpoeziachineză.
dinaintea
creştinismului
înseamnă
că într-adevăr
existăforme,genuri,invarianţi,
pescurt,existăomul,literatura".
AdrianMarinavineîn completarea
acesteiopinii,evocândautostopul
moderncare,dupăpărereasa, poatefi asimilatplirnbărilor
i
mijloacelor
de călătorie
dinalteepoci,de multapuse.Daraceastăconcepţie
scapădinvedereun
aspect,acelacăinvariantul
acţionează
diferitîn contexte
diferite:
"ÎncădinAntichitate,
vehiculul
s-a
bazatpeunu]şi acelaşiprincipiu,
osii,roţi,şasiu.Carulpatricianului
romanerala feldebineadaptat
gusturilor
şi nevoiloraceluia,cât şi trăsuraconteluiOrlov.Căruţaţăranuluirus este adaptată
necesităţilor
şi activităţilor
economice.
Automobilul,
fărăÎndoială,
unprodusaltehnologiei
moderne,
prezintăşi el acelaşiprincipiu:
patruroţifixatepc douăosii.Şitotuşi,oride câteoriîn noapte,pe
unuldintredrumurile
Rusiei,calulvreunuiţăranse speriede farurileorbitoare
aleunuiautomobil,
avemexpresia
clarăa conflictului
dintreceledouăculturi".
Meritulacesteilucrăriesteacelacă realizează
o puntede legătură
întrecelemaiimportante
teorii,întrenumeroasele
aspecteintuitcdoarde uniicercetători
şi dezvoltările
teoretice
ulterioare,
rară ignorarea
tradiţieişi, mai ales,fărăa minimaliza
importanţa
unorpăreriÎncăinsuficient
popularizate,
Astfel,conflictul
dintreanticişi modernitindesă devinăo rnodalitae
fecundăde
clarificare
a unornoţiunişi, de ce nu, ar puteaconstituipunctulde plecarepentruviitoarele
controverse.
Şerban
Axinte
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GH.F. CIAUŞANU,
Superstiţiile
poporului
român.
Înasemănare
cualealtorpopoare
vechişi
noi.Ediţiecritică,
prelatăşiindice
tematic
de1.Oprişan,
Bucureşti,
Editura
Saeculum
I.O.,2001,334p.
Cartealui Gh.F. Ciauşanu,
publicată
În 1914la Librăriile
Socec& Comp.şi C. Sfeteaşi
reeditată,
după87deani,laEditura
Saeculum
1.O.,constituie
uncazapatieînliteratura
română.
Operăentuziastă
detinereţe,
easeremarcă.
prinambiţiile
comparatiste,
Aşacumconsemnează
în prefaţăetnologul
ce a îngrijitaceastăcarte,înregistrarea
obiceiurilor
ia în considerare
nu doar
întregulspaţiueuropean,
ci, în premierăÎn culturanoastră,şi zoneîndepărtate,
precumNoua
Zeelandă,
Africa,America
deNord(p.6).Extinderea
geografică
a credinţelor
populare,
deşiuneori
consemnate
formal,neaprofundate,
are meritulde a încadraspiritualpoporulromân(al cărui
epicentru
îl constituie
în cartespaţiulnatalal teologului,
Vâlcea),
de a circumscrie
gândirea
mitică
românească
Încoordonatele
universale
alefiinţeiumane.
Lucrarea
s-anăscutsubstirnulul
premiului
Adamachi,
iniţiatîn 1908deAcademia
Română.
Peatunciabsolvent
deseminar
teologic,
Ciauşanu
a răspuns
provocării
dea adunaconcepţiile
arhaice
alepoporului
şi s-adocumentat
asiduuîn aniidestudenţie,
folosind
unmaterial
vast,dela lucrăriIn
limbafranceză
şi germană,
laoperesemnate
deSimeon
FloreaMarian,
B.P.Hasdeu,
LazărŞăineanu
saureviste
precum
"Şezătoarea"
şi"IonCreangă",
Esteadevărat
însăfaptulcă lucrările
folcloristei
ElenaNiculiţăVoronca
suntmaifrecvent
citate,căci autorulparc să-şifi dezvoltatun mecanism
în doi timpi,nu obligatoriu
negativ:
consemnarea
obiceiului
dinVâlcea(Ciauşanu
s-anăscutÎn 1889,în satulFăureşti)
şi Întărirea
luicu
aspecte
dinBucovina.
Foartedesaparetermenul
aiurea,asociat
cumodalizatorul
poateîn"atestarea"
credinţelor.
Omaltimpului
său,Ciauşanu
preiaacesttipdelocalizare,
afectând
totuşicredibilitatea
pe
careo areîn ochiicititorului.
Introducerea
lucrăriidezvoltăideeaesenţialăa arhaicităţii
şi profunzimii
"superstiţiilor",
lexernce aicidenorninează
credinţeanterioare
crestinismului,
şi de aceeamaiputernice:
,,[...] o
adevărată
religiune
a celormulţi,şi estemereuînputerefiindcăesteceamaivecheformăa religiunii:
un amestec
de sfărâmături
dinanimisrn,
fetişismşi naturism"
(p. 15).Argumentul
ineditpc care-I
aduceCiauşanu
estecelal respectului
faţăde elementele
naturiiIn antiteză
cuvorbirea
argotică,
în
caregăsimÎnscrise
simboluri
creştine
(p,16).
Încădinintroducere,
autorulîşi susţineideilecu datedesprepopoarele
lumii,ce trăiescÎn
acelaşisentiment
arhaic,opusmonoteismului
creştin:
indienii,
perşii,bretonii,
spaniolii
sauitalienii.
Surprinzător,
demonstraţia
esteÎntărită
deaspectul
primitiv
alneamurilor
carevieţuiesc
înaceste
convingeri
"superstiţioase",
căciideilesunt"lipsite
deoriceurmădeelementară
judecată
omenească".
Iar "trezorierii"
acestorsuperstiţii
iraţionale
suntfemeile,
căcicercurile
"slăbiciunii"
ce se strâng
concentric
auîn mijloc,conform
autorului,
femeiaÎnclinată
structural
spre"credulitate".
NotaIl, din
finalulcărţii,inchide
rotunddemonstraţia:
Superioritatea
sexului
bărbătesc.
Aşadar,
spiritul
tradiţional
alautorului
seaflăînluptăcucelobiectiv,
pragmatic,
augmentat
şideformaţia
sadeteolog.
Celepatruzeci
şi cincide capitole
alecărţiise deschid
cu elemente
de cosmogonie
populară
(cevorfi preluateşi de MarcelOlinescu),
continuând
prina notacredinţedespresferacosmică,
pentrua coborî,capco axăa verticalităţii
închipuite,
spresufletul
uman,aflatîntreteluricşi Înalt,şi
apoisprevegetal
şi animal.
Înmod·nefiresc,
obiceiurile
familiale
sunttratateînfinalullucrării.
Facerealumii,cel dintăicapitol,alăturălegendele
româneşti
unorcredinţebrahrnanice,
polineziene
şibogomilice,
Punctul
comunaltuturorconcepţiilor
cosmogonice
îl marchează
principiul
acvatic,
dincarea răsăritlumea.Capitolele
următoare,
Pământul
şi Munţii,
dealurile,
văile,aşazăla
origineaceeaşidualitate
Dumnezeu-Satana.
Mentalitatea
arhaică
se sprijină
pe structuri
binare,căci
pământul
şicerulformează
larândullorcuplulfertil.
Capitolul
al patrulea,
Sărbătoriagrare,obiceiuri,
vrăji,chemarea
ploii,inventariază,
într-o
formăeterogenă,
maialescredinţe
despremanaholdclor
şi a vacilor.Acestorpracticili se adaugă
menţiuni
despreactedivinatorii,
descântece
de dragoste
şi gesturiapotropaice,
Carteacontinuă
cu
Jertfefăcutepământului,
capitolîn careseconsemnează
aspecteintegrante
alemituluiestetic,după
cuml-a numitG. Călinescu.
În multitudinea
de popoareamintite,
româniise evidenţiază
prin
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sacrificiul
întruzidireaunorbiserici
şinua construcţiilor
laice,iarlucrarea
luiCiauşanu
anticipează
şi
confirmă
o datăînplusobservaţia
luiLucianBlagapeaceastă
temă.
Locuitorii
pământurilor
primordiale
şi avuturilclor suntdescriseîn capitolele
următoare:
Desprecăpcâni,Uriaşii,
JidoviişiComorile,
spaţiuîn carecititorul
seaflăsubzodiabasmului,
Dela
capitolul
al IX-leapânăla ce!de-alXVI-leainclusiv,
ni se descriesferacerească,
de la corpurile
cereşti(Soarele,
Luna,Stelele)
pânăla fenomenele
naturale.
Atentla viaţacosmosului,
cu careşi-a
acordăfinpea sa,omulpersonifică
astrele,le explicăacţiunile
ca pc aleunorconsăteni
şi astfe!se
autointegrează
cosmosului.
Domeniul
vastal obiceiurilor
funebreestetratatîn douăsprezece
capitole,
ieşireadincadru!
thanaticfăcându-se
prinalteledouă,ceseocupădeBoli,descântece
şi Deochiul,
culoarearoşieîn
superstiţie.
O serieeterogenă
de capitole
întrerupe
şirulobiceiurilor
familiale.
Capitolele
Arborii,
pomii,
Plantele,
grâul(pâinea),
sareaauo bazăanimistă
şidendrolatrică,
întimpceSimbolismul
numerelor,
Putereamistică
afierului,Soarta,Tabuîncearcă
să.analizeze
fenomenul
arhaic.Treicapitole
acoperă
credinţele
legatedefaună,luândfiecareanimalîn parteşi folosind
exemple
dinscriitori
latini,opere
indicei altecreaţiiliterare
dinlumeaîntreagă
dreptargumente
pentruÎnsemnătatea
fiecărei
creaturi.
Infinalulcărţiiserevinelaobiceiurile
legatedefamiliecuNaşterea
şiNunta,Magiaimitativă
rămâne
bineînchegată
decapitolul
anterior
prinsumedenia
exemplelor
legatedenuntă.
Citarearepetatăa aceluiaşifaptpopular,semnalată
şi de raportullui A. Bârscanucătre
Academia
Română,
se facetotuşi111
contexte
diferite.
O reformulare
sumativă
ar fi scăpatcarteade
reproşuri,
căcigesturile
arhaicenu suntunivoce,au funcţionalitIiţi
multiple.
Suf1atul
pesteapă,pe
suprafaţa
căreiasestrângspiritele,
poatefi pusinrelaţieatâtcucultulapeişi cucelalmorţilor,
câtşi
cupracticile
"sociale".
Ciauşanu
tindesăfacăşi o operăcomparativă
princercetarea
relaţiilor
dintreliteratura
cultăşi
literatura
populară.
Frecvente
exemple
dinpoeziileluiG.CoşbucsauV.Alecsandri
vinsă susţină
argumentaţia.
Pionieratul
acesteiiniţiative
scuzăvaloarea
redusăa versurilor
alese.
Launandupăaceastă
ediţie,a apărutla Editura
Humanitas
o "preluare"
a informaţiilor
notate
de Ciauşanu:
Credinţele
şi superstiţiile
româneşti
dupăA.Gorovei
şi Gh.F. Ciauşanu,
editatăde
-IrinaNicolauşi CarmenHuluţă,Deconcertantă
încădin titlu,ediţiaHumanitas
şi-apropus"să
extragă"şi "săreformuleze"
superstiţiile
româneşti,
care,în cazullui CiauşanY;i
"păcătuiesc"
prin
ambiţiicomparatiste.
.Hibridul"(termenfolositchiarde o editoare)
estedepartede a se putea
constitui
Într-un
instrument
viabildelucru.
;'
Reeditarea
Superstiţiilor
poporului
românla Saeculum
1.0.,acţiunece a beneficiat
şi de
sprijinul
Ministerului
Culturiişi Cultelor,
esteutilăşi cititorilor
avizati,nu numaiceloratraşide
folclor.Ediţiaverifică
toatesurselebibliografice
aleautorului,
reconstituie
prescurtările
şiprezintă
un
utilindicetematiccare11înlocuieşte
peceldepersoane,
etniişi Jocurigeografice,
dinediţiaprinceps,
indicesolicitat
în 1914deA.Bârseanu.
Gh.F. Ciauşanu
nu va maiscrieulteriornicio lucrarede nivelulacesteia.
A publicatdouă
culegeride Însemnătate
redusă,ambelecuprinzând
literatură
popularădin Olteniaşi, în ciuda
colaborărilor
frecvente
În domeniul
etnologic,
Superstitiile.:
rămânsinguraoperăce-laşazăpe
teologul
vâlcean
în rândulpăstrătorilor
defrumos
popular.
Măsura
valoriisalea păstrat-o,
paradoxal,
operadetinereţe.
AdinaCiubotariu
MARCELOLINESCU,
Mitologie
românească.
Cu deseneşi xilogravuri
de autor.Ediţie
criticăşiprefaţădeIonOprişan,
Bucureşti,
Editura
Saeculum
1.0.,2001,400p.
Ediţiaprincepsa cărţiilui MarcelOlinescua apărutîn 1944la CasaŞcoalelor.
Editura
Saeculum
1. O. o restituiedupă57 de ani circuitului
spiritual,
ca o "sintezăsingulară
asupra
mitologiei
române",
sintagmă
ceformează
şititlulprefeţei
semnate
deîngrijitorul
ediţiei,IonOprişan.
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Reeditarea
păstreazădeseneleşi xilogravurile
autorului
însuşi,căci MarcelOlinescus-a
apropiatdefolclorprindomeniul
în carea excelat,
arteleplastice.
Intenţia
a fostdea facilitaaccesul
publicului,
prinaceastăcarte,la credinţele
populare,
accescare,conform
autorului,
fuseseingreunat
deaspectul
ştiinţific
al operelor
luiTudorPamfile,
Simeon
FloreaMarimi,
ElenaNiculiţă-Voronca,
ArturGorovei,
Pe lângăceinumiţi,Olinescu
maifoloseşte
ca sursăbibliografică,
recognoscibilă
în
formulările
dincarte,lucrarea
luiGh.F.Ciauşanu
din1914,Superstiţiile
poporului
român.
Motoal lucrăriisuntpatruversuripopulare
ce conţinin nuceideeapc carese structurează
cartea:"Lumea
astanu-ia mea,!Ceialaltă
niciaşa.!Lumeaasta-icumo vezi,!Ccialaltă
cumo crezi".
LaMarcelOlinescu,
închipuirea
populară
se dezvăluie
printr-onaraţiune
bogată,şi maipuţinprin
descriere.
Lumea"dedincolo",
întocmai
caÎntoatereligiile
arhaice
alelumii,aparedreptreflexie
în
oglindă
a celeidenici,vizibile,
şi a mentalului
popular.
Ceeaceprevalează
însăîn cartealuiOlinescu
estefilonulbiblic,al căruiamestec
eterogen
de
dateprecreştine
a fostsemnalat
şi deintroducerea
luiIonOprişan
(p.9).Astfel,vămilesufletului,
a
cărorexpresie
artistică
o întâlnim
condensată
expresiv
şi în cântecele
ritual-cerernoniale
şi în bocete,
sunt explicatedreptcreaţiea Diavolului.
Credinţaîntr-undrumspre cealaltălume,marcat
contrapunctic
defiinţepsihopornpe,
esteînsăcumultanterioară
crestinismului.
Organizarea
capitolelor
paresăurmeze
întrucâtvao "cronologie"
a mitului:
cosmogonia
este
urmatăde primiilocuitori
ai pământului,
giganţii,
În timpulcăroraoameniiexistau,darca fiinţe
"ciudate",
apoiaflămdespreuneltirile
luciferice,
creareaomului,
legende
despreMaicaDomnului
şi
IisusHristos,pentrua intraapoiÎn sferaomuluişi a treceriisale.Parcădreptcompensaţie
pentru
perisabilitatea
lui,înfinalulcărţiiseaflăcapitolul
Adouaviaţă.
Capitolul
I estededicatelementelor
deeosmogonie
populară,
delacuplulcreaţiei,
Dumnezeu
şi Diavolul,
la astre,îngerişi limitaspaţialăa lumii:Mărulroşu.Fiecare
povestire
esteînsoţităde
xilogravuri
sugestive,
fideletextului.
Alăturarea
celordouăprocedee
artistice
îl conduce
pecititorcu
uşurinţă
într-oatmosferă
atemporală,
în caremiturile
serescriu.
"Firulepic"esteîntrerupt
adeseori
de
textedecolindă,
descântece
şizicători,
curoluldea argumenta
saudescrie
fapteleavuteînvedere.
O datăcreatălumeaprimordială,
se trecela zugrăvirea
fiinţelormiticecareo populau:
Rohmanii,
Jidoviisau Urieşii,Căpcăunii,
Blajinii,
Jumătate
de om.Naraţiunea
se fragmentează
în
subcapitole
cu titlurispecifice
romanului
dinsecolulal XIX-lea
(Cumera să se împrietenească
româniicu urieşiiţ,titlurimenitesă previnăşi să atragăşi maimult,în opiniaautorului,
cititorul
respinsdealtelucrări
peaceeaşi
temă,darcucaracter
ştiinţific.
Echilibrul
lumiise va tulburaîn capitolul
al III-lea,în careautorulse ocupăde Uneltirile
diavolului
contraînfăptuirilor
lui Dumnezeu.
Personajesenţialal mitologiei
populare,
Diavolul
secondează
creaţiaşi involuntar
o motivează.
Totîn acestcapitolsuntintegrate
descântece
menitea
luamanaholdelor
saua vacilorşi textemagiceal cărorscope să aducă"ibovnicul".
Semnatare
ale
pactuluicu Diavolul,vrăjitoarele
s-au ivit dintr-unhibridprodusde SfântulSpiridon:capul
Diavolului
aşezatpetrupulfemeiicepractică
magia.
Apropiindu-ne
de contemporaneitate,
capitolul
următorînfăţişează
Creareaomului,într-un
amestec
eterogen
de legende
creştineşi laice.Celde-alV-leacapitol,închinatluiHristos,rescrie
Bibliacu acelaşiharnarativ.Rămâneconstantă
şi alternarea
textelorde descântec
şi colindăcu
ilustrărigrave,în xilogravuri,
saucu paginide naraţiune.
Viaţaomuluişi Timpul
acoperăîn carte
toateplanurile
percetibile
decătreom,delaevenimentele
existenţiale
lafenomene
naturale,
divinităţi
şi actede controlare
magicăa forţelornevăzute.
Poveştile
se deapănă
pe aceeaşistructură
ce dă
unitatelucrării:
explicaţie,
legendă,
textpopular.
Capitolul
al VIII-lea,
Duhurile
nevăzute,
ca şi celal Făpturilor
de basm,arecvasistructura
unuiarticoldedicţionar,
cuo utilitate
didactică.
Fiinţasupranaturală
estedescrisă,
numităexhaustiv
(cutoatevariantele
regionale
aletermenului),
caracterizată,
iarîn finalse dă antidotul,
acolounde
apariţiase aşazăsubsemnulmaleficului.
Descântecele
îşi confirmă
valoarea
prinformasimilară
cu
ceaa textelorculesemairecent,darsursadescântecelor
nu ne estecunoscută
şi nu o putemdecât
bănuiînmaterialele
utilizate
deautor.
În ansamblu,
lucrareapendulează
întreo preluareseacăa datelorfolclorice
consemnate
în
scrierile
etnologilor
amintiţi,
precumşi aleluiOvidDensusianu
şi NicolaeCartojan
saudinreviste
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precum"Albina",
"Şezătoarea",
şi o nararecu farmeca legendelor.
Valoarea
cărţiirezidătotuşiîn
efortulde a sintetizaprincoroborarea
opereloresenţialede etnologic
cu preţioaseculegeride
literatură
populară.
Înfelulacesta,cititorului
i seoferăunfiralAriadnei,
grosşiplăcutla pipăit,prin
culoarele
gândirii
arhaice.
InclusînAddenda,
studiulCutremurele
înmitologia
românească
sediferenţiază
derestulcărţii
prinaprofundarea
şi sisternatizarea
datelordespreimaginarul
popular.
Articolul
cuacesttitlua apărut
înrevista.Tinerimea
română",
în 1941,şi includerea
luiîn ediţiaIonOprişan
a Mitologiei
româneşti
indicăloculculturalce i se cuvineluiMarcelOlinescu:
deasupra
Încercărilor
de amator,
catreaptă
intermediară
sprecunoaşterea
profundă
a imaginarului
popular.
AdinaCiubotariu
CLAUDELECOUTEUX,
Vampiri
şi vampirism.
Autopsia
unuimit.Traducere
dinlimba
franceză
deMihaiPopescu,
Bucureşti,
EdituraSaeculum
1.0.,2002,400p.
Numelereputatului
profesor
de la Universitatea
Sorbonne
IVne estebinecunoscut,
el fiind
iniţiatorul
şi susţinătorul,
petotparcursul
odiseeieditoriale,
al apariţiei
dicţionarului
redactat
deIon
Taloş,Gândirea
magico-religioasă
la români.Totel a realizat,
împreună
cuAnneliese
Lccouteux,
excelenta
traducere
în limbafranceză
a respectivei
lucrări,
apărută-laGrenoble
Înanul2002.
ClaudeLecouteux
este,înaintede toate,un numede referinţăîn bibliografia
legatăde
dernonologia
evuluimediu.Iată doar câtevatitluriedificatoare:
Monstresdans la Iitterature
allemande
du MoyenÂge(Jl50-J350).Contribution
il 1'etudedu merveilleux,
I-III,Goppingen,
1982,Fantâmes
etRevenants
auMoyen
Âge,Paris,1986,Lesnainset leselfesauMoyen
Âg«,Paris,
1988,Demons
etGenies
duterroirauMoyen
Âge,Paris,1995,Chasses
fantastiques
etCohortes
dela
nuitauMoyen
Âge,Paris,1999.Preocuparea
sadea analiza
mitulvampirului,
aceststrigoihernatofil,
resuscitat
pentrulumeamodernă
dintaineletenebroaselor
spaime
ancestrale,
seînscrie,
în modfiresc,
peaceleaşi
coordonate.
../
La sfârşitulunuisecolinvadatde o întreagăliteratură
şi cinematografie"
cu vampiri(după
cartealui K. M. Schmidt,
de exemplu,
s-aufăcutpânăacummaimultde'
" 600de filmedespre
vampiril),
etnologii,
psihiatrii
şisociologii
Încearcă
să-şiexplice
motivaţiile
acestui
fenomen.
Teamadespiritele
morţilor,
carear venisăserăzbune
peceiviişi,maicuseamă,peceidin
familialor,sepierdeîn neguratimpurilor.
Esteo atitudine
specifică
omuluiiprimitiv
în confruntarea
sacusufletele
defuncţilor.
Aşacumsublinia
J. G.Frazer,
în ceadea douasaconferinţă
dinciclulLa
Craintedesmorts(Paris,1934),,,[...] bienloind'essayer
delesconserverdansIeurdemeure,
oude
Iaciliter
leul'retour,il sedonnele plusgrandmalpourleseloigner,
lestenira distance
et proteger
la
maison
contreleurintrusion
importune".
Posibilitatea
casufletele
damnate
săbântuieţinuturile
celorviia iscatdemonologia
complexă
a moroilor,
strigoilor,
stafiilor,
ştimelor
ş, a. Dela strigoiidesprecareţăraniiromânicredeau
că se
ridicădinmorminte
(înnoaptea
deajuna Sfântului
Andrei)
şi seducsă-şiviziteze
vechilelocuinţe,
purtăndu-şi
mormântul
sauraclape creştet,şi pânăla vampirii
secolelor
XVIII-XX
s-auinterpus
purgatorii
le itinerante
aleVânătorilor
Sălbatice
saualeregilormorţilor
şi măştilor
(Arthur,
Hellequin
sauBeria),Doamnele
Albeale castelelor
medievale
apuseneşi caiiînspurnaţi
ce păzeaudigurile
olandeze
şi coastele
frizone.
Primuldintreceleopt capitoleale volumului
se intitulează
Mitulvampirului.
Aicisunt
prezentaţi
literaţiicareau dat un nou impulspoveştilor
cu strigoisângeroşi,
Iniţiatde Horace
Walpole,
cu scriereaCasteluldinOtrante(1764),curentul
literarintitulatGothicNovel(Romanul
gotic)aducela modăîn Angliareprezentarea
acelorpeisajefrecventate
devampiri:
casteleîn ruină,
capelenăpădite
de ierburişi cimitirepărăsite.
Treiautoribritanici
potfi consideraţi
Întemeietorii
literaturii
despreneliniştitorii
consumatori
de sânge:JohnWilliam
Polidori
(1795-1821),
cunuvela
TheVampyre
Tale,J,Sheridan
LeFanu(1814-1873),
curomanul
Carmilla,
şiBramStoker
(1847-1912),
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cu al săucelebruDracula.Acestora
li se alătură,pe altemeridiane,
Theophile
Gautier,
cuMoarta
îndrăgostită,
şi conteleAlexeiTolstoi,cu Familiavurdalakului.
Portretul
vampirului
dinliteratura
cultăîşiarerădăcinile
în credinţele
populare
despreupiri(Iaslaviirăsăriteni),
vârcolaci
(lagreci)sau
gule(Iaarabi).
Capitolul
al doileatOmul,viaţa,moartea)
analizează
mentalitatea
celorvechidespremoartea
bunăşi moartearea, despremorţiipuri şi cei impuri.Moarteacea bună,carenu-isurprinde
nepregătiţi
pe ceidinjur,poatefi ritualizată
în condiţiioptimeşi nuprezintăniciun riscpentru
comunitate.
În schimb,morţilenăpraznice,
sinuciderile,
ca şi sucornbările
vrăjitorilor,
ale
excornunicaţilor
şi,în general,
aletuturoraceloracare,în timpulvieţii(aşacummenţiona,
la 1738,
călugărul
Franciscus
Solanus
Monschrnidt),
cumdaemone
feceruntinvitaexpressum
pactum,
tulbură
ordineafireascăa lucrurilor.
Sufletele
nemulţumite
aleacestora
îşi bântuieneamurile
şi prietenii,
poartămolirni,
aducsecetă,inundaţii
saufoamete.
Printr-un
paradox
surprinzător
pentruprejudecăţile
generale
legatedesferafunebră,
altreilea
capitolpoartătitlulViaţamorţilor.
Alungaţi
de pc tărâmulcelorvii,morţiise întorcîn anumite
împrejurări
nefaste.
Ei potfi readuşimaicuseamădedragostea
nestinsă
şi defrustrările
afective
ale
iubiteJor,logodnicelor
şi văduvelorneconsolate.
Acestmotiv,numitl.enoredupă poemul
romanticului
Burger,a generatun repertoriu
folcloricbogat:balade,cântece,legende,
povestiri.
Vampirizarea
defuncţilor
tineriesteimpulsionată
de o dorinţăde viaţăsupradimensionată,
care
provoacă
straniaipostază
decadavru
viu.
Personajul-vampir
s-a constituit
din amalgamarea
mai multorcaracteristici
ale strigoilor
clasici.Precursorii,
descrişi
în alIV-leacapitolalmonografiei,
sunt:Celcarecheamă,
Celcarebate
lapoartăsaulauşă,Vizitatorul,
Înfometand,
Nonicidul
(germ.
Neunioterş;
Împovărăiorul
(fr.L'Appesaniţ,
Coşmarul,
Sugrumătorul,
Celcaremestecă
şiStrigoi!
cuformăanimală.
Tipologia
deosebit
de complexă
a morţilor
vii dinfolclorul
european
arerădăcini
semantice
diferite,trimiţând
la fantome
înaripate,
lupi,morminte,
străbuni
sauvrăjitori.
A se vedea,în acest
sens,capitolul
alV-leaal lucrării,
în careClaudeLecouteux
seocupădedenumirile
vampirilor,
cum
arfi:vârcolac,
grobnic,
opyr,vurdalak,
brucolac,
nosferat,
murony,
strigoi,maro!şistafie.Termenul
de vampirintrăîn circulaţie
după1732,prinmijlocirea
unorjurnalede călătoriece descriau
obiceiurile
răsăritului
european.
Viziunearomantică
şi-a lăsatîn modevidentamprenta
asupra
personalităţii
vampirului,
îndepărtându-l
deoriginile
salefolclorice.
Tornamentum
mortuorum,
aşacumnedezvăluie
autorul
în capitolul
următor
al lucrării,
poate
fi prevenit
prinsupravegherea
atentăa naşterilor
suspecte,
a decese
loraccidentale
şi a riturilorde
înhumare.
Dupăîngroparea
morţilorblestemaţi
se fac numeroase
slujbela biserică,se înfigîn
morminte
furcisauţăruşi,se protejează
locuinţacu usturoi,tămâie,roţi de vârtelniţă
ori securi
încrucişate
etc.
Identificarea
şi uciderea
vampirului
constituie
temapenultimului
capitolal volumului
pecare
îl prezentăm.
Zonainfestată
în careacţionează
maleficul
strigoiesteîn preajmacimitirului
saua
loculuiundese aflămorrnântul
său.Supravieţuind
prindistrugerea
victimelor
sale,vampirul
poate
crea,princontaminare,
alţivampiri.De aceea,eliminarea
sângerosului
răufăcător,
printr-un
ritual
binearticulat,
punecapătuneiadevărate
epidemii.
În parteafinalăa studiului,
Lecouteux
analizează
motivaţiile
înfloririi
poveştilor
cu vampiri
tocmaiîn secolulluminilor.
El constată
astfelcă obsesia
vampirismului
sedeclanşează
în momentul
în carese sfârşeavânătoarea
devrăjitoare
ce chinui
secâtevasecoleEuropa,
,,[...] deparcăoamenii
din aceavremeaveaunevoiesă-şiexorcizeze
spaimele,
să-şiexplicerelelecare-iloveau,acele
epidemii
repetate
deciumăsaudeholeră"(p.114).
Ficţiunea
literarăa creatvadurinoicredinţelor
străvechi
despresufletul
exterior.
Mitulmodern
al vampirului,
blocatîntrelumeade aicişi ceade dincolo,
trădează
pc planpsihicimposibilitatea
euluidamnatde a-şiasumaresponsabilităţile
şi soartade ommuritor.Neputinţa
de a-şistăpâni
foamea
existenţială
ducelaautodistrugere,
darşilaimpulsul
dea-idevorapeceivii.
Lucrarea
areşi o anexă,încaresuntcuprinse
treitexteedificatoare
pentrucredinţele
legatede
vampiri:
rapoartele
dinlocalitatea
sârbească
Mcdvegia
(1732),legenda
despremoartadinWroclaw
(prezentată
de Seldîn 1833)şi reportajul
profesorului
MartiriWeinreich
asupravampirului
din
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Bendschin
(1592).O bibliografie
a temeivinesăcompleteze
numeroasele
referinţe
şi citateinserate
deClaude
Lecouteux
înnoteledelasubsol.
Fărăa puteaacoperi
în modexhaustiv
bogăţia
deinformaţii
legatedeliteratura
creatăînjurul
vampirilor
(dămcaexemple,
dintreomisiuni,
scrierile
luiN.Gogoişi romanul
Domnişoara
Cristina
deMircea
Eliade),
autorul
aduceo contribuţie
importantă
laelucidarea
problemelor
tratate.
Departede a fi un simpluexerciţiu
stilistic,poveştile
cu vampiricontinuă
culturaarhaicăa
omenirii.
Romanele
gotice,euobsedanta
evocare
a castelelor
medievale,
adăpostind
stăpânibizarişi
nemiloşi,
nu suntaltcevadecât- aşacumafirmaAlexandre
Krappeîn La Genesedesmythes
,,[...] autantdevariantes
dumemetheme,le châteausinistreduMaitredesEnfers"(p.241).Cultul
morţilorrăzbateprinlabirintul
denaturării
fapteloristoricerealeşi al eclectismului
eresurilor,
El
rămâne
cao constantă
în conştiinţa
omenirii,
chiarşidupăpierderea
motivaţiilor
saleoriginare.
SilviaCiubotaru
IOANNIS
ZELEPOS,
DieEthnisierung
griechischer
ldentităi,
1870-1912:
Staa!undprivate
Akteure
vordemHintergrund
der"Megali
Idea",MUnchen,
R.Oldenbourg
Verlag,
2002,304p.
Ioannis
Zelepos,
autorul
volumului
recenzat,
avândcatemăEtnicizarea
identităţii
greceşti
intre
1870şi 1912:Statulşi unelepersonalităţi
pefundalul
"Megali
Idea",esteistoricşielenist
dinHamburg
şicolaborator
alInstitutului
deStudiiSud-Est
Europene
dinMunchen.
'Seocupădeperioada
modernă
şi,
în afarăde istoriaperioadei
respective,
estepreocupat,
de asemenea,
de antropologie
filosofică
şi
politică,
deromănistică,
demuzicologie
ş.a.Lucrarea
defaţăconstituie
tezadedoctorat
a autorului
şi se
numără,
caatare,printre
altescrierialeaceluiaşi
autorprivitoare
laGrecia.
în Cuvântînainte,autorulconsideră
cănaţionalismul
modemreprezintă
o ideologie
care,încă
dintimpulapariţiei
saleîn cadrulistorieicontemporane,
a cunoscut
o dezvoltare
dinamică
dintoate
punctelede vedereşi al căreipotenţiala beneficiat,
de asemenea,
de o deschidere
continuă.
Naţionalismul
se conturează,
aşadar,ca avândo poziţiedeosebitde importantă,
astfelîncât
constructele
saledebazăaufostacceptate
atâtprineleînsele,câtşidatorită
premisţÎor
lornaturale.
Lucrareaestestructurată
în trei părţi:primacuprindeintroducerea,
;iz!;oarele,
referirila
modalităţile
metodice;
ceadea douadefineşte
cadrulteoretic
(conceptele
denaţionalism
şinaţiune),
cu aplicaţie
la cazulGreciei,subliniind,
în special,fundamentele
anticşi bizantinşi conceptul
de
MegaliIdea - "Ideeacea Mare",continuând
cu dezbateri
despre"juguf"otoman,războiulde
independenţă,
problemele
deintegrare
internă
şiexternă
şipunând
accent,
totodată,
pefigurile
istorice
careau Însemnat
factoriimportanţi,
catalizatori
în politicade naţionalizare
de pânăla 1870(în
războiulCrimeii 1853;în problemacretană- 1866-1869);
a treia parte, cea principală,
subordoneză
13secţiuni,
organizate
înjurulunorchestiuni
precum
problema
ecumenismului
grecesc
şi reacţiagrecească
înaintede 1870,în relaţiecu schisma
politicădinBulgaria;
politicaexternăa
Grecieidinperioada
crizeiorientale
- 1875-1878;
dinnou,iniţiativele
privatedinEpir,Tesaliaşi
Macedonia;
infuziabulgarăde dinaintede 1880,opozantă
grecilorpânăîn 1890;un alt element
important
ilustratesterăzboiulRumeliei
de Est- 1885-1886;
crizastatalăde la 1887şi pânăla
războiulgreco-otoman
din 1897,în legăturăcu societăţile
naţionale;
un aspectsemnificativ
din
anumite
punctedevedereestecelreferitor
laconstruirea
identităţii
etniceîn Macedonia
şi conflictul
macedonean
din1903-1908,
înfruntecuorganizaţia
Panhellenica;
suntinvocate,
nuîn ultimul
rând,
personalităţi
politico-istorice
precumDragoumis,
Souliotis,cu referirespecialăla intruziunea
monopolului
de statîn problema
naţională
(puciulGoudi- Venizelos
şi traiectoria
inevitabilă
spre
războaiele
balcanice).
Seconstată
că,încădinsecolulalXIX-lea,
a fostiniţiatăunfeldepluralitate
a comunităţilor
socialecarese organizează,
la început,
dupăprincipii
naţional-statale,
ca element
derutinăpolitică.
Autorul
afirmă,deci,cănaţionalismul
este,prinaceasta,
unadintrecelemaiputernice,
poateceamai
puternică
ideologie
politică,subliniind
dificultatea
analizelor
stiinţifice
asupraacesteiproblematici.
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Separecă cercetarea
istoricăa găsit,pânăacum,preapuţinerăspunsuri
valabilepentrudefinirea
conţinutului
acestuiconcept.
UnlucrudemndeluatÎnseamăîn descrierea
saîl reprezintă
faptulcă
naţionalismul
nuesteunfenomen
istoricdetipînchis,prinpremisele
saleideologice.
Deaiciprovine
unpermanent
pericolal unuicercvicios,căcipentrucercetarea
acestuifenomen
s-aufolositanumite
categorii
maipuţinîntemeiate
ştiinţific,
în ceeace priveşteinterferenţa
coordonatelor
saleistorice,
modelele
argumentării
teoretice
şiposibilitatea
uneiabordări
comparatiste
maiexacte.
Lucrareade faţăesteo contribuţie
la analizanaţionalismului
grec,a căruidevizăşi fir
călăuzitor,
chiarpânăîn 1922,eraMegaliIdea,fenomenul
fiindurmărit
dinsecolulalXIX-lea
până
laînceputul
secolului
alXX-lea.
Defapt,schimbarea
bazelor
ideologice
şi dezvoltarea
conceptului
de
Mega]]
Ideadindeceniul
alIII-lea
alsecolului
alXIX-lea,
pânălaînceputul
războiului,
şidin1912J913,
suntdouăaspecte
careseaflăîncentrul
problematicii
volumului,
lafelcaşidefiniţia
identităţii
greceşti.
De asemenea,
s-aumodificat,
în timp,şi definiţiile
elcnismului.
O datăcu acestprocesde
transformare
ideologică
s-aschimbat
şi atitudinea
statelor
înraportcuproblema
naţională,
neexistând,
iniţial,"protagoniştii"
decarevorbeşte
Zelepos,
Succesele
militare
aleGreciei
Înrăzboaiele
balcanice
aufostpopularizate
pretutindeni,
conflictul
greco-otoman
însernnând
un punctimportant
al fondării
statuluide drept.Diferenţele
vizibiledintreanii1897şi 1910,conturatc
În istoriaGrecieinoi,au
limitatprefacerile
revoluţionare,
ce nu au pututii clarificate
extremde bine,în ciudaeforturilor
susţinute
aleuneipersonalităţi
politice
abileprecum
Venizelos,
carenua pututacţiona
singur,cânda
intratpescenapolitică,
în 1910.
Dr. IoannisZeleposinsistăasuprautilităţiiroluluijucatîn formarea
statuluigrecde către
diverşifactori,precumindependenţa
Greciei,tradiţia"puteriipopulare"a patriarhului
de la
Constantinopol,
condiţiile
stataleinterne,
cuopoziţii
regionale
puternice
şi structuri
sociale
eterogene,
limitarea
influenţei
haiducilor,
politica
militară
defensivă,
Înrolulsăudecentrunaţional,
rolasumat
încădinsecolulal XIX-lea.
Fenomenele
maisusamintite
s-auaflatîn prefacere
continuă
şi potfi
privite,spuneautorul,
dindouăpunctedevedere:
prinprismaroluluipecareI-aujucat"personajele"
private
în fazeledecrizănaţională,
ilustrate
Înlegilepoliticii
externe
aleGreciei;
prinînţelegerea
unui
soi de impermeabilitate
a acestorpersonalităţi
la formelepoliticeale naţionalismului.
Această
transformare
a naţionalismului
grecşipunerea
bazelor
statului
ca"protagonist"
alproblemei
naţionale
suntrezultatul
dezvoltării
celordouăpunctedevedere.
Înfond,scopullucrării
defaţăestedepistarea
proceselor
deschimbare
a acestordouălaturi.Pedealtăparte,delimitarea
geografică
a spaţiului
care
a intratîn atenţiacercetătorului
are în vedereaşa-numitul
fenomen
diaspora,ce a cunoscuto
răspândire
fărăprecedent
atâtîn spaţiulgrecesc
al ţărmului
estical MăriiMediterane,
precumşi în
jumătatea
balcanică
a insulelor
dinnordulGreciei.
Deladezvoltarea
dinperspective
statales-aajuns
lao identitate
indubitabilă
a statului
şi a naţiunii.
Înproblema
grecească
existătotuşi,dupăcumamvăzut,unnucleucentral:marelepericolal
fărâmi
ţăriipermanente,
carea conduslao dezvoltare
nediferenţiată
a relaţiilor
dindiaspora,
cea fost
extraordinar
deutilă,Însine,aşaÎncâtpoporula fostasociatÎnmodpreciscuteritoriul;
darnuaşas-a
întâmplat
şi în diasporă,
Puternica
şi polivalenta
grupare
Irredenta(ogrupare
deosebită
pentruviaţa
comercială
a metropolelor
levantine
şi asiatice,
cumesteşi cazulAlexandriei,
carea rezistat
pânăîn
cel de-altreileadeceniual secoluluial XIX-lea)
nu s-a pierdutde nucleulelenisticîn cadrul
Imperiului
Otoman
şi a datcursunoractivităţi
cuţintăprecisă,
ceţineau,pedeo parte,decontextul
naţionalist,
dar,pedealtăparte,nuseadaptau
foartebinelamodulstatalgrecesc,
deoarece
pentruei
Constantinopolul,
cupatriarhatul
ecumenic,
însemna
centrul,şi nicidecum
Atena,caretrebuiasăfie
simbolul
identităţii
lor.
Astfelcă potii diferenţiate
treigrupeseparate
de luatîn considerare,
şi anume:populaţiile
vechiului
statgrecesc;
Irredenta,careaparţinea
Imperiului
Otoman;
diaspora
europeană,
levantină.
Spaţiultemporalcercetatse întindede la 1870pânăla 1912şi se orientează
cătreproblema
transformării
ideologice
a naţiunii
greceşti,
anul1870relevându-se
dreptcelmaiimportant,
pentrucă
marchează
începutul
exarhatului
bulgar,conduce
la identificarea
uneinoifazeîn dezvoltarea
politică
a sud-estului
Europei,
careînsemnează
o concurenţă
decisivă
pentruaspiraţiile
greceşti
dinImperiul
Otoman,
al căruisfârşitera clarÎn conştiinţa
tuturor,fiinddoaro problemă
de timp.Modelele
argumentaţionalc
şi finalităţilc
Îmbracă.
unnouveşmânt;
întimpulmariicrizedin18751878,
Grecia
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seaflaîn faţauneidileme:să aflecaredintreconflictele
partinice
eraumaipericuloase
pentruea şi
carepartidtrebuiaales,dilemăpăstrată.
şi în următorul
secol,anul1912fiindsituatla sfârşitul
perioadei
studiate,
fiindcăînsemna
începutul
crizeibalcanice
şi marcaşi începutul
războiului.
După
cumseştie,lasfârşitul
anului1922,situaţia
grecilor
dinAsiaMicăa cunoscut
formecatastrofale
prin
exterminarea
populaţiei,
iar MegaliIdea a fost marginalizată
ca dogmăpolitică,războiulavând
repercusiuni
asupra
principiilor
etnica-naţionale
şistatale
dejaînfăptuite.
Cei40deanidela 1870şipână.
[arăzboaiele
balcanice
potiirecunoscuti
cao fazăintermediară.
pentru
ideeanaţională
grecească
modernă.
Existăo grupare
foarteriguroasă
a surselor,
caresuntsistematizate
dupăurmătoarele
criterii:
a. actele
Ministerului
GrecdeExterne
InArhiva
Istorică;
corespondenţa
dintreministere
şiambasade,
regiunile
din
Imperiul
Otoman,
centrele
irredentiste
>-Macedonia
şi Tracia,Constantinopol,
Tesalonic,
războiul
din
1897,al clefţilor,
celdinMacedonia,
din 1903-1908;
documente
austro-ungarc
ş, a" contribuţii
ale
istoricilor
precum
Paparigopoulos;
b.eseuripolitice;
c.memorii
alepoliticienilor,
publiciştilor,
literaţilor
etc.Celemaiinteresante
date,înceeacenepriveşte,
suntcelelingvistice
(referitoare
lao perioadă
detip
koine,existentă
în fiecarelimbă,la transliterări
foneticeşi probleme
de traductologie),
celedespre
Macedonia
şidiasporă,
însălucrarea
cercetătorului
conţine
şiinformaţii
despre
perioada
următoare,
cuatât
maimultcucâtconsecinţe
ideologice
suntresimţite
pânăînprezent
şivizează
nouaEuropă.
Amalia
Voicu
.Enquetes
duMuseedelaVieWallonne",
tomeXX,nDS
233-23677e-78e
annees,1999-2000.
Problematica
abordată
în aceastărevistărezultădinmaterialele
obţinuteprinanchetedirecte
asupraunoraspecteprecise:
MarieTherese
Counet,
Arhitectură
ruralătradiţională,
AlexDomsşi
ReneBellefroid,
Douăanchete
asuprajoculuicubile(1941şi 1998),
AlainColignon,
Etnologia
unei
instituţii
militare.'
naţiuneaarmatăşi tragereala sorţi,RogerPinou,Câtevamicijocuri(îndialect
carolorcgian),
RogerPinou,Cizmelefratelui
saualeunchiului,
Analiza
unuicântecel
dialectal
valon,
Adolphine
Moors-Schoefs,
Documente
dialectale
dinOthee.TerediHesbaye.
Reţineatenţia,din perspectiva
noastră,studiulEtnologia
uneiinstituţiimilişarc:naţiunea
armatăşi tragerealasorţi,încaresediscută
implicaţiile
etnologice
aleuneipractici
a,statului
belgian
dea-şirecrutaforţelearmate(rniliţiile)
prin"tragerea
la sorţi".Ceidesemnaţi
putrm1
fi înlocuiţi
sau
scutiţi(ceibogaţiaveauun statutaparteîn acestsens).Practicaa fost reglementată
prin legi
promulgate
Între1800şi 1804şi s-apăstratşi dupăformarea
regatului
"neutnlşi independent"
al
Belgiei.
"Tragerea
la sorţi",la careparticipau
tineride 19ani,puteafi percepută
caunfelderit de
trecereceanunţasfârşitul
adolescenţei.
Alăturişi în umbraansamblului
deriturisociale,
colective
şi
publicecareînsoţeau
aceastăceremonie,
existauşi o sumeden
iedepracticiindividualizate
sausemiindividualizate,
carefăceauapella religie,la magiesaula ambele.în ziua"trageriila sorţi",cei
Înscrişi
participau
cufamiliile
lorlaslujbareligioasă.
Apoimergeau
lacentrulderecrutare
într-unalai
zgomotos,
avândîn fruntetamburul-major,
iarîn spate- muzicanti.
Sestrigauînjurături
şi cuvinte
provocatoare,
seputeaajungechiarlaincăierări
întretineriidinlocalităţi
duşmane,
iar.Juptelc"
crau
însoţitetottimpuldeprovocări
şireplicipefondmuzical.
Serecurgea,
deasemenea,
înacestscenariu,
la utilizarea
magieipopulareîmpotriva
serviciului
militarprin:automutilare,
talisrnane
(labăde
cârtiţă,sfoarădespânzurat,
monezi
norocoase,
tirdepărdinsprânceană
pusînpantoful
stâng,pământ
dincelcucarese acoperăsicriu!,căiţanou-născutului
- aceastacrasocotitămaipresuschiardecât
moaştele
de sfinţi,maialesdacăerabotezată
o datăcu copilul),oseminte
umane,sfintemoaşte_
Interesante
suntşi superstiţiile
decarcseţineaseamaÎnaintedetragerea
la sorţi:în ajunulseriicând
tânărulum1cază
săplece,elnutrebuiesărăspundă
nimănui
carebatelauşă;săfietrezitdimineata
de
unomîn vârstă(omdebine)cuputeribenciice
cunoscute;
săsescoaledinpatpunând
jos maiîntâi
piciorulstâng;ajunsîn cameracomună
să nuvorbească
fcmeilor
casei,nicimăcarsă nu le salute;
înaintedcplecarei seprcgătcau
9 bani,decâte1()centime,
pe caresă-ideaprimului
săracîntâlnit,
fărăsăseîntoarcă
spreacesta;sănumănânce
înaintedeplecare.
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Doarenumerarea
interesantelor
practici
efectuate
cuacestprilejspecial
neîntăreşte
convingerea
căşi Înţărilecuo vechecivilizaţie
- deşiretrasîn fondulpasiv- folclorul
supravieţuieşte
şi îşi arată
puterea
denecontestat
pecareîncăo areasupraomului
religios
modem.
LuciaBerdan
"EbJll'apCKI1
<jJOllKJIOp".
DbJlrapCKa
AKa,ueMI1J!
na HaYKI1Te,
Hacnrryrsa <DOJIKll0P,
Sotia,
XXVI,nr.l-S,2000.
Dinvarietatea
temelorabordate
în acestenumerevomremarcaimportanţa
cercetării
a trei
aspecte:
simbolul
solar,supranaturalul
şicreştinismul
popular.
Înnr,1/2000,
Valentin
Angelov
investighează,
în studiulsău,simbolismul
solarcasemantică,
apoiprinparalele
culturale,
straturi
dcsemnificatii
şi sacralitate,
pebazaunordatereferitoare
lapietre
de mormânt
aflateîn vestulBulgariei.
Autoruldiscutăpatrutipuride simboluri
solareprezente
pe
pietrelede mormântruraledin vestulBulgariei
(rădăcinile
acestorsimboluri
fiindîn credinţele
precreştine):
1.simboluri
solarelocalizate
în centru!
pietrei,analoage
cusemnulcrucii;2. simboluri
solareantropomorfe,
carepăstrează
urmeale cultuluistrămoşilor
şi tendinţasacralizării
acestora;
3.rozetecu imaginifloraleşi 4. solarizări
alecoafurilor
femeilor
saualecataramelor
de cingătoare
femeieşti
tradiţionale.
Înnr.2/2000,
Svetlana
Petkova
analizează
Supranaturalul
caexperienţă
şi naraţiune,
pebaza
uneianchete
deterenrealizate
întreanii1996şi 1997,în satulGalata.
Autoarea
sereferălapovestiri
despre"contacte
personale"
cucreaturi
miticeşi demonice,
Suntinteresante
înmoddeosebit
relatările
intâlnirilor
"neintenţionate"
(nonrituale)
cu lumeade dincolo,in aprecierea
acestoraun factor
important
decaretrebuiesăseţinăseamafiindtalentul
naratorului.
Stoianka
Boiadjieva,
în studiulSuntem
oaspeţipepământşi înlumeaasta"albă",sereferă
la imaginişi concepte
asupramorţiişi lumiidedincolo,
ca şi la practiciritualerelevante
găsiteîn
satulGalata.
Numărul
3/2000alacesteirevisteacademice
esteaxatpestudiulcreştinismului
popular.Katia
Mihailova,
în articolul
Asupraconţinutului
termenului
creştinism
popularînfolcioristica
slavă,trece
în revistăatâttermenii
utilizaţiîn studiile
referitoare
la lumeaslavă,câtşi pe aceiadinunelestudii
depăşind
arealulslav,pentruideişi noţiunicreştinedinEvanghelii.
Se urmăreşte
şi proeesulde
folclorizare
a principalelor
categorii
creştine,
utilizând
exemplul
opoziţiei
păcat-pedeapsă.
LuciaBerdan

