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FERDINAND
DESAUSSURE,
Scrieride lingvistică
generală,
textstabilit
şi editatde Simone
Bouquet
şi Rudolf
Engler,
cucolaborarea
luiAntoinette
Weil.Traducere
deLuminiţa
Botoşineanu,
Iaşi,
Polirom,
2004,350p.
Scrierile
de lingvistică
generalăconţinmanuscrise
saussuriene
datânddinanii1891,1894,
descoperite
lareşedinţa
geneveză
a familiei
Saussure,
în 1996(şipăstrate
astăzila Biblioteca
publică
şi universitară
dinGeneva).
Alăturidecâtevanotiţepregătitoare
pentrucursuldelingvistică
generală,
suntînsemnări
alemarelui
lingvist
cevorfi fostfolosite
laredactarea
uneiamplelucrăridelingvistică
generală
(dinpăcatepierdută),
în care- dupămărturisirea
autorului
_.se prefigura
o nouădoctrină
asupralimbajului,
concepută
dinperspectiva
raportului
dintrecuvântşi lucrudesemnat,
concepţie
carear fi conduschiarspreo reformare
a disciplinei.
Aici,Saussure
intenţiona
săredefinească
şi să
reanalizeze
conceptele
fundamentale,
să refacăterminologia
lingvistică,
să corecteze
tot ceeace
considera
eronatsauperimat
înştiinţalimbajului.
În volum,pe lângăacestetexteinedite,editoriiau inclus,subnumeledeDocumente
vechi,
scrierile
autografe
aleluiF.deSaussure
cuprinse
înediţiaR.Englerdin1968--1974.
Documentele
noi,ca şi celevechi,oferăcititorului
posibilitatea
de a pătrunde
în laboratorul
creatorului
uneiadintrecelemaicomplexe
şi realistedoctrineastipralimbajului
umanşi de a
descoperi
unSaussure
meditativ
şi ezitant,care-şiconstruieşte
euristica
peunşirdeipotezeşi denoi
intuitii,ce se vorregăsi,abiamaitârziu,la uniireformatori
ai domeniului
(şcoalapragheză,
şcoala
glosematică,
Bloomfield,
Coşeriu
şialţii).
Estecunoscutfaptulcă receptarea
enunţurilor
saussuriene,
şi mai cu seamăacceptarea
distincţiilor
dihotomice
formulatetranşant,
aşacumerauprezentate
înCoursdelinguistique
generale
(elaborat
pe bazacâtorvaînsemnări
ale profesorului
şi a unornotede cursstudenţeşti),
au creat
probleme
chiardiscipolilor
acestuia
(Ch,Bally,A Sechehaye,
R.Godel,
M.Frei,H.Btjrger,
A Meillet,
S.Karcevskij,
M.Breal,M.Grammont
şialţii),dovadă
fiinddisputele
înjurulprillci;flalelor
aserţiuni
alemagistrului.
Estesuficient
să invocăm
problema
definiriisemnului
lingvistic'
şi a caracterului
arbitrar,nemotivat
al acestuia,
cuconsecinţe
în interpretarea
dihotomiilor
semnificant
- semnificat,
sincroniediacronie,
social- individual
etc, problemă
carea suscitat,
peparcursul
intregului
sccol
trecut,dezbateri
În cares-auantrenattoţicreatorii
de doctrine
postsaussuriene,
având,fireşte,ca
principală
sursăşi constant
punctde referinţă
concepţia
lingvistului
genevez.
Maialesdupă1957,
cândR.Godelpublică
sursele
manuscriselor
Cursului
delingvistică
generală,
s-atrecutlao revizuire
a conceptelor
şi a dihotomiilor
saussuriene.
Astfela începutreconstituirea
uneiformedefinitive
a
doctrineilui F. de Saussure,
prin descoperirea
spiritului
autentical gândiriiacestuia.În noile
documente
dearhivă,Saussure
reiacuinsistenţă
discuţia
asupracaracterului
opozitiv
al enunţurilor
lingvistice,
asupraraportului
dintresemnullingvistic
şi termen(considerat
ca factorperturbator
al
ştiinţeicuvintelor),
asupraarbitrarităţii
semnului
lingvistic,
asupracreativităţii
limbajului
şi a rolului
analogiei
înproducerea
acesteia
etc.
Meritulapariţiei
acesteicărţirevineEditurii
Polirom
dinlaşi,care,primaîn lume,s-aangajat
să punăla dispoziţia
specialiştilor
o traducerea acesteicolecţiide texte(inedite)aparţinând
creatorului
lingvisticii
moderne.
Estefoarteprofitabil
pentrutineri,în special,
camariledoctrine
să
fiestudiate
în limbamaternă,
căciastfeleforturile
suntdirecţionate
numaispreînţelegerea
corectăa
problematicii,
şi aşafoartecomplicată,
eliminându-se
posibilele
ambiguităţi
pe carele poateadăuga
lecturaîntr-olimbăstrăină,
chiarbineînvăţată.
ALIL,1.XLIV-XLVI,
2004-2006,
Bucureşti.:p.
277-302
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Traducătoarea
textului,
Luminiţa
Botoşineanu,
şi-aasumato sarcinăgrea,decares-aachitat
curesponsabilitate
şi dăruire.
Bunăcunoscătoare
a limbiifranceze
şitotodată
a concepţiei
saussuriene
(a fostantrenată
la pregătirea
pentrutipara Cursului
de lingvistică
generală,
publicat
totla Editura
Polirom,în 1998),LuminitaBotoşineanu
a realizato traducere
corectă,clară,remarcabilă
sub
aspectul
proprietăţii
termenilor
lingvistici
şial acurateţei
aparatului
critic.
Carmen-Gabriela
Pamfil
G.IVĂNEscu,Cursdesintaxalimbiiromânemoderne.
Editat,adnotatşi prefaţat
de Oana
Popârda,
Iaşi,Editura
Junimea,
2004,270p.
Cartea
conţine
cicluldeprelegeri
desintaxă
ţinute
deG.Ivănescu
laUniversitatea
din11Şi,
înperioada
1947-1948,
multiplicat
larotaprint
şipublicat
subtitlulCursdesintaxa
limbii
române
modeme.
Textul
acestei
ediţiiarela bazăexemplarul
dactilografiat,
completat
cunoteledecursdinanuluniversitar
1948-1949,
aparţinând
unuifoststudent
al său,profesorul
Ştefan
Giosu,
exemplar
confruntat
în parteşicufragmentele
adnotate
deautor,
păstrate
înfondul
Ivăneseu
delaBiblioteca
Filialei
Iaşia Academiei
Române.
Savantul
ieşean
delimitează
încădinIntroducere
celedouăposibilităţi
deinterpretare
a conceptului
de
sintaxă:
pedeo parte,o anumită
partea limbii,
o anumită
categorie
defaptelingvistice,
iarpedealtăparte,
ştiinţacareseocupăcuacestefaptedelimbă,
aşa-numita
sintactică.
Dupăo prezentare
critică
a direcţiilor
principale
înlingvistică,
autorul
întreprinde
o analiză
afrazei.concepută'
caunitate
fundamentală
înanaliza
sintactică.
Seprezintă,
astfeltipurile
defrazăpropuse
delingvistul
ieşean:
frazacunoaştere
(identificată
cu
judecata
dinlogică)
şifraza
practică
(aparţinând
studiului
teoriei
acţiunilor
umane
PentruIvănescu,
sintaxaeste"ştiinţaelementului
formaldinfrază",darşi "ştiinţaformelor
înţelesurilor
frazei"(p. 37).Plecândde la ideeaomniprezenţei
semnificaţiei,
G. Ivănescu
gândeşte
studiullingvistic
În modextensiv,
pânăla a facedinacestao adevărată
teoriea cunoaşterii
(vezi
Prefata).Astfel,el reconsideră
domeniile
sintaxei,
semanticii
şi lexicologiei
şi aratăcă morfologia
esteinclusăîn sintaxă,
ideecarearstalabazauneidiscipline
lingvistice
aparte,morfosintaxa
(poziţie
adoptată,
dealtfel,deuneleorientări
lingvistice
ulterioare),
opusul
sintaxei
nemaifiind
morfologia,
ci
lexicologia,
iaral morfologiei,
nusintaxa,ci semantica.
Constituirea
morfosintaxei
puneÎnvaloare
dimensiunea
semantică
a semnului
lingvistic,
a formelor
uneilimbi(înaccepţiunea
ivănesciană),
Câtpriveşte
pragmatica,
aceastaţineşi desemantică,
şi desintaxă,iarraporturile
semanticii
cusemiotica
şi cupragmatica
SlU1t
considerate
plecând
delarelaţiajormă-conţinut
vs.realitateşi de
la sensulformelor
îndiversitatea
lor.
ÎnPrefaţă,editoarea
insistăasupravaloriidemersului
ştiinţific
propusdeprofesorul
lvănescu,
care,investigând
criticdoctrinele
lingvistice
vechişi moderne
(Humboldt,
Wundt,Portig,Ries,
Saussure,
Meilletş. a.),adunăargumente
în sprijinul
propriei
saleconcepţii,
potrivitcăreiaîn limbă
factorul
logiccoexistă
cucelpsihologic;
pornind
dela această
premisă,
o analiză
judicioasă
a sintaxei
trebuiesă aibăîn vedereanalizagândiriişi totodatăa spiritului
(sentiment,
intuiţie).
Astfel,sub
aspectul
ei sintactic,
limbaromânăesteanalizată
de autorprinprismaantropologismului
lingvistic,
aşadarelinperspectivă
psihologică,
socio-culturală
etc. În concordanţă
cu perspectiva
largă,
integratoare
a autorului,
faptelesintactice
suntabordatedin PlU1Ct
de vederelogic,psihologic,
ontologic,
semantic
şi pragmatic.
Legătura
indisolubilă
întresintaxă,
logicăşi psihologie,
grefatăpe
ideeasaussuriană
de sistem,conduce,
în lucrarealuiG.Ivănescu,
la o simbioză
întrestructural
şi
funcţional,li.ngvistul
oferindmodelede analizăa frazei(teoretică,
practicăşi voliţională)
şi a
elementelor
fundamentale
aleacesteia.
Lucrareaeste,în fapt,o sintezăatât a opiniilorexistenteîn literaturade specialitate,
interpretate
critic(într-undemers
interdisciplinar,
principalele
sursefiindlucrăridelingvistică,
darşi
delogicăşidepsihologie),
câtşia cercetărilor
anterioare
aleautorului.
Cursulde sintaxalimbiiromânemoderne
al profesorului
G.Ivănescu
constituie
o lucrarede
referinţă
pentruistoriateorieisintactice
româneşti,
reprezentând
o etapămarcantă
în evoluţia
acesteia,
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precum
şi o altă"verigă"
dinconcepţia
generală
asupralimbiia savantului
ieşean.
Demersul,
meritoriu,
realizat
deOanaPopârda
- derecuperare
şi derestituire
a acestui
textinedit- poatefi şi lU1
punctde
plecare
pentruaprofundarea
unordirecţii
analitice
avândcaobiectlimbaromână
contemporană.
ElenaDănilă
PsaltireaHurmuzaki:
vol. 1, 340 p.; vol, II, 196 p., ediţiecriticăde Ion Gheţieşi
MirelaTeodorescu,
indicedeRovena
Şenchi,
Bucureşti,
Editura
Academiei
Române,
2005.
A apărutediţiacriticăa PsaltiriiHurmuzaki,
"celmaivechişi totodatăcelmaiinteresant
monument
al limbiişi literaturii
românedelaînceputul
secolului
al XVI-lea"
(Cuvânt
înainte,p. 5).
Primulvolum,realizatde IonGheţieşi MirelaTeodorescu,
cuprinde,
în afaraLUmi
succintCuvânt
inainteal editorilor,
prezentarea
surselorbibliografice,
Studiul
filologicşi Studiullingvistic
al
textului,
Notaasupraediţiei,textulîn sineal PsaltiriiHurmuzaki
şi Facsimile.
Al doileavolum
constituie
Indicele
decuvinte
alediţiei,alcătuit
deRovena
Şenchi.
În capitolul
OpiniiasupraPsaltiriiHurmuzaki
dinStudiulfilologic
se insistăasupraceleimai
importante
lucrăria domeniului,
Psaltirea
Scheianâ
comparată
cucelelalte
psaltiridinsec.XVIşiXVII
tradusedinslavoneşte
(1916),
aparţinând
luiL-A.Candrea,
precizându-se
cămajoritatea
cercetătorilor
aupreluat
opiniile
acestui
autor,setrecÎnrevistă,
pescurt,părerile
diferite
fatădeacestea.
DinDescrierea
manuscrisului
aflăm,întrealtele,faptulcămanuscrisul
Psaltirii
Hurmuzaki
este
înregistrat
subcota3077BA.R,
cuprinde
134de foi,dincaretextulpropriu-zis
al psaltirii
însumează
125de foi.SlU1t
descrisedimensiunile
manuscrisului,
culoarea
cernelii(cafenie)
şi intervenţiile
cu
chinovar.
Scrisulparesă fieal aceluiaşi
scrib,careefectuează
şi multecorecturi,
iarpaginile
prezintă
numeroase
ştersături,
faptceîidetemrină
peeditori
săconstate
căscribul
a făcutşiorevizie
a textului,
În capitolulOriginaluldupă care s-a efectuattraducereasuntretinute,dintreopiniile
existente,
două:ceaa luiCandrea,
careconsideră
cătextuldupăcares-atradusPsaltireaHurmuzaki
esteo versiune
slavonă
apropiată
dePsaltireasârbească
a luiBranko
Mladenovic
(13.46)
şi ceaa lui
Al. Mareş,conform
căreiaoriginalul
ar reprezenta
o altătraducere
slavonă,
carepăstrează
LUlele
particularităţi
alevariantei
Branko
Mladenovic,
cutrăsături
ceseîntâlnesc
înceamai,yeche
traducere
a Psaltiriiîn slavonă.
Concluzia
lacareajungeditorii
estecăPsaltireaHurmuzaki
pa" a fi maiveche
decâtcelelalte
psaltiridinsecolul
alXVI-lea.
..
CelmaiîntinscapitolalStudiului
filologic,
Copiesauoriginal,
tratează,
dupăcumseanunţăşi
dintitlu,o problemă
dificilăşi controversată.
Aducând
în discuţieiniţialpunctulde vedereal lui
Candrea,
anumecătextulreprezintă
autografultraducătorului,
editoriianalizează
părerilecontrare,
care susţincă este vorbadespreo copierealizatădupăo psaltireslavo-rornână.
Principalul
considerent
estefrecvenţa
ridicatăa emisiunilor
de la începutul,
de la mijloculşi de la sfârşitul
cuvintelor,
precum<scâr--băscu,
marcgir.-ea,
pragcurelor>
sauchiarlipsalU10r
cuvinte
întregişia
bourdon-urilor,
aspectediscutate
pe larg(p. 14,15).În susţinerea
aceleiaşi
tezesuntaduseşi alte
argumente:
tăieturi
le şi ştersături
le dintext,faptede grafie,analizate
detaliat(p. 16,17),de tipul
împănratul
în locdeimpăratul,
dzgiceţi,
vaadaudze,
vatradze,uneleinvocate
şidealţicercetători,
şi
frecvenţa
unorslavonisme
precum
oko,moe,vidite,
konecă,
dintrecareuneleSlIDt
şterse,adăugându-se
cuvântul
românesc
corespunzător.
În opiniaeditorilor,
perioada
aproximativă
cânda pututfi realizată
copiaPsaltiriiHurmuzaki
esteintervalul
1491-1516
(înregiunea
Banat-Hunedoara),
textulfiindcopiatapoiînMoldova.
Autoriiediţieiprecizează
că existăpunctecomuneîntrePsaltireaHurmuzaki,
Psaltirea
Scheiană,
Psaltireavoroneţeană
şiceledouăPsaltiricoresiene
(1570şi 1577).
Deasemenea,
searată
că aparconcordanţe
întrePsaltireaHurmuzaki,
Psaltireaslava-română
atribuită
lui ŞerbanCoresi
(1588-1589)
şiPsaltirealuiDosoftei
(1680),
ceeaceseexplică
prinrăspăndirea
PsaltiriiHurmuzaki
în secolele
al XVI-lea
şi al XVII-lea
şi prinfaptulcă "easebucurade o marenotorietate
şi deun
deosebit
prestigiu,
devremece ŞerbanCoresiserefereala ea,deşiaveala dispoziţie
douătipărituri
similareale tatăluisău"(p. 22).Cei doi editorinu excludniciposibilitatea
ca textulPsaltirii
Hurmuzaki
săfifosttipărit(Probleme
defiliaţie).
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Studiullingvistic
debutează
cusubcapitolul
Grafie,
în caresuntexaminate
în specialslovele
cu
valorimultiple.
Uneori,
anumite
sloveauvalorile
celemaineaşteptate,
cumarfi iusulmare(JK),
careare
valoarea
[ă]sau[îl,darşi [ia]îna;.PL
(=iară),Ma;.Ille (=miluiaşte)
şichiar[elînCAI.
a I.I0Y,l.\CKa
(=se
a giudeca),
Confuzii
deacesttipîi determină
peeditorisăconch:idă
că,,neaflămînfaţaunuitextcopiat
de o persoană
puţinfamiliarizată
cu regulilescrieriichirilice
româneşti
şi, în afarăde aceasta,şi
insuficient
deatentăsauinsuficient
depricepută
îndescifrarea
textului
pecareîl copiază.
S-arputeasă
neaflămînfaţaunuicopistcarearealtălimbămaternă
decâtromâna"
(p.29).
În subcapitolul
FoneticaSlll1t
analizate
Vocalismul
şi Consonantismul,
cuprecizarea
valorilor
fiecărei
vocale,
respectiv
consoane,
cuexemple
şitrimiteri
latext.
În ceeace priveştecapitolul
Morfologia,
aparsemnalate,
pelângăformelecurente,
situaţiile
speciale,
cuspecificări
în ceeacepriveşte
frecvenţa,
în cazultuturorpărţilorde vorbire,
începând
cu
flexiunea
substantivelor,
şi sefacobservaţii
asupraarticolului,
adjectivului,
pronumelui,
numeralului,
verbului,
adverbului
şiIocuţiunilor
adverbiale,
prepoziţiei
şilocuţiunilor
prepoziţionale,
conjuncţiei
şi
interjecţiei,
aceasta
dinurmăprezentă
înPsaltirea
Hurmuzaki
printreiexemple
(o,oi,vai).
Lacapitolul
Sintaxa,
searatăîncădelaînceput
că,pelângăinfluenţele
modelului
străinşi unele
particularităţi
specifice
lirnbiitraducătorului,
eventual
a copistului,
textulPsaltiriiHurmuzaki
prezintă
"utilizarea
unorprocedee
maidegrabă
specifice
limbajului
vorbit:interogaţia,
exclamaţia,
în primul
rând,apoio exprimare
maisimplă,
înfrazemaipuţincomplicate,
cupredominarca
coordonării"
(p,48).
De asemenea,
editoriiprecizează
criteriileîn funcţiede careau fost selectatepentruanaliză
particularităţile
sintacticerelevate.Suntsistematizate
faptelede Sintaxapropoziţiei
(subiectul,
predicatul,
acordul
subiectului
cupredicatul,
atributul,
complementul
directşi indirect,
cornplementele
circumstantiale
de loc,de timp,de mod,de cauză,de scop,instrumental,
sociativ,
opoziţional
şi de
excepţie)
şi celedeSintaxa
frazei,coordonarea
(copulati
vă,adversativă,
disjunctivă)
şisubordonarea.
În
cadrulsubordonării
sunt discutateelementele
relaţionale
şi tipurilede subordonate
(subiective,
atributive,
completive
directeşi indirecte
şi circumstantiale:
de loc,detimp,de mod,cauzală,
finală,
condiţională,
concesivă),
Unsubcapitol
aparteesteatribuit
topicii,
tributară
în unelelocurimodelului
slavon,cuprecizarea
că.nu esteexclusă[...] dorinţa
expresă
a traducătorului
dea scoateîn reliefun
cuvânt
maiimportant
dintext"(p.58).Aufostreperate
şimeleexemple
dechiasm
şidislocări,
Lexiculcuprinde,
pe de o parte,analizacuvintelor
dispărute
ulteriordinlimbăsaua unor
cuvintemaipuţincunoscute,
precuma se cumpli« lat.compleo",
-ire)'a se stinge,EIpieri',a se
dupleca« lat.duplicare)
'a seclătina;
a seapleca,a seîndoi', gint« lat.gens,-tem)'neam,popor,
seminţie',
cluciu« v. sI.kljuăi)'tâmplă',conob« v.sl.konobu';
'vas',ispolin« v. sl.ispolinăş
'uriaş',a răsvări« v. sI. rastvarjatiţ'a amesteca',
a celui« v. sl, magh.csalni)'a înşela,a
amăgi',giloşag« magh.gyfJloseg)
'ură'. Pe de altăparte,suntstudiateCuvintecuformesali
sensurideosebitede celecurenteÎn limbaactuală,cumar fi: cuntinri'a pedepsi',getnjruchi
'rudă,neam',beztdmă'prăpastie,
abis',dihanie'suflare',zborr'adunare',a tămădui'a zidi'.
În capitolulFormareacuvintelor
suntabordate,
cu exemplificări
şi comentarii,
aspectele
derivării,
compunerii,
.schimbării
categoriei
gramaticale:
În ceeacepriveştederivarea
cusufixe,se
subliniază
că un aspectimportant
il reprezintă
faptulcă,dintresufixelecelemaiproductive,
cu
excepţialui -ie (de origineslavăşi latină),celelalte- -tor,-ură,-i, -os suntlatine.Pentru
derivarea
cuprefixeestesemnalat
unnumărmicdederivate.
SeremarcăînPsaltireaHurmuzaki
o
particularitate
a limbiivechi,aceeaa prezenţei
unuimarenumărde cuvintefărăprefixulîn-rim-:
bogăţi,dereptare,
cllngiura,
toarce'a întoarce',
vechi'a seÎnvechi'ş.a.
În Notăasupraediţiei,vorbinddespremanierapentrucareauoptatla redareatextuluiÎn
alfabetlatin,respectivtranscriereainterpretati
vă, editoriisubliniază,În spiritştiinţific,că
"soluţiile[...] suntperfectibile,
ceeace înseamnă
că noioferimo ipotezăde lucru,carepoatefi
oricândînlocuităprinalta,avansatăde lll1cercetător
maiavizat"(p. 76).De asemenea,
este
prezentată
manieradearanjarea textuluiîn ediţie(versete,
titlurietc.)şi modalitatea
deredarea
slovelorchiriliceÎn alfabetlatin,cu întregulcomplex
de probleme
pe careîl presupune
această
operaţiedificilă.
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Textultranscris
alPsaltiriiHurmuzaki
ocupă124depaginidinprimulvolumal ediţieişi este
urmatdefacsimile,
realizate
în condiţii
grafice
excelente.
Volumul
al doilea,realizatde RodicaŞenchi,cuprinde
indiceleexhaustiv
de cuvintecare,
poate,ar fi fostmaiuşordeconsultat
dacăalfabetizarea
s-arfi realizatdupăalfabetul
latin,iartoate
cuvintele-titlu
arfi fostredateÎnacelaşialfabet.
Într-adevăr,
dezideratul
editorilor
esteatins.Actualaediţiea PsaltiriiHurmuzaki
esteun
instrument
delucrucarefacilitează
înţelegerea
unuitextcepuneextrem
demulteprobleme,
inprimul
rânddetranscriere,
darşidesintaxă,
morfologie
şilexic.
Mioara
Dragomir
VASILEARVINTE,
Normelelimbiiliterareîn operalui Ion Creangă,Iaşi, Editura
Universităţii
,,Alexandru
IoanCuza",2002,292p.
Volumul
de faţăse înscrieîn liniapreocupărilor
de acumbinecunoscute
ale autorului
privindaspecteale limbiiromâneîn diferiteetapeale evoluţieisale (să amintimaici doar
participarea
sa, ca anchetator
şi coautor,la realizarea
NouluiAtlaslingvistic
român,pe regiuni.
Moldova
şi Bucovina,
publicarea
unuifoartecuprinzător
cursdeIstoriea limbiiromâne,
redactarea
Studiilor lingvisticeintroductivepentru volumeleapărute din Monumentalinguae
Dacoromanorum,
Bibliade la Bucureşti(1688),precumşi numeroasele
salearticolede istoriea
limbiişi deistoriea limbiiliterare).
Creangăs-a grefatîn conştiinţa
românilor
şi în istorialiteraturiiromânenu numaiprin
Amintirile
şi povestirile
sale,ci şi graţielimbiipe careo vorbescpersonajele
dinoperasa,limbă
carea foststudiată
pânăacumîndeosebi
dinperspectiva
functieisaleestetice.
Pornindde la acest
adevăr,V. Arvinteîşi propunesă cerceteze
limbadinoperascriitorului
humuleştean
subun alt
aspect,şi anumemodulÎncareseînscrieea Înprocesul
deunificare
a limbiirdlilâlle
literare,prin
efortulconstantal creatorului
de a Înlocuiuneleformemoldoveneşti
cuc,respondentele
lor
munteneşti,
considerate
maiapropiate
de normaliterară(aceastătendinţăcpeiivăreuneşteşi alţi
scriitori
ai Junimii,
careaurenunţatla anumite
particularităţi
moldoveneşti,
!işacumşi scriitoridin
Muntenia
aupărăsituneleaspecteregionale).
Confruntând
variantele
în manuscris
aleoperelor
lui
Creangă
cuceleapăruteîn "Convorbiri
literare",
"Timpul",
"Curierul
deIaşi",.Almanahul
literar
şi ilustrat",
"Gurasatului"saucudiverseediţiialescrierilor
sale,VasileArvintepunein evidentă
preocuparea
scriitorului
(saua editorilor
săi)dc a înlăturauneleaspectefoneticesaumorfologice
moldoveneşti.
Înacelaşitimp,lingvistul
compară
limbaluiCreangă
cugraiulpopularmoldovenesc
dinsecolulal XIX-lea,
cu normelelimbiiliterareactualeşi cu pronunţiile
unorcuvinteaşa cum
suntînregistrate
pehărţileNALR- Moldova
şi Bucovina
în punctuldeanchetă561,Humuleşti.
Se
fac referirişi la fazemai vechiale limbiiromâne,mai ales atuncicândautoruldoreştesă
demonstreze
evoluţiafoneticăsau etimologia
unortermeni.În afaraconsemnării
temeiurilor
ştiinţificeale demersului
de cercetare(cel mai importantfiind,aşa cumam menţionat
deja,
cvasinoutatea
subiectului
abordat),
Introducerea
ne prezintăşi metodade cercetare,
in faptcea
folosităpentrustudiullimbiiromâneliterarevechidintextulPentateuhului
Biblieide la Bucureşti
(1668),in comparaţiecu cel din ms. 45, al spătaruluiAIi/eseu,şi din ms. 4389,al lui
DaniilAndreean
Panoneanul.
Volumul
cuprinde
patrumaricapitole,
organizate
in funcţiedeapartenenţa
faptelor
delimbă
investigate
ladomeniul
fonetic,
morfologic
şi sintactic,
al formării
cuvintelor
şi al vocabularului.
Probabil
celemaimulteconcesii
făcutedeCreangă
în vederea
evoluţiei
spreo limbăliterară
unitarăsuntde naturăfonetică.
Plecândde multeori chiarde la etimon,lingvistul
ieşeanarată
cauzeleevoluţiilor
foneticediferiteîn graiurilelimbiiromâne.Iatăexemplul
pentrunor,norişi
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nour,nouri:"Ultimavariantă
estenormală
în graiulmoldovenesc
şi provinedinv.rom.nuăru«
lat.nublum)> "noor> nour,varianta
nor,muntenească,
provine
dinaceeaşiformăv.rom.nuăru,
darcuo evoluţiefonetică
diferită:"noor> nor[...].LaCreangă
seîntâlnesc
ambelevariante,
semn
al uneioscilaţiia autorului
întrenormalingvistică
moldovenească
şi normaliterarăpromovată
în
scrierilemunteneşti"
(p. 29). Exemplelede oscilaţiiÎntre variantelemoldoveneşti
şi cele
munteneşti
suntnumeroase.
Pe de altăparte,se aduceîn discuţiefaptulcă,uneori,în virtuteatendinţei
de înlocuirea
formelor
moldoveneşti
cu celemunteneşti,
considerate
maiaproape
denormelelimbiiliterare,se
ajungela uneleerori,variantele
moldoveneşti
fiindde faptcelecorecteşi justificate
dinpunctde
vedereetimologic.
Deexemplu,
în locdesecvenţe
fonetice
conţinând
o consoană
pronunţată
durşi o
vocalăă sauâ, ca efectal velarizării,
întâlnim,
în unelecuvinteîn careacesteasuntmotivate
etimologic,
variante
cue,Î, carenusuntacceptate
delimbaliterară:
"Verbul
a aţâţa« lat."attîtio,
-are< tîtîonem
'tăciune')aresilabaţâ Încădinepocadeformare
a limbiiromâneşi esteinregistrat
cu aceastăformăîn toatelucrările
de lexicografie
româneşti.
Prinfalsăregresie,
la Creangă
găsim
varianta
cuţi, a aţiţa"(p.64).Esteşi cazulcuvintelor
uriciunea,
uricioase,
folositede Creangă
in
loculvariantelor
cu velarizare,
justificate
etimologic
- urâciunea
şi urâcioase.
În urmaaceluiaşi
fenomen
defalsăregresie,
ivitdindorinţa
dea folosivariantele
fonetice
cepăreaua fi compatibile
cu
normaliterară,
aurezultatşialteformehipercorecte:
vrândsăcorecteze
formele
moldoveneşti
şăleşi
şăde,scriitorul
le înlocuieşte
cuşeleşişede,formecareseaflăîn contrast
cu variantele
literaredin
prezent
- şale,şade.
În capitolul
aldoilea(Morfologia.
Sintaxa)
suntstudiate
diverse
aspecte
gramaticale
specifice
limbiiluiCreangă,
insistându-se
asuprainconsecvenţelor
autorului
rezultate
dinaceeaşipreocupare
de a renunţala variantele
moldoveneşti
în vederearealizării
uneinormeliteraremutarea limbii
române.
Pentrufiecarepartede vorbiresuntanalizate
deosebirile
înraportculimbaliterarăactuală,
cuformularea
explicaţiilor
derigoare.
Esteevidenţiată,
deexemplu,
prezenţa
unorformediferitein
raportcunormalimbiiliterare
actuale
încazulpluralului
unorsubstantive
(talpe,faţădetălpi;barbe,
faţădebărbietc.),coexistenţa
în texteleanalizate
a formeiunicea articolului
posesiv-genitival
(a),
specifică
graiurilor
moldoveneşti,
cu formelediferenţiate
în funcţiede genşi număr,caracteristice
limbiiliterare
deastăzi.
Aşacum,dinpunctdevederefonetic,
limbadinoperaluiIonCreangă
nueste
dialectală,
tot astfelnu poatefi acceptată,
credeautorul,niciopiniaconform
căreiaaceastas-ar
caracteriza,
dinpunctde vederegramatical,
prinaspectedialectale.
În cadrulsubcapitolului
referitor
la substantiv,
câtevapaginisuntconsacrate
analizeitoponimelor
şi antroponimelor
întâlnitein
operascriitorului
humuleştean.
Ultimapartea lucrăriieste dedicatăstudieriilexiculuidin scrierilelui Creangădin
punctulde vedereal provenienţei
(elementelatinemoştenitesau împrumuturi,
elementede
origineslavă, turcească,grecească,maghiară,germană,ţigăneascăsau diverseexpresii
idiomatice
etc.),al grupurilor
onomasiologice
(viaţaspirituală,
calendarul
bisericesc,
măsurarea
timpului,numeledracului,superstiţii,
obiceiurila înmormântare
etc.)şi al semanticii
(sensuri
speciale,calcurisemantice).
Pasionat
de studiuletimologic
al limbiiromâne,
VasileArvinte
propune,
peparcursul
întregii
lucrări,
explicaţii
noiprivindoriginea
anumitor
cuvinte.
Deexemplu,
autorul
aratăcăa dezmierda
nu
provine
dinlat.merda,-ae'excrement',
cidin< lat."dis-maerido,
-ăre'a il trist','a fi mâhnit','a fi
abătut';'a jeli','a deplânge'
(p.125).Discuţii
etimologice
suntfăcuteşi pentrutermeni
ca:chilotă«
germ,Phuhl'pernăumplută
cupene'),a desfăta« *dîs-fetă,
-ăre'a simţio plăcere,
a sedelecta'<lat.
"dîs-fetido,
-ăre),deşanţ« de + şanţ,undeşanţestegerm,Schanze
'aruncare
norocoasă
la zaruri'),
huciu« ucr,hustjj'des',husăa1.'desime',
'sucdens';2. 'drojdie',
'sediment'),
perjă( <perj< gerrn.săs.Piarschş,
poştă'unfeldealice'« germ.Postenţ,
poznă« germ.Possen'festă','poznă'),
ţencuşă
« magh.cinkos,
cinkus)
etc.
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Listaîncaresuntinserate
lucrările
dereferinţă
şiceadeabrevieri,
precum
şiIndicele
decuvinte
şi
forme(undecuvintele
analizate
în lucraresuntinventariate
în funcţie
deprovenienţa
lor dacoromână,
aromână,
meglenoromână,
istroromână,
franceză,
friulană,
italiană,
portugheză,
spaniolă,
latină,slava
veche,bulgară,
cehă,polonă,
rusă,greacăetc.)întregesc
caracterul
ştiinţific
riguros
alacestuivolum,
o
contribuţie
demarcăîndomeniul
istoriei
limbii
române
literare.
Daniela
Butnaru
HILDRUN
GLASS,Minderheit
zwischen
zweiDiktaturen.
ZurGeschichte
der Judenin
Rumănien.
1944-1949,
MUnchen,
R.Oldenbourg
Verlag,
2002,338p.
SubsiglaInstitutului
deStudiiSud-Est
Europene
delaMunchen,
apăreaÎnanul2002o lucrare
de interesdeosebitpentrupubliculromânesc,
a cercetătoarci
HildrunGlass,cu titlulMinderheit
zwischen
zweiDiktaturen.
ZurGeschichte
derJudeninRumănien.
1944--1949
[Ominoritate
Între
douădictaturi.
DespreistoriaevreilordinRomânia.
1944-1949].
Specializarea
pe aceastăliniede
cercetare
îi permite
autoarei
să-şitrasezeundrumpropriu,
dar,pânăla urmă,nulipsitdedificultăţi,
avândîn vedereariarelativnecunoscută
pecareo sondează,
aşacumpoatefi focalizată
eadeacolo,
dinsegmentul
apusean
al EuropeiActivitatea
a implicat
şi o componentă
didactică,
prinsusţinerea
unuiseminarde istoriaEuropeide Est şi Sud-Estla Universitatea
.LudwigMaximillian"
din
Munchen,
faptcareatestăinteresul
pentruaceastăariegeografică.
Justificarea
Întreprinderii
salese
Înscrieîn efortulconcertat
de recuperare,
pe careistoricii
şi cercetătorii
germani
îl depun,odatăcu
deschiderea
oferităde anul1989.HildrunGlassa participat
frecvent
în România
la manifestări
şi
simpozioane
cu tematicăistoric-minoritară,
ca, de exemplu,
la cel desfăşurat
în 2002,cu tema
Deportări.
Tratarea
germanilor
şi a altorminorităţi
inRomânia
comunistă.
Recunoaşterea
activităţii
ei sefinalizează
cuobţinerea
în acelaşiana premiului
"George
Bariţiu"
pentrulucrarea
Contribuţii
la
cunoaşterea
istorieisaşilortransilvăneni.
Unalttitlucareseînscrieîn seriapreo\ipărilor
privitoare
la populaţia
iudaicădinRomânia,
Zerbrochene
Nachbarschaft:
dasdeutsch-judişche
Verhăltnis
in
Rumănien,
1918-1938
(Vecinătate
întreruptă:
legăturigermano-române
i'nRomânia,
1918-1938J,
aparemai devreme,
în 1996.Documentarea
s-a făcutîn Bucureşti,
Iaşi şÎ Tel Aviv,autoarea
beneficiind
desprijinul
unoristoricişicercetători
dincentrele
maisusamintite.'
Revenind
la studiulde faţă,autoarea
se ocupădeprocesul
de asimilare
şi integrare
forţatăa
minorităţii
evreieşti
înnaţiunea
detipnou,comunist.
În 1949existau
doardouăorganizaţii
legalecare
reprezentau
interesele
evreilor:
Federaţia
Uniunilor
deComunităţi
Evreieşti
dinRomânia
şi Comitetul
Democrat
Evreiesc.
Acestea
eraustructuri
docileînmâinile
regimului,
iarla conducerea
lornuseaflau
decâtmembri
aiPCR.Volumul
estestructurat
pedouăcoordonate:
primasereferălaevreiiromâni
după
dictatura
Antonescu,
ceadea doua,ladiminuarea
identităţii
etnoculturale
întimpulregimului
comunist.
Problemele
abordate
sunt:anularea
drepturilor,
efectele
exterminărilor
,,înmasă",trecerea
în revistăa
organizaţiilor
sioniste,
mergând
pânăla analiza
procesului
deîntrajutorare
prinintermediul
structurilor
evreieşti
interneşi internaţionale,
înlăturarea
legislaţiei
antisemite,
rutelede ernigraţie
cătrePalestina,
respectiv
cătreIsrael.În a douasecţiune,
cercetătoarea
acordăatenţiesporitătacticilor
PCRpentru
"conectarea"
sectorului
evreiesc
lanoilecondiţii,
reacţiaminorităţii
evreieşti
laacestproces,
precumşi
antisemitismul
dinviaţapolitică
românească
în perioada
1944-1949.
în ultimele
pagini,Hildrun
Glass
reproduce
datelestatistice
oferitederecensărninte
alepopulaţiei
evreieşti
peregiunişi apoilanivelde
oraş(Iaşulocupaloculal IT-lea
dupăBucureşti)
şiface,deasemenea,
oradiografie
a ocupaţiilor,
deunde
seobservă
diferenţa
nesemnificativă
dintreceiimplicaţi
înservicii
şi comerţşi miciimeseriaşi,
ceeace
nuconfirmă
prejudecăţile
curente.
Estedetaliat
numărul
ernigranţilor
cătrePalestina
şi Israelîntre1939
şi 1955şi esteprecizat
procentul
dereprezentare
al evreilor
în Partidul
comunist.
Concluzia
pe careo
trageautoarea
estecă minoritatea
evreiască
dinRomânia
a plătitpreţulsubzistentei
atâtdictaturii
de
dreapta,
câtşiceleidestânga.
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Volumul
reprezintă
unpunctdeplecareatentdocumentat
şi structurat
pentruceiinteresati
de
contextul
politicşi economic
al aceleiperioade,
evreisauneevrei,
meritulcercetătoarei
rezidândîn
tonuldetaşatpe careîl adoptă.Istoricul
literarse simterealmente
avantajat
deinformaţiile
aflatein
paginilestudiului,
unghiulde evaluarea scriitorilor
contemporani
dinperspectiva
evenimentelor
analizatede HildrunGlasslărgindu-se
apreciabil.
Ceeace impresionează
la aceststudiueste
tonalitatea
în generalneimplicată,
lipsităde patetism,
a comentariului,
deşipericolul
implicării
emoţionale,
atuncicândseabordează
temaholocaustului,
îşifacesimţităprezenţa,
într-omăsurămai
maresaumaimică.Pentruceimaipuţininformati,
o analizăîn contexteuropean
ar fi restabilit
echidistant
poziţiacercetătoarei
delaMunchen
şi,deasemenea,
o listădelucrărialeacesteia
arIl fost
maimultdecâtbine-venită.
Nicoleta
Borcea
SERGIUPAVELDAN,Povestirile
în ramă.Ipostazeuniversale
şi româneşti
ale unei
structuri,
ediţiaa II-a,Piteşti,Editura
Paralela
45,2003,176p.
În aceastăcarte,criticulşi profesorul
clujeanSergiuPavelDanreconstituie
profilulunei
modalităţi
narativedeosebitde prolifice- povestirea
în ramă.Cunoscute,
de asemenea,
şi sub
denumirile
de povestiriîn cadru(jramestoriesşori în sertare(romansil tiroirsş,în seriiori
decameronice,
acesteRahmenerzâhlungen
presupun.una sau mai multesuite de naraţi
uni
independente,
înruditetematicşi depănate
în temeiuluneiinvoieli
saual uneiconvenţii
dintrenişte
emiţătorişi receptori"
(p. 5). Dintruînceput,se afirmăcă povestirea
decameronică
nu trebuie
confundată
curomanul,
darnicicuo altăformăepică,numită
aceasta
deautorpovestire
înpovestire.
Aşadar,nu putempunesemnulegalităţii
întreun roman,construit
în jurulunuipersonaj
central,caredeţineroluldeliantal ansamblului,
şi o naraţiune
în ramă,deosebită
"prinalăturarea,
prinjuxtapunerea
sau perindarea
unorepisoadeşi personaje
disparate,
independente
din unghi
narativ"(p. 5).Unexemplu
elocvent
datdecriticesteHanuAncuţei,
numitde celemaimulteori
impropriu
.roman",formatînsădintr-o
suitădepovestiri
independente
întreele.
Lafeldeimportantă,
deşimaigreudesesizat,
esteşidelimitarea
dintrepovestirea
însertareşi
povestirea
înpovestire.
,,Prinaceastădinurmăstrăveche
modalitate
- mijlocaşadariarnu specie
autonomă
- naratorii
detoatămânadintotdeauna
audoritsăofereo altăpârtieepică,unnouregistru
expozitiv
naraţiunilor
lor[...]. Uniiautori- spreexemplu
GuydeMaupassant,
VasileVoiculescu
sau
PavelDan- utilizează
nivelulpropriei
relatări
doarcapeunpreambul-pretext
alnaraţiunii
principale
pe careo încredinţează
naratorului
uneipovestiri
în povestire"
(p.6-7).Existăînsă,se observă
în
continuare,
contexte
în careceledouămodalităţi
epiceseîmbină.
Lao asemenea
situaţie
asistăm
în
O mieşi unade nopţi.Aici,în interiorul
unui"sertar"narativ,
întâlnim
demulteori"suprapunerea
sistematică
a maimultornivelurialepovestirilor
în povestire,
- ceeace vaIl contribuit
dinplinla
apariţia
confuziei
dintreceledouăplanuri
narative
eterogene"
(p.7).
Incontinuare,
autorulstabileşte
existenţa
a douătipuridepovestire
Însertare- dedataaceasta
distincţia
avândla originenucriteriitehnice,
narative,
ci deordintematico-tipologic
-, tipuloriental
şiceloccidental.
Primulestecaracterizat
de.rezistenta
tradiţie
răsăriteană
a aservirii
supuşilor
[...] de
cătreconducătorul
atotputernic"
(p. 8).Mersulînainteal povestirilor
amânăexecutarea
sentinţei.
Referitor
la tipuloccidental
de povestire
cu sertare,"esteinteresant
de observat
că şi de astădată
pretextul
narativimaginează
ivireauneirestrişti
în viaţaoamenilor"
(p.11).AClUn
avemdea facecu
o calamitate
careîi împinge
peoameni
săsereunească
şisărezisteprinascultarea
poveştilor.
Câtpriveşte
stabilirea
cuprecizie
a genului
căruiapovestirea
în ramăîi aparţine,
lucrurile
sunt
destulde neclare.Dacăromanulesteo speciea epicului,
ClUU
ar puteafi clasificate
acesteframe
storieslÎn schimb,desprepovestirea
în povestire,
de dataaceasta,
criticulajungela concluzia
că
aceastanu constituie
o specie,ci doaro tehnică
discursivă.
Povestirea
înramăîi esteînsăsuperioară
şimerită,înconsecinţă,
calificativul
despecie.
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Deşitotatâtdevecheprecum
tragedia,
spuneSergiuPavelDan,povestirea
în sertare
a rezistat
pânăÎnzilelenoastreînpeisajul
literar.Probabil,
însă,căeaartrebuiprivităcao subspecie
a genului
epic,careoferăun mijloccomodşi eficientde asigurare
a "autenticităţii"
şi credibilităţii
faptelor
relatatedeunprimnarator.
Scenariul
narativalpunerii
înramăeste,dealtfel,desÎntrebuinţat
azişiîn
tehnicacinematografică,
pentrucăoferămultiple
posibilităţi
defocalizare
a acţiunii.
O altă observaţie
importantă
făcutăde autorullucrăriiare în vedere"posibilitatea
unor
conlucrări
instructive
întrenaraţi
unileîn ramăşi roman,
în condiţiile
menţinerii
statutului
propriu
de
cătrefiecaredinceledouăcategorii
literare"
(p.6).Putemvorbideci,în cazulanumitor
opere,de
suprapunerea
a douăspeciiepice:Manuscris
găsitlaSaragosa
delanPotocki
ilustrează
acestlucru.
Capitolele
următoare
seopresclamaimulteopereliterareaparţinând
specieiepiceîn discuţie:
Decameronul,
Povestiri
dinCanterbury,
Omieşi unadenopţi,Manuscris
găsitlaSaragosa
suntdoar
câtevadintrescrierile
respective.
Seporneşte
defiecare
datădeladatebiografice
şideistorieliterară,
urrnărindu-se
receptarea
operelor
în cauză.AflămastfelcândajungO mieşi unade nopţisă fie
tradusepentruîntâiaoarăîn Europaşi desprefiliaţiileşi ecourilestârnitede celebrele
poveşti
orientale,
precum
şi căromanul
contelui
Potocki,
carea circulat
maiîntâiînmanuscris,
s-abucurat
de
unîntârziat,
daruriaşsuccespostum.
îşi vafi avutîn vederecontele
polonez,
la aceaepocă,posibilii
cititoriamatoride istorisiricu tentăsupranaturală?
Răspunsul
afirmativ
estecel maiindicat,din
moment
ce scriitorul
construieşte
o elaborată
strategie
discursivă,
aşacumobservă
şi criticulclujean.
În tramanaratiunii
se îmbină,extremde original
pentruvremeaaceea,feericulcu elemente
detip
horror,propriiromanului
goticplecând
delaCastelul
dinOtranto
deHorace
Walpole.
Luând
în calcul
planurile
naraţiei,
precumşi modulîn careprotagonistul
le reuneştexse
ajungela concluzia
că "avem
suficiente
temeiuri
săsocotim
Manuscris
găsitla Saragosa
nuunroman,
nicimăcarunullabirintic,
cio
reprezentativă
culegere
modernă
depovestiri
inramă"(p.82).
Reprezentantul
german
alpovestirii
,,î:nrărnate"
esteuirnitoru1
Wilhelm
Hau1T,
cualsăuAlmanah
de
basme
peanul1826.Scriitorului
nu-ivafi datsătrăiască,
dinpăcate,
maimultde25deani.Însăaceste
povestiri,
deobogăţie
tematică
remarcabilă,
reflectă
opersonalitate
ieşitădincomun,
o compoziţie
narativă
modernă
şi unoriginal
moddecomunicare
al diferitelor
niveluri
alenaraţiunii.
Basmele
luiHauffpotti
cititeastfelnunumaidecopii,ci şi deadulţi.
Defapt,această
calitate
le esteconferită
prinfaptulcăse
situează
undeva
lajumătatea
drumului
întrepoveste
şipovestirea
fantastică.
Dacăîntânwlările
dinpoveştile
fraţilor
Grimm
îimaipotsperia
doarpecopii,
înschimb,
celealeluiHanff,
precum
şiPersonajeJe
lui,oferă
ununivers
ficţional
maitensionat
şimaiapropiat
depercepţia
modernă.
"
Exponenţii
româniaigenului
la careseopreşte
autorulsuntMihailSadoveanu,
MirceaEliade
şi VictorPapilian,Fireşte,operasadoveniană
cea mai elocventăpentruilustrareapovestirii
"înrămate"
esteHanuAncuţei.
Reunirea
personajelor
la han,în vremuri
tulburi,constituie
pretextul
declanşării
şiruluide povestiri.
Criticulurmăreşte
să surprindă
în textulsadovenian
eventualele
elemente
narativeinovatoare
în raportcu altescrieride gendinliteratura
universală.
Oricetext
narativ,
regulădela careniciHanuAncuţei
nuseabate,arela bazăcategoria
literarăa timpului;
de
fapt,în interiorul
acesteilumiimaginare
putemaveadouăsaumaimulteplanuritemporale,
în funcţie
de complexitatea
acţiuniirelatate.Povestirea
are,prinurmare,douăpaliere:primulesteacelaal
discursului
verbal,al ennnţării,
carene introduce
în cel de-aldoileaplan,al lumiinaratesaual
diegezei.
Darcumaltfelar puteafiinţaepiculdecâtetalându-se
pe maimulteplanuritemporale,
povestite
cititorului?
Esteceeaceobservă
şi SergiuPavelDan:momentul
întâlnirii
la hanconstituie
unprimchenartemporal,
celalprezentului
narării.
Acestuia
i seopunetrecutul
aproape
.fabulos",
de
poveste,constituit
dinistorisirile
personajelor
sadoveniene.
Pornindde la toposulhanului,criticul
consideră
că HanuAncuţeise înrudeşte
cu Povestirile
din Canterbury
ale lui Chaucer.
Se poate
observa
prezenţa
constantă
a unuiastfeldereperspaţial,
hanul,înmultedinpovestirile
în sertare;
el
apare,deasemenea,
încartealuiPotocki,
precum
şiînbasmele
luiHauff
Câtpriveşte
prezenţa
modalitătii
povestirii
"înrămate"
în operaluiMirceaEliade,autoruleste
destuldesceptic.
Şi,totuşi,el e depărerecăLaţigăncisauDomnişoara
Christina
conţinnucleeale
unorframestories.Nualtcevaar fi, în La ţigănci,povestea
intercalată
în textpe careSiminai-o
relatează
lui Egor.Apoi,"predilecţia
pentrutipulGavrilescu
de protagonist,
structural
dispussă
povestească"
(p. 152)ar constituimI al doilea"factorprielnicgenului".Podul,apropiatăde
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modalitatea
narativă
a puneriiîn ramăprinprezenţa
a treibărbaţicarefolosesc
prilejuluneicălătorii
pentrua povesti,nu constituie,
totuşi,un exemplu
în aceastăprivinţă.Într-adevăr,
aici Eliade
aglomerează
într-omanierădestulde obositoare
"aproapetoate obsesiilemitice-filosofice
şi
rezolvările
tematico-tipologice.
Poduldevineastfelo colecţiede parafraze
rezumati
ve aletemelor
cunoscute,
lU1breviar,lU1compendiu,
un dicţionar
explicativ
al întregiisalecreaţiibeletristice"
(p. 147).Înschimb,
personajul
Zaharia
Fărâmă
dinPestradaMântuleasa
poatefi considerat
pedrept
cuvânto Şeherezadă
modernă,
ceîşifoloseşte
priceperea
depovestitor
pentrua amânao sentinţă,
dar
şi pentrua dezvălui
eventuale
elemente
de mit,întârnplări
straniiorifantastice
carear guverna
în
ascunsmersulobişnuital lucrurilor.
Referindu-se
la cunoscuta
povestirea lui Eliade,criticul
desfăşoară
un ampluşi eruditcomentariu
asupradeclanşării
mecanismului
sertarelor
narative,
De
aceastădată,searată,personajul-narator
esteîndeajuns
debineconturat
catipumanşi,deasemenea,
foartepotrivitroluluide bătrâncare,sub aparenţaincurcăriiplanurilortemporale,
relatează
anchetatorilor
comunişti
o seriedeistoriide-adreptul
fabuloase.
Îndiscursul
fostului
învăţător
aparo
mulţime
defiguridintrecut:elevulsăuLixandru,
Iozi,fiulderabin,Oana,femeiagigantică
ş.a Iarăşi
observă
foarteinspiratautorulcăpersonaje
precum
prezicătoarea
Leanasaufrumoasa
Arghira
trimit
la alte naraţiunieliadeşti,putându-se
vorbiastfelde lU1intertextcomunprozeilui Eliade.
Nelimitându-se
doarladescrierea
atributelor
proprii
unorframe
stories,SergiuPavelDancontinuă
cu
o seriede considerente
privitoare
la eventuala
fantasticitate
a povestirii
în discuţie.
În cazulde faţă,
concluzia,
foarteîndreptăţită,
estecănuexistăaiciunfantastic
autentic;
sepoatevorbimaicurândde
fabulos
saufeeric,întrucâtevenimentul
supranatural
seproduce
undevaîntrecut,iarcititorul
ascultă
doaro relataredestulde vagădespreacesta.Aşadar,
celebra
ezitaretodoroviană
nu seproduce,
iar
lecturatextuluinuprovoacă
sentimente
de spaimă,
ci doardeuimire.Ezitarea
şi spaima,
transmise
concomitent
receptorului,
ar institui- consideră
teoreticieni
mairecenţi,precumJeanFabrefantasticul
canonic.
Eliadese aşază,maicurând,
în descendenţa
fantasticului
romanticilor
germani
Prindistribuirea
materialului
epic,bazatpe o temporalitate
multiplă,micro-romanul
Pe strada
Mântuleasa
aretoatedrepturile
dea ficonsiderat
o "povestire
înramă".
Concluziile
sunt,practic,o invitaţie
la continuarea
încercării
de definirea acesteimodalităţi
narative,
autorulafirmând
că "investigaţia
de faţănupretinde
şi nicimăcarnutindesă-şiepuizeze
vastulobiect"(p. 172).Şiînaceastă
carte,SergiuPavelDandădovadă
deaceeaşi
erudiţie
cucarenea obişnuit
dinaltelucrări.
Amplitudinea
demersului
criticnuminimalizează
cunimicfarmecul
acestor
analize
bazatepebogateşiinspirate
prospectări
înliteratura
românească
şiuniversală.
AnaAlexandra
Zăstroiu
LIVIUPAPUC,
LeeaMorariu.
Studiumonografie,
Iaşi,Editura
Timpul,
2004,308
p.
Nu-idemirarecăLiviuPapucs-aoprit,înstudiulsăumonografie
(apărutlaEdituraTimpul),
asupraunuicemăuţean,
Bucovinean
el însuşi,bibliofilul
nostruare fărădoarşi poateo afinitate
profundă
cu tot ce provinedinspreacelemeleaguri.
Şi-aalessă tratezein extenso
"viaţaşi opera"
unuicărturar
desprecarecutoţiamauzit,dardesprecarenupreaseştiemarelucru- LecaMorariu.
Subiectul
li s-arputeapăreaunoraşi altoraaridsau,mărog,lipsitde spectaculozitate.
Parcurgând
însăfărăparti-pris-iui
consistentul
studiu,scepticii
şi cârcotaşii
voraveao maresurpriză.
Condeiul
suplual cercetătorului
imprimăo alură agreabilă,de un firescconvingător,
unui demers
istorice-literar
care- vezişi impresionanta
bibliografie!
- a presupus
o stăruinţăde cursălungă.
Nimicdincrispările
şiscorţoşenia
unorlucrări
deacesttipnuîngreunează
lectura.
Puzderia
dedate,culese
uneori
deundenicicugândul
nugândeşti,
suntabsorbite
într-un
discurs
fluent,limpede
şiatrăgător,
deo
acurateţe
care,datăfiinduşurinţa
exprimării,
nu lasăsă se întrevadă,
decâtpentruun ochiavizat,
considerabilul
efortîntreprins
deLiviuPapuc,
cuodestoinicie
întrutotulvrednică
dea fiapreciată.
Ca să laseimpresia,
carenu-idoaro impresie,
că ştie-tot,undenu a scotocitmonograful,
stăpânit
el însuşide"înclinaţia
firească
a bucovinenilor
spredateexacte,probante"?
Sursele,
dintre
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careunele,cu siguranţă,
anevoios
dibuite,suntfel de fel:tradiţiide familie,comunicări
orale,
descoperiri
în arhiveşimuzee,bachiarmatricole
şcolare,
condici
parohiale,
cărţipoştale,
adnotări
pe
vechibroşuri,
inscripţii,
casănumaivorbim
defileleplinedemărturii
dinjurnalulluiLecaMorariu,
Atuncicândfirule preaîncâlcit,LiviuPapucîşi exersează,
cu o fineţeîn afaraoricăreiostentaţii,
spirituldediscernământ.
Cândspaţiuldocumentar
prezintă
lacune,le suplineşte
prinmicijocuride
imaginaţie.
Daro imaginaţie,
se cuvineadăugat
numaidecât,
laobiect.Oricum,
nupierdenimicdin
vedereşi,dinaproape
Înaproape,
dinarticolîn articol,dinstudiuîn studiu,dinopÎn opuscul,
cu
graţieşi minutie- formulă
careîl defineşte
-, configurează
portretul
unuibucovinean
respectabil,
Alexandru
(Leca)Morariu
"ot"Cernăuţi.
O figură,sărecunoaştem,
nu de primulplan.Ceeace nu înseamnă
cănumerităadusă,sub
luminiocrotitoare,
la rampăDe ce ocrotitoare?
Pentrucă, născutîntr-oprovincieurgisităde
Dumnezeualecăruiraţiunidemulteorinicidracu'nuleÎnţelege
-, născutdeciîntr-unvitregit
colţ
delume,supuscalvarului
unorrepetate,
tragicerupturidepatria-mamă,
LecaMorariu
nua fostnumai
controversat,
cişi ostracizat,
într-omanieră
care,maialesînamurg,a devenit
penibilă
şirevoltătoare.
Ocolit,
ignorat,
uitat,oJX.'I1l
luice soartăputeasăaibă?Gestulreparator,
iată,îl săvârşeşte
LiviuPapuc,
căruia
dicţionarele
îidezvăluie,
într-o
paranteză
derutină,
omisterioasă
identitate
- P.Morariu.
Dupătipiculoricăreimonografii,
autoruldesfăşoară
sistematic
traiectoria
existenţei
şi il
activităţii
personagiului
pecarel-aselectat.
Ambianta
familială,
studenţia,
stagiulmilitar,
drumeţiile,
deplăceresau"exploratorii",
pătimirile
tânărului
"Învâltoarea
războiului"
şi,ladreptvorbind,
Întot
restulvieţii:boli,refugiidramatice,
iarapoi,[malulÎntristător.
O!umepreapuţinştiută,aceeaa
Bucovinei
culturale,
e restituită
în paginialerte,deundiscretataşament.
Unclimat,cu specificul
şi
maicu seamăcureflexele
cruciice i-afostdatăaceleipărţideMoldovă
s-opoarte.Numeaproape
necunoscute,
numeciudate,
numeînsemnate.
Bucovina
rediviva
...
În centru]naraţiunii,
cumse şi cuvine,
profesorul
LecaMorariu,
cuviaţaluiagitată,
plinăde
neastâmpăr
şi de elanurifăptuitoare.
Energic,entuziast,
axându-şi
existenţa
pe valorilemorale.
Temeinic
şi fermîn întreprinderile
pe carele iniţiazăsauîn carese implică.
Astfel,cu multiple
înzestrări
şi într-opreacurată
lumină,
ni-lînfăţişează
monograful.
Unmentorcultural}Jn
director
de
conştiinţă.
Unmodel.Opersonalitate
deunproteism,
cemaiîncoace
şiîncolo,renascentist:
împătimit
culegător
de folclor,etnograf,
dialectolog,
cumetodice
preocupări
de filologie
şi distilistică,critic
literarslobodîn efuziuni
lirice,istoricliterarcamchichiricios,
cu fanatismul
amăh1intului
("veşnic
măturător
Îngrajdurile
luiAugias"),
eminescolog
posesivşi arţăgos,
comentator
fih al luiCreangă,
editorde texteacoperite
de colb,pedagog,
"diriguitor
de reviste".Şi încă iubitorde arteplastice,
iscusitinterpret
la câtevainstrumente,
în fine,scriitor.
° fi adevărat,
nuavemmotivesăne îndoim,
darparcăpreasuntmultedarurile
acestui.risipitor".
Restituirea
tindepealocurisăcapeteo tentă,să
spunem
aşa,promoţională
O pedalămoderatoare,
Înafarădeceaplasată,
strategic,
în ultimafrazăa tezei,n-arfi fostde
prisos.Şi poatecă Il-arfi stricatun plus de insistenţăasuprainsuşirilor
de prozatorale lui
LecaMorariu,desprecareLiviuPapucne încredinţează
că sunt,,măiestrite",
dar asupracărora
mostrele
abundent
presărate
în lucrareîndeamnă,
totuşi,la o apreciere
mairezervată.
Umorîn duhul
mareluihumuleştean,
talentdepovestitor.
Aşao fi, darce ne facemcu limbajul
poticnitici-colo
în
stângăciişi înţesatcu diminutive
de gustîndoielnic
("vechişoare",
.vituţe","puţinte1uc"),
de
.voroave",
pitoreşti
înfelullor,darcuunpreaizbitorizregionalist
("hatârşagul"),
deinvenţii
lexicale
nutotdeauna
fericite
("băştinăştismul")?
Şi fiindcătot am ajunsla secvenţacordialelor
trageride mânecă,o inocentăîntrebare:
"carenţele"
omuluidecondeidindulceaBucovină
carevorfi fiind?Lumina
încareseînfăţişează
el
în lucrarealui LiviuPapucesteaproapeunafărăumbre.Slăbiciunile,
insuficienţele,
eventualele
rateurisunt,dacănutrecutesubtăcere- astanuavemcumşti-, pomenite
enpassant.Cumsepoate
sănusanctionezi
fieşi cuo mustrare
blândă,săzicem,exaltările
inmicealecernăuţeanului
aflatsub
vrajaluiEminescu:
"omenie
vecinăcu divinitatea"?
Sau"diatriba
violentă",
de inscârcotaş
şi cu
viziuneîngustă,lansatăîmpotriva
splendidei
creaţiicriticea lui G. Călinescu,
ce-i drept,un
monument
despectaculoasă
subiectivitate?
N-arfi trebuitoaretrecutăbaremprindârmon,
dacănu şi
princiur,ipoteza
privind
originea
poloneză
a poetului
delaIpoteşti?
1
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Cutotechilibrul
remarcabil
al demersului
săuîndeobşte
precisşinuanţat,
careÎnsă,haisă-I
maişicanăm
puţin,riscăsă se transforme
ici-colo
într-unmontajde citate(e adevărat,
colorateşi
evocatoare),
luiLiviuPapuci seîntâmplă,
rar,dari seîntâmplă,
sărenunţe
lamângâiatul
îndemânatic
al c1apelor
pentrucâteun, răzleţ,sunetgloriosde alamă:LecaMorariu,
acestspiriteminamente
"constructiv",
urmărea,
aflăm,"sărezolvedecisivproblemele
capitale
aleliteraturii
române",
iarcât
priveşte"comandamentele
epocii",el le-a sesizat"ca nimenialtul".Mai către[malultezei,
monograful,
altminteri
o persoană
carefiltrează
circumspect,
(hiper)lucid
oriceinformaţie,
parecăîn
unelelocuria obosit,că nu maiareenergiaşi chefulsă-şispunămaiapăsatpăre
..'Tea,ţinându-se
politicos
deoparte
şi dândcuvântul
unoraşi altora,chiaratuncicânds-arfi cuvenit,
deexemplu,
să
semnaleze
răsfăţul
uneiencomiastici
fărăfrâu
Toateacestea
nuumbresc
meritele
evidente
aleuneirestituiri
gândite
armonios
şiconstruite
cu
o migalăşi cuo pricepere
în carebunul-simţ
şi vigilitatea
scrutătoare
îşidaumâna.LiviuPapucse
distinge
dinceîn cecauncercetător
autentic,
deo seriozitate
şi unrandament
demnedetoatăstima.
Străduinţele
lui rodesc,şi studiulmonografie,
rigurosşi dezinvolt,
închinatnedreptăţitului
Leca
Morariu
o dovedeşte
fărădoarşipoate.
FlorinFaifer
CONSTANTIN
PARASCAN,
Monografie
sadoveniană
toponimico-literară,
Iaşi,Editura
Timpul,
2004,402p.
Publicistul
ieşeanşi profesorul
băcăuanConstantin
Parascan
îşi apreciază
lucrareaca o
cercetare
de pionierat
în literatura
română(p.6),în sensulinventarierii
integrale
a toponimelor
din
operaluiMihailSadoveanu
şi a valorificării
lordinperspectiva
toponimiei
literare,considerată
o
ramurănouăa disciplinei
lingvistice
de bază.Abordarea
estetemerară
şi trebuieevaluatăşi prin
prismadificultăţilor
pe careaceastale presupune,
Maiîntâi,numărul
marede numeînregistrate
(1477),fişatedincele22devolume
aleserieiOpere(1954-1971),
seimpune
Însinecao adevărată
"povară"
informaţională,
greudepurtatspreo ţintănebuloasă,
insuficient
definită.
Apoi,multiplele
dificultăţi
ale ştiinţeionomastice,
bine cunoscute
de toţi cei ce stăruieîn acestdomeniu,ne
cenzurează
tentaţiade a pretindebaremurile
desăvârşirii
acoloundeobscurităţile
semantice
şi
precaritatea
instrumentelor
de informare
suntobstacole
a prioriasumate
decercetător.
Autoruleste
conştient
de fatalitatea
"imperfecţiunilor"
lucrăriisaleşi aşteaptă
sugestiile
criticii,darnubănuieşte
amploarea
deficienţelor
şi gravitatea
erorilor
asupracăroraatragem
acumatenţia,
cuîngrijorare.
Sincerataşatde valorileesteticeşi eticeale universului
sadovenian,
dar fără suficientă
pregătire
istorică,lingvistică
şi lexicografică,
indispensabilă
pentruîndeplinirea
onorabilă
a unei
complexe
sarciniştiinţifice,
Constantin
Parascan
traversează
o aventură
toponornastică
finalizată
cu
un eşecevident,fiindcăniciunuldintreobiectivele
pe careşi le-apropusnu esteapropriat
într-o
măsurăsatisfăcătoare,
pentrua puteaaccepta
această
cartecao contribuţie
ia cunoaşterea
maibunăa
uneimaricreaţiiliterareromâneşti.
Dintr-un
scurtstudiuintroductiv,
Toponimele
în Opera(sicl)lui
MihailSadoveanu,
cupuţineideişi săraceconstatări
privitoare
la funcţiile
stilistice
alenumelor
de
locuri(în fond,obiectivul
principalal lucrării),aflămmotivaţiile
structnrii
cărţiişi articolelor,
motivaţii
cutotnlobscure
pentrucinevacarear parcurge
doarincoerentnl
Dicţionar
al toponimelor
dinoperaluiMihailSadoveanu.
Dicţionarulcuprindeseeţiunile
Numede localităţi(cătune,sate, comune,oraşe),Alte
toponime
(câmpii,
crâşme,
judeţe,locuriizolate,lunci,moşii,mănăstiri,
munţi,numele
provinciilor
româneşti,
poieni,străzi,văi,vaduriş.a) şi oAddenda.
Înlipsaunorprecizări
aleautorului,
deducem
doarraţiunile
acesteiorganizări
a materialului
toponimie
excerptat.
Inţelegem
căAddenda
cuprinde
listatoponimelor
(6J8),româneşti
şi străine,
dinvoI.XIXşiXXdepublicistică
sadoveniană,
selectate
separatca, probabil,mai puţinimportante,
desigurîn sensulcă, fiindnumeale unorobiecte
seciogeografice
reale,nu au valorilestilistice
dinoperade ficţiune
a scriitorului,
Obiecţia
carese
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poateaduceacesteidiscriminări
esteaceeacă şi toponimele
dinOlanda.Notede călătoriesaudin
Aniide ucenicie
sunttotatâtdeautentice
şi totuşinuaufostincluseînAddenda.
Deasemenea,
nici
repartiţia
celorlalte
numeîn primasauîn a douasecţiunea Dicţionarului
nu estejustificată
din
perspectivă
stricttoponimică,
singurul
criteriudistinctiv
apărându-ne
ca exteriorcercetării
propriuzise:sunt"maiuşor"de explicatnumelede localităţi
decâtcelelaltetoponime.
Un alt criteriude
selecţie
nuareniciolegătură
cutoponimia
literarăşiastfeldevineobiectal criticiinoastre:
nupoate
fi admisăeludareatoponimiei
basarabene
sau bucovinene
(dinUcraina)pe motivulcă locurile
denumite
nu aparţinastăziteritoriului
României,
dupăcumniciabsenţaunornumeca Stambul,
Tarigrad,
Odriiuşi altelenupoatefi motivată
în acelaşimod.Asemenea
toponirne
potfi ignorate
numaideo cercetare
strictdelimitată
teritorial,
nuşi într-oabordare
dinperspectivă
literar-stilistică.
Dealtfel,selecţia
nicinuesterigurosrespectată,
devremeceîn Dicţionar
apartotuşi(dinignoranţă
geografică
şi dinneînţelegerea
contextelor)
toponime
dinafaraRomâniei
(veziinfraş.
Propunându-şi
să abordeze
inventarul
toponimie
subaspecteleobligatorii
ale lexicografiei
toponimice(identificarea
şi localizareaobiectelordenumite,etimologianumelor,atestările
documentare
şi reproducerea
toponimelor
în contexte
semnificative),
autorulesteexcedatla toate
capitolele,
rezultatul
finalal efortului,
delocneglijabil,
fiindun produsconfuz,cu anumevaloare
informativă,
darcomplet
lipsitde virtuţiştiinţifice.
Dintr-olistănesfârşită
de observaţii
critice,vom
reţineaicidoarexemple
strident
ilustrative.
Frapeazăneplăcut,de la primulcontactcu textul,absenţaoricărorcriteriişi norme
lexicografice
într-olucrarecarese vreaunDicţionar.
Autorulcredeprobabilcă simpla"ordine
strictalfabetică"
a numelor
delocuri(p.38)poatedefiniundicţionar,
fiindcănu constatăm
în cele
330de paginialetextuluinimicdinrigoareaşi tehnicileredactăriiatâtde caracteristice
muncii
lexicografilor
calificaţi.
Nicimăcaralfabetizarea
promisănu este fărăreproş,cândobservăm,
totuşi,că numelescrisecu un -iÎ-trebuieaşezatedupăcelecu -ă- şi nu succedând
celorcu -iipassim,
cuexcepţia
Addendeiţ.
Licenţele
şi neglijenţele
autorului
suntnumeroase
şi subiectivitatea
se substituie
regulilor
şi
exigenţelor
lexicografice.
Astfel,etimologii
le au fostabordatenumaidacăautorula pututsă le
imagineze
folosind
unDicţionar
onomastic
românesc
(1963)deN.A.Constantinescu
şiDicţionarul
limbiiromânemoderne
(DIR1vf)
din1958.Nus-auconserunat,
în general,
etimolqgiile
toponirnelor
"carenis-aupărutnesufixate"
(p.39),afirmaţie
şiinexactă,
şiconfuză.
Rostulatestărilor,
carenueste
nicăieriformulat,
îl înţelegenumaiConstantin
Parascan,
cititorulnepricepând:
de ce "vechimea"
toponimelor
esteconsiderată.
cainteresantă
doardacăesteatestată
în documente
dedinainte
deŞtefan
celMareşi,derutant,
doarînMareledicţionar
geografic
al României
(MDG),apărutîntreanii1898
şi 1902.Recenzentul
familiarizat
cudomeniul
onomasticii
româneşti
vedecu'uşurinţă
cănuneaflăm,
de fapt,în faţamei cercetări
câtde câtserioase,
ci a uneiabordări
de amator(in sensurile
ştiute).
Bibliografia,
atât aceeacitată,cât şi aceeaefectivutilizată,spuneaproapetotuldesprenivelul
pregătirii
autorului.
Cuunvechişi depăşitdicţionar
delimbăşi cuundicţionar
antroponimic,
utilîn
general,
darfărăpreamultfolosaici,nusepoateabordaştiinţific
unadintrecelemaidificile
chestiuni
ale dicţionarului:
etimologiatoponimică.
Câtevanumeimportanteale lingvisticii
româneşti
(N.Drăganu,
IorguIordan,EmilPetrovici)
suntformalinvocate
uneori,fărăvreunefectrealasupra
ţinuteiştiinţifice
a lucrării.
In problema
atestărilor,
situaţiaesteasemănătoare.
Estemaimultdecâtevidentfaptulcă
autorulnu cunoaştebogataliteratură
istoricădocumentară
carepoatefi astăziconsultată
pentru
rezolvarea
satisfăcătoare
a chestiunii.
Unprimvolumdinvecheacolecţie
Hurmuzaki
nupoatesuplini
valoroasa
serieDRHC şi D, underegăsim,în reedităridocumentare
riguroase,
celemaivechi
toponime
româneşti
dinveacurile
XIII-XIV
(totuşifărălegăturăsemnificativă
cutoponimia
literară
sadoveniană),
numecareau incitatatât de multcuriozitatea
şi entuziasmul
patrioticale dlui
Constantin
Parascan
(p.31-32).Deasemenea,
nicioricâtdevaloroasele
douăvolume
deDocumente
moldoveneşti
înaintedeŞtefancelMare,editatedeMihaiCostăchescu
în 1931şi 1932,nujustifică
ignorarea
serieiDRHA (Moldova)
şi a altornumeroase
volumede documente
ce nu trebuiesă
lipsească
dinniciobibliografie
(reală')a cercetării
toponimice,
Dealtfel,estecu totulsemnificativ
faptulcăautorulnucunoaşte
o lucrarerelativrecentă,
Localităţile
dinRomânia.
Dicţionar
(2000)de
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ElizaGhineaşiDanGhinea,
undear fi găsitsuficiente
atestări
aleoiconimelor
sadoveniene,
pentrua
acoperi,
măcarparţial,o lacunămajorăa lucrăriiaicirecenzate.
De fapt,autorulaveao alternativă
simplăşi radicalăpentrucorijarea
ţinuteiştiinţifice
a dicţionarului
său:renunţarea
fărăezitărila
etimologii
şi arestări,urmândca atenţiaşi efortulsăusă se concentreze
pe altedirecţii,anume
identificările
şi localizările
obiectelor
sociogeografice,
înregistrarea
întregului
inventartoponimie
sadovenian,
într-oformămaiîngrijită,
precumşi aprofundarea
problemelor
abiaenunţate
în studiul
introductiv.
Unplanmultpreaambiţios
a creatînsă,dinpăcate,imaginea
unuişantierpărăginit
şi
abandonat
cumultînaintedefinalizarea
temelii
loruneiconstrucţii
impozante,
Dedeparte,deficienţa
majorăşi imputabilă
cu severitate
autorului
este,fireşte,amatorismul
strident
şi impardonabil
al etimologiilor
propuse.
Undeserviciu
important
aduscunoaşterii
opereilui
MihailSadoveanu
estepunerea
în circulaţie
a unuimarenumărdeinformaţii
greşitepe carecititorii
de literatură
şi de exegezeliterare,puţinatenţila rigorilelingvisticii,
le vorprimişi colporta
cu
uşurinţă.
O dovadă,
în acestsens,estedejaunadintreprimele
recenzii
alecărţii,care,apreciază
un
gazetar,"seciteştecurealăplăcere",
fiindcă.Iectura". esteplinăde deliciifilologice,
semantice,
etimologice,
stilistice,prilejuind
totodatăincursiuni
şi popasuriînfabulosul
tărâmsadovenian"
(Constantin
Coroiu,în .Adevărulliterarşi artistic",XIII,21 decembrie
2004,p. 12).Vom
exemplifica
copiosşitotuşiselectiv
asemenea
.rlelicii".
O eroaregenerală,caracteristică
amatorilor
de etimologie
toponimică,
este confuzia
permanentă
întreplanurilelexical,antroponimic
şi cel toponimie,
de undederivăsubstituirea
etimologiilor
propriu-zis
toponimice
cuetimologii
aleapelativelor
saualenumelor
de persoane
din
careprovinnumele
delocuri.Etimologia
toponimică
presupune
identificarea
lexemului
saua numelui
personalde la origineatoponimului,
indicarea
modului
şi mijloacelor
lingvistice
de toponimizare
(derivări
eusufixespecifice,
trecerea
dinplanullexical
în celtoponimie
prinschimbarea
funcţiei,
fără
modificarea
formeicuvântului
etc.)şi motivarea
denominaţiei
(explicitarea
modului
şi imprejurărilor
încare1.Ul
apelativ
sau1.Ul
numepersonal
a devenit
numedeloc).Caurmare,
esteinadmisibil
tipulde
etimologie
propuspentrulIDmarenumărdetoponime,
dealtfelcuetimologii
dintrecelemaisimple
şi
maifacile.De exemplu,
pentruAlbeştise propune"el.:Alb,adj.,cf. lat.Alba,Albinus,
numede
persoană
(Do)+ suf.-eşti".O sumăde erorise cumulează
aici.Oiconimul
Albeştinu arenicio
legăturăcu adj. alb, care,oricum,obligatoriu,
trebuiascriscu iniţialăminusculă,
şi nici cu
antroponimele
latineştiinvocate.
Adăugarea
sufixului
-eştidupăacesteadinurmăinduceconcluzia
enormăcă toponirnul
românesc,
medieval,
ar proveni
dinantroponime
latineşti
derivate
cuunsufix
românesc
(în ce epocă?).Corect,aceastăetimologie
se poateformulaîn douămoduriimpusede
literatura
de specialitate:
Albeşti< antrop.
Albţul)+ suf.-eştisau,dupăconcepţia
luiGh.Bolocan,
Albeşti
< numedegrupalbeşti< ant.rop.
Albtul).
Unnesfârşit
şirdetoponime
dinacestDicţionar
este
etimologizat
în manierasemnalată.
Astfel,Arămeşti
nupoateproveni
dinadj,Arămiu(sic!)+ suf.eştfiPindcă
acestsufixnu derivăniciodată
numecomune
(adjective,
substantive
etc.),ci doarnume
depersoană
(Aramă,
Încazuldefaţă).Pentruaceastă
eroare,cititorul
esteinvitatsăvadăşi articolele
Bălăneşti,Băluşeşti,Borzeşti,Bucureşti,
Buneşti,Căpoteşti,
Comeştietc. Uneori,Constantin
Parascan
părăseşte
epocaformării
toponirnelor
peterenul
limbiiromâne
şineduceînucronie,
cândne
învaţăcăunsatLăcusteni
arenumele
formatdincuvântul
latinlocusta
+ suf.(deorigine
slavă)-eni.
Cândla origineatoponimelor
se aflălUlnumede persoană,
etimologiile
dluiConstantin
Parascan
urmeazăo schemăca aceeade subAvmmeasa
(reprodusă
aicicu toateneglijenţele
de
punctuaţieşi de corectură):
"et. Avraampatriarhbiblic,ebr. Abrahaam«tatăleste înălţat»
(5.Avrămeasă
numede plantăşi de zână)suf.-easă(Do)".Uncititorlipsitde umorşi de simţul
realităţilor
româneşti
arputeaînţelege
deaicică1.Ul
satmoldovenesc
depela 1900,cunumefictiv,
creatdeMihailSadoveanu,
vafi fostîntemeiat
depatriarhul
Avraam,fărăsăpoatăştidacăsufixul
-easăderivăUIlnumepersonalfeminin(Avrămeasa
era soţiapatriarhului?)
sauarealtăfuncţie.
Situaţia
devineşimaiconfuză
dacăseiaîn consideraţie
şiparanteza,
fiindcă
neputemîntrebacumşi
de ce UIlnumede plantăşi de zânăa devenitnumede sat.Utilizarea
în acestmoddefectuos
a
Dicţionarului
onomastic
românesc
.!Ului N. A. Constantinescu
(siglatgreşitDo,în locde DOR)
generează
confnzii
permanente
şi descelificante
în Dicţionarul
aicirecenzat.
Pentruexemplificare,
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suntsuficiente
articolele
Avrămeni,
Dămieneşti
(undeciudăţenia
etimologică
.Damianmedic",
urmatăde variantagrecească
a antroponimului,
se lămureşte
numaidacăcititorulfaceun efort
suplimentar
deinformare,
pentrua aflacănumele
calendaristic
Damianestealunuiadintremucenicii
"doctori
fărădearginţi",
cucare,evident,
satulmoldovenesc
nupoateaveavreolegătură),
Farcaşa
(undesedă"et.Lupsubst.",
cititorul
urmând
săsedescurce
singur,pentrua înţelege
dacăurmează
o
traducere
în maghiară
a antroponimului
saua toponim
ului[Lupa?]);
similar,la articolul
Pobrata
etimonulindicatestesubst.Fărtat ("fratede cruce"),fărăca cinevasă priceapăîn ce constă
echivalenţa
cucorespondentele
slavepobratişi altele.Vârtejeni,
dacăar fi untoponim
real,artrebui
derivatdintr-un
antrop.Vârtej,
şinudinsubst,Vârtej
(sic!)+ suf.-enie('1),soluţieimposibilă
Problemele
etimologice
se agravează
exponenţial,
fiindcăun noiande eroriaparşi din
etimologiile
neştiinţificeale apelativelor
sau antroponimelor
invocate(unelepreluatefără
discemământ
dindicţionarul
luiN. A Constantinescu),
dinincapacitatea
autorului
de a identifica
bazedederivarecorecte,
dea distingesufixele
lexicalede celeantroponimice
sautoponimice
etc.
Spaţiulacesteirecenziinu ne permitesă inventariem
toategreşelile;reţinemaici doarcâteva
exemple
elocvente.
Baia,primacapitalăa statuluiMoldova,
îşi arenumelede la o vecheminăde fier(baie),
cf.BaiadeAramă,
BaiadeArieşetc.,exploatare
deschisă
decolonişti
saşi,fondatori
ai târgului
(sec.
XIV).Ca urmare,etimologia
propusăaiciestesuprarealistă:
Baia,Baiu,Bae,numeformatdin
substantivul
bae[7]saudinverbula Mia"a educa,a mângâia
copilul",
"anaşte";cf beg.[?]Bai
"nene"şite,bay"bogat"
(Do).Toponimul
Aluniş
nuprovine
dinAlun(sicl),aluni,s,m.+ suf.-iş,ci
dins.n.alunişîn funcţie
toponimică;
toponimul
Jilişteanupoatefipusinniciunmodînrelaţiecuun
antrop.Jilescuşi nicinupoatefi derivatcaJila [?]+ suf.-iştea,ci estesubst.jeliştea(vântului)
În
functietoponimică;
Pojorâtanu estesubst.Pojar(sicl)+ suf -îta, inexistent,
ci adj.pojorâtă
,,(pădure)
arsă"toponimizat.
Bazaantroponimică
a toponimelor
Blăgeştişi BlăgeniesteBlagaşi nuBlagu,considerat
ca
derivat(!)dinsl,Blagovestenie
Ci);Boroseşti,
atestatcuformaoriginară
Boriseşti,
nuseexplică
prin
antrop.Boros(dinmagh.boros"chelner"),
ci prinBoris;Buhăieşti
nu arelegăturăcu verbul(a)
Buhăi(sicl),cicuantrop,
Buhai;Căpoteşti
nuprovine
dinsubst.Cap(sicl)cusufiele-ole!Ş1-eşti,ci
dinantrop,Capotă;
Ciureaesteantroponimul
omonim
înfuncţietoponimică
şi nuubst.Ciur(sicl)+
-a;Ghindăuani
nuarebazaGhindău,
derivată
dinsubst,Ghindă(sicl),ci magh.:lHind6,
cureflexul
rom.Hindău(cf numeleluiŞarbanHândău,
atestatîn 1398-1400);
Grozeşti
ţ).u/are
et.Groazăs. r,
deundeGroz[antroponim,
inexistent]
+ suf.-eşti,ci derivădinbazaGrozea;
'Leţcani
esteunderivat
dinantrop.
Laţcoşinudinsubst.Le/ca(sic!)"unealtă
detors";Negreşti
nuIPoate
aveabazaNegr+
-eşti;Rădăuţinurezultădininexistentele
Rădu+ -ăuţi,ci estereflexulromânesc
al uer.Radovci
Răducăneni
nu esteRăducu+ suf.-eni,dincareputeasă aparăRăduceni
sauRăduculeni,
dacăun
asemenea
diminutiv
arfi existatîn secolul
al XVIII-lea,
ciarebazaantroponimică
Răducanu
(Roset);
Todireşti
trebuiesă pornească
de la antrop.Toader,nu Todir,inexistent;
flercicani
(cuexplicaţia
fantezistă:
Verc[?]cf.genn.Werk"lUCIU,
fabrică")
estefonnacoruptă
a numelui
vechiflereşcecani,
înaceastă
situaţie
etimologia
trebuind
săprivească
oiconimul
originar
CarteadluiConstantin
Parascan
revoluţionează
domeniul
lexicologiei,
descoperind
radicale
şi sufixepânăaCilln
necilllOscute,
cândpropune
segmentări
hilare,precum:
Cordundincord+ -un
Cucuieţidinsubst.Cucuie(sic!)+ suf.-ţi;DobrovăţdinDobru+ suf.-văţ,-ăt, Drăgăşanidin
Drag+ suf.-aş + -ani;Drăgoioasa
dinDrăgo+ -ioasa;Dumesnic
ar puteafi Dume+ -esnic,
bănuieşte
autorul.
Alteetimologii
relevăignoranţa
desăvârşită
a autorului
într-undomeniu
în carecunoştinţele
istorice,
geografice
şi lingvistice
suntindispensabile
pentruexplicaţii
corecte.
Astfel,oriceîncepător
în ştiinţatoponimiei
ştiecăBicazesteunhidronim
maghiar
(cf.bikas"cremene,
cuarţ"),darîn acest
Dicţionar
seacceptă.
caetimologie
o naivitate
cronicărească:
unpresupus
numeal unuimârzac
tătar.
Doljulşi Gorjul,
judeţealeOlteniei,
audenumiri
oficiale
rezultate
dinsintagme
slavone
desemnând
bazinulJiuluidinspre
câmpieşi,respectiv,
dinspre
munte.Constantin
Parascan
credeînsăcăGoIjar
fi o localitate
(!)alcăreinumeesteexplicat
astfel:"et Gheorghie
III.Cuo -eo:Gorghe,
2. Gorgea
şi
Gorjea,antroponimic
(Do);Gorjea- Gorj-7"(autorul
reproduce
mecanic
DOR,astfelîncâtcititorul
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neavertizat
nu poateînţelegece reprezintă
cifrelecareaparadeseaîn asemenea
secvenţe);
satul
Rucăreni
din Vrancea(de fapt,din com.Soveja)a fostînfiinţatde mocaniveniţidin Rucărul
argeşean,
ca şi satulDragosloveni,
cubejenari
dinDragoslavele-Muscel;
ca urmare,esteUl1penibil
spectacol
etimologic
scenariul
denominativ
propus:etnon.lat.Lucanus
> ipocoristicul
lat.Lucas>
antrop.
Luca>curotacism,
probabil,
RucăreaşiRucăr+ suf.eni,celălalt
oiconim
esteexplicat
astfel:
Dragoslave
dinadj.şi subst.(?)Drag+ suf.-slav+ -e;Liteniesteantrop.Liteanu(dinetnonimul
litean.Jituanian")
la plural,canumede grupfamilial,
şi nuantrop.Litu+ -eni;Sascutnupoatefi
Sas+ suf.-cu,inexistent
înlimbaromână,
ciestemagh.Szaszkut
.fântânaSasului"
(explicaţie
pecare
autorulo puteagăsiîn Toponimia
românească
a luiIorguIordan,citatăla Bibliografie,
darpractic
neconsultată);
Sibiunuesteunantroponim,
cf.traculSibiaenus,
cumpresupune
Constantin
Parascan,
ci un hidronimvechislav,Sibin"pârâulcu comi";oiconimul
Timişoara,
numelemaghiar,în
pronunţie
românească,
al oraşului
(varos)depe Timiş,esteexplicat
printr-o
contribuţie
carese vrea
criticăfaţă de etimologia
banală,generalacceptată:
ipocoristicul
(sicl)Tim(din Timotei)cu
presupusele
sufixeslave-işi,-eşi,enormitate
care,singură,ar puteacompromite
un toponimist;
Vizantea,
numele
unuisatdinjud.Vrancea,
nupoatefiexplicat
prinVizanie,
gr."originar
dinBizanţ"
[?],dacănuapareşi motivareadenumirii;
defapt,oiconimul
esteînrelaţiecuhidronimul
deorigine
maghiară
Vizăuţ.
Unmarenumărdeetimologii,
maidificile,
presupuneau
cunoaşterea
bibliografiei
toponimice
recente,
cerinţădecareautorul
Dicţionarului
estefoartedeparte.
Astfel,
Bârladesteunhidronim
slav
şi nu un numedepersoană;
Bârnova,
tot numeslav,nu poateprovenidinBâma(presupus
a fi o
scurtare
dinebr.Bar-Naba
.fiulmângâierii'')
+ suf -ava;oiconimul
Braşovtrebuiepusîn legătură
cu
numeleBârsa;Buzăuesteunhidronim
dinsubstratul
daco-getic
şi nu substBuză(sic!)+ suf.-liu;
Câmpina
esteuntoponim
slav(cf.EmilPetrovici,
citat,formal,
înbibliografie)
şinuformatdinsubst.
Câmp(sicl)+ suf.-ina,Clujestecontroversat
şi necesită
o discuţie
competentă,
Fălciuprovinedin
antrop.Fălcea/Falcin
şi nu dinsubst.Folcă(sicl)saudin[alee,Humuleşti
esteun derivatde la
antrop.Humă,atrasîn seriamasculinelor,
cf. Dima> Dimuleşti,
Sima> Simuleşti,
Toma>
Tomuleşti,
fărăsă fienecesarăo improbabilă
şi neatestată
evoluţie
Pahomie> Homă> Humul+
-eşti,Huşiesteunnumea căruiexplicaţie
doarîn aparenţă
poatefi acceptată
cuuşurinţă;
Iaşieste
unetnonim
plural(înTârguiIaşilorşşinu,la origine,
unnumedepersoană
la singular,
Iaşul,această
formăfiindulterioară,
modernă;
Râşcaesteunhidronim
slav(riăka"pârâiaş")
şi nuareniciolegătură
cuunpresupus
trac.Rescu.
Încheiem
aceastăsumară
listădeconfuzii,
erorişi absurdităţi
etimologice
princonstatarea
că,
uneori,Constantin
Parascan
preiaca etimologii
sugestiialeluiMihailSadoveanu.
Mareleprozator
aveaunremarcabil
simţal valorilor
artisticealelimbiiromâne,
darnueralingvistşi intuitiile
sale
adeseanu au valoareştiinţifică.
Estecazuloiconimului
Cucuieţi,
numitaşa"pentrucă e aşezatîn
rnlaştinaunei văi",glosăcare provoacă
exclamaţia
aprobativă
a autorului
Dicţionarului:
"Iată
explicaţia
corectă,ştiinţifică,
toponimică
a scriitorului"
(p. 107).NiciTimircan,
locîn mareabaltă
Vladnicul
dela Cristeşti
(Iaşi),nuarenimicmisterios
şi nueste"baltaluiTemir-han",
cianlinteşte,
probabil,
devomicul
depoartăConstantin
Timircan,
delaînceputul
secolului
alXIX-lea.
Numeroase
toponime
nuauetimologii,
careseputeaustabilifărădificultăţi
lnari,dar,în cazul
acesteilucrări,
eludările
suntunfaptpozitiv,
însensulrăuluimaimareevitat.
O problemă
importantă
în ceTce1area
toponimică
estelocalizarea
obiectelor
desemnate
şi
identificarea
numelorreferitoare
la acestea,întremaimulteomonime.
Dupăaceastăoperaţiune
prealabilă,
sepotsurprinde
motivaţiile
denominaţiei
toponimice.
în dicţionarul
aicirecenzat,
o sarcină
specifică
em distincţia,
importantă
din pert.'pectivă
literară,dintretoponimia
realăşi cea fictivă,
imaginată
de scriitor.
Dupăopinianoastră,
Dicţionarul
trebuiasăfiestructurat
în douăsecţiunidin
aceastăperspectivă.
Astfel,se puteaupunemaibineîn evidenţă
în studiulintroductiv
funcţiile
artistice
şi stilistice
alenumelor
delocuriîn opemsadoveniană.
Depildă,s-arfi observat
faptulcăîn
operedemaximă
ficţiune
aproape
întreaga
toponimie
esteimaginară,
caînNopţile
deSânziene,
unde
pădureaBorza(în realitateBordea,din apropierea
Iaşilor)estesituatăpe moşianeidentificabilă
Necşeni
(numele
lipseşte
dinDicţionar).
Deasemenea,
în romanele
deevocare
istorică
FraţiiJderi,
Şoimii,NicoarăPotcoavă,cu acţiuniplasateîn trecutulmaiîndepărtat,
o partesemnificativă
a
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denumirilor
estedificilde atribuitunorlocurişi localităţi
reale,chiardacătoponimele
suntatestate
documentar.
Dimpotrivă,
în naraţiuni
realiste(Baltagul)
saucu subiectcontemporan
(dinprimele
volumepublicate),
toponimia
are un mareindicede autenticitate.
Cu atâtmaimult,în evocări
le
peripeţiilor
devânătoare
şipescuitchiarmicrotoponimia
esteidentificabilă
în teren.
Sarcinaaceasta,presupunând
o stăruitoare
şi bogatădocumentare
geografică,
evident
cronofagă,
era totuşimaiuşoarădecâtaventuraetimologistă,
Dinpăcate,şi în aceastăprivinţă
rezultatele
suntcutotulmodeste,
iarerorilenepermis
demulte.Vomexemplifica,
şiacum,selectiv.
Esteevident,
maiîntâi,că,autorulfolosindu-se
doardeunindicator
delocalităţi
dinanul1974
şi de .MDGR,
erade aşteptatca multelocurişi localităţi
să rămânăneidentificate
sausă fiegreşit
identificate.
Estegrăitorfaptulcă o lucrareindispensabilă
pentrucunoaşterea
tuturoraşezărilor
din
Moldova,
chiarşi a celormai neînsemnate
cătunedin ultimeledouăsecole,este necunoscută
lexicografului
sadovenian:
Repertoriul
istorical unităţilorteritorial-administrative
1772-1988,
constituind
primeledouăpărţidin volumul
1 al serieiTezaurul
toponimie
al României.
Moldova,
apărute
în 1991şi 1992.Este,deasemenea,
clarcăautorul
nua avutla îndemână
măcaro bunăhartă
a României
şi a teritoriilor
vecine,fiindcădoaraşaneexplicăm
necunoaşterea
unorlocuripecareşi
un elevde liceutrebuiesă le aibăîn memoria
sa geografică.
Astfel,pentruConstantin
Parascan,
Ceremuşul,
afluentul
dreptal Prutului,
în Ucraina
subcarpatică,
rămâneun loc(?),deal('7)sauapă
neidentificate;
Catlabuga,
celebrullacde la nord-est
de Ismail,aziîn Ucraina,
esteo localitate
(!)
neidentificată;
şi Ienisei,marelefluviusiberian,
esteo localitate
(!)neidentificată
dinRomânia
(');
Turtucaia,
localitate
pe Dunăre,din fostulCadrilater,
bineştiutăpentruo dramatică
înfrângere
a
armatei
române
în anul1916,estesituatăînjud.Ilfov;Smârdanuldin
Bulgaria,
vestitpentruluptele
din 1877,estelocneidentificat,
ca şi Rahova,
şi aceastao localitate
neidentificată,
pusăîn relaţie
eronată
cusatenumite
Racova.
Dealtfel,acestenumenicinutrebuiau
înregistrate
înDicţionar,
dacă
autorul
şi-alimitat
cercetarea
doarlatoponimele
depeteritoriul
actualaIRomâniei.
Cuasemenea
pregătire
deficitară,
nunemaimirămcăunmarenumărdelocalităţi
şi locuridin
România,
cunoscute
dindiversemotive,sunt,de asemenea
"neidentificate",
deşicontextele
oferă
suficiente
indiciidelocalizare,
Iatăcâtevadintreacestea:
Căpoteştii
au fostun satdelângăŞcheia,
dinjud.Vaslui(aziînjud.Iaşi);în CodriiCăpoteştilor
s-arefugiat
dincaleatătarilor,
în varaanului
1650,VasileLupu,construind
acoloo bisericăde lemnexistentă
şi astăzi(episodul
esterelatatde
MironCostinîn Letopiseţul
său);Câinenii(Mici)din jud. Vâlcea,de pe V/Mea
Oltului,sunt
menţionaţi
deMihailSadoveanu
în legătură
cuoperaţiunile
militare
dinanul11.6;Cordunul
nueste
o localitate,
cidenumirea
generică
pentrugraniţacuBucovina
austriacă;
Fântâna
Albăesteastăziun
satîn Ucraina,
pe graniţă,lângăsatulClimăuţi
dinjud.Suceava;
Licostomeste
numelegrecescal
aşezăriiVâlcov(= GuraLupului),
de pe Dunăre(braţulChilia),aproapede vărsareafluviului
în
MareaNeagră;PiatraTeiuluinu a fosto localitate,
ci un reperde pe ValeaBistriţei,
evocatde
AlecuRussoîntr-olegendăcu acesttitlu,tradusădinlimbafranceză
chiarde MihailSadoveanu;
Cârlibaba
esteunsat(nuIoel)la obârşia
Bistriţei,
lacaredouăcitatetrimitcuindiciiprecise;
Niculiţel
esteo localitate
dobrogeană
celebrăpentrupodgoria
sa şi pentruo bisericuţă
cu vestigiide la
începuturile
creştinismului;
la/anestenumeleoriginar,
slav,al Elanului,
afluental Prutului
(autorul
credecăacesteasunttoponime
diferite);
Deliormanul
nuesteo valeîn ŢaraRomânească,
ci o fostă
pădureîn Dobrogea.
Altecâtevazecide exemple
decalibru!
acestora
potfigurape o listălesnede
întocmit
prinsimpla
foiletare
a Dicţionarului.
Precaritatea
identificărilor
şi localizărilor,
confuziile,
erorile,
multegrave,anulează
calitatea
de
dicţionartoponimie
al acesteilucrăriamorfe,improvizate.
Distingem
aici mai multegradede
nerealizare
a unuideziderat
fundamental
întoponimie:
precizia
definiţiilor.
Maiîntâi,autoru!renunţăla sutede localizări
pe motivulcă multetoponime
suntfoarte
cunoscute.
"Criteriul"
esteneştiinţi
tic,subiectiv,
fiindcăniveluldecunoştinţe
generale
al cititorilor
esteextremde diferenţiat.
Neîntrebăm
de ce,de pildă,Bălgrad,
oraş,sauDoftana,
închisoare,
ar
trebuisăfiecunoscute
unuioarecare
lectoral acesteilucrări,
devremeceautorul
însuşinuştiecesunt
Ceremuşul,
Turtucaia,
Niculiţel,
Cârlibaba,
Ienisei,Rahovaşi multealteleşi credecă Gorjesteo
localitate
(') înOltenia.
Existăaicitoponime
carenuaunicimăcarunsimulacru
dedefiniţie:
Barboşi,
Belceşti,
sat,Bistriţa,
târg,oraş,Gheorghieni
şiPietroasa,
localităţi
etc.
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Apoi,suntfărăvaloareinformativă
"definiţii"
cu totulgenerale,
de tipul:Bosanci,sat in
Bucovina,
Brăteşti,
satîn Moldova,
Odobeşti,
localitate
în Moldova,
Frumoasa,
apăîn Transilvania,
Ostrov,loc,târgîn Dobrogea,
Ozana,apăîn Moldova,
etc.Criteriile
conform
cărorao aşezareeste
maiprecissau mai vaglocalizatăsuntcunoscute
numaide autor,iar statutuladministrativ
al
localităţilor
esteatribuitcu totularbitrar.Astfel,Clujulşi Sibiulsuntoraşeîn Transilvania,
dar
Craiova
sauIaşidoaroraşe;TârgulOcnaesteoraşîn Moldova,
darTârgulJiudoaroraş;Unghenii,
Vizanteaetc. suntlocalităţiîn Moldova,dar Uricanii,Viişoaraşi altelesunt sate.Astfelde
incongruenţe
şiinconsecvenţe
suntdeordinul
sutelor.
Uncriteriu
aleatoriu,
careaparedoarcândvreaConstantin
Parascan,
pentruo localizare
mai..
precisăa uneiaşezări,esteacelaal apropierii
de o localitate
maiînsemnată.
Perspectiva
asupra
distanţelor
esteînsăcosmică,
fiindcă,,aproape"
sau.Jângă"înseamnă,
adesea,
distanţe
de20-40km.
Astfel,Costeştii,
satîn Moldova,
"lângăCotnari"
(dealtfelsatneidentificat
întresateleomonime,
fiindcăîn MDGR"aparede maimulteori"- numele,nu satull),esteacelade la vestde Târgul
Frumos,
lao distanţă
apreciabilă
deCotnari;
Dolhasca,
"aproape
deFălticeni",
estela24kmdeoraş;
Răducănenii,
Scânteia
şi Ţibana(Ioel)nu suntdelocaproape
deIaşi.UnsatCucuteni
este"aproape
deIaşi",dar,indicându-se
subc.douăsateomonime,
cititorul
trebuiesăprivească
peo hartă,pentrua
constata
căînNeamul
Şoimăreştilor
estevorbadesatuldinfostaplasăStavnic
şi nudeceldinfosta
plasăBahlui,dupăee se vadocumenta
şi asupraimpărţirilor
administrative
dinsecolulal XIX-lea.
Goruni
nueste.JângăMiroslava",
cisatuldincomuna
suburbană
Tomeşti,
municipiul
Iaşi.
Cunoaşterea
vechilor
provincii
şi unităţiadministrative
nuesteparteatarea pregătirii
istorice
şi geografice
a autorului
Dicţionarului,
carelocalizează
sateîn ţinutulPrahovei
(Albe
şti,Poiana
Mărului,
Urlaţi,ValeaCucului),
Făgăraşului
(Porumbacu)
etc.Acestea,
caşiBihor,Brăila,Bucovina,
Buzău,Dorna,Gorj,Jiu,Muscel,Oltenianuau fost"ţinuturi",
iarHuşiiau fostreşedinţa
ţinutului
Fălciu,darnuaudatnumeleunuiţinut.Esteadevărat
căMihailSadoveanu
însuşifoloseşte
cuvântul
("ţinuturile
Inidoarei
şiAlbei"),
darsensulacestuia
estegeneral
geografic
şi nuadministrativ.
Unsat
Dumitreşti
estesituat"lângăMuşcel",
decilângă(I)un "ţinut"(p.310).Slam-Râmnic,
denumirea
oficială
slavonă
ajud.Râmnicul
Sărat,estenumele
uneilocalităţi
(!)dinVrancea
(!).Tulgheşul
este()
localitate
întreMoldova
şi Transilvania,
aşadarîn niciunadintreacesteprovincii
(defapt,aparţine,
teritorial,
Moldovei);
VatraDomeiesteconsiderată
înMoldova,
darVatraMoldoviţei
înBucovina.
Unnumărinadmisibil
de marede localităţişi locuriînregistrate
în acestDicţionarsunt
declarate
neidentificate.
Termenul
produceo mareconfuzie
pe carecu greurecenzentul
o poate
desluşi.Astfel,am putut distingemai multeînţelesurişi situaţiiale utilizăriitermenului
neidentificat
în"definiţii".
Maiîntâi,neidentificat
poateinsemna
faptulcătoponimul
estefictiv,nedesemnând
o localitate
reală.Dinpăcate,numairareoriautorulcomentează
această
eventualitate,
lăsândcititorului
sarcina
de
a sedescurca
înhăţişuldeinformaţii
haoticeşi imprecise,
când,defapt,descoperirea
şi valorificarea
toponimiei
imaginare
era chiarraţiuneaprincipală
a lucrării.Toponimia
fictivănu puteafi însă
identificată
decâtprinexcluderea
celeireale,ceeace presupunea
o serioasă
cunoaştere
a realităţii
(socio
)geografice
româneşti,
calitateinterzisă
autorului.
Ilustrăm
doarculIDexemplu
aceastăsituaţie.
SatulBălteniestelocalizat
înMoldova,
lângăAdâncata,
dartreiatestări
nuaulegătură
cuacesta,iar
menţiunea
sateloromonime
dinjud. Dâmboviţa,
Vâlcea,
Buzăuş.a.nu serveşteîn niciunfel la
identificarea
aşezării.
Cititorul
grăbitse vaopriaici,darceldoritordeprecizie
vapomiÎncăutarea
localităţii
pierdute
pelângăAdâncata,
AiciÎnsăaflăcăAdâncata
arfi lângăSăveni,
maiexactîncom.
Adâncata
dinjud.Dorohoi
(dupăMDGR;
aziînjud.Suceava).
DacăSăvenii
sunttârguşorul
dinjud.
Dorohoi
(aziinjud,Botoşani),
surpriza
estetotalăpentrucineconexează
acesteinformaţii,
urmărind
şi o hartă:nimicnuseleagă.Nua existatunsatAdâncata
lângăSăveni
şiniciunsatBălteni
la 3 km
dincolo
deAdâncata
(dupătextulsadovenian),
Concluzia
esteclară:toponimele
Adâncata,
Băltenişi
SăvenisuntfictiveînLoculundenus-aÎntâmplat
nimic,darSăvenii
aparşicatârgrealînalteopere.
Dicţionarul
luiConstantin
Parascan
rateazăacestedistincţii
şivarămâne
pânălacapătÎntr-oconfuzie
totală.Altetoponime
fictive,neinregistrate
ca ataresunt:Avrămeasa,
Avrămeni,
Băluşeşti,
Boteni,
Cămărăşeşti,
Cotorăni,
Crăiniceni,
Crâng,CurtealuiMachedon,
Dănileni,
DealuBărbat,Dobreni,
DoiMeri,Ioneşti,Merişeni,
Olăreni,PăunaMare,Pinti/eşti,Plop,Plopeni,POlloara,
Postuleni,
Prigori,Prunduri,
Răstoace,
SIătion',
Şoimăreşti,
Todireşti,
Tomuleşti,
Zănoaga
etc.
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Decelemaimulteori,neidentificat
înseamnă
incapacitatea
autorului
de a stabilicaredintre
localităţile
omonime
esteaceeala caresereferăMihailSadoveanu.
O eroaredetehnică
lexicografică
introduce
o confuzie
greude imaginat
în definirea
locurilor
şi Iocalitătilor,
Dacăîn primelearticole,
Adâncata
şiAdjud,sepăreacă la punctulc. informaţiile
dinMIXTR
erauutilizate
pentrulocalizare
(definiţie),
iaratestările
desubb. vorfolosipentruatestarea
localităţii
identificate,
imediat
constatăm
că,de fapt,seÎnşirătoatelocalităţile
omonime,
lăsândcititorului
plăcerea
dea alegeel peaceeaîn
cauză,şi că multeatestărinuauniciceaIMimicălegătură
culocalitatea
căutată.
Astfel,laAlbeşti,
localitateîn ţinutul(sic!)Prahovei,neidentificată
(deşiesteevidentăreferireala satuldivizat
Albeşti-Murnu
şi Albeşti-Paleologu,
dinjud.Prahova),
apareinformaţia
parazitară:
.La anul1451
găsimunAlbeştilângăVaslui",
iarîn articolul
Reuseni
seconsemnează
şi at1uentul
Nistrului,
Reut
(sicl),râu la 1437.La Drăgoeşti,
"localitate
în Vrancea",
inexistentă,
de fapt,se Înregistrează
o
comună
dinGorj,deşi,conform
"tehnicii"
adoptate,
trebuiau
menţionate
şi sateleomonime
dinArgeş,
Ilfov,Ialomita
şi Vâlcea.
Uncitatdincaresărezultesituarea
localităţii
lipseşte(caşi în multealte
articole).
Iţcanii,"localitate
înMoldova",
suntconexaţi
inutilcuunsatdinjud.Tutova,
cutoatecăun
citatdinFraţii.Jderitrimitela fostulsatdelângăSuceava,
iarPoieni,satdincom.SchitulDuca,jud.
laşi,este"atestat"
dupăMDGRcauncătun(!)înjud.Neamţşi Tecuci(I).Romula,
fostsatînglobat
în satulNufăruldinjud. Tulcea,nu areniciolegăturăcu municipiul
şi coloniaromanăRomula,
localizatăde arheologiîn fostuljud. Romanaţi.
Nici măcarRuginoasa,satulreşedinţeilui
Alexandru
IoanCuza,nu esteimediatidentificabil,
fiindcăcititorul
trebuiesă ştiecă aceacomună
ruralădinjud.Suceava
(cf I\.1DGR,
undeaparşisateomonime
dinjud.NeamţşiVaslui)
esteastăziîn
jud.Iaşi.Existăşi articoleîn carenuaparinformaţii
la punctulcelacună
motivată
de faptulcă în
I\.1DGR
nu ar fi menţionate
localităţile
respective
(p.39).Deaceea,de pildă,Scânteia
estedoarun
"satîn Moldova,
aproape
de laşi".Dicţionarul
geografic
invocatconsemnează
însăsatelecu acest
nume,înjud.Iaşişi Vrancea.
Uneori,găsimcâteo "definiţie"
deneînţeles,
ca aceeade la Tom
eşti:
"localitate
neidentificată
dupădicţionare,
darlocalizată
dupătextulsadovenian".
Autorul
parea spune
aicicăTomeştii
delângăIaşi(şialtecincisateomonime)
nuaparÎndicţionare!
Se relevăcu pregnanţă
adeseaşi faptulcă "toponimistul"
nu selectează
corectinformaţiile
utile,de undeurmează
pseudodefiniţii,
ca în articolul
Cataloi,"satîn Dobrogea;
undes-auaşezat
italienii
aduşidetatălpoetului
D.Anghel".
EstevorbaaicideitalieniaduşilaConştii dinapropierea
Iaşilor,coloniştistabiliţiapoiîn satuldobrogean.
De altfel,se poateobserva'jiă
nu existăniciun
criteriu,
într-oconcepţie
lexicografică
unitară,
pentrulocalizarea
aşezărilor
pljnYinfonnaţii
dinopera
luiMihailSadoveanu,
aşacumîşipropune
autorul
(p.39).Astfel,tielocalităţile
suntplasate,
vag,"în
Moldova",
"în Transilvania",
fie elementele
de identificare
nu au niciovaloare(Crângesteo
localitate
"deundee uncheşul
Haralambie"),
fie"definiţia"
esteun citat-dintr-un
textsadovenian
(Cochirleni:
"...la Cochirleni,
nu departede Jurilovca,
undevaprinbălţi"),citatcaretrebuiasă fie
plasatsubpunctnld.,fiecitatulreia,tautologie,
definiţia
(Cotorăni:
târgîn Fă1ciu
şi "Cotorăni,
târg
ticălosdinFălciu")
etc.
1.Intip de eroarefrecventă
esteacelade a adunasubun cuvânt-titlu
informaţii
despre
localităţirealesauimaginare
diferite.De pildă,satulCâmpeniestedefinitca "satîn Ardeal",
identificare
referitoare
numaicel menţionat
în Poveştile
de la BraduStrâmb,fiindcăaltedouă
localităţiomonimesunt fictive.Pentruaceastăconfuziese vor vedeaşi articoleleCodreni,
Costeşti,
Cristeşti,
Dumeşti,
Rădăuţietc.
Neidentificate
suntdeclarate
numeroase
localităţi
şi locurirealepe careConstantin
Parascan
nu le-apututidentifica
din cauzaprecarităţii
surselorde informare
şi deprinderii
de cercetare
ştiinţifică,
deşiadeseacontextele
suntfoarteclare.Selectăm
doarcâteva:Bordeienii,
înglobatîn
oraşulPaşcani;
Buneştii
delângăFălticeni;
Cozmeştii
suntsatuldela importantul
poddepesteSiret,
dintreTecucişiMărăşeşti,
menţionat
înlegătură
culupteledinanul1917,şinusatulomonim
dinjud.
Fălciu(aziînjud.Vaslui);
satulCruciareacumnumelela singular,
Crucea,şi esteaceladincorn,
Crucea,
jud.Suceava;
CodriiCozminului,
local lupteiluiŞtefancelMarecupolonii(cuturcii,erede
Constantin
Parascan)
în anul1497,suntîn Bucovina
ucraineană
şi,caurmare,toponimul
nutrebuia
înregistrat;
Deleniisuntsatulde la norddeHârlău;
Lăcustenii
se aflăîn com.Zătreni,
jud.Vâlcea;
Movileni
şi Şipotesuntsatedinjud.Iaşi;Ostrovul,
consenmat
laAltetoponime,
estesatuldincomuna
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ornonimă,
jud.Constanta;
satulPlotunestePlutonul
dincorn.Pipirig,
jud.Neamţ;
Plutasegăseşte
în
corn.Butoieşti,
jud.Mehedinti;
Racoviţa
estesatuldincorn.Brăloştiţa,
jud.Dolj;SatulNoua devenit
suburbie
a oraşului
Panciu;
Sărăţenii
suntacumînglobaţi
ÎnoraşulŢăndărei;
Stolnicenii
senumesc
de
unsecolStolnicenii-Prăjescu
(jud.Iaşi);Vamiţaestesatuldincorn.Răcoasa,
jud.Vrancea;
Vieroşii
nuseaflăînluneaDunării,
cilângăPiteştietc.
În sfârşit,putemconsidera
caneidentificate
şi acelelocalităţi
omonime
dintrecareautorulnu
alegepe aceeala caresereferătextulsadovenian
sauaceleape carenule calificădecâtca satsau
localitate.
Deexemplu,
laDolheşti,
localitate
dinMoldova,
setrimite,
dupăMDGR,
lacomune
rurale
omonime
dinjud.Fălciu,Suceava
şiNeamţ.UncitatdinFraţiiJderiaratăÎnsăcăestevorbadesatul
undese aflăgropniţa
lui Şendrea,
cumnatul
luiŞtefancelMare.Cititorul
curiosvatrebuisă caute
într-unstudiudespreŞtefancelMaresauînLetopiseţul
atribuitluiGrigore
Ureche
informaţia
despre
aducerea
trupului
hatmanului
Şendrea,
ucisîn luptade lângăRâmnic,
dinanul1475,în satulsurorii
sale,adicăînDolheştii
Mari,dincorn.Dolheşti,
jud.Suceava.
Fântânelele,
unfostsat,audevenitun
cartieral oraşuluiPaşcani,iar Grozeştii
suntsatulactualOituz(cu acestnumedin anul1968);
Pietroasa,
sat,rarănicioreferinţă
geografică,
estePietroasele
dinjud.Buzău,celebrupentrutezaurul
"Cloşcacu puiide aur";Tăuestesatuldin corn.Şugag,jud. Alba,iar ValeaIerii,"cătunîn
Transilvania",
estereşedinţa
comunei
omonime,
jud.Cluj.
Nusuntlocalităţi,
cilocurisaudiverse
obiecte
geografice:
BraduMare,DealuMare,cunoscută
podgorie
şiundeal,Budui,Dranov
(unlac),Fântâna
luiŞtiubei
etc.O contraperformanţă
toponimică
esteaceeadea considera
şiînregistra
catoponim
şiRepublica
Noastră(adicăRomânia)
În parteaa douaa Dicţionarului,
carenţele
semnalate
dejase multiplică
şi spaţiulnu ne
îngăduie
să le maiexemplificăm
decâtsumar.Constatăm
doarcăetimologiile
seindicănumaicând
autorulştiesaui separecăştiecâteceva,atestările
suntcutotulaleatorii,
iarlocalizările
imprecise
saugreşite.Numeroase
locurirămânneidentificate,
fiindcăcercetarea
microtoponimiei
istoriceşi
actualeestemultmailaborioasă
decâtaceeaa localităţilor.
Astfel,numaianchetaîn tereni-arfi
permisautorului
săaflecăloculnumitOfileanu
şi menţionat
în rara dedincolodenegurăesteun
cantondepădurărie
la 1kmnord-est
desatulLuneaRateşdincorn.Scânteia,
jud.laşi,sausăsitueze
pisculLeharcea
(Poiana
luiLehaciînanul1503)nulângăVaslui,
ciîn zonasatuluiPoianacuCetate
dincorn.Grajduri,
jud.Iaşi.Totuşi,
eie greusăadmitem
caunieşeanataşatsentimental
degeografia
culturalăa urbeimitizatesă nu poatălocalizafostaCarvasara,
considerată
o valeşi plasată,
aproximativ,
în apropiere
deBeilic,definitlarândulsăufoartevagcalocîn Iaşi,undea fostunhan
turcesc.Tot atâtde puţinscuzabile
suntlacunelede informare
privind"locuri"precumCIUcea
Talienilor,
DealulBărăştilor,
Mestecănişul,
Râmnic,
ValeaSării,Zahoma,
Zamca(dela Suceava,
nu
delaMiorcanil
) sauinvenţia
unui"câmpdebătălie"
Brăila,diferitdetârgulBrăila,acestaînregistrat
înparteaîntâia Dicţionarului.
În sfârşit,ortografia
toponimelor
(nutotdeauna
urmând
textulsadovenian,
elînsuşialeatoriu
in
aceastăprivinţă)
ne apareca o chestiune
cu totulfacultativă,
în absenţaunornormeconsecvente.
Numaifolosirea
cratimei,
deexemplu,
poatecreaimpresia
cănumeledelocurisepotscrieoricum:
şi
cu cratimă,în sintagme
genitivale
(Cornul-lui-Sas,
Dealul-lui-Păun,
Hanul-Zotii,
Valea-Cucului,
Pădurea-Mioarelor,
Târgu-Doamnei
etc)sauadjectivale
(Târgul-Frumos,
Valea-Seacă),
darşi iară
cratimă:
CornulBourului,
ValeaCârstei,
ValeaGrajdurilor,
ValeaLargă,ValeaSacăetc.;cuatâtmai
mult,problema
articolului
tTârgusauTârgui?)
rămâneonecunoscută.
Monografie
sadoveniană
toponimico-literară
esteo cercetare
ratată,lucrarea
putândfiutilizată
(fărăgaranţiaexactităţii
şi exhaustivităţii)
doarca un indicede numede locuri,ilustrat(nu
Întotdeauna)
cucitate.Mizămultpreamicăînraportcutimpul,efortulşimijloacele
investite.
Mircea
Ciubotaru
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.Lares",Rivistaquadrimestriale
elistudidemoetnoantropologici
direttada PietroClemente.
AnnoLXIX,n. 1 Gennaio-Aprile
2003.
În aceeaşi
ţinutăgraficăelegantă
cucarene-aobişnuit
pânăacum,revistaitaliană,
fondatăla
1912,ne oferăun bogatevantaide studii,articoleşi recenziiasupraproblemelor
etnoculturale.
Editorialul
cu caredebutează
acestnumăraparţineuniversitarului
florentin
PietroClemente,
noul
directoral publicaţiei,
dupăregretatadispariţie
a lui Giovanni
BattistaBronzini.
La încheierea
rodnicului
directorat,
dedouăzeci
şi şaptedeani,marelui
etnolog,
originar
dinLucania,
îi estededicat
primulgrupajdestudiialpublicaţiei
(subgenericul
PerGiovanni
Battista
Bronziniţ.
În Un,Quid'che
port/amasempredentrodi noi,Maurizio
Bettinievocăprimaîntâlnire
cu Bronzinişi colaborarea
armonioasă
carea urmatîntreei. Interviuliniţiatde EugenioTestaşi MariaFederico(intitulat
Quandoho saputodi Giovanniţsurprindeernoţionanta
cronicăa unei lungiprieteniiîntre
Alberto
M.Cirese(universitar
dinRoma)şiautorul
lucrării
Saggisuglierroripopolaridegliantichi.
StudiulluiMichele
Feo,La Guardiaaglisposi,estededicat.allacaramemoria
di Giovan
BattistaBronzinie ScevolaMariotti",Pornindde la un pasajdin Epigrammata
Bobiensia,
universitarul
florentin
analizează
unobiceinupţialpopular
carea supravieţuit
pânăastăziînLucania
şiPuglia,
păzitulmirilor.
Capitolele
Saggişi Saggiin traduzione
ale revisteirealizează
un dialogprofitabilcu
bibliografia
de specialitate
din alte ţări europene.
LucianaLi Causiîşi propune,
în studiulsău
La criticadellostoricoe gli .occhidegliantropologi,
să prezinte'
contribuţia
antropologilor
la
descrierea
şi investigarea
realităţilor
socio-culturale
greceşti.
Profesorul
Bernardino
Palumbo,
de la
Universitatea
din Messina,propuneo abordaremodernăa imaginilor
antropologice.
Subtitlul
Estasivisiveepoetiche
dellospazio/tempo:
estetica,
potereepoliticadeifuochid 'artificio
neirituali
festividi un centrodellaSiciliaorientale,
el reconsideră
tezacareatribuieputereareprezentărilor
sacretendinţeiacceptate
(deschisesaurefulate)a privitorilor
de a reactivaun prototipori un
simulacru
al divinităţii.
Focurile
de artificiidinsatulsud-estsicilianCatalfaro
suntPercepute
ca o
parteintegrantă
a contextelor
narative
şi performante,
decisociale,
ritualeşiautoritare
în(;areauloc.
EseulDunjei
Rihtman-Augustin
- Etnologia
e etnomito
- apareÎntraducerea
luiBiero
Vereni
de
la Universitatea
dinCalabria.
Autoarea
analizează
principalele
elemente
alemitului
întJmeicrii
statului
croat:personaje
istorice,
elemente
decorative,
artistice
şi arhitectonice
specifice.
Coritextul
vehiculării
simbolurilor
naţionale
determină
consecinţele
lor imediate"in diversiperiodi,storiciparlanodi
coesistenza,
mentre
inaltrisitrasformarono
instrumenti
politici
perscatenare
conflifti''
(p.130).
Hermann
Bausinger
stabileşte,
Într-omanieră
succintă
şi explicită,
avatarurile
conceptului
de
Volkskunde
în tradiţiagermană
şi europeană.
Studiulsău,Appunti
sul/osviluppo
deliademonologia
nellaGermania
postbellica,
esteînsoţitde () notăconsistentă
semnatăde Alessandro
Simonicca
(Universitatea
"LaSapienza"
dinRoma).
Demonologia,
echivalentul
italian
pentruVolkskunde,
defineşte
perfectstudiulantropologie
al vieţiicotidiene,
fiind"nonmetalinguaggio,
nonmetaconcetto,
non
concetto
descrittivo;
masolovoce«eInica»
diunsettore
delJ'accademia"
(p.154).
RubricaA vegliareuneşteun numărde trei studiidedicate
unorcolaboratori
marcantiai
revistei,,Lares"
dinperioada
directoratului
luiPaoloToschi- "maestri
chenonci souopiu"-, ca
Giuseppe
Petronio,
DinaMagnaini
şiDUrţja
Rihtman-Augustin.
DanielFabreîncepecompartimentul
lstiluzioni
e ricerchecu o largăexpunere
metodologică
intitulată
L'[sti/uziofle
delIacultura,'
perunaantropofogia
compara
ta.L'Esperienza
deiLaboratoire
d 'Anthropologie
etd'Histoirede
1'lnstitution
dela Culture.
Estevorbadeprogramul
colectiv
elaborat
pentruintervalul
detimp2002-2006
deacestlaborator,
careunnăreşte
unspectru
tematic
diversificat:
câmpuride cercetare
(limbi,scriituri,literaturi,
arheologii)
şi studiicazuale(patrimonii
culturale,
monumente,
operedeartă,edificii
etc.).
Caşiîn milllerele
precedente,
revistaadăposteşte,
subgenerice1e
Aggiomamenli
şi Comici,
un
florilegiuinformativ
asupraactivităţilor
de ul.timăoră ale asociaţii
lor etnologice
italiene(vezi
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SandaFerracuti,
Leassociazioni
e le rivistedemoetnoantropologiche
in Italia)şi asupracelormai
recenteapariţiiîn publicistica
deprofil.LarubricaArchivio,
SandraPuccini
editează
corespondenţa
dintreLamberto
Loriaşi Benedetto
Croce,dinperioada
1908-1912.
Scrisorile
celordoimarioameni
decultură,
precumşi articolul
luiLarnberto
Loria,Dueparolediprogramma
suntînsoţitede o notă
elaborată
deEmanuela
Rossidelauniversitatea
florentină.
SilviaCiubotaru
"Enquetes
duMuseedelaVieWallonne",
t. XX,n°s237-240,
79"annee,2001,Liege,
Celeşaptestudiireuniteîn numerele
pe carele prezentăm
respectăprogramul
statuatde
aceastărevistăconsacrată
folclorului,
etnografiei,
istorieieconomice
şi tehnice,limbajului
şi vieţii
cotidiene
a ţinutului
valon.Nevomoprimaiîntâiasupraarticolului
semnatdeCorinne
Godefroid
Unebelleetrangere:
la gaillarde,«fleurde Wallonie»
-, în careautoarea
urmăreşte
genezaunuia
dintrecelemaiîndrăgite
simboluri
identitare
de pe drapelul
comunităţii
valone.Floareapurtatăla
butonieră
de primarulChestretîn timpulrevoluţiei
din Liege(18 august1789),o variantăde
margaretă
cupetalegalbene
şi mijlocul
roşu,.auxbellescouleurs
viveset gaies,comme
le caractere
wallon"
(p.149),aveasădevinăemblema
naţională.
Următorul
studiu,semnatdeJean-Marie
Kajdanski,
seintitulează
Ladecapitation
ducoqCI
Rouillon,
Hergnies,Wierset Peruwelz,
Autorulanalizează
aicisacrificiul
cocoşului,
practicăce
variazăîn funcţiedelocalităţi,
avândlocoriîn miercurea
ceurmează
ultimeiduminici
dinaugust
tmercredi
de la ducassede Flinesş,oriîn marţeasaujoiade la sfârşitul
luniiseptembrie.
Acest
ritualconstituie
o supravieţuire
dinarhaicele
complexe
magice
aleculesului
şi secerişului.
Cocoşul
simbolizează
spiritulgrâului,refugiatîn ultimelespicerămasepe câmp,in mai multezone
europene.
Laorigine,omorârea
acestuigeniuteriomorf
aveaincontestabile
dimensiuni
spirituale
şi
religioase.
Cutimpul,ritualuls-aperpetuat
numaiîn virtutea
uneimemorii
colective,
maimultsau
maipuţinsubconştiente.
Urmărind
o seriedeexpresii
asemănătoare
cuzicătoarea
românească
Cinepleacălaplimbare,
pierdeloculdeonoare,RogerPinonpublicălucrarea
Laformulette
delaplaceperdueen Wallonie
el
eliPicardie.Variantele
afirmative
orinegative
aleacestorsintagme
prezintă
diferenţieri
în funcţiede
loculundeseperformează.
Formula-tip
QuandonvaCIl'ducace,
onperds 'plache
(Lille)oriAurisse
depierdeel'place.fesducace!
(Mons)
areversiuni
specifice
sărbătorilor
zonaleoriunorîndeletniciri,
cumar fi: qui va il la chasse
... (Charleroi,
Jupille,Liege,Verviers,
Wanne),
qui va il messe
...
(Andrimont,
Souverain-Wandre),
c'estaujourd'hui
la SantHubert(Liege),
c'estaujourd'hui
Saint
Lambert(Somme),
Saint-Laurent,
Saint-Medard
ş.a .Formuletele"
valonesuntpuseîn relaţiecu
corespondente
dinfolclorul
altorpopoareromanice.
Diferenţele
careaparin acestcazţin de date
calendaristice
oriseraportează
launeletoponime
(Ribeira,
Sevilla).
Autorul
consideră
căacestdicton
s-apăstratdindreptulroman,unde,dacăo proprietate
eraabandonată
pentruun intervalde timp,
puteafirevendicată
dealtcineva.
Bazatpe o anchetăîncepută
in octombrie
1997,în rândulvindecătorilor
dinValonia
rurală,
studiulluiOlivierSclmlitz
(Lemaldefeu:lesrepresentations
dela brnluredansla curedusigneur
de Wallonie)
a fostsusţinutla colocviul
internaţional
de la Montreal
(septembrie
2000)subtitlul
Religion,
Sante,Maladie:descu/tesdeguerison
CIla santecomme
religion.
Taumaturgii
specializaţi
în lecuirea
arsurilor,
carecunosco rugăciune
adecvată
pentruacesteafecţilUli,
suntnumiţisigneurs,
de la vC'Tbul
valonsegnî,pe carelingvistul
JeanHaustîl defineşte
prin"a vindeca
un răuIacmld
semnul
cruciişirecitând
aurunite
invocaţii"
(veziDictionnaire
liegeois,
Liege,1933,s.v.).Formulele
tămăduitoare
suntinspiratede anumiteepisoade
biblice.Momentul
istoricrezolutiv
esteasimilat
ritualicunuiepisodnefericit
înscopulalungării
răului(durerii
şifierbinţelii).
Un interesdeosebitsuscitălucrareaNombreset jeux enji:mtins,
realizatăde Franyoise
Lempereur.
Ritmurile
numărători
lorşi alealtortextecareînsoţesc
jocurilecopiilorSlliltclasificate
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dupăsistemulstabilitde Constantin
Brăiloiuîn 1956.Savantulromâna observatmaniera
uni.ficatoare
în interpretarea
folclorului.
infantilde pretutindeni.
Izolândconstantele
binareale
ritmiciicopilăreşti,
el a propusunsistemadecvat
denotare.Analizapecareautoarea
o faceasupra
multortextevalonecontemporane
confilmăo datăîn plusjusteţeateorieipropusede C.Brăiloiu:
"...il noussembleque la theoriede Const,Brăiloiuapporteun eclairageinteressant
pourla
connaissance
dufolklore
numeral
enfantin"
(p.209).
În Châtiments
de maristrompes
ou battus,JeanLechanteur
reproduce
patruatestăriinedite
(dinValonia)
aleuneistrăvechi
cutume
judiciare:
cortegiul
infammant.
PetruCaraman
considera
că
aceastădatinăpunitivă
datează
dinainte
deeranoastră
(veziL'Ethnographe
Cantemir
etlefolklore
du
Proche-Orient,
în .Dacoromania",
l1J".
3, 1975-1976,
II, p. 237-270).Un argument
esenţialîn
sprijinulacesteisupoziţii
îl constituie
mărturia
lui Plutarhasupraprezenţei
pedepseionobatisla
locuitorii
oraşului
CumedinEolida,Suidaso atestăla parţi,careconsiderau
plimbarea
culpabilului
despuiat
pemăgardreptceamaimaredezonoare.
Răspândit
în Bizanţ,laarabi,laturcişi în întreaga
Peninsulă
Balcanică,
obiceiula căpătato largăcirculaţie
prinintermediul
basmului
Abu-Hasan,
din
colecţia1001de nopţi.Treidin versiunile
valoneredatede autor(din localităţile
Amercoeur,
Fize-Fontaine
şiNessonvaux)
seînscriu
întipulvest-european
(sern:na1at
deJacobGrimm
înDarmstadt,
precum
şi,în) 593,laMarburg).
Pedeapsa
seaplicăînacestecazurinumaiprotagoniştilor
unuiconflict
matrimonial.
Inalpatrulea
exemplu,
promenada
infamantă
a condamnatului
estesubstituită
prinurcarea
peuncaldelemn.NumitÎndicţionarele
valone
qu'vaud'bos,acestobiecterafolositodinioară
pentru
stigmatizarea
adulterinilor,
a prostituatelor
şia soldaţilor
careÎncălcau
disciplina
cazonă.
FraţiiGrirnm
îl
desemnează
prinexpresia
denEseireiten.EstevorbadelIDfeldescaunînaltşiîngust,
poreclit
măgarul,
pe careerauurcaţieleviiobraznici.
Utilizat
la cehi,germani,
polonezi
ş'a.camodalitate
de corecţie,
îl
găsimimortalizat,
la români,
în celebrul
fragment
dinAmlntirile
... luiIonCreangă,
în careSrnărăndiţa
popiiestesuităpeCalulBălan.
Ultimele
douăsecţiunialerevisteimuzeului
valoncuprindRemedes,
recettesetprieresde
Retinne
IL'81JXIX-esiecle,selectate,
clasificate
şi analizate
deMarie-Therese
Counetdincărţide
medicină
populară
(numite
livresdecomptes
saulivresderaisonţşiNosenquetes,
alcătuită
deRoger
Pinon,conţinând
unmini-calendar
al vechilor
obligaţii
contractuale,
secondat
decompararea
a circa
treizeci
devariante
alezicătorii
valonedespre
naivi(ledictondespoulesquipondent
sur-les
saulesş.
SrlviaCiubotaru
"Literatura
ludowa",
Dwumiesiecznik
naukowo-literacki,
nr.l-o, 2004,WŢ0claw.
Publicaţie
oficială
a Societăţii
Poloneze
deFolclor,
"Literatura
Ludowa"
a apărutmaiîntâiîn
perioada1957-1968
şi, dupăo intrerupere
de patruaui, a continuatsă publicemateriale
care
investighează
folclorul
ruralşi urban,darşi subiecte
cu tentăinterdisciplinară.
Direcţiagenerală
a
studiilorse caracterizează
prinlărgireaconceptului
de folclor,într-unmodspecificşcoliide la
Wroclaw,
întemeiată
chiardeeditorul
acesteireviste,
Czeslaw
Hemas.
"Literatura
Ludowa"
reuneşte,
pe parcursul
anului2004,atâtanalizeliterarealeunoropere
semnate
descriitori
naţionali,
câtşi studiidenaturăetnologi
că,fiecarenumărapărutavândo tematică
de ansamblu:
folclorulşi elementele
religioase
creştine,magiaşi vrăjitoria,
supranaturalul
şi
interpretarea
lui. De asemenea,
materialele
urmăresc
şi alteformede exprimare
artistică,
precum
"fotografia
castandardizare
a imaginilor",
mazurcile
luiChopin
înrelaţiecumuzica
naţională,
blues-ul
şijazz-ulamerican,
caevoluţii
aleritmurilor
africane.
Nevomaxa,înprezentarea
defaţă,peinformaţiile
denaturăfolclorică,
cenudepuţineorine
aparfamiliare
datorită
unuiimaginar
similarcuceltradiţional
romanesc.
UnastfeldestudiuesteceI
intitulat
Fenomenalitatea
vieţiimonahale
în culturapopulară,semnat,în primulnumăr,deTomasz
Kalniuk.
Acestaremarcăfaptulcă etnografii
şi folcloriştii
au avuto nouăsursăde interpretare
a
versiunii
populare
asupracreştinismului.
odatăcuapariţia
călugărilor
în satelepoloneze.
Lafelcaîn
poveştileşi legendeleromâneşti,
întâlnireacu sacruleste pentmţăraniuna perfectposibilă,
Dunmezeu
şi alaiulsăudesfintifiindo prezenţă
tangibilă,
puternic
încărcată
cumărcialeumanului.
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StudiulKatarzynei
Kosc,dinnumărul
3 alrevistei,
surprinde
acelaşisentiment
al familiarului
în faţaunorevenimente
extreme.
Datorită
moştenirii
uneiconcepţii
arhaice,omultradiţional
vede
Moarteaca o intrareînviaţă(estechiartitlullucrării
respective,
însoţitdeprecizarea
Despremoarte
şi a muricametafore
alevieţiiÎncultura
populară
poloneză
şi imaginile
şi credinţele
eitradiţionale).
Procesulconştientde pregătirepentrumareatrecereare ca rezultat,Smblânzirea"
morţii
(Philippe
Aries),transformarea
ei intr-unpersonajumanizat.
Reversibilitatea
acesteipercepţiia
condusla ipostazasălbatică,
înspăimântătoare,
a luithanatos,
perfectobservabilă
la omulmodern,
eliberat
dinrădăcinile
salespirituale
pentru"aplutiînderivă".
Modificăriale comportamentului
tradiţionalîn sensuldegradăriiobiceiurilor
observă
Katarzyna
MarcolînNaşterea.
Schimbări
în ritualurile
din Wisla
şi Trojwies
Beskidzka.
Subiectul
a
constituit
unpunctdeinterespentrustudenţii
la Etnologic
ai Universităţii
Silesia,careauremarcat
diferitemutaţiiîn ritualuri
le actualeaferenteperioadei
dintreconcepţie
şi botez.Factoriicareau
determinat
schimbările
ţin,în opiniaautoarei,
dedezvoltarea
economică
şi conştiinţa
socialăşinuau
implicat
contribuţia
bisericii.
Înnumărul
dublu4/5,Katarzyna
Lenska-Bak
urmăreşte
transformările
survenite
înaltsegment
al activităţilor
umane:
Sărbătoarea,
bucătăria
magicăşi degradarea
gândiriisimbolice
inculturade
masă.Codurile
culturale
transmise
suntestompate
deo tendinţă
simplificatoare
şideo incapacitate
de
a depăşistereotipurile.
Comensualitatea
magicădispareşi lasăloc uneiviziunisuperficiale
şi
esteticizante,
specifică
uneiculturidemasă.
O combinaţie
ce paresă funcţioneze
estecea intre magieşi ştiinţă,cumîşi intitulează
Katarzyna
Koscunaltstudiu,apărutînnumărul
2 alrevistei.
Plecând
delaideeacă.oamenii
deaziau
aceleaşidificultăţi
în înţelegerea
realităţiica şi înaintaşiilor, autoareaanalizează
previziunile
contemporane
carecoroborează
magiacutehnica,
arhaicul
cuinterpretarea
raţională,
punând
launloc
practicidivinatorii
şi prognosticuri
ştiinţifice,
elemente
specifice
viitorologiei,
psihologiei
saude
inspiraţie
poetică.
HannaUrbanska
arecaobiectdestudiu,în celdealtreileanumăralrevistei,
Reprezentări
ale
şacaluluişi ale cioriiîn poveştile
populareindienein contextul
poveştilor
esopiene.
Asemenea
vulpoi
uluidinlegendele
greceşti,
celedouăfigurianimaliere
centrale
în folclorul
indianseÎncadrează
profiluluicunoscutsub numelede trickster.isteti,vanitoşi,laşi şi lacomi.Liniilecomunede
construire
a personajelor
celordouămitologii
atâtdeîndepărtate
spaţialsugerează
unitatea
spirituală
a imaginarului
uman,demonstrată
o datăÎnplus.
O interesantă
antropologie
a "liniştii"
propune
PiotrKowalski
în articolul
intitulat
Rugăciune
şi tăcere.Introducere
în antropologia
liniştii(dinnumărul
dublu4/5,citatşi anterior).
Tăcereaşi
tumultul
aparcadouăformemajorededeschidere
a canalelor
decomunicare
culumeadedincolo
in
cadrulritualurilor.
Absenţacuvânt
uluireprezintă
părăsireacomunicării
obişnuite
şi favorizează
contactul
magic,motivpentrucaretăcerea
capătăo valenţă
terapeutică
înprocesiunile
devindecare.
Studiul
AgateiStupieko,
"Suspiciuni
devrăjitorie
".Despre
procesele
vrăjitoarelor
lituaniene
Însecolele
XVI-XVIII,
dinultimul
numărpe2004alpublicaţiei,
atrageatenţiaasupraunordocumente
ineditecaredateazădin 1552,...1771.
Acesteaconţindateexacteşi detaliiale proceselor
intentate
vrăjitoarelor
lituaniene
Însecolele
alXVI-lea
- alXVIII-lea,
fiindpublicate
În1987.
Atâtarticolele
dedicateunorrealităţisud-esteuropene
sauamericane,
cât şi recenziile
ce
închidfiecareapariţiea acesteiprestigioase
publicaţii
poloneze
reprezintă
tot atâteacontribuţii
valoroase,
cu dateutilespecialiştilor
în oricaredin.Iiteraturile
lumii",care,acummaimultdecât
oricând,
sedeschid
unelecătrealteleînÎncercarea
dea seînţelege
maibine.
AdinaHulubaş
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"Anuarul
Institutului
deEtnografie
şi Folclor{IC.Brăiloiuo":
t. IX-X,1998-1999,
168p.;t.
XI-XIII,
20002002,490p.,Bucureşti,
Editura
Academiei
Române.
Anii1998--1999,
cuprinşi
în tomulIX-Xal .Anuarului
Institutului
de Etnografie
şi Folclor
«C.Brăiloiu-",
au reprezentat
o vremea aniversării
(50de anide la Întemeierea
Institutului)
şi a
întoarcerii
Întrecutul
munciifolclorice.
Primasectiune
a acestuivolum,intitulată
Arcpestetimp,are
o valoare
documentară
deosebită,
maialesprinfacsimilul
dupăstudiul
Schiţăa uneimetode
defolclor
muzical,publicatîn 1931de Constantin
Brăiloiuîn revista.Boabede grâu".Mareleetnolog
semnalează
confluenţa
nouluitimp,esenţialmente
scriptural,
cu vechiul,reprezentat
de cultura
tradiţională
orală,amestec
cepredispunea
încăde pe atuncila formelingvistice
surprinzătoare
prin
îmbinarea
segmentelor
de limbajdiferite.Condiţiile
deînregistrare
de acummaibinede 70de ani
creează
cititorului
unsentiment
derespectpentruefortulcucaredoarunpasionat
puteareuşisăfixeze
definitivvoceainformatorului,
dar provoacăşi conştientizarea
uimităa progresului
tehnologic
fantastic
dinacestrăstimp.
Indicaţiile
metodologice
amănunţite
potsta şi astăzila temeliaoricărui
demersdearhivare,
elefiindcaracterizate
deascuţimea
observaţiei
folclorice
şi spiritulanalitic
bine
cunoscut
al savantului
Brăiloiu.
Istoriastudierii
culturii
populare
se succedă
rapidîn paginile
.Anuarului",
acesteaconţinând
lUIcalendaral institutelor
de cercetarefolclorică,o bibliografie
cu apariţiileeditorialeale
cercetătorilor
domeniului
între1955şi 1999,organigrama
Institutului,
opiniitestamentare
ale lui
HarryBrauner,SabinDrăgoişi ale directorilor
de Institutori de secţieetnografică.
Valoarea
volumului
de faţăestedată.şi de capitolulfinalal ilustraţiilor,
underegăsimscrisoriale lui
BelaBartokşiArnoldvanGennep,
fragmente
din"cartea
devizite"şi fotografii
dinarhivă.
Rememorarea
şi istoriamodalităţilor
de conservare
a folclorului
literarromânesc
se continuă
în studiilesemnate
decercetătorii
actualiai Institutului.
Grijapentrucirculaţia
universală
a valorilor
etnologice
româneşti
aşazăîn echilibru
trecutulcuprezentul,
prinredactarea
unormateriale
în limba
englezăStudiulSabineiIspasşi cel al Nicoletei
Coatuse continuăorganic,celedouăabordări
complementare
avândca subiectistoriculpreocupărilor
de strângere
a folclorului
şi implicital
folcloristicii
moderne.
Viitorulmetodeide conservare
completează
perspectiva
tempbrală
asupra
etnologiei
româneşti,
a căreiviziunede ansamblu
cercegalde multădăruireşi abnegaţie
cu ceaa
pionierilor
acestuidomeniu.
"
TomulXI-XIII,
peanii2000-2002,
estemarcatştiinţific
decolocviile
"C Brăiloiu",
insumând
peste350 de paginide studiiale participanţilor.
Temegeneraleale discuţiilor
sunt tradiţia,
autenticitatea
actuluifolcloric,
metodadecercetare
şireevaluarea
actualităţii
şi a patrimoniului.
Subdenumirea
Textşi contextin cercetareaetnologică,
SilviaChiţimia
semnează
un nou
studiucuo cheiededescifrare
religioasă:
Întrefantasticşi .Passionsspiele
". Consideraţii
asupra
baladei"Treisurorila flori".Demonstrând
sursalivrescăşi modernăa incadrării
în fantastic,
cercetătoarea
aratăcăsocietăţii
tradiţionale
îi lipseşte
percepţia
ordiniirăsturnate
a acesteicategorii
estetice.Maijustificatîi apareautoareifilonulreligios,adâncincriptat
în personajele
şi acţiunile
baladei.Astfel,celetrei surorirătăcitenu sugerează
un ritualiniţiaticfemininbinecunoscutşi
altororganizări
primitivedescrisede IuliusLips,ci reprezintă
pe MariaMagdalena,
Mariaşi
Salomeea
În căutareamormântului
lui Iisus.Sugestiacripteifunerareparesă fie susţinută
de o
coordonată
a absenţeiumanului
saua materieivii în genere,iarăşicunoscută
din descântecele
româneşti:
"Undecocoşiinucântă".Cuculînsuşi,sinonim
Înhermeneutica
textuluicuporumbelul,
ar figuraimaginea
christică,
SandaGolopenţia-Eretescu
prezintămodulîn carea luatnaşterecarteaDesireMachine
apărutăîn StateleUniteşi motivează
alegerea
descântecelor
în contextul
receptivităţii
publicului
de
pesteocean.Beneficiind
de 1111
tip de inteligenţă
aparte,descântecul
se dezvăluie
drepto specie
folclorică
reflexivă,
căciemiţătorul
conştientizează
înscrierea
persoanei
propriisubsemnul
cântecului
magic.Cealaltăcaracteristică
a descântecului
estestabilirea
unuiraportcu ceilalţi,împreună.,
cele
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douătrăsăturiîncadrându-l
tipuluide inteligenţă
intrarelaţional
şi interrelaţional,
Textulşi actele
nonverbale
compunadevărate
scenarii,
dupăcumle-adenumitautoarea,
în dorinţade a accentua
dramatismul
lor. Aceastafoloseşteîncercăriide a reprezentatoate funcţiilepragmatice
ale
descântecului
cupreferinţă
pentruscenarii
câtImilungi.O adevărată
provocare
a constituit-o
pentru
SandaGolopenţia-Eretescu
traducerea
textelorromâneşti
în engleză,fărăa pierdepreamultdin
metaforele
interneale textului,şi autoareaciteazăîn modreprezentativ
sintagma
floarede vişin,
devenită
in traducere
floaredecireş,dinnevoiadea ocoliadjectivul
acru,careseataşează
înengleză
cuvântului
cedesemnează
cireşul,
pentrua denumi
astfelvişinul.
Cercetările
de terense ocupăde româniidin Ungaria,de italieniidin Dobrogea
şi de
obiceiurile
dinciclulfamilialînregistrate
în Platforma
Luncani.
Informaţiile
propriu-zis
folclorice,
adunate
deEmilŢircomnicu
şi LucianDavid,suntredateprintranscrierea
întocmai
a dialogului,
iar
modalitatea
în careconversaţia
estecondusă
şi fructificată
de cercetător
poatedeveniutilădidactic.
Studiulajutăastfelviitoarele
cercetări
pe aceastătemă,datorită
faptului
căsuperstiţiile,
credinţele
şi
convingerile
populare
segăsesc
înformalororiginală,
fărăinterpretarea
ordonatoare
a culegătorului.
Ceremonialul
botezului
la comunitatea
turco-tătară
din Dobrogeaeste studiatde către
MariaBâtcăprinintermediul
unoranchetecu caractersocio-etnologic
în mediulruralşi urban.
Localităţile
cercetate
- maiexactFântâna
Mare,undesegăsescturciianatolieni,
şi Independenţa,
în
caresubiecţii
suntreprezentati
de tătariicrimeeni
- facpartedinjudeţulConstanţa.
Ceadintâidin
celetrei secvenţe
ale ceremonialului
de botezare o triplăfuncţie:slăvireaprofetului
Mahomed,
pomenirea
morţilor
şislujbapentrusănătatea
copilului
şia familiei
lui.Debutul
înviaţăpeplanmagic
esteastfelaşezatsubcelemaibuneauspicii,
atâtprininvocarea
divinităţii
supreme,
câtşi a spiritelor
protectoare
ale familiei.
Ritualul,
careţineîn modtradiţional
dejoi searapânăduminică,
atrage
atenţiamaialesprinposibilele
conexiuni
desimboluri
şi gesturimagice
cuuneleromâneşti.
Denumit
de informatori
în modfoarteexpresiv
"nuntăde botez",ceremonialul
carearelocpentruunbăiat
includeo secvenţă
în careUncocoşîmpodobit
în culoriviiestejucatdefete,băieţisaufemei.Cuo
semnificaţie
evidentă
a masculinităţii
mândreşi autoritare
a viitorului
bărbat,cocoşul
aminteşte
de
pasăreajucatăla nunţileromâneşti
pentrumireasaneprihănită
(evident,
în ultimulcaz,în centrul
rituluistăgăina),O altăsimilitudine
poatefi ceaa funcţiei
ritualea batisteicareseprinde,înaceastă
comunitate
asiatică,
la pieptultinerilor.
Înglobarea
celordouăceremonialuri,
albotezului
şialnunţii,
sugerată
activde fetiţeleîmbrăcate
în mireasă,
arerolulde a trececu succesnoulvenitpe această
lumepeo punteprelungită
şi fortificată,
darimplică
şiunpotenţial
iniţiatic,
dacăţinemcontdefaptul
căceremonialul
poateavealocchiarşi lavârstade 12ani.
Întinspe o arie largăa preocupărilor
etnografice
şi etnologice,
"Anuarul
Institutului
de
Etnografie
şi Folclor"
estedeopotrivă
modemşi clasic,dupăcumo dovedesc
şi studiileincluseîn
tornurile
la carene-amreferit,prezentându-se
astfelca o publicaţie
deschisă
înnoirilor
personale
ca
manieră,
fărăa rupecontinuitatea
cutrecutul
cercetărilor
cuadevărat
formatoare
AdinaHulubaş

