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G.lVÂNESCU,
Linqulstică
generalâ
şi românească,
ediţie,not.eşi IndIeedeVasileŞerban
şi VasileD. Ţ:1ra,Timişoara,
"FacJa",198:l,:326p.
o Intţlativă
demnădetoatălaudaa Editurii"Faela"dinTImtnşoara
şia nnivcsitarllnr
Lim
işmen!prof.fir.VasileŞerbanşiconf.dr-,VasileD.Ţâraestetipărirea
încîtevavolumea studiilor,
articolelor
şi rcccuzlllor
publicate
de-alungula cincidecenii
deprofesorul
Gheorghe
Ivăneseu
,
membrucorespondent
al Academiei
R.S.România.
Cumcelemaimultecontrtbtrtll
ale profesoruluiG. Jvănescn
an fostrisipiteîn diverserevistedinţară şi străinătatesauîn volume(:0lective,eleeonstttulnd
astăziadevărate"rarităp",reunireaîn voluma acestoraa devenit,asa
cum,cudrcptaLe,sespunein Cuvîntînainte,"nu numaioportună,ci.şi necesară"(P. 12).
Alcătuirea
uneiasemenea
ediţiiva aveadarulsăprezinteîn plenttudlnoa
ei o operăştiinţifică
pilduitoare,
de o amploare"
şi originalitate
remarcabile,
aceastacuatît mai multcucît domeniileÎncares..a afirmatprofesorul
Gheorghe
Ivănescu
sintfoartevariate:istorialimbiiromâne,
dialectolngie,
etimologie,
morfologie
şi sintaxă,limbăliterară,stutstică.poetică,onomastică,
ronetlcă,
lingvistică
romanică,
lingvistică
Iudo-europeană",
lingvistică
generală.
Volumul
defaţă, carecuprindeo partedinlucrărilede roncttcăgenerală
şi dc Ioncueă
românească
alelui G. lvănoscu,
dobîndeşte
şi semnificatia
unui omagiudinparteaelevilor,
a
colaboratorilor
şi a forurilor
ştiin!ifice
şi culturale
dinTimişoara
la ceadea 70-aaniversare
li
projesorutui
G.Ivănescu.
ce!caretimpde7an! (1962- 1969)
a condusCatedra
delimbarnrnână
elela Facultatea
deFilologie
a Unlversităţil
dinTimişoara,
domniasafiind,deasemenea,
primul
redactorresponsabil
al "Allalelol'
Universităţii
dinTimişoara.Seriaştiinţefilologice"
şi latcmeletorulSectoruluiele Ilngvisttcă
al Bazeidin Timişoaraa Acade1ieiR.S.Homântn
(azinucleulCentrului
de ŞtfinţeSocialeal Universităţii
dinTimişoara)
. ./
In afarastudiilorpropriu-zise,
pe eare le vomsemnalamaijos,v\>lumul
maicuprinde
i)
Pl'efaiă
(JJ.5 -- U),semnatăde G.Ivănescu,
un CU/JÎnt
Înainte(p.10- 13),o Notăasupr
a NUliei
(p. 1,1-- 15) purtîndsemnătura
celordoi editori,o listăde Abrenieri
(1)..
16 17),Alfabetul
fonetic
utilizatIntranscrierea
unorfonetisme
şla unorcuvintedtalectaleromâneşti(p.17-,18)
j un Indice'de autori(p. :121- 323).
.
Dinpura/iiaflămcăprofesorul
G.Ivăneseuşi-aformatconceptia
desprelimbaj,despreIirnhlleromantce
occidentale,
desprelimbileindo-europene
şiiaîetltc,caşidesprelimbaromână.Ja
ctţrvaanidupăces-aafirmatstructurallsrnul"
şicăea"s-adezvoltatparalelcu structuralismul
şieugellerat.!vismul
transtormattonahst
şicelmaiadeseaîmpotriva
lor"(p,5).Inceeacepriveşte
concepţia
generală,
llngvistul
românera el însuşistructurallst,
dar structuraljsmul
promovat
de domniasa era foartedeosebitde celal şcoliidin Praga,de celal şcoliidin Copennaga
sau decelal şcolilor
din S.U.A.Aceastădeosebireconstăin primulrlud lu modul'!}]
care
1 Plnăla apariţiaacestuivolum,
numărul
lucrărilor
delingvistid'i.
publicate
de G.Ivăneseu
seridicala 236(veziLualîrileş1iinlifice
alejJl"Ofesol'Ului
Gheol'gbe
Ivi1nescu,
in voI.Pl"Ofesorul
Gheorghe
1vănescll
la "(()deani. Omagiul
elevilor
şi cola/JoIa/orUol',
Iaşi,Centrul
di,umltiplical'c
III
Universităţli
"ALI. Cuza",1983,p. 293--:323).
Impresionante
sInt, de asemenea,
nurnă.l1lJ,
amp]OHl'l.,<'1
şivarietatea
Juerărilor
lu eursdepublicare,
gatadetilJilr saua cll()rredactateprovlzorilJoriparţial(pentrucare.veziluCI'.
cit.,p. 324-·:127).
2 în domeniul
limbiiromâneliterare,al istorieilimbiirqmânesauIn celal Iingvistlcil
iudo-europene,
G.Ivănesell
ne-adat cîtevaluerărifundamentale:
Problemele
capi/ale
alevechii
romilne
Iilerare,laş.i,1948,412
p., Is/orialimbiiromâne,
Iaşi,Editura"JII,nimea",1980,
XVI+
766p.,Gramatica
comparată
a limbilor
ÎJldoel.ll'opcne,
Bucureşti,
EdituraDidaetiea
şiPedagogieă,
1981,49tiJl.(incolahorare
cuTh.Simenschy).
>
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!Ill văzutecal;zeleschimbărilor
lingvistice.In concepţiasu desprellrnba],G. IV{llJeSCU
a fostinfluenţatIn specialde fostulsăuprofesor,A. Phillpplde".
Asuprapersona
lltăttt sale
şi-aupusamprentaşi alti lnvătati : G.Devotu,Inprlvlntaconceptlet
desprelatinapopulară
şi desprelimbileromanice
occidentale,
H. Birt, in prlvintalhnhliorIndc-europcn«,
Vendryes,
in ceeacepriveşte limbapoetică.Inrturlrealui A. Phllnptde(darşi a lui G. Ibrăileanu)
se
poateconst.atn
şi In conceptlesareferitoarela originilelimbiiromâneliterare(p. 6).
In Cuvînt
Înainte,
editoriifaco succintă,
obiecttvă
şi,totodată,caldăprezentare
iladivită!ii profesorului
G. Ivănescu.Personalitateenctclopcdtcă,
G. lvănesculi abordat cu
competr-nţ
ă. strălucireşi pasiune,Iirnp de .clnci decenii,cele m.aivariateramuriale
lingvisticii
româneşti,precumşi lingvistica
romanică,
lingvistica
indo-europaană
şi IHIetită.
în toateacestedomenii,
domniasaa nduscontribuţiideosebit
deimportante,
avanslndnumeroaseideioriginale
argumentate
strtns,bazatepe ()inforrnaţ.ie
uriaşă,ce depăşeştehotarele
lingvisticii,
rnvătat.ul
românapelinddeseorila altediscipline
şi ştiinţeîn explicarea
fenomenelor
llngvlst
lce,cumar fiIilczof'ia,
logica.psihologia,
sociologia,
antrupologta,
istoria,arheologlu
etc.
Viziuneaaceastalargă asupra disciplinelor
lingvistice,G. Iviineseuşi-a format-ode
timpuriu. La numai 2G de ani, in lfJ:,3, t.lnărullingvistafirma: "Omulde şliillP
nu trebuiesă neglijezenici unul din aspecteleşi părţile limbii; el trebuie să se
ocupecutoate111
egaEimăsură".
deoarece
,.numai
in cazulacestasepoatespunecăo diseiplinil
a ajunsla maturitate,
căcinurnai Incazulacestaoamenii
destllnţă 81n1
perfectconştienţi
detoate
părţilepe carele comportă
dlsciplimlor" (p. 17).AcestuidezideratprofesorulG. Jvănecu
s-a supuso viată întreagă.Tocmaide aceea,G.Ivănescu
şi-aputut formao conceptle
cI:ni'!,
originalăşicoerentădesprelimbaj,desprelegilecareguvernează
limba,despronaturaşj'eauzcle
schimbărilor
limbii,formulînd
ideicareau devenitun bunal lingvisticii
generale.
OpartedinIuerărflo
incluseîn acestvolumau fostprile;ultede lectura
cartida!.flratc
unorsavanţiromâni.
saustrăinişi de meditat!a
profundă
rializatein citeval'f'celnii
euprofilde adevărate
studiiasaelimsrnt
dpIiruioistică
general:În operalui :1..Meillet (p. 1q - :30),Problemele,;
planu!unit tratatde
[onelităgentr:llă(p.:'1- .'15),Părerilelui Carlo Iiottisii Îndomeniul
[oncricii
(p.'Hi- li2).Nazalitalea
in limbaromână
(I)(p.63- 70).(lI) (p.71- 78),8auUltimele
părerialelui Tnzbeizkoy
in dOInmiul
a.a-ziseij'onologii
(p. 312---320).
.
.
Articolele
Silitişbsellimbări
(oneliceÎnlcgăIZll'ă
cUpocala
implicită
(r. 80-80) şi TiJnarul
oocatie
implicital consonante[or
(p. 87-9G)sIntdezvoltăripersonale
aleuneiadincontribuţii·
le pl'ineipale
ale şcoliic/("lingvisticâ!'om:îneascâ
createde PhilippicIe.
Estevorbade uocala
implicită
(numităde G.Tviînescu.
lUaiintiisunelimplicit,
dupăA.Phîlippide,
dela caretermenul
lifostpreluatşideaHieleviaiacestuia,
ca C:;'.
PaseuşiD.Găzdaru).Vocala
implicită
areconsecinţe importante
în evoluţii!
suneteloruneilimbi,de aceeadeseopcrircll
şi descrieren
ei egl1stitllk
ocontribuţie
deosebită
1"explicarea
unorfellomene
fonetice.
Timb!'nl
implicital consoallelorest(;
()vocală(înromână;
1pentrucOllsoanele
dureşi i pentrucelemuiate).VocalaaceasL'l!.nsoJeşle
cOllsoana,
existîndsimultan
cueaşiavindduratauneiconsoane.
în celdc-aldoileaarticol,autoruladuceeompleti''tri'pl'opriei
leoriicuprivirelatimbrulvoca!i.c
irnplicit
al consoune1or.
AsHd,el
prec.izeaziî
c,, deoarece
vocalacareaparedupăconsoane,
cindc011Soanele
sîntpl'Ollllnţ.ate
.izolat
şi in modspontan,esteo vocalăpropriu-zisă,
aulomaf:l,iar lJUunaimplieită,"estepotrivit
săsefadio distincţietel'luinologică
şi să.se vorlleasdi
de tim b r u 1 v ocal ici ITIP 1ici.t
şi de v ()cal ă i rnp 1ici t {t li os t con s on a 11tic il, ca de douărealităţideosebit,dei
Fl strînsăIegMuril
lina cu uIta'"(p, 91).
Urmează
dteva'f,tudii foarteimportante
de fOlletică
istoricăa limbiiromf,ne,
careconţin
şi cîtevacontribuţii
de foneUcă
generală:Inchideri
şi deschideri
alevowlelor
ÎJlprh'l.ele
timpuri
ale/imbiiromâne
(p.. 07--H3),DinfamUca
C1JOlllliuc!
a limbiirouulr!e
(cucÎt(;vadi.ţcufii
defonetico.gcnerală),
cu anexa:Cauzele
scbimbiîrilor
fonetice
(p. 144..-:176),l'alalaliZQrc(1
şi africatizarealJocalclor
latinec, U+·e,iÎn limbaromână(p. 177.185),("il + .ia,1',i >,ţ ti In maccdoromânâ
.51mC[Jlenol'omoniî
(p.18C)191),
Di{loIlglll
je în limbal'omâll.â
(p. 192-..197),VolulIlul
m.aicuprindcNo{iunea
deromânâ
primitivii(Urrumi.iniscl!),en
apendicele:Cauzaschimbărilor
fonetice
(p. l!J8·218),Constituirea
uneifunctiei
cau să mIfiefiziologi<'
şi aellslică(p.
210-295)
şj Disea/iile
asupraunei{onetici
nefiziologice
şi neactlstice
(p. 296- 311),illtimele
douăconstituind tudii substanţiale
de foneticăgenerală.
3 1\1a1
pelargdespreeOllccpţia
sa lingvistică,
vezIcelespusedc savantulromân [tpitoIul
i (Principiiledczvoltârii
Iin[Jvislice)
dinp.1sloria
limbiiromane.
p. 3-·22,şi milrturisţriIe
{Jublieate
În volumulomagia!
citat
maisus,
61--96.
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Dinenumerarea
titlurilorstudiilor
incluseinacestvolum,sepoateconstata
căel cuprinde
mal"lescontrtbn
tlileprofesorului
G.Ivănescu
Indomeniul
fonetlcil
istoriceromâneşti
şial fOlletlciigenerale,
la careseadaugăunuldeItngvistlcă
generală
(celdepreMeillet)
şiunuldeistoriea
limbiiromâne(Noîtuuea
de romaniiprimitiv,Urrumănisch
), S-arpăreacăacesteanu şi-arfi
avutloculaici,maialesprimul,tntructtcelde al doileas-arputeajustificaprinapendicete
:
Cauzaschimbărilor
fonetice.
Avîndîn vedereceledemaisus,credemcăvolumul
dcfaţăar fi trebuitsă poartetitlul: Foneiică
românească
şi [onctic«genera/â
sauLirujoistică
gCllera!â
şi lingvistică
romaneasca"
cusubtitlulFotietică.
Studnlereuniteaiciseremarcăprinmultimeaideilororiginale,
de naturăteoreticăsau
'''''''1,,,,..cnaplicare
la limbaromânăsaula maimultelimbi.Elepunîn evtdenţă
o gIndire
pro.
Iundă,linspiritcriticdezvoltat,
caretn,eeprinpropriulfiitruideilealtora,o minteiscoditoare,
ttntestemereuspregăsirea
adcvărulu
i ştiinţific,
sprelărgireaortzontulul
cunoaşterii
umane.
celemaimultedintreeleautorulfacenumeroase
delimitări
şi nuanţăriale Ienomenclor
pe
carele discută,îşiprecizează
poziţiafaţ.ădeo problemă
saualta,fa\.ădeun autorsaualtul.De
multeoricriticile
făcutede G.Ivănescu
unnl'IucrărlS[,tU
alteianu privescnumaipeautorulrespect.iv
, eieleserăsfrlng
asuprastăriilingvistice
dinacelmoment:"Criticile
pecarele-amfăcutpj
niiacumcăr+iilui Rosettinu serăsfrîngnumaiasupraluiÎnsuşi,cişiasupraInlţlatorîlor
şisusţinătorilor
acestorteorii,pentruciiRosettiIl-afăcutdr.cttsăredeaacestepărerimaimultsaumai
puţinadmiseastăztin fonetieă"(p. 42-·43),sau:"AsUel
stîndlucrurile,
se Inţelege
eliceeace
urmează
nu esteo ohiectte
adusăluiPctrovlct,
ci ()completare
IăcutăInluminaunornoiprincipii"(p. 74).Darcrit.ictle
şi cbiect.lile
făcutede G. Ivănescu
nu sintdistructive,
Imgvlstul
românavîndgrijăîntotdeauna
să sublinieze
şi meritelecărţilorrecenzate
saudiscutate"Şidacă
ne gindim
că e primultratatdeIonctlcăcevamaidezvoltat,
carea fostscrisînromâneşte
şi s-a
tipărit,[".]vomconclud«
cămanualul
alciituit deRoset.t.i
a lnlătura
t ungolsimtitorInliteratura
ştilntifică
românească:'
(p. 44---45),
sau: [CartealuiEmilPotrovlci]
"esteo serioasă
contributie
ia studiulnazaJităţii
Înlimbaromânăşila studiulnazalttăt
it Ingeneral;căci, deoblcet,luerurtle
observate
pentrulimbanoastrăsîntvalabileşi pentrualtelimbi,ba, in anumitecazuri,pentru
toatelimbile"(p. (3).
Nuputemdiscutaaicitoatestudiileinglobate
Inacestvolum;vomrezumadoarconcepţia
profesorului
G. Ivănescu
referitoare
la cauzeleschimbărilor
fonetice,
la modulcumactlonează
eleIndiferitele
epocidedezvoltare
a.Itmb
li.Dupăsavantulromân,schimbările
fonetice
dela un
dialectla altulsaudela o limbăla alt"sedatorează
bazcieleartieulatie.
"Credcătoate.normele
articlllalorii
aleuneilimhisaualeunuidiaJeetseexplică
princonfonnaţ.ia
organelor
artlculatoriJ,
deciprinfapteras!ale,pe carele numesc,
dupăPhilippidc,
ba z ăd e ar t! c'ula ţie, şi că
toateschimbările
fonctiee,
celecunoscute
şi subnumeledelegifonetice,
sedatoreseschimbării
bazeidearticulaţie,
caresepoateproduce
prinamesteccu{>populaţie
stritină',9Vl'in
schimbarea
raportului
cantitativdintrerasdeconstitutive
aleunuipoporşiprintrecerealimbiidela o populaţie la alta" (p. 188).
,:
.
în evoll1ţ.ia
lor,limbilecunoscepodrelativscurteeleevoluţiefonetlCă
şi epocimailente
;iaustaţ.ionare.
Epoc.ile
de evoluţie
fonelicărapidătrebuieconsiderate
malalesc.eledeformare,
cindlimbatre(edela o bazădeE[rticulaţ.ie
la alta.Adaptarea
la nouabaziidearticulaţie
sepIn..
dueeîn cursuld1.ol'va
general.ii
umane,adicl:\
c1t.orva
secole.In ceeacepriveştelimbaromână,
uceastaIl inceputS{rseformeze
aluneiclndlatinaellnceputsă fievorbităde traci,dupăeum
limbafranceză
s-aformatdudJimbalatinăa devenitlimbacc!ţilor.
Defapt,nouabazădearticulaţiese va manifesta
cu puterede abiadupăce traeiisaucelţii,acumpopulaţiide limbă
latină,vorscăpadesubinfluenta
lingvistică
a agenţilor
romanjzării
(p ,217).
De;lceea,inceputul
limbiiromâne,
respectiv
al limbiifranceze,
coincide
cumomentul
în carelimbavorbităde hacl
sa,!de eelţ.i11U
semaiaflăsubînrlurirea
agenţilor
romaniză.rii
(ibidem).
Schimbările
foneticecareau locdupăepocilede formarea limbilortrebuiesocotitetot
ca adaptărila bazade arUculaj.ie,
deosebirea
constind
Infaptuldi acumnu maiestevorbade
trecereaLimbii
de la un poporla altul,ci de schimbarea
bazeide articulaţiela acelaşipopor
(p. 218).
Schimbările
foneticedinprimacategorie
trebuieatribuitesuhstratului.
Aşadar,nu aU
dreptateeeicare,deşiadmitoinfluenţă
a substratullli,
ofacatribuind
acestuia
un1'01
neînsemnat.
4 Dintr-un
volumcutitlulpe careîl poart{t
celdefaţănuputeaulipsistudiica: Gramaticaşi logica.1. Slmc/uralogicâ(1!Jindirii
ca{ac/oI'
primaral slmclllriilllorfologice
a limbii,in
AUT,
r,
lOG:"
p.
259·-207;
Gramatica
şi
{ogica.
11.
SIl'11Clllfa!JÎndir!i
{aclor
primar
al
sftllclllril
sintactice
a limbii,inAUT,II,1964,p. 193--219;
NUllleşi'verb,ln
Omagiul!!i
.Alexandru
Rosetlf
la 70deani,Bucureşti,
EdituraAcademiei
R. S.România,
1965etc.
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Hefcl'inclu-sc
la limbaIrancexă,
G. Ivăncscu
spune:"DacăIn compozitia
poporului
francezse
găsescInmajoritate
dementeceltc,saudacăacesteelementeau fostIn majoritate
plnăIntr-o
anumităepocă,atuncisubstratulni
celttrebuieatribuitenu numaicîtevatransformări
toneticc,
ci majoritatea
schimbărilor
Icneticedinlimbafranceză,celpuţinpînăîntr-oanumităepoca"
(p. 174-·175).Mutati»nuitandis,putem considera
că celemai multetransformări
fonetice
petrecuteln epocadeformarea limbiiromânesedatorează
substratului
dacical limbiinoastre.
In celece urmrază, '1'C1ll
Iacecttevarcmplc
tărl,sugcsl.ii
şi ohscrvatil
pe marginea
unor
fenoxnene
fonetice
discutatedeprofesorul
G. Ivănesru,
tn oidlneadtscutărrl
lor In carte.
1'. JOS
-lOD: pe bazaparalelismului
schimbărilor
fonetice,G. Ivănescu
presupune
di
Indialectuldacorornăn
,in> in (eaşi en> in, un> (1Il)cindtmesteprecedat
de labialosalide
dentale. Prin urmare,dacă CII>in (bene;» bine,nientetn
;» minie),(In> un (bona> lnmă,
montein
;» nuinteş,
atuncişi hn> iu, deci:fragmellto
> ţrământu
;» ţrămlnt,»etuio
;» nănâu;»
vînd,oentns
:» naniu;»vini, »enetus
> vene/Il>oânăt;» ninăl(încaresecvenţaân este precedal.ăde labiale),extempcro>
astomţiăru
;» astltnţ.ăr,
cxtinouo
> stbngll>stituţ,tetnplum
;»
t!,JJ1plâ:>
timp/el,tenerum
i» =tinăru;» tânăr;»tl.năr,+blosttrno
« blasplzcmo)
> mold.bllis/a'm,hăn, blastărn
(incaresecvenţaăn esteprecedată
dedrntale).
Acestui
moddea vedealucrurile
i se0PUll
lnsăfapteledinrcrnănacomună,
dindialect.ele
sud-dunărene
şidinunelegraiurtclaeoromâne.
NncredemStifievorbadeînchiderea
luiii(ân)la i
(in), el de vclartzarea
lui i (in)la î (in),fenomell
petrecutIn dialectuldacoromâll
dupăseparareaacestuiade dLlectcleromâneşti
sUd-dunăT€nc,
şi nicimăcarpe întregulsău teritoriu.
Aşadar,lat. vendo
> rom.COlT!.
vindu,ar. vindu,mcgl.lJind,lat. ţ"ennwto
(saufragmento)
:>rom.
eO!l1.
{remin/Il
(sau(ulm/nln),
ar. {Timinlll,
megl.frimilll,lat.vene/us
> rom.com.vindu,ar
vinil,megl.Tiind!,
ir.viref,lat.lcncT!ls
> rom.com.tinclll,ar.,Illcgl.
tiniI",
il'.tiTeretc.Ve1arizarea
sauguturalizarca
lui i la Î S-[lprodUS
numaiin dacorcmil.nă,
doarcindi eraprecedatde labiale
saude dcntalat. şidoar Inpoziţiedură.Altfel,i s-apiistrat(eLvinzi,vincji,băI!.pâmince,
pJ.
luipămîntsauvocativnl
:lccstuia
: I'âmince,
pilmince,
j D-aU!
inilillcf,!Tusâ-m(i)t'iiplirinte).
DialectaJ,
Indacoromâll:J
exist:lşi vind,lÎllât,(cinâr),undes-arputeasănufieneapărat
vorha(le
refacerea
unorformeanalogice
dupăpersoana
a 2-aa verhulni(vinzi)saudupăplural(!ineri,
rinai), ci de păstrareaceloretilnologice.
}<onnavind« vendo)
se menţine111
Banat (vezi
ALBII S.N.,vo1.VII,hartaHJ26),
iar lindr,-(1,Cîniir,
-ă, InBanat,Transilvania
de centruşi
desudşi in Oltenia(veziALRMr, voI.II, harta25:l)5.
In ceeacepriveştecazurile
reprezentate
de (a)slîmpâr,
stîng,bUis!OIll
sauMas/iim,
acestei!
trebuieseparatedeceledetipuluimi,ţ'rămînt
sautînăr.Şiaiciavema facecuo velariz8re
a luii
la 1 (sting> sting,(a)stimpăr>(a)stimpdr)şi respediva lui e la ii (blastem>Mas/âm),
darrolulvelarizator
l-aavutaicigrupulCOl1sonantic
si. Deobservat
estecăfenomenul
n-aavut
locniciodată
in dialee1ele
româneşti
dinsudulDunăriişi di niciIndacoromână
nus-a pretrecul
Intotdeauna
(ef. varianteleteritorialecoexistente
slingjstîng,
blaslâmjblestem,
dar peste tot
slimpârşi aslîmplir).
în dialedeleromâneşti
sud-dunărene
avema faceşi Inacestcazeu păstrarealui i : ar. asfingl/,
mcgl.sting,il'.stingll,ar.blasUm
« blastem),
megl.blastim
« IJIl1slem),
euInchiderea
luieneaccentuat
la i. In graiurilc
dacoromâne
elinBanatşi Hal:eg,
si II transformă
IIUnumaipe i în î şipe e 1nă, elşi pe caIna : SillSlăsc,
pOlJiesfâsc,
sinstîl,-6, slag,cres[arJâ
etc.
P. 110: - la regulaci+ rm rămlneneschimbat,
alăturide exemplulanllllS
> an se
poateaclău
ga şi callIlIlla
> can/lTâ.
-- daună« damna)trebuiesă fi avutcîndvao ariemultmal largădecitdlalectele
moldovenesc
şi muntenesc
(cumle llume.şte
G. Ivănesl'u),
dupăcumOdovedesc:
derivatele
dăl1llOS,
-oasăadj.(dacăacestalIUprovinedirectdindam!1ows,
-a),Intrebuinţat
II)Ardealulde centru
l de sud,printrealteleşi cu sensul"lacom,-ă, pofticios,
-oasă",şi dâllnaş« dallIlâ+ -aş)
"pi'igubaş",
InttlnitIn Bihor(veziDA,S.v.daullei).
5 Inchiderea
lui linla În s-a petrceutIn daeoromână
(darIlUpestetot şi nu In toale
cazurile)
şi.lnaronuînă
(deasemenea,
nu pestetol) numaidnd â proveneadina accentuat
In
poziţienazal,l: lana> tănt!> lină,campus>cămpu>cîmp,canto>câniu>CÎntu>cîniet(:.
Fenomenul
velarlzăl'ij
luii la i, cindesteprecedatdelahialeşiInpoziţiedură,esteparalelcucelal velarizării
luiela IIşi al treceriidiftonguJui
calaa, Inaceleaşicondiţii:pămintll::,
pâmÎlIlll,
vintl>vÎnâ, liin/IZ>vÎn/lletc.In dacoromână,
in acelaşitimpeu peru> pâr(l1)
menI>meir(u),belrâl111>
Mlrin(ll),fetll> (âI(Il),vau:> vdr(ll),respectiv,
11l(a:sâ>
masi!'
parii> pară,bea/fi>batâ,varii> varăete..

5
- nota6 : pentruti + mmpăstrat,cr. şi lat. [lamma
;» dr. [lamă,păstrat1nTransilvaniade centru"cu sensurile
de c.căldură
mare,arşiţă,uscăciune",
"mulţime,
lumemllltăsau
cevacarese găseştetn cantitatemare"şi ar. [lamă,f1eamă
»flacără",
"infern"
7.
P. 114:G.Ivănescu
presupune
că evoluţia
luia accentuat
inpoziţienazalăla Î s-afăcut
prinfazail.Amadăugacă nicinu ar fi posibilaltfel,deoarececa a să ajungăla î trebuiesă
treacă.
maiintiiprinfazaă. Dealtfel,in unelegraiuridacorornâne,
arolTlane
şi Indialectul
istrnromân,evolutia
lui a Inpoziţienazalăs-aopritla stadiulel(ct.Iiăn.brău,9râll,ir. hră»,grăv).
Formele
hăn,grav« qrănn.< lat.(tral1um),
respectiv
brăt).
« brănu< trac."bretui
sau*branu)$
dovedesc
că denazallzarea
a avutlocinainteca elsă fi trecutla 1,deciurainte ca ăniăilsăfI
devenitÎntînsau,maiexactspus,pevremeactndillCâsespuneaăniănnu tntiti.
J'. 138--1:39
: în paragraful
29,G. Ivănescu
aratăcă tendintade deschidere
a vocalelor
semrlnchlse
se manifestă
in cazu]lui e şi cindacestase găseştein pozttieInitlalăneaccentuată
(cleeie> a), fenomen
considerat
elePhilippldeca petrecutînaintede influenţaslavă.Laacest
fenomen,
aratăG.Ivănescu,
participă
şiuncuvîntdeorigine
slavii(jeremiinll
dinî."ziua(sfhitujlut
Ieremia",
perceputderomanidreptun singurcuvtnt),ceeacear dovedi,dupădomniasa, că
rcnomcnul
esteposterior
tnceputulu
i Inf'luenţcl
slavc,darcăelnupoatefi nicipreanou,deoarece
numaiapareinelemente
dealtăorigine.
Pentrua a seînţelegemaibinedesprecee vorba,ar fi
trebuitsăsedeaşicitevaexemple.
Deci,alăturideara/llâ<lal.cramen,
arid<lat.criciusîncarec'
iniţialneaccentuat
latlnesca devenitîn romanăa, Icnourenul
se petreceşi In cuvtntulv. sl,
(J yeremiinii
dlnl "ziua(sltntujlu;(I)eremia":>
rom. armindeu
(i), desemnind
: 1. Numele
popularal zileide 1 mai(conslderată
ca fiindinceputul
primăverii)
; sărbătoare
popularăde
primăvară
(ţinutăla 1 maişi carecoincide
cuziuasfîntuluiIeremia)
; 2. Pomsaucrengiverzi
caresepunin ziuade1 maila poarta,uşa sauferestrele
caselor.
Dupăpărereanoastră,fenomenul
estestrăvechl,
petrecutInperioada
de formarea Ilmhiiromâne,('umpresupunea
şi Philippide
(ef.lat. eramen>dr., ar. aramd.lat. ericius> dr.
ar.,megl.arici,lat.crunco,
-are>elr.arunc,ar.anle),darela continuat
săacţioneze
şiInperioada
încoreanintratelementele
sJavevechiÎnlimhanoastr{l
(ef.armindeni
< v. 81.(J)eremiimz-dfnÎ)
şi chiarmaitirziu(eLtoponimele
Ardeal,Arc/eu,
.Ardud
ete.,a cărortemăestedirectsauindircd
magh.erdo"pădure"
9, A.rehid
< magh.Erked,.Archila
< magh.Hrked10•
Fenomenul
trecerii
luic-la a-arelocşiînainteaaltorsuneteIn cuvintele
de originelatină,spreexemplu,
înaintea
lui1-(ilie uller> clall> alaIt,încompuse
cacclala/!,
cesta/all,
alfl/tâieri,
a[a/lâseanJ
ete.),Inaintealuic (încompusele
eueecum
sauCUcccc: CCCllll/
illoe> amlo,ace islu> ac/,sl
(u), ecceista>
aceastaelc.),sauInaintealuij (ejecio>aiepl(u),ejuHo,
-are:>ajun).înaintealui 1,c-> aşiîntr-oepocămainouăcleeîlinflue.llţa
slavăveche(el.Loponimele
transilvrlnene
: Aleşd< magIl.
Elesd,.filccuş
< magh.Blekeii,
illeuş< magh.EIIII/S"
ele.).Fenomenul
se parccă ar fi avut
locşi Intr-uncuvintde originelUfccaserI
(eLanipaJwr,
variantăa lui ientbalwr"nmnele
unul
conclimel1t
cesepuneIneîrnaţi,in tobăetc.,o speciedepiper,< te. (u)enibalwr1!).
P. 148-149:1nunelegraiuridinBanat,ti dindiftongul
descrescător
audevinenu numar
b salip, in funcţ.ie
de caracterul
sonorsausurdal cOJlsoal1ei
urm{ll.oare
(d<1'
fapt,inaintede
d sauf),eişi 1(eLcaUsaucald< cavi).Alăturideexemplele
capi« cattl),fieploare
« Jiettl(jare),
ar puteafi adăugateşi Repeel
< Reveel
< câvcel« catlC
-r'-el),c<.lpcea
« cave+ -easau ()
formăfeminină
refăclltă
dupăc()l1ee[
; veziDA,s.v. calle).Ohservaţia
preeull1
cănu Intotdeauna
Vdindiflongul
av a devenitconsoană
In dialectul!Jănăţ.ean
puteafi completată
cu celespuse
de t-l\.. Candrca(Cons/a/ări
În domeniuldialeclologiei,
In GS.1,1924,fase.2, p. 185--187,
eLşi harta6 dela p. 186,pe caresepoturmăriariileucestuidiftongIn cuvintelecautâ,Iauciti,
(aută):"Diftongul
aus-apăstrat Ingenereneschimbai
: seziceadaug,laUcid,
catIe, CUl)i
etc. Dar
6 VeziVasileFrăţilă,Probleme
speciale
dedialectologie.
Graiuldcpe valeainferioarăa
TÎnwve/or,
Timişoara.
Tipografia
Universităţii
dinTimişoara,
1982,p. 181,260.
7 VeziTaehePapahagl.
Dfclionaml
dialectului
aromlin,
general
şi etimologic,
ediţiaa 11-1\,
BUC,lIl'CŞti,
Edit.uraAcademiei
R. S. Homfmia,
1974,s.v. flamtl.
a Formele
*brenll,
*branu.
eaetimonal rom.brîu,sintpresupuse,
deexemplu,
de Grlgore
Brâncuş,
Vocablllarlli
autohton
al limbiiromâne,
Bucureşti,
EdituraŞtiinţifică
şi Eniciclopedică,
198:3,
p. A7.
IlVeziIorguIordan,Toponimia
I'OlJlIlnellScâ,
BUCl1Tcşti,
EdituraAcademiei
H,P. Române,
'1963,
undeestecitatN. Drăganu.
10Coriolal1
Sueiu.DicţioHar
istorieal {ocali/â/ilor
din TronsÎ//lania,
voI.1, Bucureşti,
Edîtul"(l
Academiei
H. S. Homânia,
19f>7,
p. 4:l.
Il Ibidem,p. ,)().
12VeziV. Friiţllă,Nole/ex(wleşi elimologicc,
in LH, XXVIII, 1!)'79,
llr. 2, p. J57.
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m unelel'<,ginni,
w,Ja evoluatdeoparte
la al,dealtăpartela *aUJ
>ab, ap. Astfeleăse rosteşte:
calt,capi,laptă(= laută"vioară"),
labdăetc.Daralteraţiunea
dlttongulut.
..nu s-afăcutuniform
in toatecuvintele
in aceeaşiregiune:acoloundese rosteşteCaIC,
tuiauţ),
se zicede altăparte,
eopt, labdii(vezihartati)"13.
P. 155: dialectulistroromăn
cunoaşte
şi alte cnvinte.de.origlne
latinăin carese găsea
grupulconsonantlc
inlervocalic
-br-,în afarăde isur« cribrtun
), şi anume:[oioru(-cţobrum),
{aurar« ţcbruartusv+.
Pentrudacoromână
şi meglenoromână
sepoateadăugaşi [ereca« fabticate),
P. 155--156
: grupulconsonnnttc
-bl-din elementele
latineştiale limbiiromâneapare,
Inafaradesiablum
(> dr.starll)şi desubla(> dr.,ar. sulă,ir. sulă)şi In megl.suIăJ",precum
şi In sublum(> dr., ar., megL.mil6).
"
Celecîtevacompletări
nu scadcu nimicvaloareaexcepţională
a acestuivolum,-care
strîngelatre copert.ele
saleo partea studiilordintinereţe,!jcla
cares-auadăugatşi cîtevamai
recente,aleprofesorului
G. Ivănescu
privitoare
ia Ionetlcaistoricăa limbiiromâneşi în care
se dezbattotodatăşi probleme
de f'onet.ică
general!i.
Secuvinesă aducemmulţumiri
edltorllor
pentru acestvolumşi să ne exprimăm
speranţacă în curîndle vomaveape masa-deIucru
şipecelelalte,
carenădăjduim
săcuprindă
şiunIndicedecuninie,
pentruuşurareaconsultărit
lor.
VasileFrăjilii
Uninersilatca
din Timişoara
Bti,VasilePăruan,tir, 4

IOANPĂTIU_;T,
Numede persoaneşi numede Iecurtromâneşti,
Bucurcştt,
temura
Ştiin\.if'ică
şi Enclclopedtcă,
19S'i,171p.
în gcneral,
studiiledeonomastică
românească
au avutîn vcdere
, atuncicîndau explicat
origineaunortoponime
sauantroponlme,
maiales legăturile
cesepot stabiliIntreacesteaşi
cuvintedinlexieulcomun.
Aceast.ă
perspectivă
tindesăsubsumeze
nivelului
lexicalintregansarnhlul numelorproprii,neglijindrelaţiilede determinaredin sferaonomastic
ii proprin-zis/3.
CartealuiIoanPătruţ,Numedepersoane
şinumede.locuriromâneşti,
o continuare
a preocupărilorautoruluidinSiudiidelimbâromână
şi slavisticăl
şiOnomaslică
I'omâneascd2,
apareca (1
reacţieîmpotri
vaminitna!izftrii
aportuluiantropouimiei
laformarea
toponimiei
Ilnastre.
Autorullşi
îndreaptă
atenţiaînprimulrîndasupraaceloroiconlrne
româneşti
caresintechivalente
cuant1'OJ!oIlime1e
româneşti
omofone
(Ctwinl
Înainie,
p. 5) şi recomandă
abandonarea
"utilizării
abuzive
şi forţatea cuvintelor
din lexieulcomundreptcLimoane
aleantrnponimelmşi toponimelor"
(ibidem).
Lucrarea,
propunîndu-şi
să adueănoicontribuţii
"la cunoaşterea
structuriişi provenienteinumelor
depersoane
şilocuri,şitotodată,la reevaluarea
a ceeaceesteromânesc
în onomasticalloastră"(ibidem),
cuprindeurmătoarele
părţ.i:1. Probleme'
de metodăIn onomastică
(p_\.l-5,), II. Structuraanlropollimelor
(p. 5'1.-104),III. Toponime
formate
din anlroponime
(p. 105 121),IV.Ane:ră(consacrată
SIlf'ixcio["
nwnoconsonan/ice,
p. 122-1;)5).
13Ariadiftougnlui
av in cani(şireflexele
saleîn graiurilebănăţene)
poatefi urmărită
l !l1NAtR--Banal,voI.r, pe bazah. 41caut(vezişi h. XX,Răspîndirea
formelor
cant,CI!!,t,
{'alt,ibidem)
; cautpare 3ziîn Banatsubformele:caCZl,
caul,câUIsauCâlJllt,
caresIntcelemai
nlspîndite
(cI.pet.1--7,9-14, Hl-31,:33--43,
45-75, 77,,--90,
94-99),capt(pct.8,15, 32,
;38,40-'12,14,45,48,7G,77)şi cal!,cuvariantacald(pct.82-,-8G,
89-98, 1(0).Arialui caII
«!ald)
segflseşte
In.partea
den()rd-cta Banatulu
i, dehtLugojspreF!lget,deeipevaleasuperioară
a Beghciullli,
iara luicapi1nBanatulcentralşielevest,laspddeTimişoara
şI la nord.de cursul
dinclmpieal Bîl'zaveî.
Capiapareizolatşi InsudulBanatului
(inunelepuncteparalelcuforma
caul).
14VeziSextilPllşcariu,
EtulJIologiscJws
VV
iil'lerlmch
dermmiinischen
Sprache.'l,a/elnischcsElement,
Heidel1Jerg,
1905,s.v.faurşi fiiurar;1.-A.Candrea,
Ov.Densusianu,
Dicţ[onanr/
etimologic
al limbiiromllne.
Elementele
lafine,Bucureşti,
1907
--1914,nr. 569.
15S. Puşcariu,oJl.ciI.
16Ibidem.
J 1.Pătruţ,Studiidelimbâromânii
,i slavtsticii,
Cluj,1974.
2 1. PălruLOrwmaslicâ
romClneasciî,
Bucureşti,
1.980.

7
IoanPătruttnslstă..mailntIl, asupralmporla,lţci
pc careo reprezintă
adunareamaterialuluiantropouhn!e
de pe întregcuprinsul
\Striipentrucercetările
de t.oponhnie.
Cel« cttevu
1ucriiri
(P aş c a, .Dtrl«,DNFR), deşicuprmdun materialbogat,stnt insuficiente
eleavtnd
şi uneledettcientc
metodologice
ceaudusIa stabilirea
unoretimologii
tncxacte.
CeJ'Ctarea
relaţiilordIntreantroponimie
şitoponlrnte
conduce
la "clarificarea
şidescoperirea
anumitor
numeşi completează
uneleinformaţ.ii
sauanulează
uneleaflrmaţ.ii
şi chiar
cu rezonaută
Istorică"(p. 11).
Deşit.opori
lmcleprovenitedinantroponlmo
prinsnfixarcau foststudlatemai larg
!lecătreccrcetătort,
IoanPătru!constatăexistenţa
unorerorideinterpretare
cumal' . dvrtvareaIl.t.op.Nemescşt.i
dinnumeledeIanrlliedeoriginemauuiară
Nenies,cind şi In limbaromânăexistăapelativul
românesc
deoriginemaghiară
nemcş
(p.1,1); sunderivarea
n. top,Liăiăuceşt
i dinung.Halas(ha/as
Inpest.c")
menţionată
de IorguIordan"dupăL. Treml,
"Ungal'ischc
.Jahrbuchcr",
VIII,p. deşiel"provine,
evident,
dintr-unnumeromânesc
depersoană"(p.12),Hălănca"
sauIl ălăucă",
Defapt,n. pers.a fost Holonca,cumreiesedin documentuldela 1(iOO
In carese menţionează
un ToadcrLlolovca
din Hălăuceştl".
Ccrccttnd
oiconimelc
provenite
dinnumede persoane
şi identiceformalcuele,domeniu
"neglijat
saupreapul.inexploatat"
(p.1:1),
autoruladucenoldoveziprivindvechimea
primelor
numetcplcerornăneştt.
Dac[lptnăacumse npreeiaefi cele mai vechitoponlmeprovenite
dlnnumedepersoane
sintcelederivateeu sufixe?
iardintreacesteacelecu sufixul--.
eşti)Ioan
Pătrut estedepărerecăpotfi consldcra
tc topoutme
createde rornânişi următoarele:Ttirda
(a.l0n,), Tal'cw(8.J183),Mocrea(a. 1199),
Gelşaşi Pincoia(a.12()2-1203)
sau Cluj,De),
Boj(jud.Cluj),Blaj(p. 14).Vechimea
acestoraIurnizeaaăun nou argumentIn problema
continuităţii
românilorIn Transilvania.
Anullztnd
o seriede anll'OpOllime
careau fost explicate
princtnonimc,IoanPătrntle
consider[l
ca fiindnumeromaneti:Derini/ei
(11.tOJl.şi antl'op.)esteun derivatromânesc
eu
sufixul-d-(p. 16-18); Calmuc
şi Calmâş
(ul), Ca/moşul,
Cel/mut
sInt vechihlpocoristice,
de"
rivatcdin tema Calm-cu sufixele.bil'oncmaUce
-âş-,-oş··,-l1!!-,-u!
(p. 18- 19).Acrstca,preCl1m
şi alteleca, de exemplu,
2'>iunlde
Goiul.PîrîulGola/ai(p. 10 20),Leah(a/)(p.21
22),Rus,RU5L1,
Rusul,Ruse,Rusa(p,22 2,;),Sos.Sasu,SaBal
(p,2,3- 21),nuaunicio legăturăel)etnonimele
omofoue.
1n ce priveşteposibilitate"existenţei
etîmologiei
dubleîn micro-san mHcl'otoponim'le
autol'ulprecizează,
în urmauneianalizeamănunţ.ite,
că nu existi:!
decitnumeol11ofone,
iarIn
t.oj)onÎlnie
"etimologia
rnultiph'i
esteo suluţieprovizorie"
(p. 3E).Pentrudemonstrarea
Hecstui
fapt,IoanPfttrutcombate
raportarea
exclusivă
a unortoponim!'.
IaapeIal.ive.
Astrel,topollirnul
Crai,sauceledetipulCraio,era/raI)pol fi raportateşi la antrojJonimul
!,omâmse
Crai«sI.
l{ra), nunumaila apelativul
crai(p.;)1).Lafel,toponimele
compuse
În circapareban(eadeterminant)
potfi apropiate
uneoridcl111troppnimeJ.e
BWlll
(Il.fam.),Buned(n.tam.),suu Buna
(n.Il,)(p.31- ,15).Printreacestetoponim"
auLorulaminteşte
Pîrîul(B11nei
«(linfostulrnloll
Fălticeni),
eare nu estealt)lldecitPîrlulI:iuncş/i,
Buna,Baneasa(şi Bunasca),
sau Pîrîulde
GranifâelinsatulBllIlcŞti,
jud.Suceava.
Variantele
cu circulaţie
in jraiullocalnieilo]'
confirme]
explicaţia
autoruluicu privirela originea
anlropoulmieă
a acestuitoponim.S-arputeaadmite
aceeaşi
explicaţieşi pentru Uda,numelesaluluidin <'om.TăVîruşi,
jud. Iaşi (p. 3)},mai
alescăşitradiţialocalăaminteştede o hangi{icuaecasUi
pOl'celă,
dela carcarplecanumele
.satului.
Totuşi,nu trebuiepierdutdinvedereapelativul
lwdâ"acltncitură",
cu atitmaimultcu
.<:!tsatul esteInconjurat
de dealurişi slr[tbillutde PirlulUda (PîrîulUdei).Numeletopic
Udeti
(sat in1n
com.
FOl'ăşLl,
jud.Suceava)
pleca
degrahă
delaun
radical
antroponimic
.lilHI
..existent
n. fam.
lIudici,
atestatlapot
1421
'1.mai
Varianta
lluldeşli
pentru
Uldeşti
aparela
:JIorgllIordan, Toponimia
romlÎnel1scâ.
BueuTeţti,
1llo:3,p. 168.
1 Ibidem,nota5 : "Dacăţinemseamade modUl
cum se formeazătO]Jonimele
in eşt1
tl'elmle
să admitem.
maidegrabă,temaHâlăuca";N.A.Constantinescu,
Dic/io]WT
onomastic
românesc,
Bucureşti,
196:3,
p. :l00(DOR).
5 IorguIordan.DicJionar
01numelor
defamilieromâneşti,
Bucureşti.,
1983(DNFH).
6 Episcopul
:Vle1chiscclcc,
Biblioteca
domnuluiDimitrieSil/Triza
de la Miclâl.l,eni,
din
judeţUl
Romanului,
!n"Revista
pentruistoric,arheologie
ţi filologie"
,anulII (188;)),
voI.IV,p.708.
7 CI.Documenta
Romaniae
Iiis!orica.A. l'vloldoua,
voi. 1. (1:384 1448),întocmitde
C.Clhodaru,
I. Caproşuşi L. Şimanschi,
Bucureşti,1975,p. 70.
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18598;epenteza
lui i esteIn acordcu metaîonta
voealelor
prinantlctparea
sunetului
palatal,
Inregistrată
deAdrianTurculeţ1ngraturile
dinBucovina".
Cunoaşterea
numelui
popular,caretrebuieconsiderat
careal,şial celuioficial,care uneori
estedeformat,
constit.uie
o necesitate
strmgentă
Intoponimie,
faptcel-adeterminat
şi pe Ioan
Pătrutsă-iconsacre
un subcapitolspecial,IntitulatToponime
populare
şi oficiale.
AutorulSCUl·
naleazănumeroasele
inadvertente
ceexistăIntrenumelepopulare(reale)şi celeoficiale
aleunor
localităţi.Necunoaşterea
şi ncellmlnarea
acestorinadvertenţe
pot ducela int.erpretări
greşite.
Formaarticulatăşi nearticulatăa toponlrnelor
contribuiela stabilireaoriginiIlor, c:le!
articoluleste,,0marcăindubitabil
românească"
(p. as). Inregistrarea
exactăa formelor
reale
aletoponlmelor
şi chiaroficializarea
lor esteimportantă
cuatit maimultcu cit "oferăinformaţiipreţioasepentruvechimea
şi stratificarea
populaţlllor
şi, totodată,a relaţiilordtntre
ele"ibidem).
Urmărind
Onomastica
transilnan
ă În documente,
IoanPătrutconstatăcă numeroase
to:
ponime"aparsubformecarenu corespund
celorreale,din diferitecauze:necunoaşterea
de
cătrescrfb
i a limbiiromâne:deosebiri
intrefonetismul
limbiiromâneşi celal limbiimaghiare;
trnttnta deadaptarea formelor
la Ionettsmul
limbiimaghiare,
germane
etc."(p. ,10).Astfel,
dacăonomasticadin Transilvaniaarc prioritateIn ce priveştevechimeaatestărilor(d.
Turda,a. 1(75),"ea estedezavantajată remarcăautorul- deformaln caree Inregistrată
,
ceeaceimpuneatentiedeosebită
In studierea.
el" (p. 53).
In parteaa Il-a a lucrării,
reterindu-se
la Structuraontroponimelor,
autorulanalizează
o seriede sufixebiîonern.it
ice(-ig,.-og-,-ug-,_(19-,
-eg-,-01'-,
-(;1'-,
-ai-,-iu-),reprezentînd
mijloacede derivarea unorantroponlme
de laradicaliconsideraţi
româneşti.
IoanPătru]estede
părerecă"inlexiculcomun,lUIseîmprumută
sufixe,(nicialteafixe),decitin cazuriexcepţ.tonale: elesintvehiculate
dela o Ilmbăla alta de cuvinteleImprumutate
şi extrase,detaşale
dinacestea,dupăcese încadrează
(fonetie,gramalieal,
uneorilşi schimbăşi sensul)in sistemullimbiireceptoare,
devenind
elemente
aleei ; ca atare,un sufix,de o asemenea
"origine"
estenn elemental limbiireceptoare,
nuunsufiximprumutat
(cum,dinpăcate,se afirmăşi se
accopt
ă decătreuniilingvişti
români,darşi dhraHetări),ci un sufixpropriu"(p.55).Sufixele ant.ropontmelor,
avindacelaşiregimeucelealeIexlcului
comun,determină
origineadcrlvatelor,iarfaptulcă "româniinu au crealderivatedeciteu sufixeromâneşti"confirmă
etimoJogiaromânească
a ant.ropouirnolnr
respecttve
,
Inparteaa 1II-a,autorulseocupăpelargdeo seriedet.opoutme
formatedinantropontmc,
sprijinind
cu noiargumenteideeaidentită!iiaI//l'Oponimtoponim.
Sintanalizateastfelto ponime!e
: Dcn.mş,
Pian,Claj,Dej,Boj,Blaj,Homor
(BUHwr),
IIOllOJ'Îci,
Dobriţinaş,Ultima
partepl'czinHi
\111
grupdesufixemOllofonematice
-1/1-,
-!J-,-{-,-1I-,prineare autorulcompletează
inl'ormaj.iile
din eapltolulcorespunzător
al volumului
de Onomastică
românească.
CarteaIni
IoanPălruţmaicuprinde
un IndicedeanlroponÎmc,
foponimc,
apelalioe
şi sufixe(p.la6 - 168),.
preCUlll
şi rezumate
inlimbilefranceză
şi fUsă(p.lHt! 170).
Perspeetiva
dineareautoruldiscutăformareatoponime]or
şi3ntroponimelor
româneşti
contribuie
la relevarea
hogăţiei
fondului
ollomastie
al limbiiromâne.,
la cunoaşterea
mijloaeelor
deformare
a termenilor
onomastici,
aducenoiluminişi dovezIprivindvechimea
şi răspîndire.a
onomasticii
româneşti.
în acelaşitimp,cartealui Ioan Pătruţ reprezintăo contribuţie
ştiin.
ţ.i!'ică
deosebită
prinsemnalarea
unornoiaspedt'ale eontinuităţii
noastreaşa eum sInt ele
reflectate
in HllLroponimia
şi topo!limia
românească.
Ion-HoriaBlrlean!!
Centrulde Lin(J!JMică,
IstorieLiterarăşi Folclof,'
laşi, str. Codrescu,
nT. il
8 ef. Neperlorilll
istorical loca/ilăJilor
dinIUoldova
(1"'11'2
-··1,Q8J),
manuscris
la Centrul
de
Lingv.istkă,
IsLorie
Litel'arii
şi FoleloI'
din Iaşi,colectivul
detoponimie.
" ef. AdrianTllnmleţ,
Aleta/oI/ia
vocaldoT'
prinanticiparea
unuisunetpalala/ingraiurile
lllolcloofl!cşli
de nord·tIcsi,In "Analeleştiiriţifieeale Universităţii
"Al.1.Cuza'dinlaşi"(Serienouă),see\.nI, C.Lingvisticăliteratură,t.omulXXI(1975),p. 9 -- 18.
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IOANZOBADINVINT,Sicttulde aUI",ediţie Jngrijit[lşi studiu introductiv
de
AntonGoţla,Bucureşti,
"Minerva",
seriaRestitulio,
1984,,l05Jl.
Scrierea
intitulatăSlcriulde aur a văzutluminatiparuluila Seheş,la sfîrşitulsecoluluialXVII-lea;esteprimadintrecelepatrutlpăriturtcarepoartănumele
preotului
IoanZoba
şi are conţinutreligios,reprezentind
o culegere
de predicide Iumormlntarc.
Majoritatea
specialiştilor
au Incadrat-o
În seriatraducerilor,
a acelortraduceriardelenede conjuncturăroltgioasă,maipuţinsemnificative
subraportulexpresiei
literare,tnnobtlate,
totuşi,de merituldc
a n făcut,cumspuneN. Iorga,"partemaimarelimbiiromâneşt
i't".
Apariţiacărtltin seriaReslilullo
a Efiit.urii"Minerva"
se inscriein sensulcercetărilor
actuale,cercetăricareurmăresc
stăruitordeschiderea
unororizonturi
mailargiasupraliteraturiiromâne,extinderea
graniţelorei "prinrecuperarea
unor importante
manifestări
de cultură: traducerivechide cărţi religioase,
scrieriin slavonă,activitateaunorcărturari,cu1nsemnateurmăriasupraclimatului
artistleşi Itterar:".Ca editor,AntonGotia arcmeritulde
a solicitaInteresul
specialiştilor
faţă de aceastăscriere,maipuţincunoscută,
iar ea autoral'
amplululstudiuintroductiv,
aduceel însuşio contributie
efectivăla cunoaşterea
ei.
Punctuldevedereal luiAntonGo\iaesteacelacă Sicriu!deaur ar reprezenta
nu o traducere,ci un text original.
Convingerea
luipleacădela amănuntul
că Sicriu!deaur estesinguradintrecărţ.ile
scoasede IoanZobacarenu poartă,făcutăde autorulînsuşi,menţiunea
de
traducere.
Argumentul
este,desigur,demnde luat în consideraţie,
dar nu poatefi, credem,
decisiv;prezentările
făcutedecătre autericărtilorpropriipotsă cuprindăşi afirmaţiidictate
deImprejurăritc
în careeleapar,avindrostuldea stimularecept.ivita
tea publicului,DacăSicri111
deaui'vafi fost,cumsepresupune
tndcobştc,
o traducere
elinmaghiarădupăuutextcalvin,
autorulcleric,conştient
detoatetndolchlc
religioase
dinjurulsău,vafi pututgăsimaiprudentă
trecereasubtăcerea acestuifapt.în sprijinulacesteiipotezemaivin,credem,
uriee elemenle.
Ceade a douacartescoasăeleIoanZoha,int.itulatăCărarefirescurtspre{aptebuneiridrepiăioare(1685),
poartă,Intr-adevăr,
Indtcatta
de "traducere",
dar nu şi precizarea
în legăturii
cu
limbadin carea fosttradusă("AeeasU\
micăcărare,eărt.u
lle numită,...o am Intorspre limba
rornâneascii")
; şi Inacestcaz,originalul
carese cereaindicateratol maghiar,şi tot de orientare calvtnă.Defapt,singura
sursăde traducereconsemnată
de IoanZobaesteaceeaslavonă
(searatădespreCeoslooeţul
apărutIn1687că este"scosprerumânlcdeprcsloven
le",iar despre
Molilnenicul
din1689căeste"izvodit
dinslovcnie
prclimbaromânească").
N. Iorgaatrăgeaatenţ.lacă,tradusfiinddinlatineşte,Catchisnntlui
catoindela 1640i ş-aatribuitşiunmodelslavon:
"pentrucasă sunemaibineşi ca săseprindămalUŞOl'
preoţii,nu sevorbeşt'e
Intitlu numaide
latineşte
... <;iseadaugeşi menţiunea
unuloriginalslavon-".
Sepractica,cuspusele
unuialt cunoscător
al vechiiliteraturi,"omtstltlcare
menităsă amăgească
preoţimea
rgmâncaseă
şi pătura
populară,careştia că pentruei izvoarele
ortodoxiei
sînt.In limbaslavonă
.pecareo apucaseră
Inbiserică
dinmoşi-stră
mosi'".Nuar fi vorba,la Ioan Zoha
.. de o "miqtifieare"
Inlegăturăcu
sursault.imelnr
douădintipăriturile
sale,ci de o tacticăde disimula
re adoptatăInlegăturăcu
sursaneortodoxă
a primelor
două.euscopulde a nu trezisuspiciune
derăstălmăcirc
a credinţe!,
det.rădare
a ei.Concludente
pentruipotezalui AntonGoţianu sînt Piciargumentele
pe care
Inceanăa le desprinde
dinanalizatextului.Aproapetoatedatelepe careaceastăanaliz,'\
i le
oferă- ca "exemplificări
aledimensiunii
expresive
a cărţii",1)rccum
şi ale"intenţiei
didactice
a
autorului
inbunătradiţiea secolului
al XVII-lea"
(p.XV)prezenţaunor"remarcabile
momente
depovestire"
(p.XVI),a "cîtorvaportreteorinotaţ.iiabstractcaracterologiee"
(p.XVII)- sint,
amspune,preluîndo distincţieaplicatăde G.Cfliinescu
scrierilor
religioase
dela Inceputurile
literaturiinoastre,particularităţi
"deexpresie",
nu "de invenţie"s.Impresiape care o lasă
comentariile
făcute,după tipiculomlletic,
In ;jurulscnrtelorfragmente
dintextelesacrefundamentale
- căacesteaar fi"gîndite
româneşte"
(p.XI),trehuiepusă,deasemenea,
In legătură
ClIaceleaşi
calităţi"deexpresie"
aletextului;oricum,
traducerea
dintr-olimbăinaltapresupunea
şire-gindirea
ideiidintr-olimbăInalta,remodelarea
ei Intiparelenouluilimbajşi,in ultimăin_
1 N. Iorga,Istorialiteraturii
religioase
a românilor
pînăla 1688,Bucureşti,
1904,p. 201.
2 Dic!ionarullitel'lliurii
române
dela originipînăla 1900,Bucureşti,EdituraAcademie
RS. România,
1979,p. V.
3 N. Iorga,op.ciI.,p. 145.
4 N. Cartojan,Islorialitera/uriiromllne
!JechiBucureşti,
1980,p. 183,
5 G.Călinescu,
Istorialitera/urii
române
delaoriginipîni!înprezent,
ed.a II-a,BucureştI,
1982,p. 10.

stanţă,alenouluimodde gîndireadoptat.În sprijinulideiide ()riginalihite
a textuluislnt,de
asemenea,
aduseelementele
denralltatnalestilului,AntonGetla Invocind
părereamaigenerală
că,intraducertle
literaturii
vechi,fidelitatea
faţădeoriginal
arstingheri
manifestarea
clementelor
princareoralitatease realizează.
Particularităţile
de stil ale uneiserierinupotfi insăjudecate
decttdiferenţiat,
în strînsăcorelaţie
cutoateeleruerrtele.de
formăşi conţinut.ÎI1cazulunuitext
defacturăomlleticii.,
cumesteSicriu/deaur,elementele
deoralitate
vorfi pututfi impuse
chiar
de modelul
tradus;in nlcătuirea
compozf
tlelcare,princaracterul
ei de improvizaţie,
nu cerca
aservirea
totalăfaţădeoriginal,
nu cerearespectarea
litereitextului,acesteelemente
deoralltatc
se vor fi putut inseramai uşor.
In studiulsău,AntonGotlapuneun deosebit
accentpe virtuţileexpresive
ale scrIsu
lui
lui IoanZoba.într-adevăr,
scrisulluiIoanZobasecaracterizează
şiprinvirtuţiexpresive
(cităm.
pentruexemplificare,
Unfragment
remarcahllprtn
adecvarea
ritmuluila idee: "lmhlăcu grlje
ncincetată,
cuzi,cunoapte,preuscatşi preape,prepămîntşi premări,în gerşi În căldură,
Intruîntunerec
şi în luminasoarelui,
în paceşi În vremede răzrnirltă.Lasăcasaşi tămelaşi,
cerctndu-şl
năroc,să ducdeparte,cheltuiesc
precalcmult şi să ostenesc;de nice(l perirenu
glndes«,
numaideJi-ipohtaă dobîndească.
Iarăa căuta<('clea
>ce-smaldetreabăşi maiscumpe
şi maistătătoar«,
foartetaresălencsc
şisăslăbesc.
Depagubasufletului
nemlca
nugîndesc",p.
148);
darprecumpămtoare
la cărturarul
ardelean
ni separea fi nuatît t endintaconvcrttrilItmbajului religiosîn lirnha]arttst.c,c't tendinţacătre o exprimare
obiectivă;'
clară,cultivată.Duosebitderelevantesteefortuldemodelare
a Irazei: se poate'vedea,adesea,în cuprinsul
unora
şi. aceloraşipagini,un adevăratsalt, de la constructi!În care ideile sint încheiate
stlngacl,confuz,sau de la construcţii
artlf'Icloase,
Ia secvenţe
surprinz.indprin acurateţe,
echilibruşi măsură.Notabilăpentruscrisulcărturarulutardeleanni se pare aptttudlnca
pentruformularea
clară,sobrăşi obiectivă
a idviicu conţinut moral şi chiar filozofic:
"C!lll-ideparterăsăritulsoareluide apus şi ccriulde pămînt,3llta să osăhescgîndurile
şi ci'iilelui Dumnezău
degîndurile
şidecăile oamenilor"
(p.91); sau: "Fost-audin ceplltul
lUllJi!,
iafileşi înzuoadeastăzi,fi-vaşi pînăin sfirşitl1llumii
l1ărav
caacelaşi pOl'nifură.
inimii"
(p.175).Artificiozitatea
multoradintreelementele
de construcţie
sintacticănu reuşeştesă estompeze
remarcabilul
simţde echilibru
al frazei:"Oamenii
încăde multeori, atuncişi acolo
încăgrăiescîn alcanulluiDumnezău,
atuHeişi aeoloîncăfacpăcatşi răutate,cîndşi undeară
trebuisăfacăbineşidel'eptate"
(p.145).Sinttrecerisesizabile
de la patetismul
încordatal sentimentului
reJi.gios
(,,1'utocrneşti,
o, Doamne,
holarvieţii,pînăcîndsă clIstcomul,care!lime,
nicecu Înţelepl;.iia,
lliceCUputereasa nll-·IpoaIe
trece",p. 1(8)la dctaş:ueaadusăde o gîndiremailiheri;!Uaidirectă.l.ceonfol.tatăderaţiuneşideinteresul.pl.ccurnp{tnilor.
pentrurea..
]jUr\ilevieţii("ln ce chipinirn.ile
părinţilor
]Jllmînteşti
l1Usăpat întristamaitareca de boala
grea,alllaJ'llkă
a pruncilor
sauporobocîlor
săi,aşeaiariinusă]JotVeseli
maitareeadevindecarea
şi deviatasănătoasii
a c{)c()nilor'
p. 72); sau:"Demulte oriatuncişi acoloaflăşi gâseştepre
oallleni
nevoiaşiperirea,cîndşi unde-şicautănăwebunşisă poatărămîneaîn pace"(p. 144);
ori,intr-unmoment
dedescripţie
realistă:"în vri'mea
naşterii,toateoaselenăseăloarei,eu
mare
durerenespusăsă despartşi, deaSl1preala
durorilol',
toateÎl1eheietllrile
oaselorv)nelol'
a sudorilo!'siipornesc"
(p. 1(;:3).
Percepem,
amIJuteaspune,in scrisulpreotulu
i cărturardeschiderea
cătreacel"spiritmajor"al creimoderne,
princarelimbaromânăîşirealizaformaei literară.
Pentruilustrareaprocesului
complex
derestrudul'a.re
__
ope bazemoderne
- a sistemuluimorfologic
al limbiiromâne,deosebit
de gr:'iitoarc
nise parşi modificările
dedetaliupe care
IoanZobale-aoperatpefragmentele
unortraduceianterioare,
dinNoul:reslamenl
dela Bălgraâ'
PsaltireG
de /a BăIgrwl
(1(;51).
l'opieaimprimat{\
de IoanZobaunei secvenţeca
"vil
voaoa aH'aintruialeviaţadeveci",depildă,esteevidentmaicursivăşi lUalmodernădedtaceeadinNoulTeslmen/
de la 1648:"vo"ovăsăpareintruialea aveaviaţadeveci"..
Intl'oducNca.formei
prOllominale
atoneîn secvenţa omorîpreei",ea şi IILilizarea
\decvată
a formeldediaf.ezâ
In COTIstrucjia
"numaide tu-aş
de",fa1;,)
de "numaide aş atingede",
sîntintervenţii
In deplinăcOllcordal1'f,ri
cu sensulde evollrţie
a sistemului
morfologic,al
limbii
române.NiseIlarede re!lnllteOJlstatarea
fi\cuHideAntonGol,iacă In textulSicriulde aur
pasivulanalitkşi celreIkxivalio pondereapropiată(P.XXVIII); concluzIa
luiAntonCoţia
concordă
cuconeluzia
altorcercetători
(MarbnaCostinescu,
depildă,în prezentarea
fâcutăCodicelufvOlOne{ean,
constataşi ea e,\"formele
reflexivecu valoarepasivăsînt.concura
te de cele
cousiruite
cuaIi, daeilnumaides,cel puţin În aceeaşimăsurăde întl'elminţ,'tte"O).
Părerea
C{lÎnlimbaromânăvechepasivulcua ti estemaislabreprezenta
t decîtconstrucţiile
reflexivpasives-arcere,astfel, revizuităÎn funcţiede rezultq.tele
cCl'cetiirilol'
la zj; confruntarea
6Codicele
voroneJean.
edij.iede MarianaCostinescu,
Bucureşti,
1\)81,p. 144.
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concluxillor
desprinse
dinstudiuldetaliatal diferitelor
textearvontsăsuplinească
absenţaaceluisistemdereferinţă
pentrufapteledelimbădinepocaveche,de carecercetarea
noastră.In
prezent.seresimte.
Păreriledesprelimbascrierilor
luiIoanZobaau fost.în general,simţitoril1f1ueni-ate
de
afirmat.i!le
luiproprii.
făcuteinCunintul
cătreeditorilaSicriuldeaur.S··apututdeduce,
dinaceste
afirmR\ii,
că,Inspaţiulardelean
al epocii,
IoanZobadinVmţar reprezenta
o tendinţăconservatoare.regionaltstă,
opusăaceleiadeunificare
a limbiiliterare.Intr-adevăr,cărturarul
ardelean
Il
atrasatenţiaasupraexistenţei
diferenţierilor
Itngvistlce
regionale
("rumâniinugrălrntotiintr-un
chip"),cărora,in scrisullui,li ş-aconformat
(cuvintele
"le-ampusdupăobicealul
cumgrălesc
preacestelocuri",p. 10).Aşacumobservă
editorulprezenteieditii,Insii,"prefatacătrecititori
conţineşialteIdei,iarrealitatea
textuluiaduceimportante
precizări
menitesăofereoimagine
mai
cuprinzătoare
a poziţiei
autorului
referitoare
la calltatea
limbiitextului"(p.XLIII).OatentăIecturăa textuluil-afurnizatluiAntonGoţiadatecaresă contureze
maiexactaceastăpoziţie.Textul i-aoferitsemnificative
exemplc
de alternanţe
Intreelementele
lexicale
regionale
şi sinonime
ale lor de mailargăclrculatte.
Dintreacesteacităm: Iocutlunca
regională
în alean,prezentă
in text de 28 de ori, esteconcurată
de echivalentul1mpotl'iuă,
numărattot de 28 de ori;
regionalism1l1
basnă,folositde(iOdeori,altcrneazăcufolos,prezentîntext de2:3deori;termenulaldvia/iiesteutilizatnumaitnprefaţă,Intextfiindpreferatcorcspoudentn},
consacrat,
blaqosltnrenie.
Este,deasemenea,
frecventă
explicarea,
"tnlducerea"
cuvintelor
regionale,
prtnechivalentemailargcunoscute,
aceastaIăclndu-se
fiein note.marginale,
fieInparantezesauprin
intermediul
repetiţIeislnonimlcc
(lămpaşe,de plldă,esteechivalatprincandile; într-onotă
marginală,
pentruzbiceşie
aparebate;accepţiuneatermenului
dtbanieestelămurităprin raportareaslnonlmlcă
la perttrazaascultătorii
cuointelor
lui Dmnnezău
etc.).Esteevident,şi pe
bazaunorfaptedeacestăractură,cănulJeaflămîn fataunuicărturarrefractarla deschiderea
cătreo limbădegajatăde constringerile
locale,ei,ditnpotrlvă,
in fata unuicăutătorasiduual
acesteideschideri,
AntonGoţ.laconchide
cu dreptatecă "loaÎl,Zoba
din Vinţnu recomandă
folosireacuvîntuluilocal,ci 11explică,în intenţiaca acoloundeva fi întîlnitde cititoriIn
graiulcăroranu au curs cuvinteea celeamintiteIn Cuuiniuladresatcititorilor,să fie
Inteles"(p. XLIII).Amadăugacii vorbitorulut
regionali se oferea,totodată,pe.această
cale, şi posibilitateade a adopta,în Jocul termenuluiIucal, termenulde circulntic
mai generalii
pe caretextul i-l prezentaca alternativă.Dintr-oprespectivămaiamplă,
am putea spune cii, prin asemeneamijloace,se realiza efectivoperatiacomplicată
de propulsarea variantelorregionale
pe orbitalargăa limbiiliterareunice,sau, maiexact.
operaţiunea
demodelare
a ]01'după"noţiunea
abstractă",
careeraatunciideeadelimbăliterari).
unică,ideeexistind
la aceadată,"darnumaivlrtual?",
In"fondullingvistic
comunal variantelor
literare
"B.trebuie
Cunoscutele
ale
Ştefan
dincare
prefata
la iVoul
TcslaIJlcl11
elin
1648ca
-_.
"cuvintele
să fiecuvinte
cabanii
: lui
..." Simion
aceleasînt
!June
le înţeleg
toţi"
-els-au
impus
primăşi răspicată
afirmare
a tendinteispreo limbăunitară.G. lvi!ncscu
oh",er\'a
Insii.,
la o examinareli limbiiNOII/Il!
Testament
biilgriidean,
Ci.;,
in fapt,aceastacontinuă,a.
fi tributar:lspecificuluil!ngvstie
regional.
"CăSimion
Ştefanscvastrăduitspreolimbăunit8.J'ă,
trebuiesăcredem"
acccptrl
G. Iviinescu,
precizînd
îlli;ţtcă,Incazulmitropolitului
belgrădean,
ca şi al eeJoI"
mai
mulţidintreeărtllrurH
epocii,acestestnldaniinu sec0l1cretiz3U
încăÎn'acţ.inniimediate,
radicale,deefeetivrI
ieşiredingraiullocaIV.Daciîatitudinealui IoanZobo.faţădetendinţele
unIficiîrîllimbii.
a pututfi consideraUi
canegativiî,
Hceasta
s-adatoratcrc(J.em
faptulUi
că, în afirmaiiilepeaeeastătenlă,accenLul
a fostpusnuatil permitateadelimbii,cadeziderat,
cîtpeaeccsibilitaLea
limbii,ea necesitate.
în fămireaIiu,biiliterareromtmeşti,imperativul
aceesibilităţiJ.a jucatun ro!de primrang,influentInd
şi.atitudineafaţă de problemele
limbiiliterare.
1t:ccptltl1l'ile
limbiiliterarefiindstrînslegatedeactiuneadeînlocuire
in biserică
a limbiislavone
ermetice,
obseul'e,
limbaromânăcarcveneasă îl.ia locultrebuiasă fieÎnprimulrindlimpede,
desluşită.,
ciari"i.
Darexigenţa
acceslbilitii
ţii impuneaeaînsăşio pendnlarc
înlrespecificul
regionalşi intreelementul
romanesc
comun:pe de o partecărturariiepociise confruntau
el,
realitateaunorcomunităţi
lingvistice
cuspecific
local(legate,eu spusele
lui Zoba,de "obiceiul
cumgrăîese
preacestelocmi"),conmnltăţi
sudatedeosebitde puternicpe verticalasocietăţ.il
("limbaliterari"i
romanească
cOllstit.uia
Ul1OJ'gan
de expresie
uu llUnwi
pentrnboierişI eler,
ci pentrupopor.Ea erascrisămaialesdehoierişi de eler,darseadresaîntregului
popor1'0Săne gî.ndim
]a literaturarcligioas,'i
Înprimulr1nd,dar şi la pravile,actepubliceşI
private;adesea,Inprefeţele
cărţilorl'eligirKlse,
se spuneclartii acestecăriise adresează
popo7 1.CoLeanu,
Eleme)lte
dcdia/eclologie
a limbiiromâne,Bucureşti,
19()1,
p. 5.
8 1. Gheţie,Bazarlialec/ală
a românei
li!cmre,Bucureşti,
1975,p. 73.
ij G. Ivănescu,Istorialimbiiromâne,Iaşi,1980,p. 579.
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rututIntrcg"!":
"pentruaceaiagrălm,căsăneînţeleagă
aceiacăroragrâim"U)
.pede altăparte,
Insă,conştiinţa
tot maiputernică
a unitiHii
îiindemna
pecărturarisă.seadreseze
intregului
neam
căutlnd,In acestscop.acelecuvintc"bune",cumspuneaSimionŞtefan,"carele Inteleg
toţi".
Confruntarea
textuluiIni IoanZobaeu materialul
Dtctionarutui
limbiiromdne12
scoate
Inevidenţă
o seriededatedemnedeinteres:formelexicale
ncat.estate
sauCUatestăriulterioare
InDLH,variantealeunorformesauconstrucţii
lexicale,
evoluţiisemantice
maipuţinobişnuite
etc.Ne oprimasupracitorvadin acest.efapte.
Sicriuldeaurdă Înprimă(sau untcă)atestareo seriedetermeniformaţieu prea-,prefixde intensificare
11sensulul
adjectival
sauverbal:preaţăţarnic,preainnoii,
preaspornic.
Cuvaloriintrutotulidentice,
apare,însă,Intext şi construcţia
cuţsre-; mai senmiflcatlv
estefaptul
căalternanţa
seInrcglstrează
chiarinlegăturăcuunaşiaceeaşi
temă:prennoi
("desă vaşităia...
iarăsă vaprennoişi va înverzi",
p,28)--preaînlloil
("vlrt.ute
prealunoltă",
p. 76).Faptulcăunica
formăprefixatăeupre-este (potrivitdemonstruţ.iei
luiAntonGotla)preluată1nSicriu!de(IW'
dintextulmaivechial NouluiTestament
belgrădaan
şi ciiin textulproprtuIoanZobatoloseşte
numaiformeprefixateeuprea-,ar putea fi luat dreptun indiciupentrutendinţaepociide a
suprimaconcurenţa
dintreacestedOll:l
tipuride formaţ.iî
(apropiateformalşi Insurlclent
dellmltatesemantic),
In favoareaderivatelor
ClIprea-,
NeatestateIn DLHsinto seriedeelernente
lexicale
negativeconstruite
cuparticulane"
Acesteformeţin de o modalitate
practicnelimitat.ă
deexprimare
a negatiei.
Untermenea neinsarai,depildă,redănegatiainformaciceamaipurăşisimplă,carenuar comporta
oaltădefiniţie
decttinfirmarea
pozitivului;
dictionarul
nuar fiobligatsăincludă
(şiDLHnuinclude)
oasemenea
formă.Apare,totuşi,înDLR,sinonlrnul
necăsătorit,
reprezentînd
o situaţieIntru totul identică;
sedovedeşte,
deci,o inconsecvenţă
intratareaacestor
forme,inconsecvenţă
expllcahllă,
inparte,
prin dif'lcult.ăţ
lleorlentărti
Înacestdomeniu,
numailn aparenţăsimplu,Sepotsupunensgării
toatenottuntle,
darnutoatenottuntle
reacţionează
Înuunlşiacelaşimodla negarea
IOI';
sepune
curentîntrebareadaciiexistă,tntr-adsvăr,negaţiapură,neeontaminată
de aspectepozitive,
dacăexistă,într-adevăr,
şi altfelde IlcgaPidecitacelecareinstalcaz
ăIn Joculloro nouăpozitivitatc.Existăderivateeune-care,Înmodevident,sintmaimultdecitsimpleantonimefaţii
debazacarele-acreat;nepretuit,
depildă,seimpunecao formăcare,Inceledinurmă,accentuează,la gradulsuperlativ,
conţinutultermenului
af'lrrua
l.Iv(,.aceldar scumpşi nepreţuit"
,
p. 88),Aşacums-apututconchide,
depildă,căinlimbalatinănoţiuneade"urit"eraexprimată
adeseaprintermenieuprcrlxnegativ,deoarece
romaniiconcepcau
uriteniamaialesca lipsăde
f'rumusete!",
s-arputeaobserva
cum,şi înlimbanoastră,In specialîn anumitesituaţii,legate
de un conţinuta căruisuprimare
esterlvnită,negaţ.ia
sfîrşeşte
prin [1se incfLrca
de amplerezonanţepozitive,
Inlimbajulbisericesc,
de pildă,nespustrecedela sensul"inexprimabil"
la cel
de "miraculos,
suprallatural",
neveştejit
trecede la sensulnegativstrietal lui veştejit
la celde
"veşnic,
etern"; neschimbdior
s-aimpusşidincolo
de granitele
limhiircllgioase
cusensul"imuabil,
stabil".în preferinţavădităa limbajului
religiospentruforlllaţiile
cu lle-(în careşi textullui
IoanZobaabundă),
am puteasesizarâsIrîngerca
uneisensibilităţ.i
marcatedeo viziunea transendenţ.ci
: dinspremârginil
cătrene-mârginil,
dinspremurilorcătrene-murilof',
Comparaj:ia
Intre
valoarea
fundamentală
a derivatelor
eu nc-siaceeaa derivatelor
moderne
eu În-a condus
si ea
la stabilirea
unorsemnificative
disoeieri,
Inderivatele
cuin-substiluirea
noţiuniiprimitive
u o
nouăno!iune
părlnda fi maibinemareată: "Haportuldintrederivatşitem;L
devIne111
felulacesta
similarelinpunctde vedereal conţinutului
şi al stabilită!)iceluidintreeloitermeniprimari
untonimi,
ca de ex.: curatşi lnUN!ar"14,
Caparticulănco]ogică
de exprimare
a negaţiei,ill-ar
venidecinunumaica unsimplusubstitutformal,ci şi cuo modificare
deopticăasupradatelor
realităţii;este,desigur,gre.lI
de spusIn cemăsurăatarenuanţear trebuisăpreocnpepe autoriidcfiniţ.iilor
lexicografiee,
careevită,In general,a se hazardaforţindtrecereaIninexpri·
mabilul,Ininefabilul
limbli.
în textulSicriuldeaur aparInprim[!atestareo seriede]ocuţiuni
şi expresii:a fi fără
deobraz(p.173),a punelemelie
(p,163); secvenţa"viaţaluis-auapropiiatdemormînt"
(p.3:3)
constituie
o variantăa expresiei
a fi pemarginea
mormînt
ului,dupăţumîn secvenţa..le !aste
vist.iariu
p1ntecele,
de-şiiesafarădinminte"(p,(7),expresia
curenbla-şiieşidinminie(saudin
10G. Ivănescu,
op. cii., p. 560.
11PetruMaior,Propovedanii
la ingropăcillnea
oamenilor
morIi,Buda,1809,p, 4.
12Diclionarul
limbiiromâne
(DLH),
Serienouă,EdituraAcademiei
H.S.Homânia,1965
Ş.lL
13Lucia\Vald,In Sistemel:
limbii,Bucureşti,
1970,p, 78,
14FlorieaFicşinescu,
In Studiişi maleriale
privitoare
la formarea
CU1JiIltelor
În limba1'0mtimi,voI.IV, 1907,p, 1L

13
minti,apareîntărităcu elementul
circumstanţial
afară; Imbinarea
trecerea
din ceosiălume(p.
1117)
esteechivalentă
cuImbinărlle
trecere
dinniaţăsautrecere
în moarte,
căroraDLRle conferă
statut de expresie.
în sferaverbului
pleca,DLRdistinge
unsubscns
"muri",pecareil explică
prineufemism;
aceastăevolutiesemantică
se justificămaipuţinprineufemism
(carerămîneo manevrăoarecumexterioară,
deocolire,
în vorbire,a uneirealităţilingvistice
neplăcute),
la baza eistînd,
el!siguranţă,
unuldinaceleprocese
metaforice
pe care1,.Blagale considera
relevante
(relevant
fiindaicimoduldea înţelege
şi dea accepta.cape o .,plecare",
efemerul
existenţei).
Înpasajele
preluatedeIoanZobadinPsallireadela BălgradşidinNOIZI
Testament
dela Bălqrad,suportul
acesteimetafore
esteverbulmerge:"voiumergeşi nuvoiumaifi"(p.2il),"iastI'aproapevremea
mersului
micu"(P.123); DLRnu evidcnttază
aceastăsituaţie,carearatăo tatonaroa poslhilttăţtlorexpresivepe cuvinteaflateIn relaţiide sinonimte.
Semnalăm,
deasemenea,
în primăaparttie,alăturareaspinisi polomidă,
într-uncontext
caresugerează
frustrările
sărăciei:"spinişipolomizisă creascăţie şi de iarbapămîntului
vei
mînca"(p.1GO)
; construcţia
a trecut,probabil,
cuaceleaşi
efecte,în folclor:"mincarea
ta să fie
slabă,de spinişi polornlrlă",
"verdepălămidă,chinurişi obidă"(apudDLR).
în cadruluneidiscuţiiasupramodernizării
limbii române,SextllPuşcal'iu15
semnala
inlocuirea
construcţiel
aţarădinrind(pecareo Ilustracuun citatdinV.Alecsandri:
..insuşirile
unuipersonagiu
afarădinrînd",cu ncologlsmul
exlraordinar;
in textulSicriuldeaur, într-o
amblanţ.ă
contextuală
asemănătoare,
f'igurează
construcţia
presierind: "Dumnezău
...n-audat
de ştirezuoamorţiilor,fărănumailui Mnisişi a citivapresle rind"(P. 1\l).
Tnprimăatestareapareadiectivulmăros,.antndru,semeţ,îngîmfat,vanitos";sensul
..muribund"
la cuvîntulmuritor,sensul..neprevăzut,
neaşteptat"la cuvîntulneqitulit,
stnt de
''.scmenea
atestate pentru prima oară.
Nuf'lgurează
in DLRsensul"răsad"la cuvintulrăsădir»("loatiirăsădircacareIl-aurăsăditTatălmiuzrnulgn-să-va"
, p. 154),senspreluatde IoanZobadinNoulTestament
belgrădean.
a marefrecvenţă
o au derivatele
cusufixul-ură,care..aparemaialesIncuvintele
vechi
şi regiollale"llj
(dincele11derivatecuacestsufixprezentate
eleALRMSN,71%- 83de derivate provindinTransilvanla
F}.Cuatestărianterioare
celordatede DLRînregistrăm
formeleporniiură
şi rămăsăiură.
Pentrucuvîntulrămăsăiură,
DLP.indicăatcstărtrlinALR, localizateÎnTransilvania
(intimpceîn DLRsensulesterestrinsla o accepţiecantrta
ttvă,concretă,"rămăşiIă
...ceeacea rămasdintr-un
tot saudintr-oeantilale",
in Sicrtul .deauI'el arcun
caracterabstract,legatdeideeade"mentinere
Intr-ositlhtţic,într-o,tarc");formaporni/ură
este
înregistrată,
deasemenea,
InDLH,cuunsensrestrins".'upămre,
furie,violenţă"vehementil"
In timpce In conte"tulscrieriilui IoauZohaeaapareCll(ldeschidere
semHl1tf{'ă
multmaihrgă,IpgaLă
deidee'lde"impuls,
imholrJ"
în general.
Arputea.fi vorba\.11
cazulJ':)LH
de11nexcc.s
de descriptivisrn
lexicografie,
manifestatprintr-oexageratăaservirefaţă:'decontext.Cercetareavalorilorsufixului
În discutiea arătatcă acestatindesă restr!ngăsemnifieaţ.ia
temei,
preeizînd.,
totodată,şi opartedincondiţiile
în careaccastăresLrîngerc
se.realizează
saunu. Nu
este,totuşi,suficient
elebineprecizatădinpunetde vedereistoricconcurenţa
intreformele
derivatelorcusufixul-ură,pc de o parte,şi ahstractele
verhalesubstantivate
(provenite
dininfinîtivullung şi dinsupin),pe de altă parte.S-aconstatatcă derivatele
eu sufixul-ură se
mcnţinIn limbămaialesprinsensurile
concrete.
"Dacăderivatele
cu sufixul-ll/'ânu şi-al'fI
dezvoltatsensuridiferiteîntăriteprinconcretlzare,
elear fi fostînlăturateprohabilde ahstracteleverhale- infinitive
lungi"18.
Datelefurnizatedescrisullui IoanZobaaratăci), in epoca
respectivă,
sensurile
acestorformaţiieI'aumaigreudedeosebit,
căintreele,deci,concurenţa
era
multm<11
vie.O confirmare
a aecsteirealităţiar impune,poate,şi un alt moddetratarelexicografieii,
caresă scoatăin evidenţă
schimhările
survenite,
în timp,Ingradulde sinonimie
dintre
tipurilede formeaiciin discuţie.IstorialimbiiromâncsoHeităindi elucidareaa numeroase
aspecteconcrete
de felulaceloraaiciamintite;acţiuneade recuperarc
a Ullorvechitexte1'0mfmcşti.
In careşi ediţiadefaţii se Inscrie,
esteun pasimportantşi Inaceastădirecţie.
AfariaVişoianll
Centrulde I,inguisticâ,
IstorieLiterarâşi Folclor
Iaşi, sir. Codrescu,
nI'.2
15SextilPuşcariu,
Limba/'c:mtlnll,
r, Bucureşti,1940,p. 375.
16LuizaSeche,In Studiişi materiale
privitoarela formarea
CIlVinielor
Înlimbal'omtlnă,
'VoI.IIr. 19()2,p. 192.
17Claudia
Tudose.
Derivarea
cusufixeÎnl'Qmâna
populară.Bucureşti,
1978,p, 59.
1$LuizaSeche.op. cii,.p, 192.
.
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lU;CENzn
Lf\lBII HOl\!ANE
PENTHLJ
ELEVI(DHEV).Bocureştl,Editura
Dldne!ie'l
şi Pedagogică,
lIlW3.
3(i p.
Diciionurul
limbiiromânepentruelevi,elaborat in cadru!Institutuluide LIngvistic!!
din Buc1lreşti,
esterezultatul
erorturtlor
conjugate
depusedeun colectivdeprofesori
dinInvăţilmîntlllIiccalşi doicercetMori
eu o reputatăact.ivitate
Icxîcograflcă,
eli'.Luiza SecheşI
dr.
în calitatede redactoriresponsabili.
lucrării,slntprezentate
3tit scopuldicţionarului.
ctt şi crttertllcapllcateIn
de
Întocnrltpe bazamaterlalulut
excerptatdinmanualele
de uzcurent
general.ll
şi licee,DHEVlşipropunesă contribuie
"Inmodeficient
la corectaasimilare
a cuvintelor,
sensurilor
şi expreaiilor
«dlllcile»
cu careaceşttaopereazăIn protesuJintensivde acumularea cunoştinţelor,
tntr-operioadăhotărttoare
pentruformarealor
Ci1vorbitor!competenţi
ai limbiinatronale''
t Preţaţă,p. :ii.Aşadar,DHEVesteconceput
ca
un "glosar"
al "dificultăţilor
Icxicale"din manualeleşcolare.El seledeazădin materialul
lexicalexccrptatnumaiacelecuvinte,sensuri
frazeologlce
eare presupunlin grad
maimarededificllitatepentruintelegerea
şi
lor corectăde ciitreelev!'
P()I](hrC;lieea
mai HUl
reîn mventnrul
de cuvmtcal DHEVo arc letieu!"tehnic"ClIcare
eleviiseconrruntă
in procesu
I instructlv-cdur»
tiv,lexicalcătult in ceamai marepartedinneologismecu continutştiinţific,tehnologic
şi t.ehnicdin domeniu!
chImiei,flzicli,matematicii,
ştilnţelol[natnrii,
gramaticii,
filozofiei
etc.In listadecuvintea DHEVsintInseraţ.I
şi o scriede
termenieu o circul.rt
ie maireHtrîns3
Inlimh{,(livreşti,populari,regionali,
arnatct,cu valoare
ngurat,1
ctc.)selectai,i,
în special.dintextelebclotrlstlce
antologateîn manualele
de llmbaş!
Itt.ern
turaromână.Cuvintele,
sensurile
şi expresiile
dinlexiculcurental Ji1nbli
sîntlnrcgistrat
numaiIn sit.ua
ţia în careacesteailllesnesc
lămurfrcu
unorsensurispecialedezvoltate
pe baza
lor,intilnit"in manuale.
în condi\iile
reducerii
spaţiuluitipografic
acorda!:
iniţiallueri\rll,autoriis-auvăzutne·
voiţis:'!opereze
o sel\:cţie.
suplimentarii
asupramaterialului
dejaela!Jofnt.
Acestfapta Insenmat
pede.. parteeliminarea
unorcuvinte,iarpc dealtăparteCOllcClltrarea
părţiiexplicative
a nmltoradintrearticolele
re.dactale.
In
acesteirestrîngel'C
asupraeăreiaslnternsigurIeă
se va re-\/l'.rÎ
intr-oviitoareediţie,
un lnateriallexicaldeosebit.
de bogat
şi de
pe !YJ:lsura
amplitudinii
şi a 11lvellllni
ştIinţificridicatal manualdor
I}Colare,
Prinsplll.inI
largacordatarticolelor
caretrateazănotiuni,concepte,
curente,teaT!!
etl',
dindiversedomenii
sludi,d.e
ln şcoală,
DnIV ei!.e,î.n
o Jucr:uecuprofilendelopedk
care
oglilJdesl.e
1,\zi 11l11[aţiile
şiniveluJcUlloaşlerii
ln
discipline.Ceeace () inc!ivielllBlizCllZ,\
eSlforLJlnaHlatea
concepţiei,
dincaredecurgorjginaL;tntcl
structuriişi deosebita
sa utHitate.
Unn:lrlnd
pedeoparteinformaren
rapidăa elevilor
asupracOllinlJtulni
unuinumărmaI'(,
denoţiunipuseîncircula.tic
deIlulruaiele
:;colare.
iarpedeani parteînSllşlrea
şi asirnUnrca
('0rec,tfde eltreat',eş-UJ
1 urielbuneplrlj dinvocalHllarul
JirnbHrOlnihH:
I)1\1\7consU.tu.ie
uu
jnsfrurnent
lexieograHe
Cl1lin prOlllI.ntat
crrracLerJuforrnativ
şi fOftllativ.
Deş!destina(.ia
lucrăriipareîntr-un,\.nume
S<';I.1S
restrietiv{,.
DHEV
{;olllpara\ie
eu altedie\.ionare,
calitateade bogatizvorinformaUv.
Astfel.
oscriedecll"'vinte
carenufignrcazi
'nici1n1)idionarul
e:c]Jlic:aiiv
allin1biirornâne
lJliCfJÎ.ln
HJ75
şi
nici
in
7JlicţlI
dicţiona)'
enciclopedic
(JvlDE:-JC2),
apilrulîn
1978.
Comparlnr1
de cuvintealecelortrei]ucr;lri
lexicografke,
cOllstablm
la litcraA,depiJd{t,
prezenţa
în
Il.llmlj1.1llmăl'
deaproximativ
50fiecuvintepe careDEXşi male11seam:lI'r1DE:-JU
nule Înncgistrează.
Prîlltn8ceste,1
figurează:
obducCllS,
aocUan,
abio[ICn,
aclinâ,atrarlizare,amfion,anilidii.apcxian,atadie,azolş.a.7clajorltatea
slntneologismc
cuconţinutştiinţificşItehnic.Haportîndacestnumărla IntregulvOlum
al lucrării,neplllelllda5eamade sporullexicalsubstalJ'
ţial oferitde DHEV1ncadrulacesteientcgoril
dc cuvinte.La ltnsolldajcompamtlv
al ce.lor
trei dicţionare.
coustat:"im
faptulcă în IYHEV
flgureaz:i
()serIedesclJsurl
spedaleearacterls,·
tieculluidomeniu
ştiiniI'icsaualtuia,pe careDEXsauMDENC2 eonsenmeaz,ă
8311
le
includIn s(mnificaţ.ii
mailargi.Ilustrămaceastăafirmaţieprin
exemple.
La cuvintul
istm,in DHEVapare,IIIplus,un sc'lsdindomenIu!
anatomiei.
1:1imagine,
un sensapa:rţ.in!nd
matcmaticli.
in sIerasemantică
a cuvintuluirelief,autoriiDHEVidentlîi.cil
o accepţiune
din
fizică,ln sintagma
reliefdepotenjial,
iarla rolatit:un sensdinfizicăşi chimie.Insintagma
rolafiespecificr1.
DHEVseremarcii
in acelaşitimpşi prinbog:lţi.a
datelor1nexplicarea
ent.ităţ.i]o[
!loţio1..lale
înregistrate.
Daeăîn cazulunortermeni,cantitateainformaţiilor
cuprinseInDHEV
estecomparabilă
cu Heeeadin:'lDENC2,
In cazulaltora(vezibenzen.
celuM.
enzimâ,pamint,
râzboi,
oa/!:llţâ
ş.a.),
estewldit
efort.ul
redactorilor
In
direcţia
preeizăl'ii,
complet,lrii
şinume
stih!.
cirii secţ.iuni!
explicative.Pentruexpllcitare.'l
definiţiei,
llutorillucnlrliau subsumat
..

roasesintagme
dependellt(,
definiteea atare(vezialcool,
apă, cărbune,
electron,inductie,ion,
legă/util,
potenţiat
, reacţie,sare,strnctură,zonăs.a.).
'Unmeritill$ontestahil
al DREV,la eateaportulcelordoiredactor]responsabilt.spectaliştiin elaborarea
de dicţ.ionare
şi autorini unorvaloroase
studllIexlcologlce
este evident,H
constituiemodulde Qrganizare
a materialului
lexical.Normele
tehntc«de redactare,adaptate
perfectprofiluluîşi scopulul
lucrării, aslgurăart.lcole
lor o structurălogică,suplă, accesibIlă.
în
st.mctur»
artîcolelor
sint
cuprinse;
după
cuvlntul-titlu,
indicaţll!e,gramaticale
fie
e!te ori se consideră
necesar,precizările
privinddomeniulcăruta
Ilaparţinecuvîntul (:ele
Pr1V1t()(ll'I'
la situaţiacuvtntulu!
in raporteulimbaliterară.Urmează
definiţia,
unităţlle
logke.iarla s!1ritularttcolului
se dau,cindestecazul,varianteleIexlcale
, ortoeplce
şl ort.ografice.
Ptntrndelimitarea
şi ierarhizarea
sensurllor
a fostfolositsistemuldindicţionarul
academic..Jespcctarea
riguroasă
a normelor
tehnicederedactareşi de corelare
it artlcolelor
asigur;)
aellrate,ţea
şi unltatea Iucrăt-il.
Deosebit.
de importante
pentruorientarea
cititnrrlor
asuprasferelde circ:ulaţle
a cuvintelul'/;lntindicaţiiJe
de domenin
..Acestenotaţiifixeazăapartenenţacuvtntulut
sauli sensurut
la o anumităvarlantăfilimbajului
t ehnlco-şttlnţ
ljto.Potrivitacestor'
precizări,
cititorulaflăei.
abiciacce,
de (>xempln,
estetrntermenspecific
botanjcti,
căbaieare şi un sensspecialInchimic,
căinelan' o accepţillne
Inzoologic,
uitain notantcă
şi o altain matematică,
Ci;Leqitatr
hce parte
dinterminologia
filozofiei:!
iarpredicatarcunsensln gramatică,
unulin logicăşialtulInmatematică.
Indicaţiile
privitoare
la situaţiacuvintelor
(san sensurllor)
In raportcu limbaliterară
punIa('urC);! cititoreufaptulcă uneleelemente
lexicale
(veziboi,brincă,noadăsurate,
.
aparţ.innivelului
popularal Ilmhlişi au o răsplndlre
generală,
in vremeee
11<'(1,
şugui,tină,nelniţii,vipie)sint caractcrlstlce
anumitorzonegeografiee.
Indica
ţia l'a! pl'cdzea1.u
frecvenţa
redusă('Ucarecirculănllelccuvintein limbii(vezitactic,gca··
lla/!ct,
;new,schimnic,
teTiwl,-ă
..a.).Cuo deosebită
acurateţe
autoriiDHEVau disodHt
cUvinte)e
Invechite,
ieşite;au pecaledea ieşidinuz(vezidepeşă,
fi/ameti!,
!Ironic,
leah,oloi,M'j'"!,',,,,f
lij, !raualiu,:aptill,a.) det"rmenil
c.are
Tlelllwlese
noţiuniperimate(vezi
caftan,fermcnea, .
om,pO!CTil,
wboll1,
les(jt,vornic,
zarafş.a.).PrimeJe
poartăindiea
(.ia,Jnveehit",
"Intrecut"sau,.Îeşjj
dinuz"i sin!definite,maiales,]H'irre.chivalentul
sillollimlc
literar;pentruexplicarea
cuvintelordinceaJallii
estefolositădefinitia
anaJiticii.,
Incareverbulestetotdeauna
la trecUt.
O nlt{j
de indiea[ii
carepnecddefinitiacuprindpreeizii.ri
de lJatur{l
slUlstică
.
Ihll.Jedintreacesteaal'aU,aparten(',n(a
cuvintelor
.Iastilullivresc(vezibonom,
eonccde,
fardoş,l,
loC/wee.
mucIIJdil,
Ieluric.a.) saufamiUar
(vezibrodi,
coşme!ic,
dandana,hatîr,!fos,lJWfl11z,
ti
om
ş.a.),
I.J1tC:C
eviden\iz(
(if,c\itp;le
u,uunte,
afectiv-aprdati,:e
P;'
CI}l'C
le
,\11
}nele
cllvint
$,msellsun:g:llJ.ll.:,t
(veZI
fotalau),ln1l11C
(vezlbreaz,perla),pelOratlv
(veziImron?
CIOclu,
şlcalitâ).
depreeiativ(vezi
drac,gO!JomulI,
liîr{oayt1,
poc/aş,Plllg),argoUl:.
(vezispaTii)etc.
Eviden!
iereuacestorcOmpUlltllte
conotative
a.lceuvintelo
r estedeosJ)itde
maiales lnlr-t!l1astfelde Llic\iollar
carcse a(]reseaâi
elevilor,deoHree
contrilmie
la m,mle!i\l'('fl
ln('odt la,H:enst'î
vîrstăa uneiexprimărlf!rOprilllual1tatc,
adecvate
unuian.mnecontext.
DeIiniţid,
consideratii
de autoriiDHEVşi, desigur,
nilnUITIai
deei,;,eheia
dr boltă('Dre
însuirea corectăa conţilllltuhlieuvlntuJuj",
i s"aacordato atelll.it'
dcosebilil.AcJres!n
"
du-,f'nnorcil.ilfll'j
În formare,grijaşi efortulrcdadorHor
s-nuIndreptatdîtreelahorarea
UHor
dej'j!lilil
nccesihil,',
PI'!n\elesulllevjJor,
darfără :.lse sacrifica,
In acestscop,caracterullor
ştiintifk.fnDHE:V
au fostutilizatePHJru
Ulmrldedefinitii,
înfunctiedecO!lţinutul
cuvintelor;
(hfinitiaanalitică pe.r!fazii),
definitiaprinsinonim.
definitiamixtăşi definitia
prineurnul
de
l'roc('deul
explicativ
ee]maiadesfolosittu dictionar'lleonstitllie
deflnlţh
;lnaliti::ă,
Ea se aplică ternwnilor
8IJeeiali
[lindiversedOlllenii,
precumşi termenilor
popularl,
fnvec.hitl
saufamiliarL
Ddlniţiaanaliticăeste('.ompletat,l
adeseade uuulsaumaimultesi!lolIimeperfecte.Definitia
prinsinonim
esteIolositii
pentruolvh\teliteraremaipu\.lnCllllOseute,
peiltrn
cuvintelWHterare
sau
jJentrusensurile
Termenii
careintră
de ('[1
definiţii
sînteuvlnte
HtFrare
eu]nrgă
drculaţie
Inlimbă
..figurate.
Majoritatea
sînt Inregistra
liîn
Inastfel
DHEV
lexeme-Ulll1
ş'j
sint
definiţ.iprin
perifrază,
.reulizlndu-se
astfel
aşa-numitul
"circuit
inchis"
,
care
asigilră
Informarea
rapidăşisigmăin limitele
listeidecuvInte
Inregistrat"
Indieţlolw.l'.
Detiniţia
prin(:11desinonime
parţiale,malpnl;illutllizată
deredadoriiDHEV,apareIn cazulUHortermenI
al,s1.meţ.l
dineategorbadjectivului
(vezibeged,
fJl'âilot,
ursuzŞ.H
.)S:l.U
a substantivului
(vezl
observa
licdeca!'cs-arputeaţineseamapentru<)viitmtre
editiea acestuidicţi!OIIIU'
se rcfer;·
eu ('arcin DHEVs-uunotat,la'termeni!daţi ca sinonimeperfecte,
indicaţJn
e privHMre
la POz!ti:l]or
Iatădelimbaromilll;lliterară
adllală.AstIeI, la cuvintele
an{Ii/sini,
mecis,
fonlâ,
genli/Ulă,
ieiel',
jlflrol,
suit,
termenii
sinonimi
bubâ-nNlgrâ,traistă-goali'i,
filei,oltinţuril,
gcllbinarc,
nafi,pl1do!JsiJ.
sIntl)te(edaU
deIndicaţia
"popular"
S3..1I
"l'egioualW

548

RECENZII

16

pe careo poartăîn articolele
ln careaceştiafIgurează
ca lexeme-titlu.
Dar, ca sinonimeale
cuvintelor
a/ghenă,
broşură,
bufniţă,
epidemie,
laringe,laur,viezure,
termenii
oleţină,îuaâă.buu«,
molimă,
bereqaiă,
buhai,bursucnu maipoartăIndicaţia
"popular",
"invechit"
ş.a.primităIn arttcolelein careaceştiasinttrataţi dreptcuvinte-titlu.
ExistenţaDicţionartitui
desinonime
al
limbiiromâne,
apărutîn 1982,avindca autoripe LulzaSectieşi MirceaSechc,ar puteaoferi
materlalulinformativ
necesarpreciulriivaloriifuncţionale
a fiecăruiechivalent
slnorrimlc
IndicatInDREV.Aceasta
ar ducela o apreciere
maicorectăa poziţieifieeărui
termenIncadrul
serieisinonimice.
în privinţamodului
de explîcare
a cuvintelor,
secuvinapreciate,in moddeosebit,
preciziaşi acuratetea
demonstrate
de colectivul
de redactoriin găsireacelormaiadecvate
şi subtîle procedee
Iexlcograftce
pentrurelevareaexactăşi pregnant:'!
a semnificatiilor
cuvintelor.
Observatflle
noastrelaacestcapitolau in vederedoarmodulde tratarea cîtorvacategoriidetermenidinfondulcomun
allimbii.Dinsferascmantlcă
a unorastfeldecuvinte,
inDREV
au fostselectate
unelesensurispeciale
sauexpresii.
Pentruînţelegerea
exactăa acestora
decătre
cititori,autoriiau Inregistrat,
atuncicindau considerat
necesar,
şi sensurile
principale
pe baza
căroras-audezvoltat
acesteaccepţiuni
speciale
(veziclaie,isori,
j WJ,
nod,panglică,
turmă.nişoare,
zgomot
ş.a.).Credem
căla Ielar fitrebuitsăseprocedeze
şiin cazulcuvintelor
praţtură,tăciune,
traistăşi vatră.Glosarea
sensur
ilorlorprincipale
ar Ii fostcuatit maiutilăaicişipentrufaptul
că acestesensurtsereferăla obiectemaipuţincunoscute
elevilor.
Dealtfel,cuacesteînţelesuri
eleaparin opereleliterarestudiatein şcoală,ceeaecar constituiun argument
tn pluspentru
consemnarea
lor.
Dinsferasemantică
a unorcuvinte(veziiroâ.Leaqăn,
odor,opincă,
povară,
prinos,
puhoi,
urziş.a.),DREVa selectatnumaisensurile
figurate.Inregistrarea
scnsurilor
propriidela care
s-aprodustrecereacătrecelefiguratear fi fost, credem,
necesară
întelegerii
procesului
sernantic produsşi ar fi dat,totodată,posibilitatea
redactorilor
să punăin evidentă
poziţiastlllstlcă
a acestortermeni.Facemcuaceastăocazieobservaţia
căodorcusensulde"persoană
dragă,lubilă,scumpă"
nu areplural;odoareestepluralulpentrusensulpropriu:"obicctlucratdintr-un
metalpreţios(împodobit
cu pietrescumpe)
; obiectde (mare)preţ; giuvaer"
(DLR,DEX).
în modcutotulsurprinzător,
InDREVaufostgrupate-edrept,rar-subaceeaşi
formă
titlu cuvintecu etimologie
diferităşi sensuritndcpărtate(vezipilă,şall),in timpee cuvinte
unicedinpunctdevedereetimologic
au fostsectlonato
Inarticoleindependente
(vezinivels.n,
şi nioelâs.L,magistral,
-d,adj.şi maqistrală
s.I.,primarls.m.şi primar,-ă adj.).
Pelîngăcalitateadenemijlocită
sursădeinformare
asupraconţinutului
unuinumărmare
de noţiuninpartintnd
unorvariidomenii
de cunoaştere,
DHEVintruneşteşi pc aceeaa unui
utilinstrument
normativ
carearein vederetoateaspectele
exprimării
corecteinlimbaromână.
Estevorba,deci,unnumaidevaloareadc indreptarortografic,
ortoepie
şimorfologic,
comparabilăcu ceaa DOOM,
dar,aşacumamsubliniatmaisus,DREVconstituic
şi unpreţiosindreptar normativlexicalsi stilistic.
Aplicarea
normi incepedela cuvintul-titlu,
careapareinformaliterară(normată].
Formelesecundare
ale cuvintului-titlu,
care se întîlnescin manualele
şcolare,aparInreglstrate
la sttrşitulartlcolului,
precumşila loculalbtabetic
respectiv,
catrimitericătreformele
normatc.
(Semnalăm,
dintreputinelescăpărisau inconsecvcnţe
în sistemulde inregistrare
a trimiterilor nelnscrarea
variantelor
extensie,
tpistaişi transmisiune
ea trimiteri,precumşi consemIlar(' varianteigraficekalharsisca variantălexicală).
In listade cuvinte-titlu
a DREVflgufcazătotuşicîtevavariantelexicale,
printrecareşi dobd,o/eandra,
prav,rumdn.Daciiinregistrareavarianteilexicaleoleandru
ca lexem-titlu
îşi găseştejustificarea,
poate,prinpreferinta
manualelor
de botanicăpentruaceastăformăin defavoarea
lui leandru,formaliterară,Iara
varianteirlllnânprinfaptulcă esteformaexclusivă
a sensului
"ţ.ăranaservitstăplnului
feudal".
doMşi pravcredemc(\ar fi trebuitsă figureze
ca variantealecuvîntului
tobă,respectiv
praf,
iUrcgistrate,
de altfel,şi ele In dicţionar.
In DHEVtoatecu\TÎntele.titlu
cumaimultesllabepoartăaccent,iarla CUvintele
compuse
sedă aeeentul
principal
şi celsecundar.
în cazulmultorcuvinte,
la careaccentuarea
diferătn
celelalte
lucrărilexicografice,
DREVHţinutseamaderecomandările
DOOM
(veziagorei,
apârllzeid,
IÎrh{)[l.
avarie,epitrop,
zeMş.a.).La citevacuvintesintconsemnate
totuşivariaţiilede accent
(vezianost,picup),deşi,abiaaici,uzulparea fi optatpentruunuldinaccente.
Caracterul
normativ
al dicţionarului
seevidenţiază
şiprinprecizările
de ordingramatical.
Fiecarecuvlnt·titluesteinsoţit de valoareagramaticală
normatăprincipală.
La substantive
seindicăgenulşipluralulliterar.Incazulsubstantivelor
careauformedepluraldiferitepentnJ
unulsaumaimultesensuri,acesteasenoteazăpurtîndinaintenumărulsallnumerele
corespunzătoaresensurilor
respective
(vczicanal,centru,plan,raport,termenş.a.).Oride cîtc"ori esta
cazul,DREVindicăprintr·oparantezăfolosirea
rarăa unorplurale(dreplăli,
eternităIi,
luturi,
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matmnri,ordini),formepopularede plural(noroace)
sau consemnează
formedublede plura
(Iunclurişi tunele).
Înlegăturăcuformele
depluralindicateîn DREV,facemdouăobservaţi
deamănunt.La substantivul
monolog,
DREVindicănumaiplurarultnonolotuţe,
Credem
că ma
uzltatăeste forma de pluralmonotoqurt,
aşaîncît.DREV,ţlnlndseamaşi derecomandarea
dinDOOM,ar fi trebuitsă consemneze
ambeleplurale.Credem,
de asemenea,
că formade
pluralnet! a adjectivului
mi, -<1,
chiardacăar păreanormalăîn cadrulsistemului,
nu are,
dupăcitecunoaştem,
circulaţie
în limbaromână.Deşiestecnnsernnal.ă
şi Inarticolul
respectiv
dinDictionarul
limbiiromfÎne,
(DLR),observăm
cănu figureazăniciun citat tn careaceastă
formădeplural5:1apară.(DOOM
ţinecontdeaceastăsituaţie,consemnlnd
numaipluralulmie.
Pentruverbe,DREVindicăformele
normative
depersoana
1saua 1II-aindicativ
prezent
,.
conjuga
reaşi dlat.eza.
Oatenţiedeosebită
fiacordatacestălucrareşitndlcaţtilor
depronuntare
şi scrierecorectă
a cuvintelor.
DREVconţineprecizări
de silabaţie în cazultuturorcuvtrrtelor
carecuprindun
1I1at,
precumşi referitoare
la pronunţarea
corectăa unor cuvinteneologrce
careşi-anpăstrat
grafiadtnIimblle
deorigine
(vezicurie",
design,
ţairplaucjoulc,
kitsch,prespapier
ş.n.).(Esteomlsă
mdtcarea
prommţării
.cuvlntelor
coulotnb
şitaunenttuş.
Totpentruaceastăcategorie
determen!
intraţiIn limbaromânii
dinfonduldecuvinteinternaţional,
DHEVindicăşi variantele
grafice
(veziasiqro,
cartă,etos,picup,stres,iailortnm
ş.a.),
în concluzie,
in pofidaunorlipsuricarenufostşi caremaipotIi încăsemnalate,
lucrarea
In discuţ.ie
esteo realizarecertăa lexicografiei
româneşti.
Prinbogăţiaşi varietatea
Iexlcnlut
Inregistrat,
prinamploarea
datelorexpllcat.ive
de o deosebităţinută ştiinţifică,
bazatăpc o temeinicădocumentatie
la zi,DHEVrăspunde
nunumainevoiideinformare
a elevilor,darşi a
tuturorcelorcarevorsă-şimsnşească
intr-oformăcorectăprincipalele
noţiunidintr-unnumăr
important
dedomenii
alecunoaşterii.
Şidinpunctuldevedereal organizării
materialului
lexical,
DHEVesteo lucrarecumeriteremarcabile.
Prinatenţiaacordatădefiniţiei,
valorilor
semantice,
indica-pilor
de domeniu,
de circulaţie
şi stilistice,
precizărilor
ortocptce
şi ortogratice,
setinde
cătreconstItuirea
unuicorpuscuvaloarenormativă,
şi,Înfond,forrnat.ivă.
în felulacesta,DHEV
esteo lucrarecareîşionorează
m modexemplar
scopulpe careşil-apropus.
RodicaRadu.
Centrulde Lingvistică,
IstorieLiterarăşi Folclor
Iaşi, sir. Codrescu,
nr. 2
HELMUTH
FRISCH,BeiirăqeZll deti Beziehnnqet:
ziuischen
der eurcpiiischen
urui
da runuinischen
Liiuniistile.
EincGescliichle
der rumiiniscben
Linquislik
des19,Jabrhunderts.
Hauptsttauusujeti
der Sţsruchinnssenecliaţt
im I t), Jahrhundert,Studienverlag,
Dl'. Norbert
Brocklueyer
Bochum; Merid.laneVerlagBukarcst,1983,324p.
Autoruldirţ.iiesteun pasionatcercetător
al istorieilingvisticij
româneşti
şi alrelaţlllor
saleculingvistica
europeană
şI mondială.
SLudiile
saleanterioare
sîntelo(vel!te
1nIlcestsens:
B.1'.J1asdeu:CIIl fonela/ore
delialinguÎstico
1'1ll11ella,
In "Kurierder Humăllischstudenlen",
B,1974j 1\)75,BoelmlIl,
Xerodruch
desH()!1lan.
Semir:ars
derRuhr-UlJivcrsităL
Bochum,p.11
---·12;
DicAn{iinge
der1'llmanischen
Spracbwissenschaft,
in "Historlographia
Lingnistica"
V,2,1(2,
Amsterdam,
J978,p. 59 108; Bemerlmngcn
zur rwniinÎschcn
Lexikographie
UIldihrer
Abhiingigkeil
VOil
allgemeillcrcn
spraclm:issenscha{WclIen
Baeichcn,
în "Kurierder Bochumer
Gesellschaft
fiirrumănische
SpracheuudLiteratur",11,1979,p. 40-- 44.Carteape care()
prezentăm
seInscrie,
deci,pe liniaunorpreocupări
IllaivechialeautoruluişiseremarcăIn prImull'indprintr-obogatădocumentare,
o cunoaştere
profundă
a lingvisticii
româneşti
dinsecolul
al XIX-leaşia relaţ.iilor
saleC.li
lingvistica
europeană.
Urmărind
evoluţialingvisticii
româneştl
dintr-operspedivămailargă,aceeaa stadiul
!li atinsdelingvistica
generală
şi comparată
In
Europasecolului
al XIX-lea,H.Frischareposibilitatea
să remarce
cOl1vergenţele
şi divergenţele
dintrediferitedoelrine
lingvistice
româneşti
şi celedinaltepărţiale Europei,
să relevecee.'1
ee
estenouşi preţiosin lingvistica
românească
şi ceeacc esteinfluenţăsaurepetiţiemetodologică
sau teoretică.
Carteaconstădintrei maripărli: 1. Die mmănische
Sprachein iluslăndischen
VIlter.mclmngen
(p. 32 67), II. Europăiscl!e
Geislcsslrămllngen
in dcr ruJllănisclIen
Plzilologie
(p. 68 1(3), III. Die rwnănisclze
Lingusiik
iminlernationalen
Verglcicll
(Ietzles
Vierleldes
19.•lalll'lmlldel'is)
(p.164- 272).Primaparteesteprecedată
de o vastăintroducere
undesint
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p,::r;:l'O
;
..p,rinc%jPii1e
(p.1.eorefJeeşi·
,1 22) B.metodologlce
Konieptiotielle
UÎillleilullg:
VOl'cnlscl!eidungen
A. Theorei.isclu:
(p. 22 - unâ
:11),Iar
.methodische
parteaa
1 esteurmatădeconctnrit
(Schlussbetractuunqen,
p. 27;{ 28(1)deun indicedelIl1/01'1
eitalî
tAutorrnrcqistcr,
p. 284-200) şi de o vastălistăbibliooraţ
ică(Litcratnroerzeictm;n.
p.2!Jl
321"),
Lucrarea
nueste(aşacumsearatătnIntroducere,
p.22)nici.o
europene,
urla celeiromâneşti,
deşimateriafenomenelor
discutatetme de o istoriografie
a lingvistidi.Estevorbadefaptulcăautorulnutratează,pcdeo parte,toateproblemele
lingvIsticil
secolul
al XIX.-lea,
ci numaipe aceleacareau avut ecouin filologia
rornăucască,
iar, pe
de altă parte, nu s-a putut ocupa,1n limitelescopuluipropus,de toată problemath:a
Ilnavtsttcă
' spcctîlcromânească,
el numaide acea partea el carea jucat un rol In lin..
g'H:t"Ht.
Observind
că relaţiiledintrelingvisticaeuropeană cea rornâneaseă
s-au
un slab interesdin partea Ilngviştllur,
H. Frischconstatăcă Inlucrărilede
Istoriefilingvisticii
scrisede uniicercetători
străini.
(caelepildă.G.IIelbigşi II. Arcus)există.
foartepuţinedatecu privirela lingvistica
românească,
prcdomtntnd
impresia
că aportulei ia
dezvoltarea
Ilngvlstlcll
generale
ar fi o cantitateneglijahihl
. Autorul
aceastăidee,su
blmiind ortgtnatltatea
gindiriilhrgvistlc«
a unorlingviştiromânlea
IUdnlescl.t,
T,
Ctpartu.B.1'.Hasdeu,L. Şălncanu,
A.Plrlllppldc
şi alţiişi contribuţia
lor la dezvoltarea
lingvisticiigeneraleşi a filozofici
Ilmbil.
Pentrua apreciaobiectivdiferiteleteoriilingvistice,
Helmuth-Frlscn
meloda
comparuţ
iei,atit pe axa orizontală,
adicăcomparaţia
siacronicădiferitelor
teorii.lingvîstkc,
cit şI pe axa verticală.adicăcomparaţia
diacronică,
dupăurrnătoaroa
schemă:
t A TeorieB TeorieC TeorieD """
A' TeorieB' TeorieC' 'Teorie[) .,...,
Il" .....
Timp AUTeorieII" TeorieC" 'Teorie

axa
Relatiiledintreteoriisauinfluenţele
unoraasupraaltorapotil
orizontală
saulJCcea verticală,
atît celedirecte,cit şi eeleindirecte.
De
fiepot explicaatit printr-oInrlucnţădlrectă(A""'" C'), elt şi.
(A"....;.B"-*C"-,C')
saudiacronlco
..sineronieă
(A""'"A'-,>B'
..·C'). Astrel.daci'tse urmăresccăile
sau curentelingvistice)
princarevin in contactdiferiteopereale unorautori.diferite
ceeace priveştespa:ţiUl
se obţ.ine
o imagine
complexă
privindfenomenele
comparate,
(A,!3,C,D
..), cit şi timpul(A,A', A' '. A"·..._.).
Pornind,decidela acestepremise
metodologice,
autorulse
de cercetările
străineprivindlimbaromană,arătîndcă interesulstl'ăiJoHor
începeodatăcu constituirea
romanisticiî
ca ştiinţăde sinestătătoare,«led o(13lti
1n'tDrez,ci multinainte,cîndistoriciil'eeUl,Ose
importanţaiimlliiromâne,atît
'.1iHe
de baleunÎstic{t
sau sl<:1vistieli,
cît şi pentru eele de istorie
exemplu,
din 1774al lui J. Tlllf'nmalll1privind
istoriaşi limba[,jbanezilOJ'
şi vlahiîO!'
a rO!n{Jni!or],
In UnUauclinngen
iiberdie Geschicb/i'
deriltlich,n
Leipzig,17'7"J).
Estepe larg diseutatăapoIromil.na
din MiIluidal
ee;oder
8,praclllinlmndc,
InitdemVale,UnseralsSpracliprobc,
Berlin.,
180H,
:1H17.. ca.!·c
nTezil1tii,
sI)eclal
In editiadill1817,
"elncnZusammenhang
zwischen
elenIdeende
A.r'del
eani'î.
uud
iOl.u5srrurnănlschen.
Entwid{lungen"
(p./l1),în specialprin adivitntea K.opital'
de ril.s"
pîndirea gindiriireprezentantilor
ŞcoliiArdelene,
mal ales rJ.lui
î\;Iaior,!n
Apoi,în cadrulrOlllunistieii,
românal,ste din ee în Ce mai mult luati! ca PUl1"t
rel'erinliî,inceJJ1nd
eu Haynouard
(iSi().--j 821),Diez,A, Fuchs,
Scliuehal'dt.
Fr. Miklosich,
G. Wcigand,
Vi.Meycr-Liibkc
şi alţii,eăroraautorulle
concepţia
ş.lle evalueazărezultateleşi influenţaaVlll:lasUpradezvoltăriiulterioarea lingvisticii
romanice
sia celeiromânestL
Parteaa II-aesteeOllsacrată
modUlui
l.ncare reJ'h,etă
eUl'putel!'
spirituale
'europene
in fi!oiogiaromânească
din secolultrecut,
eu Ideile . . (reflectate
111
gramatica
elin1828a lui Heliade)şi continuInd
cu
rativ-istoriee
asupralui Cipariu,Laurlan,Heliade,L Maiorescu,
eUanaliza
raţionaliste
dinsistemele
ortografiee
alelui A. Pumnul,T. Maiore.seu
şi T.
cu concepţia
raţionalistă
şi romantlcă
a lui T. Cjpariu,!.nale cărui Prim,ln;;
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scripiuta(18,17
.- 1848)autorulvedeatit un document
cu
delingvistica
historlscb
e
românească
la. mijloculsr-colutul
trecut,cit şi "eliewichtlgst.o
Crammatik
der rumăuischr,n
Sprnchc " (p. lG:l).
Parteaa III-a(şi ceamaiImportantă)estededlcatăjingvistieii
romăncst
l din ultimul
p,fertal veacului
trecut,cumpara
l ă cuceamondială.
AiciautorulareprtlejulGfl,toataIn relle!
originalitatea
ideilorluiAI.Lamhrlor,
M.Gastcr,Hasdeu.L. Şiîinc<Ulll.
II.Ttkt.in,
A.Phiiippide.
Astfel,Al.Lambrlor,
-dcrersterumânlsche
Ftumanist.,
dcrIconsaqueut
cliczeitgellossJclIen
roma
nischen
Forschungen
vonDiez, G.Paris,NIussaJ'bl
u.a, beri.'lclesichti.gL"
(p.
are.mer
Itutde
l'lfi formulat,porninddelaprincipiile
ş('o]iincogramatlce,
unelelegifonetice limbiiI"Oml}l1f
.•
de a fi explicat:;;i.iinţ.jfic
unelef'enuruene
fOlletice
(de pii(I("pali1talizarea
labiaJd.r.r)
,i<l" a fi
tutrevăzutposihlhatcaIormulărfunor"legiscmant.lce",
caresiî.surprrndă,
după modelullegilorfonetice,
schirniiărilur'
în .seluninc::na
cuvlui.elnr
{ceeace dep,lşea':
prirH.'-.i-·
piile
Ivalnl'ndgîndirea
l.ingvistiC[l
ti'lui B.1),fbs,(leu,II. "Frlseh
rernal'cii
Iapt.utc'ţlsavantul
rnrnâneraî,nc}''t
dintlnlJJul
vietHrecunoscut
pepl.minternational
«aunutdinceirllainJariHn·
iuspecia]datorH:;J
tCGrlei
substra
tulci SUf)f[]str:)luhd
1 adst.rat.ulu!.,Bereits
zu se'iner
galt1Tn,sdeu
auehinterna
!jona-!
!lIsfUhrerH,Lr
\Vlssenscl1nfller
:,-lUt
dernCebietder SlJbsfr:l
t?
theorjc\'vasz.B,vonBnndOl1in
de(:o1.ulena.y
îl.llsdtilcldich
vdrd." 18U).Pr"incipi
e
deUnglIisUcâ ('st,eIllc-rarea
repl'cz,errtatl'\/;\
a hd
ljrincaT('
r(jrn1n-e.ase
ti
h:('fun
înuinte.Ia nu
aratăa,utoruI,
lILU1J;jj
{)jntcZ{1 a leodlloT
dorn:i·
nante:J.lettrnpuhli,
ci(}open1.
CllfOCi.rte
rnulteideiorigInale.
intrecaredH:Dtonlia
,.Hrnba
in con,4.rctoHJhl1bain abstrudo";
carepoatefi conlpaT1ti
{:lieeaa lu.11". de
])arole._-fAJngae,
devenităcelebn);SalJdiho-I:oul'ia
l,co.ntirnritalc
anatetic3'\
o excch'ntlsÎr,tc:ul
a teorieia.rborchd
g\)1!er!logic
luI Sehleicher)..
a teorIeitJnclelor
(a lui
,j. Schmidtşi a lui Scltuch<rdt)
şi a tradiţiei
TomDneşti
în problemaeontinuitii\iî
l.iilgvistiec.
Deasemenea,
Hasdeueste apreciatca deosebit
de
in ideiles31eprivindlimba
nafiono/ă,
granitele
regionale,
limbaalTicsÎccafr1,
limi'aroc!ifu,!i specia]prinIC'iriacirelllo!ifi
r'llvinlc!vl',
etl.ret'llprtnde
în genncneLoi:iuLca
de, Falor!.rliil)lingvistica
StHlSSurian1
enlHr
sintf:1grna
;,vnJeur
de la SalJSS1.1re
atnlntt:ştede !;inta,grna
,,\Tlloare
intrinsec.ţ,"
folosităde
astfel
'lVerfolgtrnanden Gedanken
\veJter,
so kornnlt
:rOi.1n
in dieNiihedesSau3suresebeH
cler,Ia iJHCh
z\vcil\1ornente
uIJlfa!3t,
dje'signUieation'
unddL:Jcppositioll"
derEinlleiten
llutcrcinander" :JJ7).
Tt"aptul
că gindIreaHng\'istjct
deosehitd{ or:i';int:1Hî
a
lIast!eunua
e!jJe,rJ.te
şcolI
este explicat{le autor i)riTl
dOl1fl!T10live:
de
trdusâ IJî1ul
aziin nici i'irnl)ii
de circllla\Je"
a r;}rnas
necHuosQllt;:\
in aTara.
grHlti\e]()l'
H.oln:lnlci ;nlcJ'f'}'jul
Hng\'i,şLilor
seconcc:nlxcaz[
int.ep1.nd
cusecolul
fostrtIasupra
cnsisff.:.'tn
(p. j, studiulc11aeronlc
;dlhnbHtiind
untirnp.·PriITl.ul·/din
celedOl1l
rnuUve
e.3teîntr-adev?ir,
real. .AIcioHea
,Î.ns(i
trelYiJie cu rezerve,c:'ieişlj
vedea.
lirnhncannsis-tern
chiar(iacăelfoloseşte
sintngma
tol Qfilwni.c
("Orice
lirn1){l
esteUIlloionnunic,
tu care.toatese [I,fltl1:n
ef.i.1
1118.i
strîn:;;'i
c01'clnliune;;,
T-JasdeLl
op.ci!...p. 7) fonrrulare
carearninteşt'2.
deceadernai Urziu 1"(11
;:;aus';'lit:e
.,iLrnba
esteunsis-Lern
in
seintercondi:;ţ?ţ:ioneazAi').'De
aSern{l!eH_.
în fornlullri 111cn11c
rnaisoci;;d
cuHlnbaH
op.cit.p. VJIh
11:,J.sdeu
:u1tlclpă
doctrinasaus,urial1
sociologiel
rrancezi.
I·:lcvn11ull·I::1sdc:1J;
L,.Şdn!:U.1uJ <:tprechd:.
la .last.:J.
S3valoan,ln eeCrl
celJdveşlefforturBe;}c;cstuia
privindcreareH
se111d.seolog1eL
Carte;lacesll.daluccrr;a.re
asuprI}
lUnbiiTOUllllU:
(1887)antIcip?j.
rnnltctiInprJncipii.le
;,lnHintici"i,
jar anlol'ulej
Jnlet.ndctol'
al a.u:',stcl
djf:,dpline
: ,.1inelen';
jedenf311s
erstJOJ;lhreEl:lCh
dernEl'SeJl.e.lll;:;;
tell Ls.'-,'ai
de si'IJU"uzlt.qve,
nudesn111SS
\"-'ol.d
geschrieben,
,haLte,(h}Si:
SChI
-\\T2rk
'\vcder,
ruiLPlnern
"\Vo1't
er\v:'ihn'l.:
\\'iTtr'
(p.
batUla ls/oFta
lingvisticii.
{>'i
li!n!,'",;'i
i'n,'!!,'","!,,'i
{Istoria
FonU';It('';;li,
Joia
!.:Snt
irnpl'urnutni.
('.
irlOts
din
nui11188:1,
('.iîn j
taselucrareasn ca tcz:\ide
Prh'l
JHlnere.
hlpU.l1Ct
Ş;l:ineanu
in1887:...D.Dll.rmesteter
a ajunsînll11elr;
puncte
; np. p. 25·1)odgtoalităţii
gîndirii
lingvistIce
a._selnantieia.nul.ui.
l'orfliln
independente
faţ;lde ceaa lui Darmestcter
saua liii Bn\:tl.
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o demonstraţie
oarecum
similarăsefacein legăturăcu concepţia
desprelimbăa luiA,
Philippide
şicuprivirela originalitatea
cărţiisalePrincipiideistorialimbii(1894),
privităuneori
greşitea o aplicarela românăsauea ilustrareeu materialromânesc
a lucrăriiPrinzipten
âer
Sprachgesehic11le
(1881)
a lui H. Paul.H. Frlschconstatăcă pînăacums-auurmăritmaiales.
asemănările
dintrecartealuiA.Philippideşi ceaa lui FI.Paul,dar11U
şi deosebirile,
caresînt
numeroase
şi esenţiale.
Prinacestedeosebiri,ccrcet.ătorul
românsedovedeşte
a fi nu un TICOgramat!«
tributarideilorlui 1-1.
Paul,ciun savantcaredepăşeşte
limiteleşcoliinsogrnmnttce
,
unbuncunoscător
altuturorcurentelor
dinepocăşiunspiritcritic,remarcabil.
Astfel,spredeosebiredeII. Paul,A.Phlllppide,porninddela diferitele
tipuride schimbări
lingvistice,
îşistruct ureazălucrareadupăprincipii
debază.stabilitede el; principiul
comodităţii,
al clarHicării
cunoştinţelor,
al transformării
intentiona
Le,în funcţ.ie
de factoriipsihici,fizicişi Iogiclspecillci
şi tn funcţiedeelementul
conştient
sauinconştient
caro-lpresupun.
Depildă,principiu]
comodităţiiestevăzutdePhilippldc
dreptcauzăa 14feluride schimbări
lingvlsttce,
in timp ceH.
Paulîl invocăo singurădată,in succintul
capitolconsacrat
schimbărilor
fonetice.
Însădeosebireafundamentală,
scoasăin evidenţă
deautor,intregîndirea
lingvistică
a luiPhlllppid
e şl cea
a luiH. Paul,constăîn moduldiferitdea vedearelaţiadintrelimbăşi gîndire:pentruH.Paul
limbaşi gmdlrca
seconfundă
plnăla identitate("Denkens
indcnFormen
der Sprachc"),
pentru
A.Phtlippldc
"gindirea
existăin modindependent
de limbăşi înaintede dînsa"(op. cit.,p.
285).Dealctşi principiul
elarifieării
cunoştinţelor,
formulatde Phllipplde,
careia in constderatienu numairelaţiadintregîndireşilimbă,eişipe ceadintrelimbăşi cultură,limbăşisocietate, limbăşi individul
vorbitoretc.,adicătoateIorl.cle
spirituale
caretrebuiedescrise
şi analizatepentruÎnţelegerea
limbii.Aceastădeosebire
nu estededetaliu,ci deprincipiu,şipeease
bazează!ntrea operăa luiPhilippide.
Ea esteelocventă
pentruideeasusţinutădeH. Frisch
că ..dasBuehvonII. Paul,in Rumănien
nichteinfuchnachgeahmt
odercompiliertwerden"
(p.272).
Toateacesteevaluărişi aprecieri
obiective
aleorţglnallt.ătit
gîndirii
lingvistice
româneşti
elinperspectivă
europeană
faccalucrarea
luiH.F1'i5c11
săseînscrie
printrecelemaiinteresante
0:11'apăruteîn ultimiianiîn istorialingvisticii.
generale.
Ea estedeun realfolosatît cercetătort!o
r
români,caredorescsă aprofundeze
problema
relaţiilordintrelingvistica
românească
şi ceaeuC.
ropeanăsaumondială
in secolultrecut,cItşi celorstrăin!care,neştiindromâneşte
şi neavînd
accesla lucrărileromâneşti
de istoriea lingvisticii,
pot apreciaastfeloriginalitatea
şcoliilingvisticeromâneşti
şi contribuţia
eila dezvoltarea
lingvisticii
europene
şi mondiale.
C. Frt'lncu
Facultatea
de Filologie
Iaşi, Calca23 August,nr.lI
CATIIERINE
FUCHS,La paraphrase,
Paris,P.U.F.,1982,184p.
o subtilădialectică
a fondului
şi a formei.a conţinutului
şi a expresiei,
acţlonează
producerea
parafrazet,
sustrăglndu-sc
conştttntet
subiectului
vorbitor.Propusădeanticica
ciţiupregătitor
in retorică,parafraza
esteprezentată
în volumul
defaţă1caun fenomen
omogen
prinintermediul
căruiase manifestăo caracteristidi.
esentialaa proceselor
de enunţare:
dtncolode secventa
de discursenunţată,toate celelaltesecvenţe"posibile",
deşi eliminate,
continuă
să acţioneze
şi să vibrezepentruemiţător;oriceenunţse proiectează
pe un îundai
eareIasăsătransparăîntregulmecanism
alproducerii
saleşi,In acelaşitimp,interpretărilesale
posibile.
Dimensiunea
paratrasttcă
seaflătnscrisăin centrulactivităţiide producereşi receptare a limbajului.
Celepatru capitoleale cărţi!(La paraphraselinguistiquc:
probUmes
mCihodologiques,
La paraphrasc
linguistique:
problcmes
tllCoriqucs,
La paraphrase
comme
jllyemeni
mi:talinyuistiqued'identif'ica!ion,
Leseonditions
dujugemeni
depal'aphmse)
cond\Jc
cătreinterpretarea
mecanismului
parafrazărH
în moduldejaenunţat,prinintermediul
a douătipurideabordare.
Deşi
prezentă
tn sLudiile
deretoricăşi,într-omaimicămăsură,inceledelog'ieiî,
problemanu a COTI,;
1 Parafraza
a maifostabordatădeautoaretn citevaarticoleşia constituitsubiectulunei
tezede doctoratde stat: ParaPhrase
eitheories
du lallgage
; contribuiion
il unehis/oiTe
des[Morieslillguistiques
coniemporaines
eia la constrnction
d'ulletMorieellollcialive
dela paraplzrasc,
Universite
de Paris VII, 1980.
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stltulto preocupare
pentrugramatică
dincolode nivelulcuvintului
(sinontmta
lexicală);interesulrecental lingvisticii
pentrufeomennlparafrazei
esterezultatulfi trei direcţiiprlnclj:.,
e
în cercetare:
- dezvoltarea
preocupărilor
legatede tratamentulautomatal limbajuluiş-[al
textelor(intorrnaţ.ie
unicădincolode diversitateaformuIărilor);
- studiulsistematical
relattllorsintactice
dintrefraze(lansatşi dezvoltatde gramaticile
transformaţionaJe)
; -- lărgireapreocupărilor
lingvistice
în materiedesemantică
(dela cuvîntla frază,chiarla text).Primeledouăcapitole,
precumşi părţidinIntroducere,
sîntconsacrate
reurriril
opiniilor
maivechl
saumainoiprivindparafraza,
reunireselectfvă
carebenefl.eIază
şi de interpretări
nu o dată'
crit.k.e
. Sereuşeşteastfelo situarea problemei
2şi sepropune- simptomatic
pentruetapaactualăfi studiilordesprelimbaj-- o abordareunitarăa fenomenului
paraf'rastic,
cu scopuldegajăriimecanismelor
salefundamentale,
independent
de nivelulla caresubiectul
vorbit.oredecedeazăşi reforrnulează
enunţuliniţial:"...nousproposerons
tine apptocbe
enonciaiivc
duphi-.
nomene
parapbrostique.
Precisons
quc110115
tcnterons
detabltr.nonpasunetheoriepart.lcullera
dela paraphrase,
maislesconditions
d'unetheorisation
ltuguisttquc
decephenomenc,
quitienne
comptede sa dtmnnsion
d'activitede langagc.Aussi,u'adopterons-nous
pas la demarchedeslinguistiques
formelles,
quicherchent
d'nbord[1decrircI'equtvalcnce
linguistique,
euIanguc,
entredessequences
constderees
d prioricomme
paraphrastiques
..." (p.87).
Abordărlle
lingvistice
recente(Jakobson,Chomsky,Harrts, Rcy-Dehove,
Carnap,
Culiolt,
pentrua citadoarcitevanumedintr-unşir de cercetători
ale căror consideraţii
despreparafrazăprobează
importanţa
subiectului)
sintrepartizate
deautoarein douăcurente:unul
cudominanţă
sintactică-repert.or
ii alecorespondenţelor
regulate,
disponibile
Insistemul
limbii,
Intrefrazesimţiteintuitivca avîndacelaşisens=-f'ărătntrebărt
asupranaturiiexactea acestei
idenLităţi
şi asimlltnd
sensulcu informaţia
oblect.ivă,
şi celălaltcu dominanţă
'semantică,
distingind
in analizarelaţiilorsemant.ice
careunescparafrazele
o invariantăsemantică
pe care
vinsă segrcfcze
diferitemodificări
semantice,
conducînd
dela un "acelaşi
sens"la un.riltsens".
Ambelecurentemanifestă
tendinţade a limitagraniţelefenomenului
la sistemullimbii,fără
a considera
rolulsubiectului
vorbitorInstabilirea
relaţiilordeparafrază.
Propunlndu-şl
depăşirea
separăriinct intre parafraza"lingvistică"şi cea "nelingvlsttcă"
sau "extralingvisUdt",
prezentul
volumconfirmă,cu mijloacele
analizeilogice,interpretărimaivechiîn care1şigăsesc
loculmultiplele
ipostaze
funcţionale
alefenomenului
analizat(DuMarsais,
1730,Feneloll,
1718,de exemplu).
Contradicţia
fundamentală
a parafrazel,
transformarea
progresivă
a unui"acelaşi"
(sensidentic)într-Ull
"celălalt"(sensdiferit)se manifestămaiconcretIn sinonimie
şi rezolvarea
propusăpentruacestnivelpoatefi extrapolat:l:
fenomenul
sinonimlc
corespunde
posibi1ităţ.ii
unorpunctede vederediferiteasupra,aceleiaşi
realităţi;stabilitatea
referenţ.ială
fondează
nucleul
semantic
comun,
diversitatea
punele]ol'
devederedănaşteresemantismelor
diferenţiale.
Opoziţ.ia
Intrecaracterizarea
parafrazeiin,termenii
Identităţii
semantice
şiceaîntermenli
echivalenţei
semantice
estedenunţată
cafalsă,daffiindcă:
"s'ilestindeniahle
quelessequences
linguistique
nepeuventjamaisetretotalementidentiques
(maissClllement
equi'valentes),
el1revanche
il est(,galement
ineontestable
que.dans/leul'
activite
paraphrastiquc
en situation,lessujetsles traitentcommesi ellesetaintldcntiques
: dansune
telleperspective,
il n'y anraitdOllC
pas!ieud'opposcr
identiteet equivalel1ce.
ll}aisil faudrait
au contrail'e
distingner,
pOUl'
rnieuxlesarticulel',
equivaIcnce
eu langueet identification
dam;
1'usage de la languc" (p. 57).
Pe bazaunui.CorpllS
discursiv
specialseledat (printrecareciorncle
pentruun studiu
asupralui Snlnte-Beuve
aflatein manuscrisele
luiProust)seurmăreşte
Incefel diversele
realizărimetalingvistlce
a.lepredicaţ.iei
fundamentale
X 0.=Y sînt eiectivvalorizate
în producţ.iile
discnrsive.
Textelepropunreformulări
parafrastice in senslarg ale uITnitext sursă;
.ctivitateametalingvistică
subiacentă
acestorreformul1'tri
transpare1ntoate ţazurileşi face
obiectul
unordemonstraţ.ii
prinformalizare
(p.116Ş.li.).Estevorbadeunprocesdeldentlficare
dinamieă,
efectuatăde un subieetîntr-osituaţ.ie
dată şi nu de o relaţiede identitateirnpusă
aprior.ic;parafrazase produceca rezultatal unuianumitprocesde comparare
a semantismeIo!'
şi de ştergere
a diferenţelor
considerate
non-pertinente.
Judecatade identificare
semantieăpoatesă aibălocla maimulteIlivelede interpretare,
de undediversitatea
realizărilor.
în
ultimulcapitol,consacrat
tocmaicaraelerizării
acestornivele,sIntdistinsetreiseriide procese
de "anulare"
emallÎnd
de la subiectul
vorbitor:primeledouăconstituie
interpretarea,reconstruireasell1alltismelor
celordouăsecvenţe
ln contact(X şi Y),ultimaaparţinecomparaţie!
I
2 Seconsideră
deobiceicăo frazăsau\111
textconstituie
o parafrază
a uneialtefraze(sau
text)dacăprimelerefornmlează
conţinutul
celordinurmă.Autoarea
seîntreabă:"... comment
expliquer
ce quiapparattcomlIle
unecontradietioll
: par quelglissement
ineontr6le
la reproduc/ion
ducontel1u
peut-elle
setrasformer
endeformat/oI!
ducontenu']"(p.9).

JdenUflcăi'H
acestorscmant.isrue.
în >fllclliza
lor detalitlUI
(p. \2')----liO)se ţineseamaconsccveutde principiul
anuntatinitial:uivclel
e posibile
deinterpret.are
sîntconsiderate
ea In!:\nţulte.
dela cel
lingvistic
(legatde [urină),la (:e1mai
puţinliteral,acoperind
patru
paliereIocutiv", refcrenţ
ial, pragmaticsi simbolic,
Sîntinduseîn procesul
globalde pararrazar«,
curelevarea
diferenţelor
spN:iflce,
o muttitudtnedemanlfcstăr].
dela restituirea
a ceea
,:e fost"dejaspus",a ,.modurilor
de a spune", a 5en5\11ui
a ceeacea fostspus.(cu lnl:erle·tntreo situaţieşi alta),pin.l't
la cazurileIncarevorbitorul
tindecătreunanumittip(lercspentruca in realitatesă pnl(:tiecunnlt.ul..- exemplul
pastişej--.lntr--un
constant"fI!i-te-vino"antrontud
expresin
(eare se ('anUlpe
şi conceptualizarea
(carese prfî.:lzeaz.J
pe măsurăee aVanSeH:litCi'i'ut('I.rca).
în toate cazurile,subiectulreceplorauuleazii
distanţ.d.
scmant.ismul
produs!reconstruitşi sr-rnantismut
viznt, situaţ.ie
sislematizaU\
prinreprcformalizată la 14\1,carosurprindeun dubluprocesde recunoaştere
(pentruX
şiY)şi
de rcf'ormulart:
în funcţieinclus
iv de contextulin care se produce
enuntarea.
Finalullucrărl].selnna,l1nd
existentaTlnUI
ansambtu
de preced
'..e cruCprinsubiectulrecept.or
referentulvizat (clnro],1l1
unui pammdrîsttuattouall('xtl'Hlinqvisti'l
imaginen
despre desprecel;llalt,credinl«.reprezentL\l'Î),
l;\rgestlpromltătorpu,p!"'i\';-!
{t'J·c(':t.irîi.
Acnratutca
analizcişi,
J.f:iO
de t il.Iur!de referiJ1t{t
dinl:dc'hliografie
conduc1<1
a vfdea.Jnafirmaţiaconform
.Jecaractere
preconsctcnt
del'acLiviti"
PiU'E\p:im'lstic[lle
ser.riten ocuvredansioutţirocessus
enonciafif',
c'est-h-dire
danstont proee)s'J:s
·de
011de reeonna:issanee
de st:quenecs
linguistiqlles
par des(nonciateu.l's.l
(p, 1'72,j
lH1'Obiectiv
u,.rnbiţJoi.)1
spreatingereacttrul!.-\.
vollunulde 'fatăesteun prIlTl
pas,
Oanal)opdtda
F'aculiatea
de Filologii.:'
laşi, Calc<.l
23 ,.4.u[lust.
fU'• .li
,Dl\.CO.HO::Vll;IA,'ls
.JHhrlJllcl1
ftir (jstl1cbeLaLinitiit
111'.
f),1\"179---1980
..herausgegeLJeJl
'vonPaul 1\J:iTon,
VerlagIZa!'ll\lber,.I
J?reihuq.{
/11fnlcb.t11

Anuarul"Dncoromania"
este,in
iniiatorlliuisău, profesorul
Paul'VUrm, n.1.lmalun omollim
ci un eontilllwtor
al importantei
publicaţiistLintifiee
('.lujenc,
ap{llTll,\
cDndrH'erea
lui
în.tre1j21 - 1948.I)rezentlpublicaţief:stestrins
activitateasociet:\jj
tol\lihai
J'nlinescn"din
eentl'uuni'Ycf},it:lt
îstorhlculturaşi Hrnhn.
roul{\n{i.
se bucurii<ieun interes
densel)it-Prhnul
n1.un;:ir
arruarului
a apărutîn197,)şIa reunitcontrUmtiileeelde-al
Colocviu
,IlSocictlllU
"Mih,li
l:minc:icu",
cu
ten);)
DaziciI.
naeil
dan
Edikl
lJm
(271)
wai
(lic
Enistelmng
des
I(JJmOllls:eÎ1eH.
l'\urnţirul
', a avut ca ten11cenlrLd{1
yiata si operalui J) Cantcrnir
(hlcrrll·i1t.
eehd.de
al
)(Jca
!.irrnfit(arele.
l1llrnerc,
..
rcnunll1{d
lt
grupare,a
teln.aUcB.
,strictft,
p,'iJblJ.e8."lUf,?·f\l:'
de j};tor1e
Cll111U':d,
l1ngvl)tlC[l,
folClorsi
Ton1âneîlsc1
Sel1lnate
Jl;::.tun
a\l1ntistrăini.de nurneprestigîolse
:1.1(>.
şLiintei'
: .LA....
Arrnhruster,
V. .l\.r'vIrtte
A'v!'aull\L
,
'" ",'
p, Carlrnan,
V. (:ândear
N C{):nstantin.ef.cn"
... Cosn1a:
Donat,
Gosl.3f',
vL "Uieseu,
D. MoJdovanu,
M.Morarl1,
P. Miron,M.. :Vlalil,a,
l'npu,
M.
-:VI.Pop, D. Pop,Al. Hosetti,LI.
IL Teodorescu,
D. 'Tudor, Vulpe,Al. Zub
J\.p:irut
inlH83,nUlni.:rul
ciucial anuarul1ti
estededicatîn in!:l',fgirI1e
nrn,fesorulu.i
l::ugenlo
Cm:nin,
en
ia ÎlllplinJrea
(27iulie,1981)a vlr5teide f>f)
de ani.
"nmi\rvInein-con..
Unnarea
celor volumeomllgiale
Logossemanlicos,
oferite.de
şi prieteni eonl,inc
citevadinlucrările
pentruColnevlnl
on1aţjalcare trebuia se Un{tla
Cuvintul
"tnain.lc,
Sf\t:nnat
d
l\/fînH1,
jalonen.z:?'t,
intr-UD
iJonaniversa.r,
deveniriizlnLH:.iUJnate
SpI;ctacliJo;J.se
a,11ustruluisfn/!xnt
de originerom{ină.
/\'luploarea depI'eC'Cllpiîri
Eevldeşteşidinbibliografia
opereisale"lntoCHtită
de J ens l ..iidtl:.eşi
F\ill[;macher
ÎntrucItlirnitc1e
jUdec,lţijde parafrazăinclud,ca semallUSn1e
mallIlultecategoriişi"în paralel, limitele clmP:llui
"lingvi&tk"
fi!)
cuIlrogrcsele
generaleîn analizacOlnunlcării
prin limbajnutural.
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în urmaillvestlgaţiilor
dearhivăşIa .:ommlt5ril
publicaţiilor
epocii,Z. Stngeorzan
delimitează,
tn articolulPoezie
şi cultură,Inceputurile
literarealeadotescentulul
şi.ttnărululCoseriu,
marcatedeneliniştea
efervescentă
care-Iva caracteriza
intotdeauna.
loculsăutn climatulcultural
creatîn anii':3\J-'4.0în jurullui G.Ciilinescu
şi al J urnatutuisăuliterar,unde Cosertu
poeme,articole,
recenziişi escu\'ide criticăliterară.Estereprodusă,
alăturide citeva
fotografii
dupădocumente
de arhivă. ttezade examen,Formeverbalecu valoarestilistică,
lucrarein carese manifest
it o
mnturltatede gindireşi o mareuurinţă fi dlsocierilorla ttnărutstudentde 19 ani.
Tematicadiversăa lucrărilorcontinuteîn acestvolumacoperăcitevadin multiplele
sferedepreocupări
aleluiE. Coserlu
: semanttcă,
teorialimbajului,
gramatică
istoricăşi dialectologie,esteticăa limbajului,..,
istoriaculturii,literatură.
SllvioEHaunuldintredlscipolii
,slld-Hrnerieani
ai savantului,
ne oferăuu ccmpcdtu
al
conceptiei
semant.Icc
coserienc
<})[11'(1,
UIti!ecmauuca
coscri
atuiş,evidenţ:Hnd
crtgtnalitatea
sa
Intrereprezentanţi
iluştrialsemanticii
Itusscl,G.Frege,elZ. Ogdeu
şiLA.Ricuards.)
sauHiceleilingvistice
(J. 'I'rler,St.Ullmanu,
A.Grcimas,
1"Prtcto-E. Nirla,U.Welnretch).Teoriascmantlcă
a luiE. Coscriu
s-aimpusInlingvistica
contemporană
prinsoliditatea
absolutăa Hl'gUUlelltftl'ii
teoreticeşi prin
ei.metodologice,
ca fundament
al uneipracUd a sensuluicareinteresează
in egalf,
lcxieologia
şI1exieogmIia,
istorialimbii,poetica
şi stilistica.în lucrareasa de sint.c,ji
Gramatica,
Semantica,
l.îninersaies,
IVladrid,lH7H.
Coseriu
îşi slstetnatlzează
studiile'
şi articolele
publicateIn ultimele!lOU{1
decenii.Aieiel dlsttnge.In
cadrulsemanticii
limbajului,
o seumnt.ică
culturalăşi.unapropriu-zis
Iingvlsttcă.
Intntertorul
semau
ticliItugvist.lce,
concept.ia
coseriauă
o semanticii
a discursului
(semiotic»
lHerari;i),
al cărei obiecteste()lecturătransfra.stică.o semantică
a limbii.în sferaultimeidlscipllne,
Coserlu
disociază
întreo scman!icafilo!()gi:câ
(caree o scmant
leăa textului,pre.oellpaU\
decomenc
tUl'iul
intel'frasLle)
şi ()semanticâ
gf'Qmaiicald,
avindIn vederenivelulintrafrastic.
în interiorul
acesteiadInurmăse distingeo senHln(iclÎ
morfologic,';
(a.căreiunitatede sensestegramemul)
şi ()semantic(ll
exiwlă(avindca unitaLeutin.imnlCl
le.umal).
lexicală.
undecontrIbutiilecuseriene
sintmasiveşi hotărîtoare,
cunoaşte
dou{\aspecte:!Ululpreoeupat
declasificarea
categoriala
a cuvintelor
şi altlilcarcadoptăperspecllvt1
rc[euntiaIâ.,
In cadrulcăreiacercetarea
semantică
se orientează.
pe de <)parte,spredc1!mitarea
dmpurilol'
lexicaleeHstructuriparadlgmatJccşi,pe dealUi.parte,
eomponenţ.ială
a lexemuluÎ.
Însoţitşi detreireprczcnt:1I'Î
graficesugestive,
lui Si1vÎo
Eliapoateserviefio huni,Introdncere
in complexa
problematică
li semantidicouetlene.
Apiil'utpostumşi fUnd,probabil,ulLimaluerafctipi\rităli cunoscutnlui
sanscritolog
Al. George,
Hrticolul
OnNe[Jlllio
Compoullds:
(1ParalelibciwceH'
T'aninî(Imi.!iris/oile
din volumulLiml'ăsi
în culturaindiană,19ÎG,un comentaJ'Îu
de interesiniefdisciplinar)
logic,1ingvlsti(',
Ceidoi
careocup?i
poziţii
încadrulcu1tul'Hol'
lor"sint puşiin paralel1.nlegăturrtcu
lor despre
logico-1Lo.gvistkf;
ale
"termenilor
eOlIlpuşi"
de tipul"llfinA''. Observînd
că lllterpretar;agramaticiannlui
indhm
estencclu1Qsculll
şi,prinurmare,neluat{,
in 5carnii
nieiîn studIileprivitoare
la lilosofiH
Indiană,
nici In eelcdesprepl'Oblclna
negaţieiIn general,SergiuAl. Georgerelev!îquas!-idenUta
lea
deeoneepllc
intrePanini logiearnodernfi
europeană.
CeeaeeaCClsta.
dinUl'c(}:i
a obtinutprin
revIzuIrea
luiAristotel las1'!l'sihil
sec.al X[,,-lea,Panini.enulltase,
Ţ)ol'nlnd
de la slrueLu·
l'''Helingvisticeale sanscdtei;t
hHl.dinsec.IV te.l1. Pentrul\.ristoteL.
de tipitl
non-omElU
valoElre
eleindeterminan',
deoarcec
nu le
o
această
COll?e'pţ,l
El
dominat
ph:D
la
l{Elut,.
•
al
elaSlflCal'llor
pal'tl{'.nla
negativana.n
nnrnelni; apartJ111nd
cîeLenninantelol'
nUlneo poziţiesitnllarăOl'lCarUl
atributopozJţionaL
carevorbeade Indetenninare,
ne;.;ativ Ia Pan.InL
tot
detenninrtt
oriceeornpus
n.lclaseisale.,
ncgatl"v{l
esteci)necpub1
dePa.:nhri
rna}cuprinzl:d.or,
't.httr
..o
dIalectică
in carealteritatesi ascmii.nare nn loc
LaudSeppănen,
Sistem,NOl'm
!Ind
Beschl'cibzZJlY
da J(ompo:;i!a,
{;f,ec'tuta:lii
o descrîere
a substantivelor
COnJllUselimbiigermane,
dinpunctulde vedereal cUllosc·.utd
trlhotomli
coseriene
.
.Articolul
lui
lnfinil!.ve
ia! GeniUv
miifinalemSiIlH,rin Beisptel
Leh:aslJnla:l;
In der
(1structunlsintactică
construcţia
cu sens
verb--substantiv
limb.i1"
latiniî.greacăşi ak.luH'lJ'llrU1.
Const::mtlno
<leitoponimi
grecicOl71posli)
îşi JlTDPune
sli discutesem··
nHleatultopo!l!melor
pornindde la distincţiacoserhmă
între semnificat
(Bedeutung)
şi tlerwlal
(B:ezeÎl:hlllu:lg).
Observ!nd
că structural.In
greceşticompuse,
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al doileatermenestesubstantiv,
în vremeeeprimuldiferăInfuncţiedesemnificatul
generalal
compusului,
autorulaplică,Indomeniul
toponlmiel,
distincttafăcutăde Coseriu
Inlegăturăcu
substantivelor
compuse
comune,disociere
carese referăla inexistent-a
unuiparalelismIntre
semnltteat
şi denotatşi Intre semnificatşi formagramattcală
sau raporturilesintactice
aleccmponent.llor
. Dupăee cxemplifică
diferitele
tipuride toponlrne
stabilitepe aceastăbHZ,
Constantin
o Minas conchide
că fenomenul
compunerii
urmează,cit priveşteraportuldintre
cuvintşi semnlfteatul
său,acelaşimecanism,
atit la toponlme
cit şi la apelatlve.
În articolul
Contrttniţi
i etimologice:
brudiu,hrudă,VasileArvinterezolvăetimologla,
consideratăIn generalnecunoscută,
a adjectivului
brtult
u.(brndiu,brudio
) şl a familieisale,bruâatee,brudiesc,
brudieşle,
brudnic,
cu atesUiri
Inlimbavecheşi binereprezentat
in nordulariel
dacorornânc.
V.Arvlnterespinge
Intemeiat
Illcercările
de explicare
careBeaudat (K.Loew
e:
bruâiu-<lat.bruins- maridificultăţi
semantice
şifonetice
;A.Scrlban: btudiu< uel'.bruâij=:
se opunemarcadiferenţăsemantică
şi largarăsplndlre
teritorialăa cuvintului
românesc;Al.
Ciorănescu
: bruâin.< a brodi"a vorbiprostii" explicaţie
greude acceptattntructtpleacă
de la sensulal doileaal cuvîntului,
"copilăros,
naiv,necopt(la rntnte),fărăjudecată",care
derivă,Inrealitate.dinsensulprim"tînăr,crud,fraged.nevirstnic,
minor")
şiconsideră
căadjectivulbrudiaa apărutin cadrullexlcului
românesc,
prindezvoltarea
metaforică
a adjectivului
derivatiniţialdela substantivul
brudă,numeleunuipeştemicşiiute.Deşiare o zonădecirculatierestrtnsă,
InMunt.li
Apuseni,
brudăa fostconsiderat,
potrivitexplicaţi
eiluiGiuglea-Ivănescu,
un cuvintfoartevechi,dinfondulautohton(inpofidadificultăţii
fonetiee
a menttneril
grupului-br-).Dela brttdin.
"carese referăla brudă"s-apututajungeuşorla sensul"vioi,zglobiu",
pentruca mait1rziusă aparăsensurileactualeale cuvintuluitn cauză.Demonstraţia
lui
V.Arvintcverifică
afirmaţia
luiE. Coseriu,
dupăcareesteposibilcaun termenapartinind
unei
"nomenclaturi
populare"
să intreInopoziţiile
semantice
alelimbii,tncettndsă maifiepur "terminologie"
.
Prinprelucrarea
unuibogatmaterial,Constantin
Frânculşipropune,in lucrareaFormeleverbale
şi pronominalc
cu1profetic
in limbaromână,
să stabilească
cronologia
uneiinovaţii
defonetieăsintactică,
prinaplicarea
a douăcriterii:a) aparitiafenomenului
deprotezăa formelorpronomlnale
atoneInsecolul
alXIII-lea(Mever-Ltibke)
şih)amuţirea
luiilfinalInacelaşi
secol(Al.Rosetti).Intilnirea
acestordouăfenomene,
afirmăConstantin
Frâncu,determină
aparitialui1eavocalădesusţinere
in loculluiIlfinal(cx. cindu-l.aduse
;» CÎnd
il aduse).
Călucruriles-aupetrecutaşa,sedovedeşte
prinfaptulcăhărţileALRatestăformaintermediară
de protezăa luiî, in zonelecarepăstrează
pc ii final.Fenomenul
trebuiesăsefi petrecutîntre secolele
aIXIII-Ieaşial XVI-lea,
cindincepesăfieatestatintexte.Separecă.inovaţia.
a apărutIn Moldova,tntructttextelede alclil atestă euofrecventămaimare,şi s-a generalizat
tn gralurlle
dacorornâne,
impunindu-se
apoica normăa limbiiliterare.Caracterul
de inovatietirzie, eare
uuaparţinelimbi!românecomune,
esteargumentat
şiprinapariţiasa în aromânădupăseeoluIal XVIII-lea,cunose1ndu-se
caracterul
maiconservator
al acestuidialect.carel-a păstrat
m.aimulttimpşipe11final.în incheiere,
Constantin
Frlncuaratăcă,al:1turi
defixareacamorÎcrn
a prepoziţiel
pela acuza
tivulobiectdirect,impunerea
protezeilui î esteun pasimportantIn
creareatopiciirelativliberea limbiiromâne.
Plecindde la opinialui Em.Vaslliu,dupăcare,în graiurllecarecunoscpalatalizarea
labialelor,
existăuntip specialdeflexiune
nominală,
a ciirciparadigmă
serealizează
prin opoziţii cOl1sonantiee
de tipul/pJ Jk'Jca in Jhzp/ /luk'/,AndreiAvraminvocă,In articolul
Aspecls
morphonologiques
dela palatalisatiol1
deslabiales
danslespar/as daco·rownail1B,
opozlţfl
eonsonantlce
precumisi I ( / -- luni jur"(/, sau Ik/ ICf jsakj IsacJdin graiurile
ncpalatallzante,
afirmind
cătipuldeflexiune
nominală
in discutie,
bazatpe opoziţiiCOllSonal1tlceneeondilionate
la nivelfoneticprindesinenţe,
existăşi in graiurilecarenu eunoscpalatalizarea.Acesttip deopoziţiieOllsonantice
semanifestă,
dupilopinialuiA.Avram,Intoat.egraluriledacoromânc,
numaiîn măsuraIn caresintcondiţ.ionate
de cuntext,avind, prinurmare,
I1ncaractermorfo-fonologic.
Singurainovaţiemorfo-fonologică
a graiurUor
palatalizante
o
dupăA. Avram,alternanţele
de tipul("zero"j jconsoan:l(
,caIn filipI flllpk'(,
prinprezent.::t,1abialei
p 'inambeleforme,avemde a facecu opoziţiaf"zero"j Ik'1·
Uninteres3nt
studiude didactică
aplicatăla Inţelegerea
limbajului
poetic(The Science
of Speaking
andSpeachas Crea/ivc
.Ari)aparţineprofesoarelor
moscovite
OIgaAhmanova
şI
VeltaZadol"ovna.
Distingind
între"science
ofspeaking"
(achiziţionarea
uneilimbistrăineprin
aplicaţiişi exereij.ii)
şi "speach
.ascreativeart" (realizarea
esteticăa limbajului),
autoarelese
tnLreabă
dacăesteposibilsă se instituieun procesdidactical "lnvăţăI'U"
limbajului
poetic.
procesInegalămăsurăfundamentat
şi eficientca şi celcorespunzător
aspeetului
eomunal unei
limblstrăine.Iu distincţia"poetic"- "non-poetic",
autoarele
adoptăaserţiunea
coserlană
con·
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Iormcăreialimbajului
poeticnu poatefi redusnicila funcţiapoetică,nicila o formă'a limbii
deCinită
ca "limbaj+ funcţiepoetică"; nefiindnicio simplădeviaţiede la .Jlmbucurentă",
limbajul
poeticapareca"ceamaiinaltăformăa limbii",
niveluleicreativ.Estecitată,în ordinea
demonstraţiei,
şitezaluiG.O.Vinokur
(1\l59),
dupăcaresensurile
directe,cognitivealecuvintelorşi celepoeticeslntinextricabil
legateîntreele,primele
funcţionlnd
ca .JnnerIorrns"
pentru
celelalte,
de vremecesensurlle
poeticenu auun planal expresiei
propriu.Asimlltnd
şi criteriul
structuralmukafovskyan,
autoarelepropun,in scopulorientăriihermeneutice
a studenţilor
sprevalorile
creatlvealelimbajului,
considerarea
următoarelor
nivelealeopereiliterare:a) tittieinlsemantic:
fiecareoperăliterarăestealcătuitădinunităţicaresintpărţialesistemului
emlc
al limbii(ct. accepţiatermenului
la K. 1,.Plke: "ansamblu
privitdin perspectiva
funcţiilor
saleculturale");
b) nivelulmeiasemiotic
: unitătilelingvistice
dobindesc,
in Interiorul
unuitext,
sensuri"poetice"
noisauconotaţii;c) nivelulmetameinsemiotic
: celcareii permiteautoruluisă
deao formăintenţiilor
sal«estetice.Autoarele
declarăeliau verificat,ca profcsoare
delimba
engleză,utilitateasistemului
propus.
In scopuldefiniriicoordonatelor
unuist.lttst.lcl
sistematice.
DragoşMoldovanu
(Premise
aleuneisiilisiici
structurale
âiacroniceş
sesprijinăpe analogia
cudomeniilingvistice
Incareinvestigaţia
structurală
a dusla rezultatedefinitive,
unanimacceptate(In specialcu Ionologla),
practicind
acelaşitip de demersmetodologie
aplicatcusuccesde E. Coseriu
in fnndamentarea
uneisemanticidlacronice
structurale(ct. EugcnloCoseriu,Pourzznescmuntique
structurale
diacronique;
Tro.Lil.i,
nr.1, Strasbourg,
1964).
Considerind
recuperahil
conceptul
retoricdeprocedeustilistic,D. Molrlovanu
faceo criticăîntemeiatăcontcxtualtştilor,
In speciallni M.
Riffate.rre,
careli atribuie.contextulul
un rolhotărîtorîn constituireasemnifieaţici
estetice.
în concepţia
IulD.Moldovanu,
procedeul
retoricsedefineşte
castilem,unitatefuncţională
minimăla nivelstiJlstie,supraordonată
categorttlor
lingvistice.
În consecinţă,
stilulesteconceput
nueao abateredela normă,cain stilistica
structurală
jakobsonlnnă,
ci ca o opoziţiefaţ.ă.de
normă,in cadrulunorrelaţiistructurale
reciproce.
Contextul
estecoustderat.
prinurmare,ca
lin [ador structurantIn plansintagmattc
şi nu ca clemental uneistructuriparadigmatice
(Hltf'aterre).
Disocierea
permiteabordareacltacronlcă
Itst.ilului,
printransformarea
sa dintr-un
conceptstatic,abordabll
numalsincronie,
Intr-unconcept
dinamic,
pebazatatuiatnenlului
ţuncţional,conceptsugeratde analizaIonologică
a luiA.Mm-t.inet.
Profitabilă
sedovedeşte
pentru
intenţiileteoreticeale autorului,adoptareamodeluluilingvisticcoserianal cunoscutei
trthotomll,
ststem=.normă=vorbtre.
Lanivelulsistemului,
caracterul
structurantai stilemului
se
defineşte
princonstanta
diacronică
a funcţiilor
sale;pentrucelelalte
nivele,D. Moldovanu
propunenoiconcepte.
Princalităţi,autorulînţelege
o manifestare
tn stila ideiloresteticealeunei
şceli,a unuicnrentsaua unuiautor,ceeacepresupune
constituirea
unuicodrelorictipic,caracterizatprin modalităţipreferenţiale
de tratamental stilemului
respectiv.Acest.c
calităţiale
stHemului
sint1nţele8e
canişteconstante
sincronice,
la nivelulnormeisodo-culttJl:'ale.
Lanivelul normeiindividuale,
a "idi{)stilului",
factorulslrueiurantestevaloarea,
concep't
princareD.
Moldovanu
inţelege,
in spiritcoserian.
o amprentă
a originalităţ.ii
expresive
a ;iltistului.In sflrl!it,la nivelultextului,descrierea
puneIn evidenţăI!uantelestilemului,singureleelemente
structuralevariabileIn funcţiede context.Moddulpropusvădeştecocrcnţflprinaceeacă
permiteo abordaresistematică,
noncontradiclorie
a fenomenului
stilisticşi a fostverificat
de autor1ncercetarea
unorstructurisintactice
lipiceprozeilui D. Cantemir.
111eseulPocsiay si/eneio,suhintitulatAproximaciones
sCIlliolitgs
a lInaproblematica
difusa,Usa Blockde Behareireumscrie
semnificaţiile
şi implicaţiile
semloticemultipleale
tăceriica act metafizic,
motivşi starepoetică,darşi ca elemcntal limbajului
in accepţiacoscrianii,de .suspcndare
intCllţională
a activităţii
verbale",
cufunc'ţie
semnificativă
1ncontextverbal.
Tot sfereilargia esteticillimbajului
i se eircumscrie
şi eseullui AlexandruCălinescu,
LecodeOllomastique
dans"Les(auxmonnayems"
fi'Ane/reGide;autoruladoptăIn comentariul
său asuprapersonajelor
gidienetezapotrivitcăreianumeleoricăruipersonajliterarestemotivat,particIpind
ca a.tarela literaritatea
textului,prinimportanţa
sa in strncturasemnificativă,prinpoziţiatn discursetc.(Afirmaţia,
trehuiespecificat,
estevalabilădoareltpriveşte
limbajulartistic,Întructt,dupăcuma arătatE. Coseriu,
Eifiihrung
in dieslrukkturelle
Betrachiullg
desWorlsclzatzes,
in Strukillrelle
BedeuiuI!yslehre,
Darmstadt,
1978,p. 195,numeleproprii"ca
lexelJle
individualizate
nu intrăin nici.o opoziţie
lexematică",
nefiind,prinurmare.strudurallilela nivelnllimbajnlnicomun).În acelaşitimp, apelativelepersonajelor
corespund
şi unui "cod cultnral"condiţionatistoricşi social (vlrstă, statut social şi naţional
etc.) caredetermină
distribuţiain text a diferitelor
categorii
de numeproprii.Al.Călilll'SCU
vorbeşteşi de o "normăde numire"(normed'appe!alion)
justificatăde sislemicilatea
Ilume],Qr
proprii,darpe carenu o defineşte
eusuficientă
claritate,.lll
raportcu sistemnl
avut1n
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vedere,celal numelor
propriidinromanul
gidiall.SeremarcăInschlmbfinele!!
analltlcă
a dlsocierllorlegate'
de ..exig<'llja
motivărt!'numelorpersonajelor.
In ellscutia asuprafolosirii
dimlnutivelor
Inpoeziaromânească
(Lesdlminuiiţsdans la
poăsi«
rouniainc
du XIX" el X.Xc.Iii'ele),
Etsa Liiderpleacădela univcrsallile
lingvistice
ale
procesului
f!illlin(jUviirH.
pccare1...apllcăla caracteristicile
Hrnbhromâne.
Autoarea
observă
că,
pe elndla scriitoriiBlaivechi(Văcăreşt.ii,
Conaohe.
Ah-csandrl,
Bollnt.lneamr,
Alexandrescu
şi chiarla Eminescu)
procedeul
diminut.ivărl]
Ha utiliza!innialespentrunecesltăţlformale
(sonoritate,
ritm,rimă),la poulii secolului acestprocedeu
are maialesfunctiade precizare
a nuantelor
semantice.
Articolul
Atbinet«
si "i!1IJâ/diarile"
lui Ncaqo«
Basarabal CătăllnelVelculexcu
încearcă
5ădreumscr!e
sursele
.unutmotivliterarşi valenţele
salemel:lfol'iee,
eticeşi culturale,
căutînd
s5 justifice"noiconsonnnto
europene
m scrrercavoevodului
de la T!rgovişte".
Dateprivitoare
in intensacirculaţie
a cărţiicoresicne
în tot.spaţiulromânesc
şi la rolul
ei untrtcat.or
(,,1Iactorconştientde apropiere
culturalăa tuturorromânilor
aduceOctavian
Schiau(Core.':!
in spalitilromânesc
mcdieoolv.
Surunrulanuaruluteste mtrcglt de contl'itmţiile
a eloieunoscutlIstorict.Flxjnd
u-i
poziţla tnt.rediversele
viziunifilosofice
moderne
timpuluişi istoriei(Bergson,Hcldegger,cxlst.ent
iallstli],Al.Zub(Beflcl'ions
sllrla
chc.:VasileI'drvan)expIicitează
COl1ceptiapârvanianăasupradurateiistorice,aşa cum se constituie
ea in ideişi {O!'fIW
istorice
i Mcmoriatc,
darluîndin considerare
şi reflecţiidisparatedinaltelucrări,mai alesdinrnono.11.AnretiusverusCaesurşi din 1\ledilalii.
Comentatorul
)JuncIn evidenţăelementele
cel1lrale
ale conccpţiei
lui Pilrvan,trilgkflin esenţasa : .,imperativul
etk" de sOl'ginle
stoică.
proiectarea
if:tOl'id
nmanepe nn orizont('osmî<',
aspira\.i:l
omuluispreimol'l.aIih1.t(,
ca sens31
istorici.
cOJ]ceptul
de continuitate
1ntrelegitfll,ile
ist.oric"
:.lematerieişi celealeomuluişi, !lIal
ales,tiimul,In calitatede categorie
primordial:'!
a gindirii]lârVllnielle.
V,,)orificînd
rezultatele
descoperirilor
arheologice
şi ale istoriografiei
româneştidinu1-timeJe
C]OUL\
decenii,
precum.
i propriile.
eercel,ll'i
de lsloriaculturi!româneşti
timpurii,Hăzvan
Teodorescu
(Ro/ilOns,
I1ownains,
mi(ITa!w/'s
el la ci!iilizuliol1
blJzanline
a11Bas"Damzbe
('Ve
Xl" si(lcies)
aduceIndlscll\ie.pc
11ng{1 sintetidi:leulturiiromâneşti,
şi calitateade
adevărat"coridoreuJtunll"
a zoneiDunării .Jos,coridoreare,princonservarea
tradiţ.ijlor
culturaleromanela toatepalierele
vieţiisociale,
a constituitun importantvchieolal formelor
culturaledela sudsprenordulEuropei,funcţ.ie
!ndeplinîU1
deopotrivă
<lUpii
epo(;a
elej'orlDarep,
Hatelorl'eudale
române\,(j
dar şi, în flIOd
!1elntrcrnpt,
ln toatesccoleltanterIoare,
Prinu('estal dncileavolum,pU!l]icilţ.ia
freihurgheză
îşi eOIlsolîdeazi\
prestigiul,
e!lig:Jt
dejalncltdeInprimelenumere,
'în)'jlldul
tuturorcelorintCITSu
lideproblemele
lJngvistice
şi cll-·
tur:11-istoriec
rornâneşti.
CentrulâeUn.'lvislicr1,
istorieLiterari'!
Şi Folclor
laşi str. C'odrescll
ni";iZ

ET DE,

X)Z,1, Lhlgulistlque·-

N'mn,ll'uJ
jubiliar,caremarcheazii
celde-a'ldou{,zeci]c:\
an al njJal'iţ.îei
revisteidinStrashourg,(·onţine
o succ!nUi
dare de seamăa cunoscutului
lingvistGeorgeŞtrak3,directurul
public.;,
\iei.
"',,,liil"'''l1,,,,;i,,,;ţ'
in acesttomsîntscmnale
delingvişti
din Illai[Il.uIte
centrealeEuropei
O devat,)sinlez(t,aldi.tuiUi
(le Pau! lrnbs..--reputatlexicoJog
şi lcxicograf
francez
trateazăchestiuni
legatede statulullimbiifranceze
q limhiide cnlitlro.
(L.e[ram;atslangnede
Sîntluateaiciîn discuţieprobleme
referito3re
la Jnsl1şirea,
Junc\iOlarea
şirolulsocial
al JimbiLL.lmha
conţine,
noteazăautorul,.0sum{t
de !lorme alcătuiesc:
pentrulingvistsisIwmliarticulateIntr-oordine
..lmhseonsidef<l
că orice
naturală.
(oricltdepriUlitiv,M.
se
caraderizeaz.ă
nivela.!incullul'a{ici (w.cult1l[OIIOIl
primail'f)
•.prineareaceastă
ordineeste
Casfldevillcl
/)
deculturăInsă,oriciirdlimbitrebuiesii-Jfi
propriuşi lH.l
seţlmdarc
(fllcl.11111ralion.
seeon(/oire),
Acest:\1doika palier,
rezulta!al
:! spirituluium"!l,constituie
ohîectulpropriu-zis
al studiului
său.
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l:Jnniîrlnd
rolulacadcrnlllor.
saloam-Io
r, grama!
leilor :,idictionarelor
In
şi lmpuucrc«
limbiifranceze
culte,Imbsconsta
t«, în cinda;1cesldactivili'iţl
lJHlelm'lg'.I.lc
si lalHHioas.e
de rannarc,menttncrea
unuicaractercvnstnrt.lzaual
al Iimlrli,
coract.craugrnentat
<le
surplusul
realizatdinraţiuniestetice
şiartistice(bHC
S-arputeaiust.i
l.uilnl.r-unal treileapalier).
In
faptelordiscutate,
autorulremareii,
pe de()partc, faimoasa
claritatea franceze;.,
IntdlglbiHt.atea,
precizia
"iproprictn
reasintactic:\
şi,petieallC,parte,curact.erul
ambiguual rNhhii
fJrtogr.nfice
perrnancntele.
conlrr.nlăr!dintreJenolnţ'jll:
couscrvatoarc-s!
fenonleneuovat.onre,
toatefapt!·",dominateInsftde virtuţileIraucezr.i
sul)aspectulclarit(lţiiIexlcalcşi (1('ţ'('hi1l··
nrulinternnIaeestei.l.imhi,
efirenu-lconferi,
doarstatutulde simpluinstrumentutilitarci li
relevăca vunprodusal prcocupărttor
constanteale spiritului.
Paginile
revisteirnni cuprindşi un rnsemnat
numărdestudiiorientatesprealteprohl':!!le
ling'.'istlee.
HornanistnJ
gerrnan
PeterWundcrl!
analizează
modelele
deintonaţiesjw.cil'iee
limbi!
francezc,iar
contrtbuţitle
dindomeniul
gramatidisîntsemnatede o seriede linuvişli tineri:
Charlntt.e
Schapira
(constructtlle
de tipulverb·H:omp!ement
direct);NeHyAndrteux.
)\lich(Je
Penel şi .Ionu-Clande
Cheva
lîer (acesta('c]'eeLeazil,
pe bnzeeontrastiv,e,
sistemulpronominal
dinsp:lllioHî
şi francezii).
Citeva;1n"llize
realizatein manieră
lexicografiC{i
sîntrutreprtuse
de GHle1\0(\n(':;
asnpm
unur,:r;tntagrneşicuvi1'l'te.
filcindtl-se
ample cOlnentnrii
referit,()are.la
circulaţia.
'/cchtrnea
·i:li.·{:tl·
moJogia
"lc1nentelol'
lex!ealediscuLate.
Fi;lo'oaia.,
Întottkauna
bogatl'i'prezcntatiî
în
vechifranceze
dinsecolul
al XII-lea
asupra.
unor
Ilnor traducerifranceze
din opcralui
(Clande
BI.lr.i.d2i.nt
prinal1nJizn.
u1Jornote
de la
Pierre
cCl'celeazft
O problerni1
de J1)('.talimbaj
,analizînd
ac<'ep\iunl1e
dinlJn'g\,jsllici\'
Incepînd
C\IoperanbllieluiGahrielCirard
lIl-len)şI pln6.la cea a lui Fcrelinand
de::)aussuu'.
Ioan
C'enlrulde
IstorieLUerarâ()irolcl()r
nL 2
j{!sCslr.CiodTescu

"HEVUEHO}vL:\NE"(1, 2), Copenha
ga1 J983
j'"IlJlIU1\,"
3et11(ftdaHi
a rOlIlaniştllor
danezi,li.l'.vuc
1{Jnîu.nei;,
literară,orientaleenpreeiidcrc
dlLl'c
dOlileniul
reprezentat
'Insectorullingvistic,se reUlarc,}
articolulsemnatde
cuprindedcLllicl'ianalitice,pe baze w'nemtiv-lrallSforma
11uei sOluI,a
genem.le
pc.ntrustrudurihpredieative,precum
David
consacrat"dezagreabilului",
adic{\alJat"ri,lor("v101en\,'101''')
studiucare
o viziuneamplăasupraproblemei
prinI1Um(TOaselc
referiri
semantic.
Petel'\Vunder!!
orenlconcluziile
uneieercel.{ll'j
asupracomportamenltlllli
inlOllGţiona
1
se,evel1leilor
inl\laleşi finale,oarecum
exterioare.
complexului
textual,iar Michael
HersJllnd
e0!15tI'Ueţ.iiJe
pasivedin vechea[mneez'l.
Situaţii.specifice
ofe!'ite
de altelirnbirOml\.nkl;
sIntprezentate
în studiulasupraunor
relaţilsinonlmic('
din·,lilnba
eatalană,semnatde LarsLindvalL
Artkolelede exegeză
literară,foarle adesea.
co\inlnrlo!>servaţii
stilistiee,slnt ('onsa"
crateoperelllll0r
scriitorifraucezj
maimultsaumaiputinflLlIlOSCllţi:
Michel
Leiris,Bandela!rc,
Breton,Mal1arrn(,
Gautier,Alain-Fournier,
Balzac.
Hevlstadanezăconţineşi secţiuniextinsede tibCLl(ii
şi recenzii,
consoerate
(]O!Ibcn].u]u
j
jiJo)ogko"lingvistic,
.tntrc cure şi recenziiale unor lncr[n'ide lingvisticăromânească
(Dicfional'1l1
orlografic,
orloepic
şi 1l1or/'o[oyic
al limbiiromâne;AHLombnrd,
Constantin
Gfldel,
Didionnoire
ll/orplwlogique
de la [angw!/'Oumuine),
IaanOpTICI
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"ETUDES
HOMANES
DE BRNO".,
vol.X, Untvcrzlta"J. r, puryn, 13rnQ,
1\J79

Unconţinutvariatşi de un apreciabil
nivelştiinţificprezintăsumarulvol.X al puhll-eaţlelde romanlstlcă
a Universltătll
dinBrnn.în specialîn domeniul
semanticii
sintcunoscute
contribuţiile
acesteişcoliîn cadrulrornauist.lcil
actuale.
OttoDuchăcek,
reputatsemantician,
publicăaleiun densstudiu,Synonimiecn tertnitiolooie,
încare,sprijinindu-se
peexemple
dinfranceză,
sistematlzează
atît probleme
alesemanticii lexicale
ctt şi aleceleIgrnmaticale.
Inprimapartea lucrării,autoruldistingeurmătoarele
tipuride sinonime:n) sintactico-ţra
zeoioqicc,
h) cxţiresioe,
c) funcţionale,
d) speciale
şi e) caracterizate
de culoare
locală,dialed.al
ă sau arbaică.Rcstrtnglnd
sferacercetăriila domeniul
terminologiei
ştiinţiHce,
undeslnonlmia
se manifestă
în ciudatendinţeisprernonosemantism
a limbajului
ştiinţific,O. Duchacek
discutăurmătoarele
surseale sinotiimiei
termmologice
:
1) tendinţaspecialişt.llor
dindiferitedomeniidea inventatermenimaiadecvaţidecîtceiexts.
tenţi ; 2) Imprumuturile
din limbilestrăine,latină şi greacă: 3) calcurile
; 4) derivatele
morfologice
; :J)dublasaumultipladenorninarc
bazatăpe douăsaumaimultemărcidltcrentlatoare(ex.fr. tOIlC!W=
bouioti
d'appel);ti) tcndinţa de economie;
7) reputaţiasaupopularitateaunuiobiectnouapărutInrealitateaobiectivă.
Ultimapartea lucrări!aducebogateexemplificăriromanice
pentrudiferitele
clasede sinonime
morfologice
sau slutagmattce.
Porninddela organizarea
semiotică
a traducerii,
Hllzena
Ostrăsereferă,inarticolul
L'inierpretatioti
sernanitque
dansla traduciion
; la implicaţiile
in procesul
traduceriiale fenomenului,
descrisde E. Casslrer,
deorganizare
specifică,
princoncepte,
a realităttlextralingvistice
defiecarecomunitate
de limbă;autoareaestede părerecă echivalarea
termenilor
aparţin
indla două
11mbi
diferitetrebuieprecedată
deanalizasemicăa unităţilorlexicale
respective
şipropune,
spre
exemplificare,
o comparaţie
intresistemul
verbuluiIn franceză
şi în cehă.
In articolulContribucioti
a la clasiîicaciăn
semanticadel adjeciiuoen el espatiol,
Luhomir
Bartospropune,
dupăo criticăa clasif'Icârllor
, insuficiente
şi contradictorii,
existente
Ingrarnaticlle
spaniole,
UIIcriteriuIogtco-semantlc,
plecinddela premizacă adjectivul
exprimă
o notădin conţinutul
noţionalal substantivutul.Sepropuneurmătoarea
clasificare
a adjectlvulul Inlimbaspaniolă
(tipologie,
Inliniimari,valabilăpringraduleide generalitate,
şipentru
celelalte
limbiromanice)
: 1) adjective
calificative:
a) apreciatiue
(sau cantilatioeş
- "secarneterlzează
prinsublectivltate
şi relatlvltatea
calificării,
ceeacepermitegradarca"
(cx: prost,inteligent,
harnic); b) absolute
-- "semnalează
o calitatecareesteconcepută
ca obiectivă,
ncpermiţ!ndgmdarea"
(cx: mul,orb)şi 2) adjective
relatiolwle-'"nu
exprimă
noteprinsineei le derivădinalte cuvinte,maialessubstantive"
(ex.:metalic,şcoIăresc).
Asuprafenomenului
de folosire
preferent.ială
a viitorului
in loculcondiţionalului
la scriitoriifrancezi
ai'seeolului
al XX-leaşi a implicaţiilor
lui stilisticeîşi lndreaptă
atenţiaZdenka
Stavinohovâ
(Quelques
remarques
elproposdel'emploi
duconditioIlJlel-lemps
eldufutur).Punctul deplecareal autoareiesteafirmnţia
lui P. Imbs,referitoare
la o "criză"a folosirii
condlţionaluluiIn francezaactuală.
Douădin lucrărilecuprinse
In acest volum(Jaroslavapacesov:i,Regolarild
generali
nell'apptendimenlo
del sistema
fonologico
şi ZuzannWolkeovâ,
Aspelti(onc/icidel /ingllaggio
in{alltile)
sint orientate,dintr-operspectivă
struetural-funcţională,
asupracaracteristicilor
fono]oglce
şIfonetice
aleprocesului
de 1nvăţare
a limbiimaternede cătrecopiipreşcolari.
Insumaml
variatal volumului
mairemarcăm
şiotranspunere
Intermenii
teorieiinformaţie!a uneiprobleme
destilistică
(EvaSpitzovl\,
La "perspectiuu
fUllcional
delaoraci6n"
y la itoria
dela inţormaci6n),
douăstudiideretorică(Jaroslav
Frycer,],enarratcurella premiere
personne
v
dansla romanfranţaisd'aujourd'
Imi; -Tii-!
SrMnek,
Unaspectdu slyledej'yfarglzerile
Duras
lasimpliciIC
eilarhetorique)
i una.rtieol
desprerelnţiileculturaleceho-italiene'
(Jaroslav
Rosendorfsky,Treilibridi reminiscenze
ilaliane),
Intrecărţilerecenzate
semnnlăm
şi douăvolumeromâneşti:AncaGiurescu,
Lesmois
comJloses
dansleslangues
romanes,
MoutOll,
1975,şi G.I.Tohăneanu,
Dillcolo
decuvînt,
Bucureşti,
1976.
In ansamblu,
volumullasăo huuăimpresie,
lndreptăţind
aprecierile
de carese bucură
de citivaani cerculde romanlştJ
din Brno.
Eugen l\lunieanu
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.,LINGUISTlC,A",
XXII, Ljubljana, 1982
NumărulXXIIal revistei.Llngutsttca'',
publicaţieapărutăsul>asusplcllleCentrului
llaţionalde cercetare
ştiinţifică
dinSlovenia,
conţinestudiişiarticolede gramatică
deserlpttvă
şi istorică.dlalectologle,
etimologic,
lingvistică
generală,
stilistică,apartlnmdunorspeclatlşt
i
sloven!
dar şi străini.
Volumul
sedeschidecu un amplustudiucritic,Alcuneosseroaztont
sul .retorotnanzo"
(p. 8-64). Incarecunoscutul
romanlstGlovanBatt.lstaPelJegrini
examinează
stadiulactualal
cunoaşterii
retorornanei,
cu referirispeciale
la presupusa
unitatea grafurilor
ladlneşi la Interferenţele
lingvistice
aleacesteilimbicu dialectele
italienevecine.Alt articolde rornantsttcă,
semnatde PavaoTckavcle,
Indirizztatiualitieldotninio
istroromanzo,
este,potrivitafirmaţie!
autoruluisău.primatentativăde aplicareasupradialectelor
italienedin Istriaa uns!metode
moderne
de investigaţie,
care1mbină"pragmalingvistka".
soclol
lngvlstlca
şi lingvistica
textuală.
Tradiţiilestructurallste
ale lingvisticii
slovenesint reltefat.e,
cu o privirespecialămai
alesasuprateorieipărţilorde vorbire.de JozeToporlsicin articolulSlrukiuralismus
In der
Slooenistik:
Interesantca demonstraţie
ni separestudiulRemarques
sur le "ulconcessiţ"
du.latinel
lesOTig/nes
delarelature
concessiue.
apartmmd
Roxane
i Iordache;autoarearezolvă,
dupăpărerea
noastrăÎn modjust, controversata
problemă
a conjuncţie!
ut cu valoareconceslvă
dinlimba
latină.Respingind
argumentat
tezeleanterioare,
careconsiderau
constructtue
cu al ('oncesiv
"finaleîn sensrestrîns"
(A.Draeger, O.Riemann),
"condiţionale
ipotetice"
«.1.Collart.),
consecutive(.T.R. Madvlg,
R. Kiihnerşi C. Stegrnnnn
), pecelecareîi.expllcauorigineaparţialprin
propoziţiilefinaleşi parţialprinvecheaparataxădczlderatlvă
sauoptativâ(Fr. Stolz,,J.Il.
Schmalz
, .J. B. Hotrrnann
, M.Laurnann,
A. Szanyr,A.Tovar), precumşi teortalui ErnoutThornas,
careconsideră
propoziţiile
în cauză"construcţii
Inraportdesenscupropoziţiile
condiţionale",
RoxanaIordache
demonstrează,
prinanalizaarnănunţttă
a unuiamplumaterialilustrativ(excerptat
dinmariiclasici.maiales)că111
conceslv
îşiareoriginea
Intr-un11/comparativ,
euatit maimultcucitşiprincipalele
concesive
sebazează
peideeadeeomparaţto.
Intensfolosit
şi considerat
un felde marcăa latineieleganteîn epocaclasică,Il/concesiv,
supraîncărcat
de
valorişi incomod
dincauzavolumului
foneticredus,dispareInepocatîrzieşi este înlocuitIn
limbileromanice
de urmaşiiconjuncţiilor
si, dum,quamdiu,
quod,
într-onotăcompa
rutlvă,PierreSwlggers
explicăevulu
lia semant
ică-Iuncf
innalăa adverbulularmeanisicdela sensul1110dal
"Într-adevăr"
cătreceltemporal
,.imediat",
princompara
ţie
cuIatinulrec/asşi vechiulsaxonrell/.
,
Un caractercomparativ
are şi studiullui Momeilo
SaviC,
A,spcklualnosl
J lcmporalnost
II iskaziuanja
pl'oSlosti
i prelproSlosli
a slolJcnskim
i ncs!onwskim
jezicimu("AS!lCclualitate
şI
tcmporalitateîll
exprimarea
categoriei
de anterioritatc
In limbileslaveşi In:celene-sIa
ve");
prin compararea
limbilorslrbocroată
şi italiană.autorul rcargume.ntează
un fapt cunoscut
şi anumccă, pe eÎndlimbileromanice
au conservat
conjugarea
bazatăpe,formetemporale,
celcslavcau inlocuitsistemultemporalprintr-unulaspectual.
Alţiautoristudiazăprobleme
de'interfcrenţ.ftlingvistică
sloven
o-italiană
(Fedora
ferlugaPetronio),
apreciază
rezultatele
încercării
de apropiere
Intrereprezentanţii
sintaxeifuncţionale
şia celeigenerativistc
(DarjaGlobcvnik),
cliscu
tălegăturile
prepoziţionale
întreverbşisubstantiv în italiauă(IrenaLipovec)
sau efectulstilistical elipseipronumelui-subiect
În povestirea
Tezellde AndreGide(BredaCigoj-Lebcn).
a notăetimologică
a luiAntonGradexpllcăoronlmul
slovenNanosprinnumeleitalian
al muntelui,NaSOl!,
supusmetatezeis-n> il-S.
a substanţială
secţiune
derecenzii
Incheiesumarlll
acestuinumăral reputaLei
publicaţii
ştiinţifice
iugoslave.
Eugenlv/un/eanu
DlE SPRACHE
DERALTESTEN
BUDDHISTISCHEN
OBERLIEFERUNG
(SympasionzurBuddhismusforschung.
II),hrsg.vQnHeinzBechert,
in"Abhandlungen
de)'Akademie
der Wissenschaften
in Giittingen",
Vandenhoeck
&Huprechtin Giittingcn,1980,193p.
Volumul
cuprinde
textelecomunicărilor
ţinuteIncadrulceluideal patrulea"Simposion
de
studiibudiste"al Academiei
de ŞtiinţedinGiittingen,
earea avutlocîn iulie1976şila careau
participatreputaţlscpeciallşti
: Ludwig
AIsdorf,
JohnBrough,ColetteCamat,P. L. FI.Egger36 Lingvistică 207

,"IREVlSTJ;:
,REVllSTEI..oR
mont,HcrhertHârtet,l":ticnnc
Lamotte,'J<'.,n.
Norma!!,
GusfăvRoth,Ge.org
van Slmson,
Ernst'waldschmldt,
Akira Yuyama,
Simpozfonul
a f!(t dedicat.
prblcmcical';aeter,l]lui
,lingv,Îstie
al tmdiţ.iei.hudişte
timpurîi.
Stabilirea
limbii<Till1bilot).
originare
î,lepUlli$lŢlullli
pnneinteresante
prohlcrne
defilologie"
istoric{'\lltllmlii;
graniaică
istortcă,
,i gcograIielingvisUcă.J3ogatn!
sumar
al volumulut
vădeşte
diversitatea
punctelor
dediali;ctologic;.
vederecxprtmrite,
demulteoricontradictorii
sauchiar
i,,CPII
ciliabtle, . . ,
',' ,'.'., , • . '.','
','
Tradiţhlhudisfă
sllsţlnecii{'aFeste,limha,e[inOllle:'i
dar,.dupăcumau .arătatIn secolul
al XIX-leasfjv>nţi
ca N.L. Wesţ(rgi1ard
şiE,A'. Knhn,tradiţianu corespunde
.realltăţii.în
secolutuostru,
E,.Latriâttea d('lnOnstratcă,li,tlba
originară
a budismulul
estemă,Qadbf
şi că
transpunerea
in pal!fstetl1teriolll'ă,
Plecind
.,dela eest stadiuul cercetării,
.lucrărtlesimpnla (;()ttjngell
aducllnprogreconstderabtl,
prinnuanţarcavechiloripotezeşi prin
unor
pĂrerI.
. . li Iui
,', ".
.,.:
Relu
îndnoi
ipoteza
mai'.tveche
FI.,,',',
Lilder»,orienfallstul
germanL. Altsdorfconsideră
eillimba{)riglnar
a budlsmulut
poateIl descrrsă
.caun dialectspeclfic,
bazatpe tnăqaâbi
sau
pe
d
lall'ctul
mal
vcehi
qNl1wmci[JC?(ll!L
Altă
f(!fcetăLuarc,
ColeUe
CailJot,
,utill7.ează
metodele
verificate
aleanalizeieomIH1fate
a'llmbilo'!'
şi aledialectologici
istoriceincerdndsăreconstituie,
malalespe bazafenO!llC!lelor
morfolgice,
"ljnJba
prilTIitivă"
abudismului,eare,in CO!1c{:pţia
sa,trebuiesă fi fost lîmha
a iu),BuddhaGotamaşi a primelor
sale predici.Prindez,
voltlucnşi nuanţareatezelorlui Lildersşi 1,.AltsdDrf.
dupăcare.traducerile
.lllterioure
ale
textelorbudisteseraporte:ml
tuatelaun"Urkauon"
redaetatIntr-undialectindo-arian
estic,care
trebuiesă fi fostfoarteapropiatde'.Jimbade cancelarie"
dintimpuldinastiel
Asoka,fiutoa.rea
conchide
căredactarea
InlimbapaUestein mod
ulterioară
textelororiginare.
JohnBroughexpliCă
traducerea
In limbi , ,e.jJOd
diferitea preccptelor
budistcprin
8(Ieacii,lncăde la Inceput,Buddhaa permisadr.pţi1or
săi să,!reeîtctnvăţ.{rt'lrile
in limba
proprie',
versiunile
tJbetanăşichinezăfiinddoveziInacestseils,
Vel'Idieapate
teoriaell\isi'i
deK.H.Norman.
Dupăacestsavant,esteincorect
săvorbimde
(;unică"limbil
miglnnră"
a tmdisrtmlni,
Intrucitlimbainiţialăa prcceptelor
blldistellUaveatră,
unItare
aleunei
singure
sau
unuisingur
dialect.
pacii
ar fisau
existat
o singură
v!cfsiclJrIC
originară,
aceasta
ar filimbi
pntut
fiale
redaetată
maicomod
1n
vcdică
sal1sc.rltă;
Of,
tendintaluiBuddhaşi a discipolilor
săia fostllCţ:ea
dea vorhiIngraiulfh,că.rei
regiuniin care
predicat!,
Aceastăsituaţienu arexeJude,
dup:';p[,irerea
luile. R.Norman,
posibilitatea
eao mare
parte
din!nvăţăturile
lui
Buddba
să
fi
f(isi
formulate
In
vechea
măgadhl.
]Vlni
1.Irziu,
o
elaH't
cu..
expansiunea
hudislIlUlui
jnrcgilmi
Inearedialr.elcl{
primare
nuerallln'ţelcsc,
prei:eptelc
"Ilumina
tnlni"au fostadaptate(semi,tradnse)
Indif{ritclimbişi dialecte.
VariantaredactatăInpali.Il
eiipătatextindere
şl s-apăstrat.integralIntrucitaC,est
dialeelputeafi Inţelesşi Inmajoritatea
celorlalte
zonelingvistice
indo,arienc.
în concluzia
ampleisaledemonstraţii,
savantulenglez
afirmă
că
atîtnli'igaâll!,
calimbămatern{l
H
lui
Buddha,
cit
şi
limha
paU
a
textelor
canonice
nu
sintaltcevadecîtduuăfllZediferitealeindo-arienci
medii.
Opoziţiedesinteză,a:rropiată
înliniimaddeCeaa luiNorman,
adoptăşi BeinzBecher!,
tngl'ijitoruJ
volumului.
Savantulgerman
eonsideră
căa(east1l.
complexitate
a situaţieiseexplleă
prinJ)uIniîru]
mareal.dialectelor
iudo-llriene,
prinasemijntlrile
maridintreeleeaşiprinahsen1;a
uneilil1'biHterarecoll,lunc,
reflectaUl
şidevarietatea
dialedală
a inscripţiIlor
din epoca<linus,
Uli,'\soka.Hhtăril'ea
lui Buddhade a nu se exprimain vcdicăsau sauscrităse justifică
probahil
pril1l'aţitllli
!'e.liglouse.
Oricum,
procesul
de formare
a alimbilor
indo-arlene
literareale
evuluimedill
nua fost
stînjenit
de persistellţa
sanscritei,
care
continuat
să supravieţuiască,
!.m!epllnindro analogcu celal latine!in Europa.
EugenMunteanu
'DA:SÎ1ANDWEHK
IN VOR-UND FHOHGESCIUCHTLICHER
ZEIT,Tell II,
,Arehaologische
llndpllilologisclle
Bei/rage,
Bcriehtliberdie T(oJloquicn
desKurnmiss!on
fiir
dieAltertumskunde
MiUclundNurdem:.opas
in denJahren1\'l77
bis 1980,Hrsg,vonlIerbţ:rt
JaJI1!<lJhIl,
WaJtetaţ1sşen,
RuthScjlmidtWiegand,
Hţ:inrich
Tiefcnbaeh.
G1ittingen,
VandcllRuprey11f.
ltj83,nllp.
studiişi materialearheologic.e
i filologice,
referitoare
la aspecteale
m(;şl'DŞ,Llgulril,ol'
Unepoc prei§torl.c,şi
istoricătimpurie.Intrelucrărilecu un conţinutstrict
afhe,ol(lgic,
bogatUl
SUlllflj'
al aCestui
masiv'volum
conţine
şidtcvaarticoleeu problematică
lingellefp.]
filologIcă.
HqthSchllidtWiegund
aplicămetoda"cuvinte.
şi lucruri"lu

31

.REVISTA
HEVIS'rELOR

discuţiaasupraunorineser
îi şi tehnicidinepocapreislol'ieă,
iar Wo]fg:mg
P. Schmldt
lnee"uc;l
sădea1\)1
J:'fiSIJ1ll1S
întrdlilrii
dacăexistădenumiri
pentrumeser
ligeneral
iudo-europene.
Tot In..
lucraredele.xk.ologie
comparată
esteşi ceasemnatădeHeinrlch
Beck,careseocupă.
determen]
pentru.rncscrtc'şi "meseriaşi"
in vechilelimbinordice.
Altecontribuţii
stntdedicateunorprobleme
speciale
: Lothar
pentru"meseriaş"
terminateÎn-mundinvecheagermană
desus(Althochdeut
sch
'I'ieleuhacn
esteinteresatde denurnlrlle
pentruuncîteale meseriei
de
Iimhă.In sflrşlt, KtausH. Gundaprezintăcitevaobservaţii
asupraIzvoarelor
dor:umentme
referitoare
laIucrătort
ailemnului
in epocaengleză
vecheşi Inceamedie.IarKarlHorstScnmidt
discutăterminologia
meser
illordinmonumentele
de limbiicelttcă.
Euqeul'1,ej'unlwn
il

