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,.Quaclerni
di semantica".
Rivistainternazionale
ciisemantica
tcoricae applicata,
Bologna,
nr.]/1994.
DinPrezentarea
RitciCaprini,
aflămcă numărul1/1994al acesteirevisteiinternaţionale
de
semantică
teoretică
şi aplicată,
dinBologna,
avându-l
cadirectorpe MariaAlinei,cuprinde,
printre
altelucrări,comunicările
susţinute
la Congresul
delaMantova
(29-30septembrie
1992),reunire
sub
temagenerală
Corvi,orsi,sciamani.
Culturadeipopolisiberianie [olkloreeuropeo("Corbi,urşi,
şamani,Culturapopoarelor
siberiene
şi folcloruleuropean").
Discuţiile
s-auconcentrat
în jurul
cvoluţionismului
şi difuzionismului
(considerate
principiiopuseîn folclorşi în antropologie),
referindu-sc
concretlao temăcontroversată,
cunoscută
subdenumirea
ipotezasiberianâ.
Susţinătorii
acesteiipoteze,Bertolotti
şi Ginzburg,
apropietrăsăturialeculturiieuropene,
precumşamanismul,
rcînvierca
unuiomsaua unuianimalprinpieleşi oase,carnavalul,
cultulursuluictc.,de riturilede
vânătoare
siberiene.
Dinceledouăsprezece
studiişi articoleprezente
În revistă,majoritatea
tratează
această
problemă,
susţinănd-o
saunegând-o.
În studiulTemimagico-religiosi
ira evoluzionismo
e diffusionismo:
un approccio
interdisciplinare,
MarioAlincianalizează
ipotezasibcriană
din perspectiva
evoluţionismului
şi a
difuzionismului,
darcuabordare
lingvistică,
adicădinprismauneirelaţltdecornplementaritate
şi nu
deopoziţie.
Deasemenea,
autorul
precizează
căîn lingvistică
celedouăprincipii
audenumire
diferită.
Sevorbeşte
despredifuzarea
unuifenomen
Înundă(modello
dellondaş
şi,respectiv,
deevoluţia
după
modelul
arborelui
genealogie
(model/o
del!'a/bemgenealogia).
Studiulestestructurat
În douăpărţi.În primapartese analizează
patruhărţidin Atlas
Linguarum
Europae:
Natale(Crăciunul),
Donolla(Nevăstuica),
Coccinella
(Buburuza),
Arcobaleno
(Curcubeul),
pe bazacărorase exemplifică
difuzarea
"înundă"şi evoluţia
"înarbore" unorfapte
lingvistice.
CeamaidensăestehartaNatale,Întrucât
prezintă
o combinaţie
complexă
a acestordouă
aspecte.
Primulexemplu
de interferenţă
a acestora
aparechiarîn etapaoriginară
dinlupgaevoluţie
a
acestuicuvântşi a noţiunilor
denumite
de el.Numele
sărbătorii
creştine
s-adifuzat,Jn undă"de la
Romaîn toatăEuropa.
Dar,în acelaşitimp,"aproape
toatenumeleCrăciunului
în Europaauorigini
precreştine",
cu descendenţă
în solstiţiul
de iarnă(21decembrie)
- aceastafiindo evoluţiedupă
modelul"arborelui",
În expunerea
amplăasupraacestuisubiect,rornânescul
Cră/riun
esteînsăscos
din difuziunea
romanică
şi considerat
un numeprecreştin:
"termenul
latinNatalisacoperăaria
romanică,
cu excepţiaarieiromâneşti"
(p. ] 1).Autorulafirmădespremagh.Karâcsony
şi rom.
Kraciun:
.Arnândouă
derivă,probabil,
dintr-un
termenslav,careînseamnă
solstiţiu.
Termenul
slav,
Înacestcaz,s-adifuzatîn undăînUngaria,
înRomânia
şi'inariileturceadiacente"
(p. 13).Concluzia
autoruluiîn privinţatermenului
românesceste greşită.CuvântulCrăciunare o etimologie
controversată,
însă,aşacumconsemnează
Ciorănescu
1,dinpunctde vederefoneticnu se poate
contestaprovenienţa
din lat. creătiănem,
De asemenea,
din argumentaţia
mai recentăa lui
T.Diaconescu,
reieseconvingător
că acestcuvântse referăla sărbătoarea
creştinăşi estelatin,iar
evoluţia
sadinpunctdevederesemantic
ţinederăspăndirea
concepţiei
arieneîn Daciarornanizată
..
Urmărind
să explicefaptelingvistice
prinmodelele
amintite,autorulvizeazăde fapto
concluzie
maigenerală.
Acesteprincipii(cvoluţionisrnul
şi difuzionismul),
conchide
Alinci,sunt
IAI.Ciorănescu,
Dicţionarul
etimologic
al limbiiromâne,
Bucureşti,
2001.
2TraianDiaconescu,
Motivaţia
semantică
a cuvântului
românesc
Crăciun«Noei»,
în "Anual'
delingvistică
şi istoricliterară",
tomulXXXII,1988-1991,
A Lingvistică,
p.29-64.
ALIL,t. XXXIX
- XLI,1999-2001,
Bucureşti,
2003,p.217-239
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modelepentru"interpretarea
oricăruifenomenculturalşi, deci,şi pentrufenomenele
magicereligioase"
(p.21).Caatare,în parteaa douaa studiului,
aşacumanunţase
iniţial,autorulprocedează
la o aplicarea rezultatelor
dinprimaparteasupraipotezeisiberiene.
Dinpunctulsăude vedere,
presupunerea
că a avutloco difuzare
În sensstrictîn "undă"a unortememagice-religioase
din
Siberia
înspreEuropa
estegreşită.
Pedeo parte,în lingvistică,
la felcaîn arheologie,
nusecunoaşte
niciunfenomen
dedifuziune
dinspre
SiberiaspreEuropa.
Pedealtăparte,discutând
temelepcbaza
căroraGinzburgşi Bertolottisusţin"ipotezasiberiană"(cultulursului,riturilcde carnaval,
şamanismul
etc.)şi aplicând
dinnouceledouăprincipii,
Alineirespinge
valabilitatea
argumentaţiei
susţinută
peacesteteme.Înfinalularticolului,
autorul
realizează
o sinteză
asupraobservaţiilor
privind
evoluţionismul
(recentnumitşitriangulaţie
- triangolazioneţ
şi difuzionismul
(î11
cazulcăruiasemai
vorbeşte
şi de"limbiîncontact"),
cuprivirestrictladomeniul
lingvistic.
Valabilitatea
ipotezeisiberiane
estesusţinută,
cu noi punctede vedere,În articolulMiii
sciamanici
edimmaginario
medievale:
unaletturaparallela,semnat
deSoniaMamaBarillari.
Pentru
o complexă
categorieesteticăprecumcea a grotescului,
referitorÎn specialla reprezentările
medievale,
autoarea
propune
o altăperspectivă
deabordare,
o reinterpretarc,
cupunctul
deplecare
în
matricea
folclorică
a zoneiarctice(miturile
şamanicc),
Suntluateîn discuţie
douăposibile
antiteze
la
această
teorie:1)apropierea
intretexteatâtdeîndepărtate
în timpşi dinpunctdevederegeografic
poatefi considerată
nefondată
şi superficială
şi 2) se poatefaceapella ipotezauniversalităţii
limbajului
mitic,caresusţinecă în vârtejulspaţio-temporal
"paralelismele
structurale
aplatizează
oricepluralitate
formală"
(p.27),iaracestfaptareca rezultato simplificare
extremă.
a serniozci
'.
Acestor
reacţiiprevizibile,
precum
şi altora,SoniaHarilluri
leopuneanaliza
Într-o"lectură
paralelă"
a
reprezentărilor
medievale
şi a miturilor
şamanice,
pe carele interpretează
prinexemple.
Articolul
debutează
cu un fragmentdin VisioTungdali
(scrierecu largăcirculaţie
în Europasecolului
al XII-lea),
undeapareimaginea
unuihibridanimalier
grotesc,
cudouălabeşi douăaripi,gâtlungşi
ciocdefier,princareieseunşuvoideflăcărietc.,şi carestăÎntr-omlaştină
îngheţată.
Rostulacestei
creaturi
estedea inghiţisufletele,
pentrua lenaştea douaoarăÎnbaltaîngheţată,
undeleaşteaptă
alte
suplicii.
SoniaBarillari
credecăacesttipdereprezentări
diferădeimaginile
stereotipe
aleinfernului
din literatura
timpului,
patristică
saulaică,şi "par,maidegrabă,
să rechcme
din abisultimpului
reminiscenţe
ale uneimemoriiîncătreze"(scmbrapiuttostorichiamare
dagliabissidel tempo
memorie
lontanemanonancorasopite)(p.23).Corespondentul
originar
al acesteicreaturi,
afirmă
autoarea,
estepersonajul
MamaAnimalelor
(laMadredegliAnimaliş,
prezentîn miturile
şamanice
alepopoarelor
arctice.
Acestaesteunvulturcupeneşi ciocdefier,dinouălecăruiasenascşamanii,
sauunursuriaş,sauarealtăreprezentare,
cuacelaşirol:aceladea devorafiinţaumană,celmaides
unşaman,
pentrucaapoisăo reconstituie
şi săo renască,
Prinurmare,
în afaraanalogiilor
formale
şi
a identităţii
deprincipii,
existăşi aceastăimportantă
identitate
funcţională
Între"monstrul
dinVisioşi
dublulsăufolcloric",
identitate
pecareautoarea
o interpretează
capc unrefuzal ideiidedizolvare
definitivă
a fiinteiumane(1'incapaciia
di ammettere
undissolvimento
definitive
dell'essereţ(p.25).
Practic,ca şi în Mioriţa,soluţiaesteştergerea
graniţelor
întreviaţăşi moarte,printr-ointegrare
a
fiinţeiumaneîn circuitul
universal.
Înurmaacestei"lecturiparalele",
susţinute
şi prinalteexemple,
SoniaBarillariajungela câtevaconcluzii.
Unadintrecelemaiimportante
se referăla evoluţia
elementelor
observate:
"daeăînpovestirile
şamanicc
conţinuturile
suntsuficient
declareşiaccesibile,
graţieorganicităţii
sistemului
lacarefacreferire"
(p.26),esteriscantşi greudeîntreprins
o analizăa
aceloraşi
elemente
într-untextprecumVisio.
In acesttipdetexte,elesuntselectate
(deciscoasedin
sistem),
suntfolositemaialesdatorită
"intensităţii
iconice"
şi cuscopuldea corespunde
necesităţilor
de contcxtualizare.
Rezultatul
esteo "asimilare
parţialăşi fragmentată
de formeproduseîntr-o
civilizaţie
diferită"
(p.26).O altăconcluzie
sereferăla posibilităţile
expresive
pecarele oferăcele
douătipuride texteşi la faptulcă se impuneanalizatransformări
lorpe careevoluţiasinuoasă
a
] Pentrucontraargumente
asuprapărţiieronate
dinaceastă
teorie,autoarea
citeazălucrarea
lui
Giorgio
deSantillana
şi CIHerthei
vonDechend,
Ilmulino
dAmleto.
Saggiosulmiloe sullastruttura
deltempo,
Milano,
Adelphi,
1983.
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elementelor
miticea cunoscut-o
în noilecontextualizări.
Aceastăevoluţie,
afirmăautoarea,
a dusla
un "procesincontrolabil
de hibridizare
semică"(p. 28)şi de aceastăconstatare
trebuiesă se ţină
seamaîn interpretarea
categoriei
grotescului.
Dintr-un
alt punctde vedere,maigeneral,articolul
SanieiBarillarise numărăprintreaceleîncercăricaredemonstrează
adevărulcă universaliile
gândiriiumanerămânnucleegeneratoare
deinepuizabile
interpretări.
Printrearticolele
carenufacreferirela "ipoteza
siberiană"
estecelal ArmeiScala,Lessico
e
culturapopolarein Calabria:
il cielode'maiale.Estevorbadespreunfragment
dintr-un
proiectmai
amplu,cuprinzând
rezultatul
cercetărilor
lingvistice
careauavutcaobiectiv
descoperirea
trăsăturilor
originare
ale dialectului
vorbitîn Remic,vecheregiunedinCalabria,
Acestetrăsăturiau pututfi
urmărite
în cârnpuri
semantice
maiconservatoare,
cumsuntcelzoonimic
şi fitonimic,
şi acolounde
civilizaţia
urbanăa pătruns
maipuţin:însateşiîn vechiul
centruistoric.
Au fost publicate
în acestnumăral revisteiobservaţii
asupraritualuluişi terminologiei
specifice
momentului
sacrificării
porcului
(animalcare,în Remic,ca şi În gospodăriile
româneşti,
ocupăun locimportant
în procesul
organizării
resurselor
pe timpuliernii).În desfăşurarea
acestui
ritual,un rol fundamental
se atribuiefazelorluniişi stabilirii
momentului
dinsăptămână
cândar
trebuisă se producă
(vinerea,
de exemplu,
considerată
zi nefastă,vafi evitată,cu excepţia
situaţiei
cândcasaesteîn doliu).Laritualparticipă
toatăfamiliastăpânilor
casei(d'upatrunid'a casa)şi
apropiaţii,
iarfiecaremembru
îndeplineşte
nu anumitrol.Deexemplu,
asistatdefiulcelmare,care
trebuiesă se iniţieze,
patronul
caseiînfigeîn gâtulporcului
uncuţitlung,pronunţând
frazaritualică
"salutia rupatruni",Dinfiecarepartea porcului
sepreparăunfeltradiţional
(şidinacestpunctde
vederese pot stabiliconcordanţe
cu ariaromânească),
fiecareoperaţiune,
însoţităde incantaţii,
petrecându-sc
Într-un
moment
determinat
al zilei,cuunanumitritm.CI1'lar
şi lemnele
pentrufocsunt
dintr-oanumeesenţă,în funcţiede preparatul
carese pregăteşte,
pentrua fi asigurată
o anumită
intensitate
a focului.Autoarea
descrieîntregritualul.rnarcând
aspectele
deosebite
princuvinteşi
expresiidin dialectul
calabrezdin Rcndeşi prezintăsemnificaţiile
fiecăruimoment.
O secvenţă
interesantă
se petrecela miezulnopţii,cândtoatălumeatrebuiesă fietreazăşi atentă.Sc agaţăo
crucerudimentară
de mâncrul
oaleisaual ceaunului
în carefierbegrăsimea,
pentrua fericonţinutul
deundeochi,imaginat
cafiindo "mânăpăroasă"
(amanupilusaţ.în acelaşitimpesteinvocat
Sfântul
Martin:"SantuMartinumiu,fa crisciriligrassu",Unmoment
important
esteprânzul,
caredurează
pânăsearatârziuşidelacare,pelângăpreparatele
dincarne,nulipsescfructele
şi leg,imele.
Totulse
desfăşoară
într-oveselie
generală,
femeile
pălăvrăgind
şi bărbaţii
jucând"CI
mmurra",
;
Superstlţia,
spuneAnnaScola,devineun substitut
al explicaţiilor
ştiinţifite,
maialesÎntr-o
comunitate
închisă
(comunită
chiusaş
(p.95),detipulcomunităţilor
rurale,
lipsitemulttimpdemijloace
de comunicare,
aşacumsuntceledinRemic.
in legătură
cu practicarea
ritualului
tăieriiporcului
în
această
regiune
şicusuperstiţiile
legatedeacestritual,autoarea
susţine
căinfluenţa
greacă
şicearomană
aulăsaturmeadănci.
Afirmaţia
esteprobată
prinanalogii
şitrimiteri
la texte,anticesaumoderne,
care
dauindiciiîn acestsens,darşi prinînseşidescmnărilc
lingvistice,
maiexactprinetimologii.
Aşacum
estede imaginat,
unaspectatâtde complex
implică
şi o anumită
bogăţielexicală.
În parteafinalăa
articolului,
seexplică
unnumardepeste130determeni
dialectali,
majoritatea
proveniţi
dinlatinăsau
dingreacă.Câţivadintreaceştia,cumar fi garnmieddu
şi grupuprezintă
interesante
corespondenţe
lexicale,
etimologice
ŞIsemantice
cugeamănsaugemănat,
cusensuldinromâna
veche"despicat"
şi,
respectiv,
groapă,cuvânt
cuetimologic
controversată.
Grupu,
explicat
deautoare
.prin.foro,buco<gr.
*1:punov
per1:PU1tYi
(incrociato
conchissaqU(1!e
a/Iraparola!)"
(p.99),estedialectal,
italiana
literar{!
avândalţitermenipentrua desemna
referentul
groapă.Asemănarea
a fostobservată,
de altfel,de
AI.Ciorănescu.
Dupft
eeprezintfl
alteipoteze
asupraacestui
cuvânt,
lingvistul
conchide:
"Totuşi,
ideea
uneiprovenienţ.e
ronumice
nu trebuiesă fie exclusă,
chiardacăexplicaţia
din calabr[eză].
[gropa,
(g)rubu,
(g)rupu],
n-arpăreasufieientă,,4
Gammieddu
esteexplicat
prin"legnobiforculo
su cuisi
appendol1o
i maialiforse< lat.tardogămba(m)
< KCl)l1tTI.
REW51539"(p. 98).Sensulde "lemn
4AI.Ciorănescu,
op.cii.
5W.Meyer-Liibkc,
Romanisches
Etymologisches
Worterbuch,
Heidclberg,
1935.
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bifurcat"
areşi sintagma
dinromânavechelemngeamăn(dinms.45, IsusNavin,8, 29:"Şi pre
împăratul
GheiiI-auspândzurat
preun lcmnugeamăn"),
iargeamăn,
cu sensul"despicat",
aparein
ms.45,în Lev.11,7:"Şipreporcu,căceacestaarccopităgeamănă",
şiîn ms.4389,inLev.Il, 7 "Şi
porcu,
căccacestaarecopită
geamănă";
Prinurmare,
avândînvedere
căRendea rosto "zonăînchisă",
iarromâna
reprezintă
o arielateralăromanică,
nu esteimposibil
ca sensurile
acestorcuvintesă.aibă
aceeaşi
provenienţă
(latinăpopulară)
şipunctecomune
înevoluţie.
Cusiguranţă,
studiicomparative
mai
amplearputeaaducenoidateînprivinţa
cuvintelor
dinaceastă
serie.
Detaşat
dc"ipoteza
siberiană"
esteşi articolul
Giovannei
Rausa,Lametafora
deltanuvolain
Nietzsche,
fondatpeobservaţia
că,pentrua concretiza
într-oformă.
câtmaiadecvată
mesajul
artistic,
literatura
modernă
recurgela procedeul
recuperării
mijloacelor
figurative,
înrădăcinare
în tradiţia
cultăsaupopulară.
Suntanalizate
semnificaţiile
pccareledeţineimaginea-simbol
a norului
încreaţia
luiNietzsche,
iaracestesemnificaţii
suntstabilite
princorelare
cu bogatasimbolistică
a miturilor,
credinţelor
populare
şioperelor
cultedindiferite
epocişispaţiietnospiriruale.
LaNietzsche
("profetul
modernităţii"),
toatesemnificaţiile
convergspreideeade a cradicaroluldecorativ
al imaginii
(aşa
cumapăreaîn concepţia
romantică),
pentrua-lsubstitui,
în viziunea
modernă,
printr-un
dinamism
rezultat
dinconcentrarea
atenţiei
asuprasimbolului
imaginii.
Norul,caşi alteentităţi,
devineîn opera
luiNietzsche
unconcept
careîndeplineşte
funcţiipoetice,
parodice
saudealtănatură;scara,oglinda,
norulş, a. suntindiciicaretrimitspresferademiurgului
divin,faptobservabil
şi diniconografie.
Rolulacestor
concepte
estedublu:desimbolallimiteidintrespaţiuldivinşi celumanşi,simultan,
de
intermediar
întreceledouăspaţii:"cao membrană
careseparăşiInacelaşi
timppuneîn contact
două
gradecosmice
diferite"
(p.183).Într-un
fragment
dinAşagrăit-aZaratustra,
profctul
Supraomului
se
declarămesageral fulgerului
şi "picătură
grea",earestă să se desprinda
dinnor,iarîn altulse
compară
cu "unnorgreu",aflatla mijloc,Intreprezentşi trecut.Noruldevinesubiectparodicîn
postura
detron,desediualzeilorşi alpoeţilor
intraţiÎniluzoriu,
care,spuneZaratustra,
suntdestulde
uşoridinmoment
ce"sciî.unaşele
acelea"
- norii îi ţin.Autoarea
analizează
şi semnificaţiile
pecare
lepoateconţine
o combinaţie
maicomplexă,
precum
tandemul
nor-lună,
ambele
motivedinarsenalul
romantismului.
Rezultatul
estecă,Înparalelcuanalizasemantică
a imaginii
norului,
iesein evidenţă
maniera
princareseconstruiesc
şi sereprezintă
înviziunea
luiNietzsche
diferenţele
dintreromantism
şimodernism.
Mioara
Săcrieru-Dragomir
Institutul
deFilologie
Română
"A.Philippide"
laşi.str.Th.Codrescu,
nr.2
"Stidost-Forschungen".
Internationale
Zeitschrift
Iiir Geschichte,
KulturundLandeskunde
Sudosteuropas,
Munchen,
nr.571l998.
Aşacumşi-aobişnuit
dejacititorii,
generosul
volum57alrevistei
muncheneze
"Studiisud-est
europene"
se compune
din trei capitolecarecuprind:primul,comunicări
maiample,al doilea,
contribuţii
direcţionate
strictpeproblemele
literaturii
esticeşi,în sfârşit,celmaiextins,recenzii
ale
ultimelor
apariţii
îndomeniul
civilizaţiei
balcano-carpaticc.
În primasecţiunepot fi consultate
articolele
unorspecialişti
americani,
bulgari,spanioli,
slovenişi croaţi.Aceştiaabordează
perioadeistoricediferite:de la 1584,anultipăririiBibliei
tcologului
protestant
JurijDalmatin,
trecândla momentul
1848,în Croaţia,
şi,în sfârşit,la perioada
imediat
următoare
celuideal doilearăzboimondial.
A douapartea revisteiconcentrează,
subtitlul
6Pentruexemplele
dincarteaLeviticus,
v.Studiulingvistic
deVasileArvinte,
in Monumenta
Linguae
Dacoromanorum.
Bibliadela 1688,ParsIII,Leviticus,
p.37.

5

221

CRITICĂ BIBLIOGRAFIE

Studiidin sud-estulEuropei,reflexiiprivindnoualiteratură
aflatăsubsemnulprotestantismului
ungar,desprelegăturile
româno-ungare
în istoriaTransilvaniei
saudezvoltarea
culturiiÎn Imperiul
Otoman.
Unnumărfoartemarede recenziila studiişi cărţirelativnouapărutealcătuieşte
ultima
secţiune
a revistei,
subsemnătura
unorcunoscuţi
istoricişi germanişti,
dintrecareseremarcă:
Sigrid
IrimiaTuchtenhagen,
Horstşi Luminiţa
Fasscl,Hans-Christian
Maner,Emanuel
Turczynski,
Klaus
l Ieitmann,
HaraldHeppner;
aceasta
numaipentrua-icitapecâţivadintreceicupreocupări
frecvente
referitoare
laistoriagermanilor
transilvăneni
şibucovineni.
Revista,editatăsub egidaInstitutului
de StudiiSud-EstEuropene
de la MUnchen.
esteo
publicaţie
internaţională,
cuapariţie
anuală,
şiseconstituie
într-unadevărat
ghidalcelorcevorsăfiela
curentcunoipuncte
devedere
asupra
dezvoltării
spirituale
a popoarelor
dinaceastă
partea Europei.
Nicoleta
Borcea
Institutul
deFilologie
Română
".4.Philippide"
laşi,str.Th.Codrescu,
nr.2
.Zeitschrift
furLiteraturwissenschaft
undLinguistik",
Stuttgart,
Weimar,
nr.116/1999.
.Raportuldintrereligieşi limbăÎmbracă.
multefaţete,la baza,alcătuirii
acestuinumărstă
eternaÎntrebare
referitoare
la procentul
Încareînvăţătura
religioasă
influenţează
reprezentarea
unei
limbimoderne",
notează
BrigiucSchlicben-Lange,
responsabila
numărului
116.dindecembrie
1999,
al revisteide teorialiteraturii
şi lingvistică
de la Stuttgart.
Ea estede părerecă aceastăfocalizare
poatesurprinde,
deşimodernitatea
esteprivităde religieşi formeleei instituţionalizate
dreptun
concept
complet
separat.
Reformatorii
şi misionarii
aufost,dinpunctdevederelingvistic,
adevăraţi
agenţiai "modernizării",
maialesceicreştini
trebuind
să urmeze
caleacunoaşterii
maimultorlimbi,
careincepe,în fapt,cutraducerile.
Revista
reuneste
subtitlulCateheză,
Limbă,
Scriere,unnumărde
şasedisertaţii,
al cărorobiectdecercetare
îl constituie
catehismul
cainterfaţă
Întreoralitate
şi scriere,
lingvisticamisionarădin AmericaLatină,diversitatea
lingvistică
nord-americană
;!şi tradiţia
gramaticală
europeană,
problemede traducerea textelormisionaredin perioada
/colonialăa
Columbiei,
eticaşi politicalimbajului.
Secţiunea
Laboratorpropuneun alt punctde vedere
asupradialecticii
mărturisirii
în romanul
luiStefanHcymsCollinşi unstudiudespreEvreulde la
Aia/taal lui Cristopher
Marlowe,
în relaţiecu imoralitatca
Renaşterii
englezeiDistanţadintre
cateheză/misionarism,
scriere/limbă
paresă se ti micşorat,
în ciudatuturorpiedicilor,
la sfârşitul
secolului
alXX-lea,
dincareeaUZ1
secerclarificate
toateaspectele
şi implicaţiile
acesteirelaţii.
Numărul
maisusrezumat
al revisteinuprezintăinteresnumaipentruspecialişti,
el poatefi
abordat
şi deceicarenuaupreocupări
delingvistica,
noutăţile
prezentate
accesibil
putândconstitui
o
bazădediscuţie
deosebit
deincitantă.
Nicoleta
Borcea
.", Wahrheit
undGeschichte.
EinKolloquium
zu Ehrendes60.Geburststages
vonLorenz
Kruger,
Vandenhoeck
&Ruprecht,
Gottingen,
1999,154p.
Conferinţele
caresuntpublicate
Învolumul
Adevăr
şi istorie,subîngrijirea
luiWolfang
Carişi
Lorraine
Daston,au fostprezentate
în cadrulunuicolocviu
organizat
de Seminarul
de Filosofic
al
Universităţii
dinGottingen,
în colaborare
cuAcademia
deŞtiinţe,
învaraanului1993,cuocaziacelei
de-a60-aaniversări
a luiLorenz
Krugcr.
Activitatea
ştiinţifică
a savantului
omagiat,
trecutăîn revistăde prietenii
şi discipolii
săi,a
generatdiscuţiiulterioare
foarteinteresante,
excepţiefăcândcontribuţia
lui JurgenMittelstrafs.
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Volumul
nu estecaracterizat
de unitatetematică;
el evidenţiază
centrele
de greutate
aleeforturilor
profesorului
german.
LorcnzKrugera studiatfizica,matematica
şi aslronomia
la Tubingen
şi l leidclberg
şi a fost
promovat
datorităuneilucrăriîn domeniul
fiziciiteoretice.
Dupăo scurtăactivitate
ea asistentla
Institutul
pentruFizicaTeoretică
dinHeidclberg,
şi-aschimbat
orientarea
cătrefilosofie,
decares-a
ocupatmaiîntâilaBerlin,apoilaGottingcn.
S-aocupatîn specialdefilosofii
secolelor
alXVII-lca
şi
al XVIlI-Iea,
susţinându-şi
doctoratul
cuo tezădespreLocke,Traiectoria
sauniversitară
a continuat
laBielefeld,
apoilaBerlinşi,dinnou,laGottingen,
în 1986,dupăcarea fostsolicitat
deuniversităţile
Princeton
şi Pittsburgh.
Un spaţiuimportant
în muncasa ştiintificăesterezervatproblemelor
filosofice
şi teoretice
aleştiinţelor
naturii,continuitatea
dezvoltării
ştiinţelor
îngeneral
şiinterpretarea
realistă
a teoriilor
privitoare
laacestea.
LorenzKrugera fostinteresat,
înprincipal,
derolulpecareîi
joacăistoriapentruştiinţeşi filosofic
şi a susţinut
că istoriaproduce
şi reproduce
adevărul.
Omulde
ştiinţăgerman
sperasăpoatădovedirelaţiadeinterdependenţă
dintre"adevăr"
şi"istorie".
Dinnefericire,
nu i-afostlăsatdestultimpsă-şiducăproiectul
la bunsfârşit.Eseurile
care
alcătuiesc
acestvolumreprezintă
unultimomagiu
anivcrsar
şi untristprilejderememorare
a celuice
a fostLorenz
Kruger.
.
Nicoleta
Borcea
"Studies
intheLinguistic
Scienccs"
(SLS),Urbana-Champaign,
vol.29,nr.2/1999,
140p.
SLSarccascopprezentarea
ultimelor
cercetări
efectuate
decadrele
didactice
şi destudenţii
de
la Departamentul
de Lingvistică
al Universităţii
Illinois,dar şi de cătrecercetători
din afara
universităţii.
SLSareo apariţiebianuală
(primăvară-toamnă),
unuldintrenumerele
anualefiind,de
obicei,un numărtematic.Numărulal doileaal anului1999cuprinde
o partedintreprelegerile
susţinute
în varaanului1999laForuml.ectures
fromthe1999Linguistic
Institut,
cutema"Formăşi
funcţii:
perspective
vesticeşinonvesticc",
Primulstudiu,celalEveiV.Clark,dela Stanford
University,
se referăla Învăţarea
încursul
conversaţiei,
adicăla achiziţiilexicale
prinintermediul
conversaţiei
cu adulţiila copiiidepânăla 2
ani,lamodulîn careaceştiaconferă
unsensfiecărui
cuvântnouauzit,utilizând
informaţiile
oferitede
adultasuprarelaţiilor
dintrecuvinte,ca şi asuprarelaţiilor
dintrecuvinteşi obiectele-referent.
În
conversaţia
lorcucopiii,adultiioferăuntipdeindicaţii
rnetalingvistice
referitoare
la felulcuvintelor
carese potutilizaÎntr-osituaţie,locşi timp,la modul'încarese distingÎntreelecuvintedinclase
apropiate
şilafelulrelaţiilor
earcsestabilesc
Întreacestecuvinte.
SarahG. Thomason,
Universitatea
Michigan,
în studiulsău Voinţa«vorbitorilor»
În
schimbarea
lingvistică,
încearcăsă convingă,
cu numeroase
exemple,
că alegerile
dcliberate,
care
implică
intenţia
vorbitorului,
potsăducăla schimbări
gramaticale
şi lexicale
majore,
contraropiniei
tradiţionale
conformcăreiamajoritatea
schimbărilor
lingvistice
reprezintă
rezultatul
unorfactori
subconştienţi.
Temerea
autoarei
estecă metoda
cornparativă
dăgreşacoloundeopţiunile
vorbitorilor
auunefectdrasticasupralexicului
şi gramaticii
uneilimbi.Sedauexemple,
pentruilustrarea
acestei
situaţii,
dinlimbile
australienc
indigene,
limbile
africane,
asiatice
sauarncrindiene.
Exemplele
datedc
regulide corespondenţe
fonetice
întredouădialecteale limbiiegiptene,
regulicarear fi aplicate
conştient,
conform
opinieiautoarei,
în cazulîmprumuturilor
de cuvinteeuropene
făcuteindirectde
unuldintredialecte
prinintermediul
celuilalt
dialect,constituie,
într-adevăr,
o ilustrare
a caracterului
conştient
şi intenţionat
al unorschimbări
lingvistice
saunumai,purşi simplu,o adaptare
formală,
scăpată
desubcontrolul
vorbitorului,
a Împrumuturilor
lasistemul
foneticaldialectului
respectiv?
Autoarea
admite,în acestcaz,faptulcă interferenţa
limbiiliterarepoateinfluenţa
aplicarea
reguliidecorespondenţă
lanivelullimbiipopulare,
ducând,
'intermenii
săi,la inversarea
reguJii.
Este
vorba,în fapt,declasicainfluenţă
a limbiistandard
asupragraiurilor
populare.
Conştiinţa
vorbitorului
priveşte
aicicunoaşterea
normei,
insă,o datăînscrisîn normacomunităţii,
deîndatăceaceastă
normă
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esteacceptată.
devorbitor,
acestanu-şimaiplineproblema
dea o schimba
deliberat.
Libertatea
sa se
manifestă
înalegerea
uneiposibilităţi
salia alteia,adicălimbapopulară
saulimbaliterară.
Vorbitorii
unorlimbiindigene
dinAfrica(Nigeria)
sauBraziliase parecă opuno rezistenţă
deliberată
laîmprumuturile
lexicale
dinaltelimbi.Cauzapresupusă
deautoarenuestecomplexitatea
structurilor
morfologice
aleuneilimbi- S. Thornason
admiteerioriceîmprumut
poateti adaptat
morfologic
într-olimbă,indiferent
decomplexitatea
structurală
a aceleilimbi--,ci,dinnou,atitudinea
vorbitorilor,
careesterăspunzătoare
de împrumuturile
efectuate
într-olimbăsaude refuzulde a
împrumuta
cuvinte
străine.
Dorinţadea accentua
în modintenţionat
diferenţele
dintredouădialecte
saugraiuri,cu alte
cuvintedorinţadea diferenţia
maimultlimbajul
propriudecelalvecinilor
lşipoategăsiexpresia
nu
numaiÎn fonologie.
Esteamintitaiciexemplul
portughezei
dinsecolulal XVI-lea,
careaveaatunci
douăvariante,
amândouă
indigene,
vorbitorii
alegând
În acelmoment
- posibil,în modconştient
varianta
ceamaipuţinasemănătoare
spaniolei,
afirmându-şi
în acestfelidentitatea
proprie.
Înacelaşi
spirit,în NouaGuinec,
într-undialect(Buiu)cu 17000de vorbitori
şi cu multegraiuri,unuldintre
acestea
cu1500devorbitori,
încearcă
săsediferenţieze
decelelalte
graiuri,înlocuind
mascul
inulprin
feminin
şi reciproc,
într-ocategoric
deanaforice.
Credem
căîn acestcazperspectiva
adoptată
şi,în
final,explicarea
faptelornu estecea mai fericită.În acelaşispiritam puteaafirmaşi noi că
subdialectul
moldovenesc
prezintă
palatalizarca
labialelor,
pentrucă vorbitorii
auţinutneapărat
săse
diferenţieze,
deexemplu,
devorbitorii
subdialectului
muntenesc.
Continuând
înacelaşimod,autoarea
maiinvocăşi exemplul
unorlocuitori
dintr-un
satcares-auadunat.ca
să hotărască
Înlocuirea
unor
cuvinteprinaltelepentrua sediferenţia
de vorbitorii
altordialecte
a'l(:--aceleiaşi
limbi.Îndrăznim
să
optăm,aici,pentruo altăexplicaţie:
estevorbadoardeo simplăconstatare,
dinparteavorbitorilor,
a
uneidiferenţe
asumate,
estedrept,darneprovocate
conştient,
Întredouăgraiurivecine- vorbitorii
unuigraiiauîn râs particularităţile
foneticesaulexicaledingraiulvecinilor.
De fapt,conştiinţa
apartenenţei
la o comunitate
de limbă.este mai pregnantă
tocmaiprin contrastcu limbileşi
comunităţile
învecinate.
în consecinţă,
credem
cănuestenevoiesăpunemaccentul,
precum
autoarea
studiului,
preamultpe factorulvoliţional
şi conştient
pentrua explicaniştefapte.delimbădeja
lămurite
prinalteargumente,
lingvistice
sausociologice.
O metatezarc
a lichidelor
constatată
în urmastudierii
contrastive
a douădialectevecinedin
NouaGuince- cuvântului
kablatadintr-un
dialectîi corespunde
formakabaltaîn-celălalt
dialect;
cuvântului
yawraîi corespunde
yawarÎn al doileadialectetc.- estepusă,iarăşi.rpe
seamaalterării
sistematice
decătrevorbitori
a propriilor
cuvinte
pentrua facecapropriul
lorlimbajsăfiemaipuţin
asemănător
cu celal vecinilor.
În acelaşispiritamputeaafirmaşi noică protezavocalică
înaintea
unorgrupuri
consonanticc
(st,sp)a apărutîn limbile
romanice
elevestpentrucăvorbitorii
auvrutsă
se diferenţieze
şi în acest.modmaimultde vorbitorii
celorlalte
limbiromanice.
Sauerireflexul
romanesc
-ăualfinalei-odinîmprumuturile
dinmaghiară
arelabază.
aceeaşi
intenţie
dediferenţiere
a
vorbitorilor
români
decomunităţile
lingvistice
vecine.
Toateacestefaptesuntcatalogate
de SarahThomason
dreptalterarelexicalăşi substituite
lexicală,
fărăa se realizaînsăo cercetare
lingvistică
cuadevărat
comparati
văşi a sestabilioriginea
fiecărei
formedinceledouăgraiuriîn discuţie,
pentrua putea,apoi,califica
În cunoştinţă.
de cauză
raportul
dintreformele
cuvintelor
respective.
Autoarea
seplângecăasemenea
fenomene
(distorsiunilc
şi substituirile
lexicale)
ar puteasăconstituie
greutăţi
în caleaaplicării
metodei
comparativ-istorice.
Însătocmaiaplicarea
efectivă
a uneiasemenea
metodear Înlătura
oricedubiiasupracaracterului
şi
originii
unorastfeldemodificări.
Pentrua ilustraîn continuare
dorinţavorbitorilor
de a se diferenţia
de altecomunităţi
de
vorbitori
- un alt motivfiinddorinţade a facepropriullimbajininteligibil
pentruintruşişi de a-i
împiedica
să înveţelimbalor- se dauca exemple
"limbilesecrete",ca PigLatinsauo "limbă"
inventată
deautoare
printr-o
regulăsimplă
deintroducere
a grupului
-arp-înaintedefiecaresilabă.Se
poateremarca
cuuşurinţă
căadevăratul
argouutilizează
mijloace
multmaivariate
şi maipuţinsimple
decâtjocuriledelimbăalecopiilor,
caÎnexemplul
oferitdeautoare,
faptadmisşideaceasta
şiilustrat
prinexemple
de,.limbaje
secrete"
dinPakistan,
în caresecreează
cuvinte
noiprinderivare,
metateză,
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modificări
de sunete.Studiile
luiL.Şăineanu,
A.Dauzatşi P. Guiraud
asupraargoului
francezar fi
edificatoare
şi instructive
pentruautoare.
Unultimexemplu
de"alterare",
Înviziunea
autoarei,
a lcxicuJui
şia gramaticii
uneilimbi,prin
opţiunile
conştiente
alevorbitorilor,
îl constituie
ascunderea
de cătrevorbitorii
unuigrai(Piraha)a
unuifonemdingraiullorfaţădeo persoană
exterioară
comunităţii
lingvistice
respective.
Abiadupă
ce intrusulle-aînvăţatbinelimbaşi a fostadmisîn comunitatea
lor, i s-a "oferit"şi ultima
caracteristică
foneticăa graiului.În acestcaznu estenevoiesit explicăm
atitudinea
vorbitorilor
printr-oschimbare
lingvistică
intenţionată,
ci putemvorbimaicurândde o reacţiea vorbitorilor
apărută
dindorinţa
dea evitautilizarea
uneitrăsături
strictdialectale,
într-oîncercare
dea seapropria
maimultdeunniveldelimbăsupradialectal,
o limbăcomună
maimultorgrupuri
devorbitori.
Însfârşit,unmotiv,pecareîl acceptăm
fărărezerve,
pentruschimbările
intenţionate
dinlimbă
estelimbaliterarăşi influenta
sanormatoare
asupraunuidialect- sedă exemplul
"reformatorului"
.1.Aavikpentrulimbaestoniană,
carea introdus,
la începutul
secolului
al XX-lea,
inovaţiilexicale,
darşimorfologice
şi sintactice,
acceptate
devorbitori.
Vorbitorii
bilingvi
potmanipula
şi ei resursele
uneilimbipentrua aproxima
structura
uneialte
limbi,rămâne,
însă,în discuţie
măsura
în carecalcurile
şi interferenţele
lingvistice
suntconştiente
şi
intenţionate.
O ultimăcategoriede fapte,considerată
a fi cea mai convingătoare
pentruproblema
schimbărilor
lingvistice
conştiente,
îl constituie
amestecul
limbilor,careconducela apariţiade
limbimixte,rnetise.Dincombinaţia
francezci
canadiene
şi a uneilimbiamcrindiene
(Cree)a
rezultatMichif,o limbămetisăvorbităde o populaţieamestecată,
indiano-franceză.
Vorbitorii
acesteilimbi,carea fostcreatăprinpreluarea
uneipărţidinmorfo
logialimbiiCreeşi a alteipărţi
dinmorfologie,
împreună
culexicul,sintaxaşi fonologia
dinfranceză,
nucunoscacumnicilimba
Cree,nicifranceza,
deşivorbesc
fluentengleza.Genezaacesteilimbiamestecate
esteconsiderată
aberantăde cătreThornason,
neputând
intraîn niciuricazîn categoria
schimbărilor
lingvistice
propriu-zise.
Fenomenul
estecomparat
maimultcu creareadeliberată
a unuinoulimbajdecătre
vorbitorii
bilingvi,
intr-operioadă
relativscurtădetimp(două-trei
decenii).
Nouapopulaţie
metisă,
diferităpoliticşi economic
de celedouăcomunităţi
originare,
îşi cautăo nouăidentitateprin
creareauneinoilimbi.În cazullimbilor
createdinamestecul
a douălimbi,credeautoarea,
metoda
comparativă
nu dă roade,de vremece elenu se nascprintr-oschimbare
lingvistică
normalăşi,
deci,structurile
şi lexicullornupotti urmările
înapoi,în timp,pânălao singurălimbăcomună.
De
exemplu,
în privinţaAustraliei
nus-aajunsîncăla unconsens
în privinţa
inrudiriilimbilor
vorbite
în acestspaţiulingvistic
-- provintoatedintr-osingurălimbăsaudintr-ungrupmicdc limbi
distincte,
darcuformeşi structuriasemănătoare?
Credem
că astfeldesituaţiişi deîntrebări
nuar
trebuisăticdescurajante
în ceeacepriveşte
posibilitatea
deaplicare
a metodei
comparativ-istorice,
pentrucă aceleaşiîntrebăris-aupusşi încămaisuntde actualitate
pentruspaţiul1ingvistic
indoeuropean,
undetocmaiaceastămetodăa furnizatrăspunsuri
esenţiale
pentrurelaţiiledeînrudirea
acestorlimbi.Metodacomparativ-istorică
poateurmăriînapoiîn timpconvergenta
unorformeÎn
prezent
diferite,
plecânddelacategorii
omogene
defapte.
Înceeacepriveşte
încercarea
dea explica
fenomenele
demaisusprinvoinţavorbitorilor
dea
manipula
în modconştient
propriile
resurselingvistice,
credemcă acestelaptese potexplicamai
curândprinargumente
strictlingvistice
sausociolingvistice.
aşacumelesunt,de fapt,explicate
în
limbile
europene.
Masayoschi
Shibatani,
delaUniversitatea
dinKobe(Japonia),
discută
Construcţiile
cusubiect
îndativ,adicăceleîn careapareunsubiectlogicîn dativ(detipulÎmiplaceX),prezente
în diverse
limbiasiatice,
alăturidcceleeuropene
(latină,spaniolă,
germană,
rusăetc.),Acestestructuri
nusunt
tranzitive,
au În schimbdouăsubiectegramaticale
(corcspunzând
celordouăsubiectelogice),un
subiectintern(sau"mic")şiunulexterior
(sau"mare,extins").
Avem,Înfapto dublăpredicatie:
mai
întâio predicaţie
caretrimitela subiectul
internsaumic-- nasulestelung;apoiîntreagăaceastă
propoziţie
esteo predicaţie
caretrimitela unsubiectexterior
saumare,extins- elefantul,
Stareade
lucruri
a nasului
careestelungesteadevărată
înceeacepriveşte
elefantul:
(Jap.) zoo-g
hana-ga
nagai
elefant-Norn.
nas-Norn.
lung
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Specific
construcţiei
interneîn astfeldestructuri
estefaptulcăca nupoatefi independentă.
Prcdicaţia
internădin construcţia
cu dublusubiectexprimăacelestăride 1ucruricarenu sunt
universale.
Construcţia
cu dativesteo variantăa structuriicu subiectdublu.Dativulnominal
corespunde
aceluisubiectexternsaumare,extins,carelimitează
adevărul
predicaţici
intranzitive
(mi-efrigţ.
Ronald
W.Langacker,
Universitatea
California,
SanDiego,
în studiulRealitatea
virtuală,iaîn
discuţie
sensurile
figurate
alecuvintelor
dinperspectiva
semanticii
logicesaupsihologice
(procesul
de
accesarc
lexicală
a componentelor
vocabularului),
prininvocarea
distincţiei
dintreplanulactualşi cel
virtual(saualtfelformulat,
dintreparticular
şi general),
ultimul
descriind
cumestelumeaÎngeneral,
independent
de oricelucrusaueveniment
individual
dinactualitate.
Îndepărtarea
de la descrierea
directăa planului
actualestefundamentală
Înlimbaj.
Multedintreeforturile
noastrelingvistice
merg
îndirecţia
descrierii
entităţi
lorvirtuale,
chiarşi atuncicândprincipala
noastră.
preocupare
o reprezintă
unităţile
actuale.Scîncearcă
clarificarea
distincţiei
actualI virtualprinanalizaunorfenomene
care
implicădescriereadirectăa entităţi
lor virtuale(metaforaconceptuală,
"mişcareavirtuală",
"schimbarea
virtuală"),
cuexemple
dinlimbile
europene
şi asiatice
.
JanetPierrehurnbert
de la Northwestern
University
aratăÎn studiulCeştiuvorbitorii
despre
sunetelelimbajului
careesteştiinţavorbitorilor
asupraaspectelor
fonetice.
Acesttip de "ştiinţă"
trebuieconsiderat
ca făcândpartedin competenta
noastrălingvistică.
Cunoaşterea
structurii
fonologicereflectăfrecvenţastructurilordin cadrul lcxicului,Cunoaştereaalternanţelor
morfofonologice
reflectă
frecvenţa
petipuriderelaţiiîntrecuvinte
în cadrullexicului.
Înfelulacesta
se poateatingeunmodelfonologic
în careresursele
fonetice
suntorganizate
şi exploatate
de către
limbiÎn inventarele
lorlexicale,
"gramatica
fonologică"
apărând
caun setdegeneralizări
făcutepe
bazastudierii
lexicului.
Volumulmaicuprindedouărecenzii.PrimaprezintăcarteaChristinei
Y. Bethin,Slavie
Prosody:
Language
Change
andPhonological
Theory,
NewYork,Cambridge
University
Press,1998,
caretratează
sistemul
foneticslavdinperioada
protoslavei
(pânălamijlocul
primului
mileniu
e.n.),a
slaveicomune(sec.VI-VIII)şi a slaveicomunetârzii(sec.IX-XII).A douarecenzie[aceo
prezentare
a cărţiiluiRoland
J.-L.Breton,
AtlasoftheLanguages
andEthnicCommunities
ofSouih
Asia,editiaa doua,Walnut
Creek/London/
NewDelhi,Altarnira
Press,]997,
.
/l
VladCojocaru
Institutul
deFţlologie
Română
"A Philippide"
laşi,str.Th;Codrescu,
nr.2
RADOSTIVANOV
A,Folklore
offileChange.
FoikCultureinPost-Socialist
Bulgaria,
FF
Comunications
No 270,Helsinki,Suornaleinen
Tiedeakatemia,
Academia
Scientiarurn
Fennica,
1999,128
p.
Autoarea
acestuivolum,apărutîn 1997,la Sofia,în limbabulgară,
tradusdeNinaPanova
şi
editatdeKlausRothÎnseria.Folklore
Fellows'
Cornmunications"
'in1999,esteprofesor
la Institutul
şi Muzeul
Etnografic
alAcademiei
Bulgare
deŞtiinţe,
redactor-şef
larevista.Bălgarska
etnologia"
şi
la anuarul.Ethnologia
Bulgarica".
Interesul
săus-aindreptat
atâtspreculturatradiţională
(eposul
sud-slav),
câtşi spreceaurbană
modernă
detipetnofolcloric,
spreturismşipolitică,
Lucrarea,
scrisăîn limbabulgară
şi tradusă
în engleză
deNinaPanova,intitulată
în original
Sbogom,
dinozavri,
dobredosli.krokodili!
Etnologia
na promjana("Adio,dinozauri,
bun venit,
crocodili!
Etnologia
schimbrlrii"),
radiografiazfi
atentperioada
revoluţionară
şidetranziţic
(1989-1995)
dinBulgaria.
Dupăopiniaautoarei,
ctnologia
nutrebuiesăstudieze
numaiformele
arhaicesauexoticedin
viaţaunuipopor,ei să fieo ştiinţăa timpului
său,săurmărească
procesele
Încursdedesfăşurare,
iar
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etnologul
aredatoriasă-şiadapteze
metodele
de cercetare,
innoindu-le
şi imbunătăţindu-le,
Metoda
anchetei/interviului
despreunele"relicve"
aleculturiitradiţionale,
carenu maifuncţionează
ca un
sistem,trebuieînlocuită
cuobservarea
şi interpretarea
fenomenelor
deculturăpopulară
la careeste
martor(uneori
chiarparticipant).
Carteareuneşte
optstudiicareauîn comunideeadea cerceta,
dinperspectiva
etnologului
şi a
folcloristului,
schimbarea
în viaţasocialăşi politicădinBulgaria.
Şaptedintreelesuntinspirate
din
realităţile
Sofieişi,dinraţiuniextraştiinţifice,
unulsingurinvestigând
mediulrural(Panaretovo,
din
regiunea
Sliven).
Titlurile
studiilor,
sugestive,
indicăşi conţinutul
acestora:
Drumul
spredemocraţie:
dimensiunile
spaţialeale protestelor
politicedinpunctulde vedereal folcloristului;
Alb-verdealbastru-roşu:
steagulca sistemdesemneÎnculturabulgară;"Tovarăşi.
doamnelor
şi domnilor
..
bulgari":Despre
parodierea
textelor
politice;Incantaţiile
înviaţapoliticădeazi;"Toatebroaştele
suntverzi,numaia noastrăesteroşie":grafittipe Monumentul
Armatei
Sovietice
şi pe Mausoleu;
Viteji,bătăuşi,bodyguarzi,
bandiţi:erou!în presa cotidianăbulgară:"Nu existăsfârşit!":
Schimbarea
socialăreflectată
înexistenţa
ţăranilorbulgari.
Mişcările
deprotestin capitala
Bulgariei
aucoinciscudrumurile
spre"centru"
şi auculminat
cu instaurarea
unuinou"centru"
în afaracelui"legitim",
cuo nouăideologie,
deopoziţie,
în spaţiul
denumit
"Oraşuladevărului",
similarcuzonabucureşteană
"liberădecomunism".
Suntidentificate,
in primulstudiu,paralelismele
semantice
întremişcările
deprotestşi rituriletradiţionale
"detrecere",
întresloganuri
şifolclorul
ritualic.
AIdoileastudiuinterpretează
sloganul
cao nouăcreaţieculturală
demasă,expresie
a libertăţii
cuvântului,
Conţinutul
acestuiaeste dublatde simbolurişi semneale unui"limbaj"natural.
Întrunirile,
demonstraţiile
şi marşurilesunt,în viziuneaetnofolclorică
a autoarei,evenimente
ritualizate,prin comunicarea
dintre individşi societate,prin distribuirearolurilor,prin
comportamentul
participanţilor.
Sloganurile,
scrisesauscandate
(cântatc),
ilustrează
"t!iadamitologică
fundamentală":
viaţămoarte
- viaţănouă."Jos(Moarte)
..." pentru
Partidul
Comunist
Bulgarşi structurile
sale,.Trăiască
..."
Uniunea
Forţelor
Democratice,
NoulParlament
şialtecuceriri
revoluţionare.
Textele
careparafrazează
sau
parodiază
proverbe,
formule
tradiţionale
saualteclişeecunoscute
aucelmaimareefectemoţional.
Opoziţia
estemarcată
şi cromatic:
roşu- comunism,
albastru
-- forţeledemocratice.
Simbolismul
cromatic
este
comentat
şiÎnceldealtreilea
studiu,
dedicat
drapel
uluinaţional
şisteaguri
lorpartidelor.
Altedouăstudiiau ca subiecttextelenouluifolclor:parodiile
textelorpolitice(Proclamatia
Uniunii
Forţelor
... Sexuale),
prilejpentrudigresiuni
pertinente
privindgenulparodic,
şi incantaţiile
sauexorcisrnele
careaulaorigine
credinţa
înforţamagică
CIcuvântului.
În celde al şaseleaarticolestestudiatîn toatăcomplexitatea
sa fenomenul
"grafitti",
carea
proliferat
maialespe Monumentul
ArmateiSovietice
şi pe Mausoleu.
Acestaesteinterpretat
ca o
manifestare
a spiritului
liber,a unuicomportament
(uneoriagresiv)
protestatar
politic.Atuncicând
estetrivial,elesteconsiderat
o formăde"desacralizare"
a miturilor
vechiului
regim.
AIşaptelea
studiupuneîn relaţieeroiivechiului
eposhaiducesc
cu folclorul
despre"eroii"
contemporani
dinmass-media:
bătăuşi,bodyguarzi,
bandiţi,apariţiidatoratecreşteriicriminalităţii
într-osocietate
cuniveleconomic
scăzutşi cuo ratăa şomajului
foarteridicată.
Fărăa sealarmade
gravitatea
fenomenului,
cercetătoarea
consemnează
obiectivnoilejoeuride copii"de-abandiţiişi
poliljŞti",
soldate,
uneori,
cuurmări
tragiceşi cuefecteeducaţionale
negative
petermenlung.
In sfârşit,o cercetare
în mediulrural,bazatăpe observaţie
directăşi interviuri,
urmăreşte
reacţiile
emoţionale
şi'comportamentale
(pozitive
saunegative)
aleţăranilor,
prilejuite
de lichidarea
unuiComplex
Agro-Industrial
şidereforma
agrară.
Bibliografia
amplăcare însoţeştedemersulştiinţifiieatestăo documentare
serioasă,o
sincronizare
cucelemaimoderne
direcţii
decercetare
aleantropologiei
culturale.
LuciaCireş
Institutul
deFilologie
Română
"A.Philippide
"
Iaşi,str.Th.Codrescu,
nr.2
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EUGENIlJ
COŞERlU,
Lecţiide lingvistică
generală,Traducere
din spaniolăde Eugenia
Bojoga.
Cuvânt
înaintedeMircea
Borcilă,
Chişinău,
Editura
.Arc",2000,304p.
Apariţia
unuivolumdinoperaunuiadintreceimaidesearnăIingvişti
ai secolului
alXX-lea,
dacănu celmaiimportant,
pentrucă,graţietrăsăturilor
specifice
viziuniisaleasupradomeniului
cercetat,
EugenCoşeriu
creeazăpremisele
uneinoiepociîn evoluţia
modului
deabordare
a ideilor
Înteorialingvistică,
esteextremde importantă
nudoarpentruspecial
işti(căci,ca să.citămfinalul
Cuvântului
Înainteal suplimentului
.Anuarului
de lingvistică
şi istoricliterară",tom,XXXIII,
19921993,seriaA, Lingvistică,
p. 5, EugenCoşeriu,Prelegerişi conferinţe,
"fărăcunoaşterea
[operei
sale]nusemaipoatefaceastăzilingvistică,
nicăieri
înlume"),
cişipentrutoţiceiinteresaţi
de
evoluţia
culturii
umane,
îngeneral.
Conţinutul
volumului
de tată nu este,la primavedere,nici foartenou,nici extremde
specializat,
deoarece,
ab initia,era constituit
dintr-oseriede prelegeriţinutela "cursurile
de
perfecţionare
pc careDirecţiaGenerală
a Învăţământului
Secundar
de primnivela Ministerului.
Învăţărnântului
PublicdinItaliale-aorganizat
Între1968şi 197I laGottaferrata,
Chietişi Viareggio,
pentruprofesorii
de limbişi literaturi
străinedininvăţământul
mediu"(dinPreliminariile
editorului
ilalian,p, VI).Acesteprelegeri
au fostpublicate
în 1973,în Italia,Totuşi,ediţiade faţăreprezintă
traducerea
uneiversiuni
spaniole
a cărţiipublicate
în urmăcuaproape
treizeci
deani.Estevorbadeo
a douaediţiespaniolă,
ceadin1999(primaapăruse
1n1981),
în care"s-aufăcutmultecorecturi
de
detaliu,
s-aurectificat
uneleneglijenţe
şi s-auadăugat
şi/sauprecizat
o seriedeindicaţii
bibliografice,
În schimb,nuammodificat
nimicÎn conţinut
şi,în special,m-arnabţinutsămărefercriticla cele
întâmplare
în lingvistică
în ultimele
decenii",
afirmăautorulîntr-onotăpreliminară
la aceastăultimă
versiune
(tradusă
şi publicată
Învolumul
defaţă,la p. X).Versiunea
spaniolă
din 1981"nuurmează
originalul
italian,
ci s-afăcutpebazamanuscrisului
revizuit
al uneia douaediţiicareîn italiană
încă
nu s-apublicat",
revizuire
care,,5-atransformat
în amplificare
şi reelaborarc,
iarunelecapitole
(IIIVIll)a trebuitsăfierefăcute
în întregime"
(p.VIIl),Aşadar,
avemînaintetraducerea,
promptă,
în limbaromână,realizatăde lectordr. EugeniaBojoga,şi publicată,
în condiţiiexcelente,
la
Chişinău,
cusprijinul
Ministerului
Culturii
dinRomânia,
a uneicărţice"urmăreşte
scopuri,
în primul
rând,epistemologicc
(deteoriea ştiinţei)
şi pretinde,
la rigoare,
săprezinte
în liniilesaleesenţiale
o
doctrină
lingvistică
personală
(deşisituând-o
în contextul
ei istoric)",
nefiindo "panQra,înă
simplăa
dezvohărilor
mairecente
înteoriaşimetodologia
lingvisticii
(saugrarnaticală)"
(p,Xj.,'
În privinţatitlului,autorulfaceprecizarea:
"ar fi trebuitsă intitulez
aceastăcarteLecţiide
teoriea limbajului
şi delingvistică
generală.Cutoateacestea,
dinraţiunipractice
şi făcândconcesie
tradiţiei,
precumşi pentrucă aceastălucrarese referăşi la alteprobleme
(în specialla teoriaşi
interpretarea
teoreticăa lingvisticii
înseşi)şi nu avemun termencaresă cuprindătoateacestea
(Introducere
Înlingvistică
se referăla altceva),
ampreferatsă menţintitlulalesiniţialde editorul
italian"
(p.IXX),
Despretraducerea
în limbaromână,MirceaBorcilă,care semneazăCuvântulÎnainte,
menţionează
căca"a fostgândită[",] Însensulobiectivelor,
consemnate
iniţial,aleacesteiversiuni.
Traducătoarea
a evitat,pecâta fostposibil,
operaţia
desubstituite
şideadaptare
a exemplelor,
pentru
a se menţine
câtmaiaproape
de versiunea
spaniolă
din 1999,[",] Latrirniterile
bibliografice
s-au
adăugat,
decâteoria fostcazul,versiunile
existente
înlimbaromână
aletitlurilor
citate,l",] Indicele
finalesteprezentat
Într-oformăsimplificată,
maiuşordemanevrat"
(p,XV),
StructuratăÎn douăsprezece
capitole(L Premiseistoriceale lingvisticiimoderne;
ILIdeologia
pozitivistăÎn lingvistică;
III. Antipozitivismul;
IV,Lingvistica
Întrepozitivism
şi
antipozitivism;
V, Unitatea
şi diversitatea
lingvisticii
actuale;VI.Structuralismul;
VII.Principiul
funcţionalităţii;
VIII.Opoziţie,
sistematizare
şi neutralizare;
IX.Transformările;
X,Creativitate
şi
tehnicălingvistică.
Celetreinivelurialelimbajului;
XLLimba
funcţională;
XII.Sistem,
normăşi
tip),carteailustrează
amprenta
stilistică
binecunoscută
a profesorului
EgeniuCoşeriu,
dincarenu
lipseşteumorul,adecvatrigorilor
specifice
discursului
adresatunuiauditoriu
avizat,aşacumam
pututobservaşiîn volumul
Prelegeri
şi conferinţe,
dejacitatDarceeaceestederemarcat,
înmod
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deosebit,este faptulca, lt1toatelucrărilesale, inclusivîn conferinţele
prezentate
În lume,
profesorul
Eugeniu
Coşeriuabordează
teorialingvistică
dindiverseunghiuri,
aducândde fiecare
dată noi argumente
în favoareaproprieisale viziuniasupraacesteiştiinţeumaniste,viziune
concretizată
înceeaeeel a numitlingvistică
integrală.
Sintagma
nu apareca atareîn volumulLecţiide lingvistică
generală.Dar atitudinea
constructivă
a autorului
Însensularătatmaisusesteprezentă,
implicit,
înîntreaga
lucrareşi,explicit,
înparteafinalăa lucrării,
şi anume
încapitolul
X(Creativitate
şi tehnicălingvistică.
Celetreiniveluri
alelimbajului).
AşacumaratăMirceaBorcilă,în CuvântÎnainte,capitolele
cărţiipot fi împărţite
în trei
secţiuni:
- primele
cincicapitole
prezintă
sintetic
o scurtăistoriea lingvisticii
europene,
necesară
pentru
explicarea
"fundamentelor
ştiinţeilingvisticii"
(p.XlI)şipentrupregătirea
celeidea douasecţiuni;
- secţiunea
a doua,ceamaiextinsă,
cuprinzând
capitolele
VI-IX,se referăla celedouămari
direcţiiexistenteîn lingvistica
secoluluial XX-lea:structuralismul
şi gramaticagenerativtransformatională;
- ultimasecţiune,cuprinzând
capitolele
X-XII,se constituie
ca o sintezăa alternativei
teoretice
propuse
de Eugeniu
Coşeriu,
prezentată
în liniilesaleesenţiale,
iarăsă extindăpreamult
descrierea
doctrinei
proprii,
dinmotive
didactice
şideadecvare,
cueleganţă,
latitlulpropus.
Laolaltă,
celetreisecţiuni
formează
unîntregcoerentşi rigurosstructurat
cutrimiteri,
directe
sauindirecte,
laÎntreaga
operăcoşeriană,
Dinperspectiva
ansamblului
acesteiopere,volumul
defaţă
trebuieînţelesca argumentum,
dacăputemfolosiacesttermenretoric,al viziuniiautorului
careîşi
situează
doctrina
în cadrulistorieilingvisticii,
evidenţiind,
sineira et studio,criticile
aduseteoriilor
lingvistice
alesecolului
alXX-lea
şidelirnitările
propriei
teorii.
Astfel,ca să oferimdoarcâtevaexemple,
Eugeniu
Coşeriuaratăcă distincţia
saussuriană
limbă-vorbire,
reformulată
dc uniidintreeleviiacestuia
în termenii
cod-mesaj,
poateprovoca
erori
de interpretare,
câtăvremesistemullimbiifuncţionează
diferitde sistemele
semiotice
tehnice,de
exemplu,
caresuntstatice,pe cândsistemul
limbiiestedinamic:
limbase constituie
în diacronie
şi
funcţionează
În sincronie.
O altădistincţie,
Înţeleasă
ca dihotomie
de lingvistul
genevez:
sincroniediacronie,
estediscutată
de autor,carearată.că ea nu a fostacceptată
de majoritatea
lingviştilor
contemporani,
şi pe bunădreptate,
căci,aşa cumcxplicase
dejaEugeniuCoşeriu,în Sincronia,
diacroniae historia,Montevideo,
1958iSincronie-diacronie
şi istorie,Bucureşti,
1997),această
distincţie
se referăla planulinvestigaţiei
limbii,adicăla lingvistică,
şi nu la planulobiectului
investigat,
adicăla limbaÎnsăşi.Altfelformulată,
ideeanecesităţii
Înţelegerii
celordouăelemente
sincronic-diacronie
ca o metodaunicăesteenunţatăîn capitolulXl, Limbafuncţională:
"...în
descrierea
unuistadiude limbăva trebui,prinurmare,să ţinemcontde acestefaptede diacronie
implicită,
faptpentrucareanumite
distincţii,
«cronologice»
saunu,auo anumită
valoarefuncţională
pentruvorbitori:
oricefaptsubiectiv
«diacronic»
va trebuisă tie descrisÎn «sincronia»
sa proprie
(adicăÎn funcţionarea
sa)"(p, 258).Pe de altăparte,păstrând
unghiulde vedereistoric,Eugeniu
Coşeriu
aratăcăstrueturalismul
nu-şiareoriginea
în Coursdelinguistique
generale,
ci"ideicentrale
alestructuralismului,
Înspecialexigenta
dea descrielimbile
în particularitatea
sau«diversitatea»
lor
[...], precum
şi ideeade «formălingvistică»,
provinde la W.VonHumboldt
şi că acesteidei,prin
lucrărileunorsavanţica danezul.1.M. Madwig,
germanii
H. Stcinthal,
G. Vonde Gabelentz,
F.N.Finckşi elveţianul
A.Marty,aufosttransmise
ling1isticii
actuale,
pedeo parte,independent
de
F. de Saussure
şi, pe de altăparte,prinintermediul
lui Saussure
însuşi"(p. 109)şi că teoriile
structuraliste,
saussuriene
saunu,aufostcontinuare
încadrullingvisticii
americane.
Câtpriveşte
gramatica
gcnerativ-transforrnaţională
a luiNoamChomsky,
apărutăcareacţiela
rnecanicismul
bloornfieldian,
ea estepusăîn relaţiecu structuralismul,
prinopoziţie:
,,[Gramatica
transformaţională]
se opunenu doarstructuralismului
«ascmantic»,
ci lingvisti
cii structurale
în
întregime,
ca o nouăformă.
a lingvisticii
descriptive,
avândun alt obiectşi altefinalităti.
Într-un
anumitsens,ea contravine
structuralismului
europeanîn mod mai radicaldecâtlingvisticii
bloomfieldiene,
deoarece
dinaceastadin urmăse menţin(Iaînceput)excluderea
metodologică
a
semnifieatului
şi (pânăastăzi)identificarea
.- sau indistincţia
- Întresernnificatul
de limbăşi
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desemnarea
cxtralingvistică"
(p. 131),prezentându-se,
în continuare,
aspectele
fundamentale
în
privinţa
căroraceledouăcurentesediferenţiază:
raportul
limbă-vorbire,
unitatealingvistică
debază
(elementul
diferenţia!
minimdeformăsau defuncţiefaţăde propoziţie,
unitateagramaticală
de
discurs),procedee
(structuralisrnul
esteîn esenţă.semasiologic",
gramatica
transformaţională
este
.smomasiologică'Y;
principii
(principiul
structuralist
alspecificităţii
limbilor,
faţă.decelal gramaticii
transforrnaţionale
care tindesă fie o gramaticăuniversalăsau "genera/â","universalistă")
(p. 132134).Opinialui Coşeriuînsuşifaţă.de direcţialui N. Chornsky
şi faţă de cea a lui
Ch.Fillmore,
careesteunafoartecritică,
nuesteenunţată
înacestvolum.Eaestepelargprezentată
şi
argumentată
în Leistung
undGrenzen
derTransformationallen
Grammatic,
Tubingen,
1975,undese
precizeazăcă gramaticatransformaţională,
precumşi teorialui Fillmore,nu pot cuprinde
specificitatea
uneianumite
limbi- dealtfelnicinu-şipropunaceasta
- pentrucăignorăîn mareparte
sautotalstructurile
paradigmatice
dintr-olimbă,urmărind
numairealităţile
sintagmatice,
altfelspus
transferăanalizade la limbapropriu-zisă
la referent,oprindu-se
la planulontic,extralingvistic
(el:Constantin
Frâncu,
Curente
şi tendinţe
Înlingvistica
secolului
nostru,ediţiaa doua,rcvăzută
şi
adăugită,
Iaşi,1999,p.8788).
Parteafinalăa volumului
prezintă,
aşacumamprecizat
deja,în liniimari,viziunea
autorului
asupralingvisticii,
arătândcum trebuieînţeleslimbajulşi nivelurilesale (universal,
istoric,
individual)
(p. 237),precumşi modulde analizăa acestorniveluri.
De exemplu,
în capitolul
XI.
Limba
functională,
referindu-se
la "planulistorical limbajului",
autoruldefineşte:
"obiectul
specific
al descrieriilingvistice
concepută
ca descrierestructurală
şi funcţională
este,tocmai,«limba
funcţională»"
(p. 268),dupăce făcuse,ia diferiteniveluri,distincţiinee:sareîntre"cunoaşterea
lucrurilor
şi competenta
lingvistică"
(p. 250),Între"limbajşi rnetalimbaj'',
Între"sincronie
şi
diacronie",
"ÎntrelimbaÎntr-unmoment
dat al dezvoltării
saleistorice[...] şi limba«de-alungul
timpului»,
adicăÎndezvoltarea
sa istorică"
(p.257),Între"tehnicaliberăa discursului
şi discursul
repetat"(p.258),Înfine,între"limbaistoricăşi limbafuncţională"
(p.263-267).
Încapitolul
ultim,
Sistem:normăşi tip,se conturează
nivelurile
limbiifuncţionale
ca tehnicărealizată(vorbire)şi
tehnicăvirtuală(normă,sistem,tip lingvistic)
(p.276),adicăcelepatruplanuride structurare
ale
acesteia,
definitepe scurt.Ideiledin acesteultimedouăcapitoleau pututfi urrnărite,
Într-oaltă
organizare
a materialului,
'inconferinţa
Arhitectura
şi structuralimbii,dinPrelegerişiFonferinţe
(p.4964),demonstrând
încăo datăcă.operaluiEugeniu
Coşeriu
constituie
unansamblucoerent,
în
careideilese dezvoltă
în progresie
geometrică,
fiecaredintreele devenind
un nucleucapabilsă
genereze,
larându-i,
noiconstrucţii
teoretice
armonioase.
'
I
Gabrlela
Haja
Institutul
deFilologie
Română
"A.Philippide"
Iaşi,str.Th.Codrescu,
nr.2
MARIANA
NEŢ,Eminescu,
altfel.Limbajul
poeticeminescian.
O perspectivă
semiotică,
Bucureşti,
Editura
"Minerva",
2000,184p.
Autoare
a câtevacunoscute
şi apreciate
volume
depoetică(Opoeticăa atmosferei,
Bucureşti,
1989;Alexandre
Dumas:lepaysOiiilfait mort,Viena,1997;Literature,
Atmosphere
andSociety,
Viena,2000),MarianaNeţ s-a impusatenţieişi ca un pasionatserniotician,
mai ales prin
Metalimbaju!
textului
literar(Bucureşti,
1989).Ultimacarte,asupracăreiane vomopriîn rândurile
defaţă,a apărutla Editura
Minerva,
scriaUniversitas,
reprezentând
o lucrareelaborată
deautoareca
temăpersonală
de cercetare
în cadrulInstitutului
de Lingvistică
.JorguIordan"al Academiei
Române,
temăcoordonată
deregretatul
academician
IonCoteanu,
Triplultitlualcărţiisuprareliefcază
celedouămizemajorealecărţii:improspătarea
receptării
poezieieminesciene
printr-operspectivă
semiotică
şi, maiales,elaborareauneiteoriipersonale
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asuprafigurilorpoetice.Nouateorieasuprafigurilorde stil se situează
- spuneautoarea
- "la
confluenţa
dintrepragmatică
şi post-structuralism",
constituind.
dupăpropriilc-i
declaraţii,
"unaport
lacercetările
contemporane
asupradiscursului
şienunţării"
(p.135).
Într-adevăr,
carteafavorizează,
în principal,
abordarea
pragmatică
a textului
poetic,abordare
întemeiată
pc teoriapolifonică
a enunţării
(aşacumestedezvoltată
de MihailBahtinşi, ulterior,
de
Oswald
Ducrot),
precum
şi pe teoriaactelorde limbaj(legatădenumeleluiAustinşi Scarle).
Sursa
bibliografică
celmaidesinvocată
în domeniul
scmioticii
o constituie
sinteza
Semiotique.
Dictionnaire
raisonne
delatheorie
dulangage,
1(1979),
Il(1984),
lucrare
aparţinând
luiA.J.Grcimas
şi1.Courtcs,
Preferinta
bibliografică
se explicăde la sine:soluţiile(Icxicograficc)
pecarele oferăsinteza
respectivă
se află.Ia maredistanţăfaţăde hăţişurileşi neajunsurile
createde controversele
şi
polemicile
inerente
Înprocesul
constituirii
unei(unor)teorii.Opţiunea
pentruconsecventa
raportare
la
sintezaluiA.J. Greirnas
şiJ.Courtes,
sintezădetiplexicografic
totuşi,estemotivată
deMariana
Net,
dinpăcate,în termeni
oricând
contestabili
depealtepoziţiidecâtceaîmbrăţişată
deautoare.
Astfel,
ne întrebăm
cumar păreao afirmaţie
precumceade maijos unuiadeptal lingvisticii
integrale,
fondatăde EugenCoşeriu(absentdinbibliografia
lucrării):
"amrecursla aceastăsoluţie- spune
Mariana
Neţ- pentrucăceamaimarepartea definiţiilor
cuprinse
în dicţionar
neparea reprezenta
o
sintezăcriticăşi lucidăa cercetărilor
privitoare
la ştiinţelelimbajului
de-alungulveacurilor
şi, cu
deosebire,
însecolul
XX"(p.7).
Ne-amopritasupranumelui
luiEugenCoşeriu,
întrucât
contribuţiile
savantului
delaTubingen
în definirea
şi interpretarea
limbajului
poeticsuntfundamentale
atâtsubaspectteoretic,
câtşi sub
aspectulaplicabilităţii
lor.Dinperspectiva
integralisrnului
lingvistic
coşerian,
definirea
figuriica
"materializare
a uneidevieri",chiardacănu de la o normăsaude la uz (definiţie
recurentă
în
structuralism),
"eide la o mulţime
virtualăde enunţuri
carear putearezultadinaplicarea
corectăa
normelor"
(Mariana
Neţ,op.cit.,p. 135),estecaducăşi inadecvată
pe fondulmailargal înţelegerii
limbajului
poetic,nucao sumădedevieri,
cicaloculdezvoltării
plenitudinii
funcţionale
a limbajului.
Dacăîn punctullor de pornireteoriileîmbrăţişare
de MarianaNet.suntdiscutabile
şi
susceptibile
de ameliorări,
în planuldistincţiilor
operatepe terenulastfeldelimitatal înţelegerii
sensuluifigurat.rezultatele
suntpozitive.
Nuanţările,
întotdeauna
necesare,
privindraportul(sau
raporturile)
dintresensulfigura!şifigurat/vita
te,figurade tipcatahrezăşi figuradetipmetaforă
etc.suntîn măsurăsă estompeze
impresiile
iniţialeprovocate
de caracterul
reductival opţiunilor
teoretice.Interesante
şi fecundedin acestunghi(unulpredominant
aplicativşi analitic)sunt
capitolele
consacrate
relaţiilordintrefigurăşi prozodic(capitolul
al doilea)ori relaţiilordintre
figurâ,motivşi simbol(cap.Figuri,varianteşi transformării
sau relaţiilordintrefigură şi
universulde discurs(cap.Figurăşi discurs.Câtevaaprofundări
necesare).Pe bazastudierii
relaţiilordin ultimacategorie,
autoareapropuneun nou tip de figuri:figurileenunţiative
sau
ilocuţionare.
Figurailocuţionară
numaiesteunechivalent
alconfiguraţiei
discursive
sauo partea
textului,
ci"unrezultatal strategiei
discursive"
(p.136--137).
în ceeacenepriveşte,
credemcă,aşa
cumestedefinităşi analizată,
figurailocuţionară
esteîntr-ooarecare
legăturăcuceeace autoarea
numeşte
"matricea
prozodică"
şi,maiales,cucaracterul
de"metadiseurs
implicit"
alarteipoetice.
Conţinând
delimitări
teoreticeimportante
din perspectiva
semiotică
aleasă,mereudeschisă
unorclarifieări
desubstanţă,
carteaMarianci
NeţEminescu,
altfelpropune
câtevalecturiproaspete
ale
unortexteeminesciene,
cu deosebire
ale unorpoeziide început,aparentmaipuţincercetate.
Din
nefericire,
corpusul
exegezei
eminesciene
rămâne,
cu puţineexcepţii,
aproape
neinvocat
de autoare,
deşi,celpuţininterpretările
!oaneiErn.Petrescu,
aleRoseidelConten-arfi trebuitignorate,
maiales
că analizele
poemelor
de tinereţealeluiEminescu
realizate
deacesteilustreexegetear fi dat,prin
confruntare,
maimultăgreutate
demersului
exegetic
propriu.
Aşastândlucrurile,
deşiautoarea
insistăasupracaracterului
novator
al invcstigării
semiotice
a
poeziei
eminesciene
(deundetitlulEminescu,
altfel),
noicredem
căaltfelesteînţeleasă
şiutilizată
semiotica
decătreMariana
NetşicăÎnacestspaţiu
deînnoire
suntidentificabile
principalele
merite
alecărţii.
LuciaCifor
Institutul
deFilologie
Română
"A.Philippide"
laşi,str.Th.Codrescu,
nr.2
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ROXANA
SORESCU,
Lumea
repovestuă,
Bucureşti,
Editura
Eminescu,
2000,
256p.
Carteacuacesttitlua Roxanei
Sorescu
conţine
o suităde interpretări
singulare
aleunortexte
literare
complexe,
aparţinând
unorscriitori
diverşi:
delaIonCreangă,
I. L.Caragiale,
MihaiEminescu,
MateiuCaragiale,
la Mircea
Eliadeşi AndreScrima,
ca săneoprimasupracâtorva,
"Programul"
sau
platforma
teoretică
a interpretării
(ştiinţăşi artădeopotrivă)
areîn centrunoţiunea
dehipertext,
termen
preluatdinlimbajul
informaticii,
cu referirela reţeauacu noduri,specifică
anumitor
texteliterare.
Prezenţa
hipertextului
într-ocreaţieliterară,
consideră
autoarea,
conferă
herrnencuticii
drepturi
depline
asupra
aceleiopereliterare.
Formată
dinpatrupărţi(Suhsemnul
luiJanus,Lumea
şi oglinda.
!realitatea
existenţei,
Lumea
ca
pre-text
hermeneutic),
cartea
îşiaflăpunctul
declimax
înultimul
capitol,
careareacelaşi
titlucaşipartea
a
patra.Maimultdecâtconcisa
introducere
intitulam
Hipertexte,
şi completând-o
în chipfericitpeaceasta,
ultima
secvenţă
a cărţiiconţine
cheiaputerii
dere-povestire
a unormaritexte,răscitite
îndecursul
timpului
şiîn multiple
feluriinterpretate.
Aici,Înultimul
capitol,
nisespunecă,propriu-zis,
re-povestirea
nuareca
obiect
cărţile,
deşi,fireşte,
cărţile
suntpunctele
depornire
aledemersurilor
hermeneutice,
cilumile
cărţilor,
şi aceasta,
deoarece
.carteaesteLumea
figurată
în simbolismul
Cuvântului"
(p.237).Lumile
cărţiisunt
plurivalente,
aşadarpluriscmantice,
fundamentate
cumsuntde simbolismul
cuvintelor
şi întotdeauna
marcate
de istorie,de tradiţie,de miturişi, cu deosebire,
de experienţa
situăriiÎn lume(cutoate
coordonatele
eidefinitorii)
areceptorului
idealcareestesauartrebuisă(vreasă)fiehermeneutul.
Pentrucăasumăacesteexigenţe,
multedintrecxcgezclc
Roxanci
Sorescu
dinaceastă
cartepot
ficomparate,
schimbând
ceeaceestedeschimbat,
cuinterpretările
Cucare.şi-a
obişnuit
cititorii
Andre
Scrima,interpretări
desprecarechiarautoarea
spune:"indiferent
de subiectul
concretpe careîl
dezvoltă,
untextdeA.Scrima
arcvaloare
modelatoare,
matriceală:
oferămodelul
unuitipdegândire
şi al unuitip de situareîn lumecarepoatef aplicatin nenumărate
alteîmprejurări
particulare"
(p.237).Fărăa fi dominate
de o finalitate
sapienţiulă
consecutivă
mistagogiei
creştineimplicite,
precum
texteleluiAndreScrirna,
interpretările
Roxanei
Sorcscu
potfi receptate
caautentice
exerciţii
desituareÎnlumeaplinădesensuria operei,exerciţii
convergente
cueforturile
desituare("locuire"
arfi spusHeidegger)
în existenţă,
Încultură,
în spaţiulcreaţiei
sauÎncelalcredinţei
în toateacestea.
Proccdând
astfel,autoarea
creează
adevărate
breşeîn ceeace JIans-Georg
Gadarner
(în.,ff,ctualitatea
frumosului)
numeaorizontdeinterpretare.
EaÎşicreează,
în destulecazuri,propriul
săt orizontde
interpretare,
faptceo singularizcază
în spaţiulcriticiiliterareromâneşti,
în modtrqdiţional
înecată
în impresionism,
ca şi în spatiulistorieiliterare,concepută
la noiaproapecu regularitate
numaiîn
spiritpozitivist.
I
Astfelseîntâmplă
încazulconcret
alre-citirii
lumiidintextulInspecţiune
allui1.L.Caragiale
ca pe o ilustrare
parodică
a filosofiei
lui Kantasupramoravurilor.
În acestorizontde interpretare,
neneaAnghelache
Încarnează
exemplar
eşeculmetafizicii
kantiene.
Darsă dămcuvântul
autoarei
pentrudescrierea
"punctului
nevralgic
almoralei
kantiene",
pecareCaragiale
îl dezvăluie
Înscenariul
agonalal erouluisău:"DacăAnghelachc
ar fi un omcinstitpentrucă nu voieştenimicaltceva,
activitatea
luiar f însoţitădeo siguranţă,
deo lipsădetentaţiecare,suprimând
negativul
psihic,ar
invecina-o
cu plăcerea,
ar fi deci,kantianimorală,
Executată
dinconstrângerea
uneivoinţecareÎşi
prescrie
normele
conform
legii,ea duceobligatoriu
la scindarea
psihicului,
la nevoiauneiautorităţi
devalidare,
darşi deconstrângere
asupracăreiaomulsătransfere
responsabilităţile
care,îndeplinite
timpîndelungat
fărăplăcere,începa-Iîmpovăra
pestelimitelerezistenţei
psihice[...J. Geniullui
Caragiale
demonstrează
în câtevapaginică acelacaretrăieştedupămoralaluiKantsfârşeşte
după
principiile
luiFreud"
(p.13-14).
Dacăin unelesituaţii(precum
În interpretarea
textului
Inspecţiuneş,
autoarea
convoacă
la un
dialog(polemic)
interpretările
anterioare,
tocmaipentrua-şircliefamaiputernic
unghiulpropriude
intelegere,
în altesituaţii,ca îşi modelează
orizontul
de interpretare
cu o naturaleţe
de invidiat,
mergând
pânălalimita(seducătoare)
a reconstruirii
cvasiartistice
a lumilor
dintexte.AşaseÎntâmplă
Încvartetul
deinterpretări
dedicate
luiIonCreangă:
DănilăPrepeleac
sauDespremetaforă;
Soacra
cu treinurorisauDespreironie;PoliticaburţiisauUnscenariuarhetipal;Harap-Alb
sauDespre
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autoeducaţie;
caşiîn interpretarea
romanului
Baltagul:
Creangă
şiSadoveanu.
Scenariijustiţiare
sau
,.Niciofaptăfărărăsplată".
Surprinzător
în cadrulacestorexerciţiide reconstruire
(#repovestire)
a lumiidin texte
arhicunoscutc
estefaptulcăînnoirea
şi îmbogăţirea
orizontului
de interpretare
nusefacexclusiv
pe
seamaachiziţiilor
livreştiorilargculturale
(prcdominantc
acestea,
totuşi,în amplulcapitoldedicat
Crailorde Curtea-Veche),
ci pe seamaintensificării
.Jocuirii'',a situăriicreatoare
în lume,din
unghiulunui realismfilosofic,cu putereade a exfoliaadevărul"lumilorfictionale"din
superstratificatele
prejudecăţi
şimanierisme
criticeelicareistorialiterară
l-aîncărcat.
Capitolele
consacrate
repovestirii
lumilor
dintexteleliterare
pomenite
anterior
auceamaimare
pondere
îneconomia
cărţiişireprezintă,
dupăopinia
noastră,
principalul
centru
deinteres
alvolumului.
Pe
lângăacestea,
în carteadecarene ocupăm,
se găsescşi altecapitole,
de interes
pentrucomparatistica
literară
(cf Paralelisme:
Hortensia
Papadat-Bengescu
şi GuydeMaupassant:
Eminescu
şiEdgarPoe),sau
capitole
vizând
o maidreaptă
considerare
a dimensiunilor
şi tipului
decreativitate
în cazulunorscriitori
clasici,
prccum
Eminescu
(cf.Mituriconvergente
în operaluiEminescu:
Narcisşi Orfeu;Conceptele
negative
Îngândire
apoetică
eminesciană
etc.),sauclasicizaţi,
precum
Mircea
Eliade
(cfFeţeleluiJanusş,
saual altorscriitori,
precumGeorgeBălăiţă,
MirceaCărtărescu,
AdrianOţoiu,Mariana
Ionescu
(toţi
interpretati
încapitolul
Lumea
şioglinda).
Înconcluzie,
Lumearepovestită
a Roxanei
Sorescu,
eminent
criticşiteoretician
literar,esteo
carteplinădeinterpretări
careseţinminte,faptrarîntâlnitşigreuderealizat
însecolul
herrncncuticii
(cuma fostadeseanumitsecolulXX)şi în contextul
uneiculturia interpretării,
maidegrabă
inflaţioniste.
Performanţele
interpretati
vesingulare
pecarele atingeautoarea
cărţiidefaţăseexplică,
credemnoi,prinoriginalitatea
(consecutivă
originarităţii
; situăriii'nlume,cu tot ceeace lumea
presupune
şi impune:
viaţă,istorie,
tradiţii,
cultură.
Lucia Cifor
RODlCA
MARI
ANşiFELICIA
ŞERBAN,
Dicţionarul
"Luceafărului"
eminescian.
(Şitextul
integral
alpoemului),
Clu],Editura
"Clusium",
2000,324p.
Demersul
de alcătuire
a lucrăriiDicţionarul
"Luceafărului"
eminescian
esteprofundinedit.
Reprezintă
un factorde noutateabsolută:
primalucrarelexicografică
consacrată
uneisingureopere
poetice
româneşti.
Undicţionar
presupune
o tehnicăfilologică
aparte,unfiloninformativ
defacturăspecială.
A
realizacevaineditîn cadrulacesteicategorii
esteun faptcareantrenează
efortsubstanţial,
dublu
dimensionat,
privindsemantica
limbajului
poetic+ tehnicataxinornică
detipIexicografic.
Încadrul
rigidal unuiIexicon,
condeiul
exegetle
nu-şipoatepermitedescătuşări
largexplicative.
Forţade
sintezăse echilibrează
cu necesarul
analizeiconformunorparametri
specifici.
Pe de o parte,se
prezintăcaracterultehnical tipuluide lucrare,pc de altă parte,se manifestăsubtilitatea,
ambiguitatea
şi dispersia
magmeilimbajului
poetic.Forfecat
Întreparametrii
maisus menţionaţi,
realizatorul
unuiastfelde lcxiconarcfoartepuţineşansedeizbândă,
cuatâtmaimultcucâtÎnsăşi
ideeade izbândă
este,Înacestcaz,confuză.
Launcapătal ci stăschemaunuidicţionar
explicativ,
lacelălalt
- poemul
Însuşi.
Carteaîn discuţie
conţine,
'inprimulrând:Geneza
Luceafărului
(Scurtistoric,Relaţiile
dintre
basmulversifica!şi poem, Versiunimanuscrise
autonome);
apoi sunt urmărireVariantele
Luceafărului
şi valoarea
filosofic
o-poetică
a formeigenuine.
Toateacestevariante
relevăopţiunea
teoretică
a lucrăriiprivindConceptul
poeticde textintegralconform
căruiapoemuleminescian
îşi
multiplică
valenţele
atuncicândestevăzutîn integralitatea
tuturorversiunilor
sale(manuscrise).
În
felulacestase poatereconstitui
naştereapunctelor
de sensibilitate
primordial-ingenuă,
zonelede
travaliu
intens(deciobsesiile)
şi opţiunile
semnificative
prinfinalitatea
lor.Faptele
suntdesfăcute
cu
acurateţe
şi reasamblate
curajos- estevorbade uncurajal răbdării
analitice
şi deunulal forţeide
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rcînchegarc.
Autoarea
acestorcapitole
(Rodica
Marian)
şi-adovedit virtuozităţile
Într-oaltăcarte
de referinţă
(Lumile
LUCEAFl{RULUI,
Cluj,Editura.Clusium'',
1999)careformează,
împreună
cu
actualul
dicţionar,
o subtilăşiminuţioasă
prezentare
genetică
a poemului.
Dictionarul
propriu-zis
esteintrodus
printr-un
aparatcritictemeinic
dicţionarului,
Principii
deredactare)
realizatdeFcliciaŞerbanşi îşidesfăşoară
angrenajul
preluând
câtecevadin
modelul
predecesorului
Dicţionar
a/limbiipoeticea luiEminescu.
Opţiunea
estelimpede
îndreptată
spreo lexicografizare
scmasiologică
detipclasic(pentru
Iexicografia
românească).
Lcxiconul
aratăca
undicţionar
generalexplicativ.
Diferenţele
sedovedesc
a fi Insăde substanţă.
Negăsimîn faţaunei
lucrăricareprezintălimbajulpoeticeminescian
intr-oformă"crudă","ingenuă",
implicând
sub
fiecarecuvânttoateutilizările,
transformările,
deplasările
primordiale
desens.Sefocalizează
ceimai
subtilşi dificilmoment
al creaţieipoetice:desprinderea
sensibilă
de lingvistic
a entităţiipoetice.
Versiunile
i variantele
reproduse
în anexadela finelevolumului
refacversulpoeticspartîndefiniţii
şi serne.Aceastăposibilitate
recuperatorie
esteun faptesentialcareconferăanalizeiobiectivitate.
Recunoaştem
aiciabilităţile
eternealelexicografului,
deprinderi
caresecapătăpracticând
unadintre
celemaidificile
rneserii
filologice
a tuturor
timpurilor:
Iexicografia,
Acesteabilităţi
seformează
greu,
darceledOU[1
autoare,lexicografc
de profesie,
au trecutprinprobade fCIC
a Dicţionarului
limbii
române,
ediţiaredactată,
depesteo sutădeani,subegidaAcademiei
Române.
Deschiderea
ambelor
autoaresprelimbajul
poetic,sprestilistică
şi poetică(sunt,atâtRodicaMarian,
câtşi FeliciaŞerban,
redutabile
analiste
aleacestor
aspecte),
tinetreazspiritul
filologului
şi sensibilitătile
saleestetice.
Cele
maimultedefiniţii
şi paranteze
suntedificatoare,
reuşind
săsurprindă
nucleede "concentrat"
poetic
carene suntpropusecu subtilitatea
şi grijaîntrucuvânta lexicografului-.Un
articolca ADÂNC,
de
exemplu,surprindestructurile
poeticeprin definiţiiscurte,dominantsinonimice,
extremde
concludente
- dupăpărerea
noastră;
seriasinonimică
găseşte
tonulneutruşirevelator
Înacelaşitimptondeosebit
degreudeaflatlaacestnivelexegetic.
Verbul
ACĂDEA
cuprinde
în redactarea
luio reţea
de paranteze
carereuşescsă fixezereperealecosmologiei
eminesciene
("Contextul
evocăgeneza
galaxiilor"
sau "contextul
se referăla dispariţiaaştrilorîn ciclulcontinuual sfârşitului
şi al
rcgenerării"),
iar citatelese inserează
edificator,
alcătuind,
cu intarsiile
parantezelor,
Ul?cadrude
referinţă
punctuală.
Prinintermediul
adjectivului
M1C,
-Ase disociază
treicoordonate
zilenoţiunii
poeticecorespunzând
uneitripledirnensionări:
spaţiale,
temporale
şi etice,Definiţia
sintNmei
Micul
eu focalizează
explicativ
proiecţianimicniciei
individualităţii
pe canavauainfinită,li veşniciei
Universului:
,,=individualitatea
umană
(egocemrică),
a căreiconştiinţă
esteredusălalimitauneivieţi
şicarenuînţelege
legeauniversali!
a veşnicei
rcnaşieri".
'
Acestlexicon
poateficonsiderat
cainaugurând
o nouămodalitate
analitică. I
Nevompermite
o seriedesugestii.
Astfel,
considerăm
căarfifostmaibinesăseeviteînmaimare
măsurădefiniţiile
unortermenicu funcţiepoeticămaximăpentrua se ocoliinerentabanalitate
a
.explicatiilor"
lcxicografice;
soluţia
parantezelor
prezentă
Înmultecazuricaexcelentă
rezolvarearf
pututfiextinsă
(cfCLIPĂ,
FOC,
VAL).
Uneori
definiţia
estemaipuţinsusţinută
deunsinonim
"prea"popular
saurar,oripoeticlarândullui(laaltnivelintensiv).
Deexemplu:
AŞTEl'TA
"Aadăsta"
iLăngăţcreastră,
unde-n
colţ/Luceafărul
aşteaptă);
CER
"fimlamenf'
(Iarceru-ncepe-a
serotl/inloculundepiere),CĂRARE
"Fig.Traseu"
(Pemişcâtoarele
cârâri/Corăbii
negreduce).Aparcazuricândsistcmul
decorelaţii
cste
inadvertcnt
Ex.BRAT
"Mână"(Înnegrugiulgiuse Înjăşor/Marmoreele
braţă),MÂNA
"Exlremitatea
inferioară
a oral,ului".
Uneleparanteze
s··arfi cemtpoateexplicate,
în ideeaaccentuării
gradualităţii
de
intensitate
pecaredicţionarul
o evidenţiază:
,,(Metaforic)"
,,(Înconstl11cţia
poetică)"
(e[ORB,
AVEA,
LINIŞTE
etc.).Înfelulacestas-arfiînţeles
pedeplin
deceODOR
.sauGIUVAER
("fiinţă
iubită")
--substantive
- sunt
considerate
Jigurate,
iarORBadjectiv
- estenotatca metaforic.
Relerindu-l1c
la ultimul
aJ1
icol(ORB)
credem
cădefinirea
adjectivului,
Încadmlsintagmei
uitareoarbâ,prin"Complet,
dcsrtv{lrşit,
(otal"nueste
o alegcre
fericită.
Versuleminescian
nu îmbracă
sintagma
cu un senspoeticce trimitespreideeade
finalitale,
completitudine,
desăvârşire.
Sinollimele
caredefinesc
grupul
sintagmatic
a!celordoufl
cuvinte
ar
fiaproximativ:
"nonraţional,
suprauman",
pentru
Cflimaginea
careneestesugeratA
estereceptarea
vidului
cosmologic
alDumnezeirii
dinperspectiva
Luceafarului
atinsdeaspiraţii
umanizante:
Căciunde-ajunge
nu-!hotariNiciochisprea cunoaşte,/
Şivremea-ncearcă
i'nzadar/Dingoluria senaşte./Nue nimicşi
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totuşielOsetecare-Isoarbel
E unadâncasemene/
Uitării
celeioarbe.lntuirea
poetică
a nimicului
care,
deşinue - estetotuşi,
trimite
spresupraraţionalul
intratII1relaţie
cu"întregul",
cudesăvârşirea
Creatorului.
Nuinteresează
dacăuitarea
estetotală,
desăvârşită,
completă,
incompletă
sauparţială.
Însăa transforma
în
definiţie
sauÎncomentariu
lexicografic
tehnicşi seco atarestructură
poetică
echivalează
cuun infern
exegetle:
o întreprindere
caceadefaţăarenevoie
nua1âtdesugestii
analitice,
câtderezolvări
concrettehnice.
Urmărind
corelativ
articolul
UlTARE,
acumaceeaşi
sintagmă.
(uitareoarbă)esteproiectată
din
perspectiva
substantivului.
Această
dublăinterpretare
reprezintă
unfaptdesubtilitate
excgetică:
dupăcum
accentul
analitic
apasăpeunulsaupealtuldintre
termenii
sintagmei,
sensul
poetic
semodifică.
Lucrarede excepţie,lexiconul
realizatinteresează
pe aceicititori(specialişti)
iubitoriai
poemului
eminescian
şi sensibilila valenţele
artisticeale limbii.Acestdicţionarîşi propuneşi
reuşeşteo taxinornizare
lexicografică
neaşteptat
de linăîn cadrulagitatşi aspru,durşi subtilal
laboratorului
decreaţieeminesciană.
Cristina
Florcscu
Institutul
deFilologie
Română
"A.Philippide
,.
Iaşi,str.1'11.
Codrescu,
nr.2
.Etudesbalkaniques",
Sofia,XXXVI,
nr.4/2000.
Publicaţia
seimpune
atâtprindiversitatea
tcmelor
abordate,
câtşiprinerudiţia
colaboratorilor.
Astfel,în numărul
4 dinanul2000,rezultatele
unorminuţioase
cercetări
de istoriografie
staualături
deimportante
studiideistorieşiteorieliterară,
dezvăluind
complexitatea
preocupărilor
şi perspective
ineditede abordare:
Mustafa
KemalAtaturk.
andBulgarian
-- Turkish
Relations
(1923-1938)
(de
Dj. Hakov),
AtatiirkandModernisation
(de Y. Sarinay),
L'organisation
et le[onctionnemeru
du
premierParlement
albanais(1920)(deK.Naska),
BirthoftheConflict:
theYoung
TurkRegime
and
the NationalMovements
in EuropeanTurkey1908-1910
(de Z. Părvanova),
LesBulgareset
I'ideologie
d'integration
nationale
croate(1878-1914)
(deIZ.Bozilova),
Lechoixdugouverneurgeneralde 1'fie de Crete apres le conflitgreco-turcde 1897 (de B. Samardziev),
Die
lntellekiuelleneliten
Rumăniens
am Endedes 20. Jarhunderts
(de A. Stcrbling),
Betweenthe
Contradictions
ofReality
andtheFascination
ofDreams
(deL.Kirova),
Meiaphysical
Natureofthe
Ego in Mediterranean
SlavicPoetry(de A. Balceva),Unehypothese
coneernant
l'originedu
voi'evode
valaqueJean Basarab(env.13241352)(de L. Krăstev),
Sepultures
et cenotaphe
iI
ensevelissement
deehevaux
delaperiodeduPremier
royaume
bulgare(deN.Hrissimov),
Ladouble
tupo/lymie
de quelques
cUbpontiques
(de M. Crişan),Unknown
fnscription
on a Justin1 and
Justinian1 Coin(deC. Dimitrova-Choudilova).
Unexemplu
ce confirmă
înaltulprofesionalism
al
celorcaresemnează
articolele
din"P,tudes
balkaniques"
estestudiulBetween
theContradictions
of
Reality
andthef/u.I'cination
ojDreams
(Onsomeessel7{ial
featuresinthetypology
ofBalkanwriters)
de LiliuKirova(Institutul
de StudiiBalcanice).
Autoarea
prezintăo viziunede ansamblu
asupra
activită1ii
scriitorilor
dinBalcani,stabilind
atâtparticularităţile
ce facdistincţie
întrescriitorii
din
secolele
al XVIli-lea- al XIX-lea
şi ceidinsecolulal XX-lea,
câtşi tipologia
literaturii
createÎn
această
zonăgeografică
faţădeceadinvestulEuropei.
Concluzia
acestui
studiuestedefinitorie
pentru
structura
culturalăşi psihologică
specifică
activită(.ii
intelectuale,
în general,şi celeiliterare,În
special,din Balcani:
,.Astfel
de reflecţiiconlirmă
prezenţa
lumilordiferite,a unuimediucultural
variatşi polifonprovenind
din straturistrăvechi
de civilizaţie,
precumşi il unitlcăriispiritului
intelectual
analitic
alvestului
cuperspectiva
interioară
mistică
a estului"
(op.cit.,p.98).
Ofelia!chim
Institutul
deFilologie
Română
"A.I'hilljJpide"
laşi,str.Th.Codrescu,
nr.2

--_l
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.Etudcseldocurncnts
balkaniques
ctmeditcrraneens"
Paris,nr.23i200
1.
Unuldintrecelemaiinteresante
studiidinacestnumăral revisteiesteFromFolklore
and
to Ethnology
a Difficult
Pathin fileBalkanCountries
de Eleftherios
Alexakis,
care
propune
o analiză
a pătrunderii
antropologiei
etnologico-sociale
în ţăriledinBalcani.
Astfel,seatrage
atenţiacăInţăriîncaresefoloseste
termenul
"etnografic",
precum
InBulgaria
sauAlbania,
oritermenul
"etnologie",
caîn Iugoslavia,
sensulacestora
esteperceput
diferitfaţă.deţăriledinvestulEuropei.
in
ţărilebalcanice
slavofone,
disciplina
desemnată
deaceştitermeni
estemaimultdescriptivă.
Într-omare
măsură
esteasociată
cuistoriacvasimarxistă
şiintr-omaimicămăsură
cuştiinţele
sociale;
alcătuieşte
o
specialitate
in institutele
de istoric.Şiîn Grecia.
deşidinaltemotivc.Tolclorul
se prcdăde obiceiîn
departamentele
de istoriedinuniversităţile
mainoi.Încercând
o definiţie,
autorulmenţionează
că în
ştiinţele
sociale
folclorul
esteconsiderat
cao disciplină
interesată.
deevenimentele
culturale,
precum
şi
de evenimentele
izolate,
etnografie
estedisciplina
interesată
de regiunile
şi degrupurile
culturale,
iar
etnologia
îşigăseşteesenţaîn sistemele
socioculturale.
Pornind
de la acestedefiniţii,
precum
şi de la
câtevareviste
despecialitate
reprezentative
dindiferite
(firidinzonamenţionată,
cercctătorul
urmăreşte
în ce măsurăceletreitendinţe
aufostadoptate.
"Revista
de etnografie
şi folclor"
dinRomânia
este
considerată
completdiferităprin varietatea
subiectelor
şi prin nivelulde abordare(bibliogratie
actualizat'},
circulaţia
ideilorantropologiştilor
clasicidinvest,precumşi a conceptelor
moderne).
In
unelereferinţe,
studiile
defolclorsuntechivalare
ClIetnografia
(PetruCara1113n).
Astfel,ÎnRomânia
-carenufaceparte,propriu-zis,
dintreţărilebalcanice
-', termenii
"antropologie
socială"
şi "antroplogie
culturală"
au fostpreluaţi,
În moduzual,cu multmaimulttimpîn urmă.gecâtîn ţărilebalcanice.
Celelalte
revistecitate(dinBulgaria,
Albania,
Serbia,
Cehia,Slovacia)
oferă'o cutotulaltăimagine.
Studiile
sunt,în ceamaimareparte,doardescriptive
şi abordează
o interpretare
cvasirnarxistă
(eu
frecvente
referirilaMarx,Engels,
Leninşi la reprezentanţi
ai conducerii
politice
oficiale).
Suntincluse
numeroase
articole
referitoare
la etnogencza
popoarelor
dinaceastă
zonă- ceeace il constituit
esenţa
conceptului
de "etnologie"
pentruspecialiştiiidin
respectiva
ariegeografică,
În ţărileslavofone,
etnograful
rus Bromley
exercităo influenţă
deosebită.
Princontrast,
referirile
la autoriiclasicide
etnologic
şiantropologie
socială
suntsporadice
oricutotulinexistente,
Altearticoleremarcabile
suntLesValaques
de Bulgarie:ethniciteei nation(deEkaterina
Anastassova),
Le systemesuccessoral
coutumier
dans la societerurale bulgare(do/Kamen
Dontchev),
CulturalChange
andSocialMeanings
ta theRomanian
Peasants
fromLapuş(deŞtefan
Dorondel),
TheRoleOf YoungPeoplein CulturalChangein Villages
Communities
(de Zoja
Karanovic,
VesnaKatic),
Del 'organicite
il la decomposition
demographique;
uneanalysedumilieu
vil/ageois
de la Tranoy!vanie
duNord-Ouest
(deGheorghe
Siseştean),
Latermino!ogip
albanaise
du
marjuge:
contribution
(deCătălinaVătăşescu).
OfeliaIchim
STELlAN
DUMISTRĂcEL,
Pânil-npanzelealbe.Expresiiromâneşti.
Biograjiimotivaţii,
ediţiaa II-a,revăzută
şiaugmentată,
laşi,Institutul
European,
20()],534p.
Titlulcărţiireprezintă,
de lapt,formularea
metaforică
il poziţieiautorului
faţă.de obiectul
cercetării
sale,definităpe copertaa IV-a:,,Pornind
de la pânzaalbii-linţoliu,
expresia
a urmări
panâ-npânzelealbea căpătat,
înimaginea
profană,
valoarea
deetalonalstăruinţei
dea ducelucrurile
panăla capăt".Ideeaunuititlusugestiv
pentrudicţionarul
de expresii
i-afostinspirată
profesorului
StelianDumistrăeel
- dupăpropria-i
mărturisire
- dedouămodele:
Dasgehtau/keineKuhhaut
"asta
nu încapenicipe o pieledevacă"a luiKurtKriiger-Lore/lzen
şi LapuceCIl'oreille"puricele
în
ureche"
deelaudeDuneton
. expresie-simbol
a "frămitlltării
şiînfrigurării
autorului"
Încăutarea
unor
sensuri
absconsc
aleidiotismelo[.
Dacă.avemIn vedcrecă primalucraredespre"cuvinte,
metafore,
expresii",
Lexicromânesc,
i-aapflrut
în anul19S0(IaEditura
Ştiinţifică
şi Enciclopedică),
putemdatainteresul
autorului
pentru
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"originea
şi vârstacuvintelor"
înanii'70.Înmodvădit,însă,această
pasiune
dea vedeaîn cuvinte
şi
altcevadecâtsimpleinstrumente
de comunicare,
de a descoase
cuvintele,
de a le întoarcepetoale
dea scrutaeeseaflă"dincolo"
deele,dea demonta
expresiile
şi a le reconstitui
"bi.ografii1(:"
esteo a douanaturăa luiStelianDumistrăcel,
altfelspus,o vocaţie.
Aventura
palpitantă
şi fascinantă
Inlumeacuvintelor
l-apurtatprinhăţişurile
tuturordisciplinelor
despreom,societate,
limbi,culturi,
captivându-l
şipecititorul,
maiInul!saumaipuţininiţiat,atrasdeastfeldeexplorări.
Încădin anul 1980,autorulpropunea"o analizăprivindcrearea,evoluţia,tipologiaşi
capacitatea
deplasricizare
a expresiilor
idiomatice
[subl.al celemaielocvente
contexte
lingvistice
pentru.înfătişarea
cuvintelor
ca produseşlefuitede gândire,la luminaşi, cel maides,la căldura
sensibilităţii"
(Lexic
..., copertaa IV-a),Cornunicând
mereuconcluziile
cercetărilor
sale,în emisiuni
radiofonice
sauTV(unelerealizate
personal),
înpresaculturală,
înprelegeri
universitare,
înreviste
de
specialitate,
la sesiuniştiinţifice
naţionale
şi internaţionale,
autorula fostîn permanent
dialogcucei
interesaţi,
receptând
sugestii,
idei,alecărorautorisuntcitaţicumeticuloasă
deontologie
profesională.
chiarcândestevorbadeuzualediscuţiicustudenţii.
Treptat,
s-afinalizat,
după17ani,acestvolum,
Într-ofrumoasă
ţinutăgrafică,avândpe copertaîntâio reproducere
a tabloului
"SpăIătoreasa"
ele
ŞtefanLuchian,imaginecare"acoperă"
o provocare
ironică.
la adresa"resemantizării
frizând
absurdul"
(p,19).
Densăşi concisă,Prefatala primaediţiecuprinde
"precizări
de opticăşi intcnţionalitate",
pornind
deiaaccepţia
termenului
expresie
şi delasensuldcterrninantului
românesc
"careesteîntâlnit
în vorbirea
şi scrierea
românească"
- pentrua nu se confunda
cu acela,mairestrâns,
de"specific
limbiiromâne".
Unsuccintistorical cercetărilor
similare
anterioare
ni-iindicăprintreprecursori
pc
B. P. Hasdeu(perspectivă
enciclopedică),
pe IuliuZanne(cucelezecevolume
de proverbe
tratate
istoricşi comparativ),
pc LazărŞăineanu,
VasileBogrea,ALGram(cuanalizesernasiologicc
şi
etimologice),
peIorguIordan(dinpunctdevederestilistic),
peScxtilPuşcariu
(caistoricşi filozofal
limbii),pe Gh.Ghibănescu,
L C. Chiţimiaşi H. H. Stahl(cuargumente
din istorie,folclorşi
etnografie).
În fine,contribuţiile
anterioare
aleautorului
de socio-şi ctnolingvistică
se regăsesc
în
bibliografiile
articolelor
dindicţionarul
recentpublicat.
Selecţia
expresiilor
s-afăcutprinprisma"istoriei
mentalităţilor
autohtone",
carea statlabaza
unuicursuniversitar
deetnostiiistică
(elaborat
Înanii1996-1997).
Sunt,astfel,discutate
"efecteale
exprimării
formelor
mentale
primare,
legatede orientarea
individului
şi a colectivităţilor
în spaţiu
(pădurea,
apele),în corelaţiecu timpul(calendarul
popular,meteorologie
empirică),
de ocupaţii
primordiale
(vânătoare,
pescuit,agricultură),
raportatela tiparegeneralumaneşi regionale
(ceuropene»),
prin considerarea
fenomenelor
poligenezei
şi aculturatiei.
Pe coordonate
ale
antropologiei
culturalese situează,
apoi,referirilela magieşi credintele
religioase
(cpăgânism»
întârziat,
pătrunderea
unorpractici
«păgâne»
înritualurile
creştine),
lavechile
obiceiuri
familiale
şi la
dreptulcutumiar,
la confruntarea
cu alteetniişi civilizaţi
j (cumanifestări
de acceptare,
darşi de
alteritate
negativă)"
(p.8-9).
Original
şiunicdinpunctul
devedere
alconcepţiei,
acestdicţionar
deetimologic
frazeologică
se
interferează,
parţial,cu lucrările
interdisciplinare
._-citateîn prefaţă Micdicţionar
folkloric
(Spicuiri
[olklorice
şi etnografice
comparate)
al luiTachePapahagi
(apărutîn 1979)şi Dicţionar
de imagini
pierdute
deGh,l. Tohăncanu
(1995),
pentruneologisme
româneşti
deprovenienţă
latino-rornanică,
Pe lângăsurselede materiale
şi exegeze
-- impresionant
de numeroase
- dinbibliografia
siglată,suntcitatecontexte
careprovindin:comunicarea
verbală,
dinmass-media,
dintextepopulare
(folclorice
şi ,.,etnotextc"
publicate
sauînregistrate
personal),
dinliteratura
românăveche,clasică,
modernă
şicontemporană.
Incursiunile
înbeletristică
îi prilejuiesc
autorului,
nudepuţineori,judecăţi
criticede valoareasupraoperelor
citate.De exemplu,
In comentarea
expresiei
oificareacaprelor
"enunţ.
expresiv
ilustrând
ideeadevenirii,
a metamorfoze!",
folosită
deNichitaStănescu,
remarcă
la
acesta"sfidarea
fărăsperanţe
a «solidarităţii
lexicale»
(W.Porzig,
E.Coşeriu),
incrţiale,
automatizare,
rezultate
ale«cercului»
pccare,după.
Wilhelm
Humboldt,
limbaîl.trasează
Înjurulvorbitorilor
şi din
carepuţiniîncearcă
săiasăşi dincare,defapt,estegreudeieşit",dândşi alteprobede«erezie»
ale
unuiincrânccnat
actdedezgrăire
(sub\.a.,p.280).Astfeldeinterpretări
subtileşi pertinente
atlămşi
cuprivirelaoperele
altorseriitori,
printrecareMa.rin
PredaşiMarinSorescu.
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Articolele
- "biografii"
ale imaginilor
şi "rnotivalii"
ale evoluţiilor
sensuri
lor - nu se
limitează
la soluţiipreluatedindicţionare,
ci se constituie
în adevarate
(micro-jmonografii,
mai
ampleatuncicândexpresiile
auconstituit
obiectdestudiuaprofundat,
caîn cazu!cuvintelor-utlu
neamţ,nemtesc
şi nemţoaică
(v.Germanul
Înruralulromânesc,
1996,şi DosBilddesDeutschen
beidenRumănen
..., 1999):neamţ,neamţcotofleanţ,
a se
neamţ,a lua luleauaneamţului,
a
mergedreptca
a spunedreptcaneamtul,
caldnemtesc,
denienemţească,
hainenemţeşti,
junenemtesc,
a ajungenemţoaică.
Departe
de ideeacurentăcă "dicţionarele
se facdindicţionare",
valabilăparţialpentrucele
explicative,
dar motivândlejer,uneori,fraudaştiinţifică,
maialesîn celede domenii,Stelian
Dumistrăccl
nunumaicădădovadăde probitate
profesională
citânddictionarele
(chiarşi peautorii
unorsintagme),
ci le preiaîn modcritic,cornplctând,
comentând
sauamendând,
cândestecazul:
imnic,câteodată,
cândo etimologic
naivăa termenului
oxoestepreluată
fărădiscernărnânt;
neiertător,
altădată,
cândÎnDicţionarul
limbiiromâne(serienouă)seface"otratarelexicografică
neîntemeiată"
şi ,,0simplificare
păgubitoare
pentruistoriacuvântului"
(puşcăriaş
saucândnuse facnuantările
de
senscuvenite
pentruverbul«paşteînexpresiile
a paştebobocii
şiapaştevântul(vânturile).
Prefata
Laa douaediţiemarchează
receptarea
primeiediţii,intregeşte
imaginea
conceptiei
şi
evidenţiază
noutăţile:
şaseexpresii
noisubcuvintele-titlu
dinprimaeditieşi 54de expresii
în
referitoare
la riturifunerare,
la istoriarelaţiilor
comerciale,
la contactele
cudiferitepopoare
şi laalte
teme"ilustrând
aspecte
autohtone
alementalităţilor
şi manifestărilor
în planulvieţiisocial-culturale
şi
alspiritualităţii"
(p.17).
Dinmodulexigent
Incarea fostalcătuită
ceadea douaeditie,reiese,o datăînplus,casoluţia
aleasăesteceaa lucrului
binefăcut,iarnuceamaicomodă,
a unei"i\'ddenda".
Materialele
noi(cam
30%dintext)suntinserate
fiecarela loculpotrivit,
chiardacăa fostnevoiederefacerea
indicilor
cuvinte,
deexpresii
şideenunţuri
parcmiologice)
şi a bibiiografici.
Tratarea
lexicografică
a unuimateria!
atâtdevast,cumultecorclări
interne,
a fostpentruautor
o constrângere,
clara înlcsnit- cumo recunoaşte
-- ,,'înfăţişarea
ordonată,
sistematică
(cuevitarea
efectelor
ispiteinarative)
şi convingătoare
a soluţiei
problemelor.
.." (p.18).
A fostgăsită,în aceastălucrare,
formula
ceamaipotrivită.
pentruundemersştiinţific
destinat
unuicercmailargdecititoridecâtcelalspecialiştilor.
.
Dicţionarul
este,defapt,o carteerudită,eleautor,carepoatefi consultată
cufolos,darcare
trebuiecitită.integral,pentrucă în ea se reconstituie
imaginea
globalăa uneihimi,ca intr-un
"adevărat
puzzle"(autorulcitatal comparaţiei
estePierrcGuiraud),
reconstituire
ce presupune
nu
numaicunoaştere,
ci şi perspicacitate,
intuiţiecreatoare
şi simţal măsurii,
carenupermiteproiecţii
neîntemeiate
saufalse.Lectura
cărţiiesteincitantă,
provocându-l
pecititorsăfac asociaţii
insolite
de
idei,să cauteşi alteipoteze,să prelungească
raţionamentele
cu elemente
din-propria-i
experienţă
culturală,
săpolemizeze
imaginar
cuautorul.
Aşteptăm
câtmaimulteediţii"augmcntate"
iacare,cu
sigurantă,
lucrează
autorul.
LuciuCireş
GUSTAVADOLFLEHMANN,
Ansâtze
zu einerTheorie
desgriechischen
Bundesstaates
beiAristoteles
undPolybios,
Gottingen,
Vandenhoeck
&Ruprecht,
200l,118p,
Volumul
Excursla o teoriea statuluiconfedcrat
grecla Aristotel
şi Polybiosse distinge
printr-ungrupde şaptestudii,dupăcumurmează:
CuvântÎnainte,StatulconjederatÎn istoria
antichităţii
greceşti,LocuitoriiBeoţieişi schiţareaunuiproiectde constituţieÎn HellenicOi
Oxyrhynchia,
Stateleconfederate
dintimpulluiAristotel,
Po/ybios
şi comunitatea
(7wII1017)
aheilor,
Achaiaşi Confederaţia
secolelor
111-11
i. H, Colegiul
legiuitorilor
aheişi lis/areprezentanţilor
acestoradetaEpidauros.
Autorulţinesă mulţumească
În moddeosebit
luiRudolfKassel(Kăln),carea consultat
cu
entuziasm
o primăformfla manuscrisului
şi a completat-o
cu indicaţii
valoroase.
Precizcază
că,în
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continuare,
a lucratla adăugirişi corectură,
ajutatde fostulsău asistentBrunoBleckrnann
(Strasbourg)
şi de asistenţii
săi dinGiittingen,
BorisDreyerşi DoritEngster.
Maimulţumeşte,
de
asemenea,
doamneiOchsenreiter
pentrucolaborarea
la alcătuirea
catalogului
final.Tot autorul
menţionează
căseînţelege
dela sinecă,în volum,s-aumaipututstrecura
greşelişi nclămuriri,
dată
tiinddificultatea
subiectului
cercetat.
Labazaapropierii
Intrediverşiautoriclasicianticiaustateseurile
luiMontesquieu,
editatesub
titlulFederalismul,
careau beneficiat
de o amplăcampanie
de presăîn statulNewYork(din
octombrie
1787pânăînmai1788),
pentruratificarea
constituţiei
americane
din17.IX.1787.
Elemente
dinistoriastatelor
confederatc
potfi reperate
încădinantichitatea
greacăşi lotaiciseregăsesc
bazele
edificării
unuistatfederativ
şi consultativ.
Autorulidentifică
mărturiianticeşi exemple
de istorieconstituţională
greacă,ştiutfiindcă
Aristotel,
ajutatdediscipolii
săi,a fostceldintâicarea studiatşi expusconstituţiilc
a 158de state
greceşti
(păstrată
fiindnumaiscrierea
sa asupraconstituţiei
ateniene),
cercetare
carea statla baza
teoriilor
expuse
înPolitica.
Lehrnann
maicitează,la un moment
dat,manuscrisul
de o deosebită
importanţă
al luiUbbo
Emrnius,
VetusGraecia.Seinsistăasupratermenilor
rcferitori
la realităţi
politicedinfederaţia
elenă
precum:
gem,civitas,societas,
respublicaşi,deasemenea,
asuprasituaţiei
câtorvaoraşe-state
care
erausubordonate
autorităţii
centrale.
Devinfoarteutile,în acestsens,izvoarele
istorice
anticealeluiPolybios,
Liviusşi Plutarhşi,
respectiv,
opiniilelordespreprincipiul
separării
deoraşul-nucleu
(metropola).
Operele
luiPolybios
rămânprincipalul
izvoranticpentruperioada220-144î. II.; el însuşifiindo personalitate
proeminentă
a LigiiAheene,
cercetează
cauzele
creşterii
şi descreşterii
statelor
anticeşi introduce
un
elementnou_.-aspectul
politic-, lucrările
saleexcrcitând
o influenţă
covârşitoare
asupraluiTitus
Livius,DiodordinSicilia,Machiavelli
şi Montesquieu,
dintrecareultimiidoiau valorificat
chiar
acestepreţioase
ideipentrupropria
lorgândire
politică.
Argumentarea
cuexemple
anticeareunrolrecunoscut
ca importanţă,
în momentul
temporal
deratificare
a constituţiei
şia instituţiei
prezidenţiale.
Gustav
Lehmann
sereferăÎnparteaa douaa cărţiilastatele
componente
aleţării"mame"
greceşti,
înspecial
laEtoliaşiAhaia,
careaujucatunrolfoaieimportant
însecolele
IlI-11
Î.II.,precum
şilaoraşelecetăţi(Atena
şiSparta)
Înaşa-numitul
război
alCrernonizilor
(266-262
î. ll.)şieforturile
lordea seelibera
dehegemonia
maccdoneană
asupraEladei,
deoarece
cucerirea
acestor
cetăţidecătrearistocraţia
militară
gentilică
macedoneană
a Însemnat
unregres
întoateprivinţele.
Cunoaştem
faptulcăSparta
eraorganizată
camonarhie
militară
revoluţionară.
DejaÎn224î. H.seproduce
unireaaheilorcualtestategreceşti:
Akarnon,
Beoţia,
Epir,a căror
autonomie
statalăa fostrespectată.
Astfel,
garantau
drepturi
egaleînfaţainstanţelor
federale,
fărăa se
maipermite
unregresînceeacepriveşte
legislaţia.
Maitârziudesecolul1i. H.şi în continuare,
cuconsecinţe
petermenlung,nuexistă(niciîn
Geografia
luiStrabon)
altăformă.
legislativă
decâtceaa obştiisaua comunităţii
(Koinon)
aheilor
(încădinsecolele
III--Ilî. 1l. sevorbeadeFederaţia
Licienilor),
În concluzie,
aflamcă, dintimpurile
arhaiceale secolelor
VII-VIî. H. pânăîn elenismul
târziu,putemvorbide state-naţiuni
greceşti:nu numaio grupămărginaşă,
ci şi o bunap,l1'te
componentă
a lumii stataleclcnistice
şi-aavutpropria
evoluţie
istorică.
Careacţieîmpotriva
unorrăzboaie
pustiitoare
a fost,dupăcumamamintit,luptaîmpotriva
hegemoniei
macedo-antigonidice,
iar pe ruinelefostuluiimperiual lui Alexandru
Macedon
apar
marilestateelenistice,
regatulScleueizilor,
regatulmaccdonean
al Antigonizilor.
În carese vor
dezvolta
elemente
defiloofiesocială,
caresuntanalizate
înlucrarea
defaţă.
Nicoleta
BorceaşiAmalia
Voieu
Institutul
deFilologie
Română
"A.Philippide"
Iaşi.str.Th.Codrescu,
nr.2
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ULRICllSCHlNDEL,
DieRezeption
derheilenisuschen
Theoric
de!"rhetorischen
Figuren
beidenRoman,Giitlingen,
Vandenhoeck
&Ruprecht,
2001,208
p,
Capitolele
dinprezentul
volum,
Receptarea
teorieielenistice
a flr;urilor
retoricela romani,se
referălacercetări
asuprapoemului
Carmen
defigurisşi asupraluiAnecdoton
Ecksteinii,
fiecaredin
celedouăpărţiincluzând
Exemple,
provenienţă
şi prelucrare,Alegereaşi instituireatropilor,
Termeni
latineşti
referitor!
la tropişi vocabularul
specific,
Situaţia
şi evoluţia
tropilor.
Autorulrelevăcă cercetările
efectuate
asuprapoemului
Carmendefiguriscu privireIa
denumirile
tropilorşi selecţialor,precumşi exemplele
au fostastfelpuseIn luminăîncâta fost
posibilăstabilirea
uneilistede tropi,iar variantaoferită,maibogată,aducemultmaimultdecât
permiteau
tratatele
maivechi,cunoscute.
Înlucrare,
autorularatăcă.a devenitevident
faptulcăaceastă
culegere
dereferinţă
nua apărut
în secolele
IV-Vd. R, în manualele
greceşti,
cumsecredea,ci in niştetratatelatineşti
privitoare
la
rropi,careaufostfolosite
încădintimpulepociiîmpărutului
August.
Acestea
dinurmăs-autransmis
prinintermediul
manualului
latinal lui RutiliusLupusdar,dintruînceput,probabil,
într-oediţie
incompletă,
caaceeadecarebeneficiem
astăzi- sauprintr-un
alttratatlatinulterior,
carereproduce,
incluzându-I,
Carmende figurisîn variantagrecească,
anexându-i
exempleclarificatoare
şi
deterrninând
o creştere
a dimensiunilor
saleiniţiale,
aşacums-aîntâmplat
în elenismul
târziu.
Autorul
nespunecămaiexistăo variantă
provenită
dinmanualele
depoeticălatine,printreai
cărorautorisenumără
Quintilian,
şicareaucatrăsătură
esenţială
denumirile
tropilor.
S-auluatîn considerare
atâtvariantele
greceşti,
cârşi celelatine,avândo altăviziune
despre
operamenţionată,
aşacumaustabilit
Gorgias
şi Caecilius.
Încontextul
următoarelor
cercetări,
dedataaceasta
asupraluiAnecdoton
Ecksteinii,
stă.faptulcă
această
operăconstituie
unconglomerat
format
dindiferite
elemente.
Parteaa douaestechiarunextras
dinQuintilian
--identică
cuPoetica
apărută
îna douacartedeetimologie
a luiIsidordinSevilla,
Importantă
pentruistoriaPoeticii
estedeciatâtparteaa doua,câtşi parteaîntâi,careinclude
o
bogatăseriede figuride stil,pentrucare,în cuprinsul
tratatului,
vorexistaîncercări
de unificare
sub
acelaşi
gen.
s,
Opera
Anecdoton
Ecksteinii
corespunde
secolelor
VIII-IXd,H.şistălabazamanuscriselor
celor
douăpărţi,Autorul
menţionează
că.a scoso ediţiea întregi:
pere În 1987.ImportanţIlJAE
1 pentru
tradiţiapoeticii
anticeeraatuncinumaischiţată
foartesumar.In carte,autorulde acumdoreştesă o
detalieze.
AE 1 Începeîntr-unstil mai lejer,CLIfiguraenergiasituatăîn introducere;
urmează
paraprosdocimia,
careseaflăînAEIl,imediat
lângătropulnumittautologia.
Această
scrienumără
46
detropi,dovedind
singularitatea
sa.Figurile
relevante
suntdetaliate
în cuprinsul
textului
AE1,aşaîncât
sepoatereperacuuşurinţă
calitatea
unuiastfeldeizvor.Tropiiprovin
dinlimbagreacă,
dincarea fost
realizată
şio traducere
înlimbalatină.
Eisuntcunoscuţi
'ingreceşte
cnschemata.
Dupămodelul
vechilor
tratatedepoetică
latine,s-austabilitnumele
tropilor
greceşti,
dardupămodellatinesc,
dându-sc
astfel
denumirea
latină.Ilustrările
suntalteledecâtla Rutilius,
carea tradusexemplele
literaregreceşti
în
latineşte;
acesteaau fostextrasedinliteratura
latină- în speţădinDiscursurile
luiCicero,un mic
fragment
dinEneidaluiVergiliu,
dinComediile
luiTerentius
(lipsesc
exemple
dinSallustius),
Aşezarea
aleatorie
a figurilor
nuesteclarăprinsineînsăşi,eaesteuneorialfabetică
saudupă
modelul
quadripartita
rallo.Cuprinzătoarele
seriiasociative
permitsăserecunoască
aicitreitipuride
figuricorective,
douălipuridefigurideinterogaţic,
două.
tipuridefiguriderepetiţie.
Totuşi,nuexistă
o structurăunitară.Aceastaar puteasă rezultedinfragmentul
characterdin AE 1. Subminarea
figurilor
unade cătrecealaltăar puteafi luată.In considerare
pentrurezolvarea
problemei
asupra
plasăriiAE1întradiţiafigurilor
desti!greco-romill1e;
totodată,
trebuiesăseurmeze
unfircălăuzi
tor
al uncicomparaţii
detaliate
eu alteveehitratatede figuridestil,atâtgreceşti,
câtşi latine.Pentru
aceasta,autorulIasăsă se înţeleagă
că trcbuiesă.fiefăcutun sondajasupraurmătoarelor
puncte
esenţ.ia1c:
cercetarea
asuprapoziţicifigurilor
de sti!în text;stabilirea
termillaţiilor
nguri!orde sti!
latine;delimitarea
vocabularului
specific;
analizadefiniţiei
fIgurilor;
ccrcetarea
dezvoltării
ulterioare
a l1gurilor
destil.Deremarcat
este,în accaslillucrare,
şifolosirea
unuimaterial
foartediversincat.
Nicoleta
Borcea
şiAmalia
Voicu

