
RECENZII. l?BVISl'A. REVISTELOR 

G. lVÂNESCU, Linqulstică generalâ şi românească, ediţie, not.e şi Ind Iee de Vasile Şerban 
şi Vasile D. Ţ:1ra, Timişoara, "FacJa", 198:l, :326 p. 

o Intţlativă demnă de toată lauda a Editurii "Faela" din TImtnşoara şi a nnivcsitarllnr Lim i- 
şmen! prof. fir. Vasile Şerban şi conf. dr-, Vasile D. Ţâra este tipărirea în cîteva volume a studiilor, 
articolelor şi rcccuzlllor publicate de-a lungul a cinci decenii de profesorul Gheorghe Ivăneseu , 
membru corespondent al Academiei R.S. România. Cum cele mai multe contrtbtrtll ale profe- 
sorului G. J vănescn an fost risipite în diverse reviste din ţară şi străinătate sau în volume (:0- 
lective, ele eonstttulnd astăzi adevărate "rarităp", reunirea în volum a acestora a devenit, asa 
cum, cu drcpta Le, se spune in Cuvînt înainte, "nu numai oportună, ci. şi necesară" (P. 12). 
Alcătuirea unei asemenea ediţii va avea darul să prezinte în plenttudlnoa ei o operă ştiinţifică 
pilduitoare, de o amploare" şi originalitate remarcabile, aceasta cu atît mai mult cu cît dome- 
niile În ca re s .. a afirmat profesorul Gheorghe Ivănescu sint foarte variate: istoria limbii române, 
dialectolngie, etimologie, morfologie şi sintaxă, limbă literară, stutstică. poetică, onomastică, 
ronetlcă, lingvistică romanică, lingvistică Iudo-europeană", lingvistică generală. 

Volumul de faţă, care cuprinde o parte din lucrările de roncttcă generală şi dc Ioncueă 
românească ale lui G. lvănoscu, dobîndeşte şi semnificatia unui omagiu din partea elevilor, a 
colaboratorilor şi a forurilor ştiin!ifice şi culturale din Timişoara la cea de a 70-a aniversare li 
projesorutui G. Ivănescu. ce! care timp de 7 an! (1962 - 1969) a condus Catedra de limba rnrnână 
ele la Facultatea de Filologie a Unlversităţil din Timişoara, domnia sa fiind, de asemenea, primul 
redactor responsabil al "Allalelol' Universităţii din Timişoara. Seria ştiinţe filologice" şi la- 
tcmeletorul Sectorului ele Ilngvisttcă al Bazei din Timişoara a Acade1iei R.S. Homântn 
(azi nucleul Centrului de Ştfinţe Sociale al Universităţii din Timişoara) . ./ 

In afara studiilor propriu-zise, pe ea re le vom semnala mai jos, v\>lumul mai cuprinde i) 
Pl'efaiă (JJ. 5 -- U), semnată de G. Ivănescu, un CU/JÎnt Înainte (p. 10 - 13), o Notăasupr a NUliei 
(p. 1,1 -- 15) purtînd semnătura celor doi editori, o listă de Abrenieri (1).. 16 17), Alfabetul 
fonetic utilizat In transcrierea unor fonetisme şl a unor cuvinte dtalectale româneşti (p. 17 -,18) 
j un Indice' de autori (p. :121 - 323). . 

Din pura/ii aflăm că profesorul G. Ivăn eseu şi-a format conceptia despre limbaj, despre Iirn- 
hlle romantce occidentale, despre limbile ind o-europene şi iaîetltc, ca şi despre limba română .Ja 
ctţrva ani după ce s-a afirmat structurallsrnul" şi că ea "s-a dezvoltat paralel cu structuralismul 
şi eu gellerat.!vismul transtormattonahst şi cel mai adesea împotriva lor" (p, 5). In ceea ce priveşte 
concepţia generală, llngvistul român era el însuşi structurallst, dar structuraljsmul promovat 
de domnia sa era foarte deosebit de cel al şcolii din Praga, de cel al şcolii din Copennaga 
sau de cel al şcolilor din S.U.A. Această deosebire constă in primul rlud lu modul'!}] care 

1 Plnă la apariţia acestui volum, numărul lucrărilor de lingvistid'i. publicate de G. Ivăneseu 
se ridica la 236 (vezi Lualîrile ş1iinlifice ale jJl"Ofesol'Ului Gheol'gbe Ivi1nescu, in voI. Pl"Ofesorul 
Gheorghe 1 vănescll la "(() de an i. Omagiul elevilor şi cola/JoIa/orUol', Iaşi, Centrul di,umltiplical'c III 
Universităţli "AL I. Cuza", 1983, p. 293--:323). Impresionante sInt, de asemenea, nurnă.l1lJ, 
amp]OHl'l.,<'1 şi varietatea Juerărilor lu eurs de publicare, gata de tilJil r sau a cll()r redactate provl- 
zorilJ ori parţial (pentru care. vezi luCI'. cit., p. 324-·:127). 

2 în domeniul limbii române literare, al istoriei limbii rqmâne sau In cel al Iingvistlcil 
iudo-europene, G. Ivănesell ne-a dat cîteva luerări fundamentale: Problemele capi/ale ale vechii 
romilne Iilerare, laş.i, 1948,412 p., Is/oria limbii române, Iaşi, Editura "JII,nimea",1980, XVI + 
766 p., Gramatica comparată a limbilor ÎJldoel.ll'opcne, Bucureşti, Editura Didaetiea şi Pedagogieă, 
1981, 49ti Jl. (in colahorare cu Th. Simenschy). > 
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!Ill văzute cal;zele schimbărilor lingvistice. In concepţia su despre llrnba], G. IV{llJeSCU 
a fost influenţat In special de fostul său profesor, A. Phillpplde". Asupra persona lltăttt sale 
şi-au pus amprenta şi alti lnvăta ti : G. Devotu, In prlvlnta conceptlet despre latina populară 
şi despre limbile romanice occidentale, H. Birt, in prlvinta lhnhlior Indc-europcn«, Vendryes, 
in ceea ce priveşt e limba poetică. Inrturlrea lui A. Phllnptde (dar şi a lui G. Ibrăileanu) se 
poate const.atn şi In conceptle sa referitoare la originile limbii române literare (p. 6). 

In Cuvînt Înainte, editorii fac o succintă, obiecttvă şi, totodată, caldă prezentare il adi vită- 
!ii profesorului G. Ivă nescu. Personalitate enctclopcdtcă, G. lvănescu li abordat cu 
competr-nţ ă. strălucire şi pasiune, I irnp de .clnci decenii, cele m.ai variate ramuri ale 
lingvisticii româneşti, precum şi lingvistica romanică, lingvistica indo-europaană şi IHIetită. 
în toate aceste domenii, domnia sa a ndus contribuţii deosebit de importante, avanslnd nume- 
roase idei originale argumentate strtns, bazate pe () inforrnaţ.ie uriaşă, ce depăşeşte hotarele 
lingvisticii, rnvătat.ul român apelind deseori la alte discipline şi ştiinţe în explicarea fenomenelor 
llngvlst lce, cum ar fi Iilczof'ia, logica. psihologia, sociologia, antrupologta, istoria, arheologlu etc. 
Viziunea aceasta largă asupra disciplinelor lingvistice, G. Iviineseu şi-a format-o de 
timpuriu. La numai 2G de ani, in lfJ:,3, t.lnărul lingvist afirma: "Omul de şliillP 
nu trebuie să neglijeze nici unul din aspectele şi părţile limbii; el trebuie să se 
ocupe cu toate 111 egaEi măsură". deoarece ,.numai in cazul acesta se poate spune că o diseiplinil 
a ajuns la maturitate, căci nurna i In cazul acesta oamenii de st llnţ ă 81n1 perfect conştienţi de toate 
părţile pe care le comportă dlsciplim lor" (p. 17). Acestui deziderat profesorul G. Jvănecu 
s-a supus o via tă întreagă. Tocmai de aceea, G. Ivănescu şi-a putut forma o conceptle cI:ni'!, 
originală şi coerentă despre limbaj, despre legile care guvernează limba, d espro natura şj'eauzcle 
schimbărilor limbii, formulînd idei care au devenit un bun al lingvisticii generale. 

O parte din Iuerărflo incluse în acest volum au fost prile;ulte de lectura 
carti da!.flratc unor savanţi români. sau străini şi de meditat!a profundă 
rializate in citeva l'f'celnii eu profil de adevărate studii asa elim srnt 
dp Iiruioistică general: În operal ui :1.. Meill et (p. 1 q - :30), Problemele,; planu! unit tratat de 
[onelit ă gentr:llă(p. :'1 - .'15), Părerile lui Carl o Iio tti sii În domeniul [oncricii (p. 'Hi - li2). Na- 
zalitalea in limba română (I) (p. 63- 70). (lI) (p. 71 - 78),8au Ultimele păreri ale lui Tnzbeizkoy 
in dOInmiul a.a-zisei j'onologii (p. 312 --- 320). . . 

Articolele Siliti şbsellimbări (oneliceÎnlcgăIZll'ă cU pocala implicită (r. 80-80) şi TiJnarul 
oocatie implicit al consonante[or (p. 87-9G) sInt dezvoltări personale ale uneia din contribuţii· 
le pl'ineipale ale şcolii c/(" lingvisticâ !'om:îneascâ create de PhilippicIe. Este vorba de uocala 
implicită (numită de G. Tviînescu. lUai intii sunel implicit, după A. Phîlippide, de la care termenul 
li fost preluat şi de aHi elevi ai acestuia, ca C:;'. Paseu şi D. Găzdaru).Vocala implicită are consecin- 
ţe importante în evoluţii! sunetelor unei limbi, de aceea deseopcrircll şi descrieren ei egl1stitllk 
o contribuţie deosebită 1" explicarea unor fellomene fonetice. Timb!'nl implicit al consoallelorest(; 
() vocală (în română; 1 pentru cOllsoanele dure şi i pentru cele muiate). Vocala aceasL'l!.nsoJeşle 
cOllsoana, existînd simultan cu ea şi avind durata unei consoane. în cel dc-al doilea articol, auto- 
rul aduce eompleti''tri'pl'opriei leorii cu privire la timbrul voca!i.c irnplicit al consoune1or. AsHd, el 
prec.izeaziî c,, deoarece vocala care apare după consoane, cind c011Soanele sînt pl'Ollllnţ.ate .izolat 
şi in mod spontan, este o vocală propriu-zisă, aulomaf:l, iar lJU una implieită, "este potrivit 
să se fadi o distincţie tel'luinologică şi să. se vorlleasdi de tim b r u 1 v o cal ici ITI P 1 ici.t 
şi de v () cal ă i rn p 1 ici t {t li o s t con s o n a 11 tic il, ca de două realităţi deosebit, dei 
Fl strînsă IegMuril lina cu uIta'" (p, 91). 

Urmează dteva' f,tud ii foarte importante de fOlletică istorică a limbii romf,ne, care conţin 
şi cîteva contribuţii de foneUcă generală: Inchideri şi deschideri ale vowlelor ÎJl prh'l.ele timpuri 
ale/imbii române (p .. 07--H3), Din famUca C1JOlllliuc! a limbii rouulr!e (cu cÎt(;vadi.ţcufii de fone- 
tico. gcnerală), cu anexa: Cauzele scbimbiîrilor fonetice (p. 144 .. -:176), l'alalaliZQrc(1 şi africa ti- 
zarea lJocalclor latine c, U+·e, iÎn limba română (p. 177 .185), ("il + .ia, 1', i >,ţ ti In macc- 
doromânâ .51 mC[Jlenol'omoniî (p.18C)191), Di{loIlglll je în limba l'omâll.â (p. 192-- .. 197), VolulIlul 
m.ai cuprindcNo{iunea de românâ primitivii (Urrumi.iniscl!),en apendicele: Cauza schimbărilor 
fonetice (p. l!J8·218), Constituirea unei functiei cau să mI fie fiziologi<' şi aellslică(p. 210-295) 
şj Disea/iile asupra unei {onetici nefiziologice şi neactlstice (p. 296 - 311), illtimele două constitu- 
ind tudii substanţiale de fonetică generală. 

3 1\1a1 pe larg despre eOllccpţia sa lingvistică, vezI cele spuse dc savantul român [tpi- 
toIul i (Principiiledczvoltârii Iin[Jvislice) din 1sloria limbii romane. p. 3-·22, şi milrturisţriIe 
{Jublieate În volumul omagia! citat mai sus, p. 61-- 96. 
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Din enumerarea titlurilor studiilor incluse in acest volum, se poate constata că el cu prinde 
mal "les contrtbn tlile profesorului G. Ivănescu In domeniul fonetlcil istorice româneşti şi al fOlle- 
tlcii generale, la care se adaugă unul de Itngvistlcă generală (cel depre Meillet) şi unul de istorie a 
limbii române (Noîtuuea de romanii primitiv, Urrumănisch ), S-ar părea că acestea nu şi-ar fi 
avut locul aici, mai ales primul, tntructt cel de al doilea s-ar putea justifica prin apendicete : 
Cauza schimbărilor fonetice. Avînd în vedere cele de mai sus, credem că volumul dc faţă ar fi tre- 
buit să poarte titlul: Foneiică românească şi [onctic« genera/â sau Lirujoistică gCllera!â şi lin- 
gvistică romaneasca" cu subtitlul Fotietică. 

Studnle reunite aici se remarcă prin mul timea ideilor originale, de natură teoretică sau 
'''''''1 ,,,, .. cn aplicare la limba română sau la mai multe limbi. Ele pun în evtdenţă o gIndire pro. 
Iundă, lin spirit critic dezvoltat, care tn,ee prin propriul fiitru ideile altora, o minte iscoditoare, 

ttnteste mereu spre găsirea adcvărulu i ştiinţific, spre lărgirea ortzontulul cunoaşterii umane. 
cele mai multe dintre ele autorul face numeroase delimitări şi nuanţări ale Ienomenclor pe 

care le discută, îşi precizează poziţia faţ.ă de o problemă sau alta, fa\.ă de un autor sau altul.De 
multe ori criticile făcute de G. Ivănescu unnl 'Iucrărl S[,tU alteia nu privesc numai pe autorul res- 
pect.iv , ei ele se răsfrlng asupra stării lingvistice din acel moment: "Criticile pe care le-am făcut pj 
nii acum căr+ii lui Rosetti nu se răsfrîng numai asupra lui Însuşi, ci şi asupra Inlţlatorîlor şi susţi- 
nătorilor acestor teorii, pentru cii Rosetti Il-a făcut dr.ctt să redea aceste păreri mai mult sau mai 
puţin admise astăzt in fonetieă" (p. 42-· 43), sau: "AsUel stînd lucrurile, se Inţelege eli ceea ce 
urmează nu este o ohiectte adusă lui Pctrovlct, ci () completare Iăcută In lumina unor noi prin- 
cipii" (p. 74). Dar crit.ictle şi cbiect.lile făcute de G. Ivănescu nu sint distructive, Imgvlstul ro- 
mân avînd grijă întotdeauna să sublinieze şi meritele cărţilor recenzate sau discutate  "Şi dacă 
ne gindim că e primul tratat de Ionctlcă ceva mai dezvoltat, care a fost scris în româneşte şi s-a 
tipărit, [".] vom conclud« că manualul al cii tu it de Roset.t.i a lnlătura t un gol simtitor In literatura 
şt ilntifică românească:' (p. 44---45), sau: [Cartea lui Emil Potrovlci] "este o serioasă contributie 
ia studiul nazaJităţii În limba română şi la studiul nazalttăt it In general; căc i, de oblcet, luerurtle 
observate pentru limba noastră sînt valabile şi pentru alte limbi, ba, in anumite cazuri, pentru 
toate limbile" (p. (3). 

Nu putem discuta aici toate studiile inglobate In acest volum; vom rezuma doar concepţia 
profesorului G. Ivănescu referitoare la cauzele schimbărilor fonetice, la modul cum actlonează 
ele In diferitele epoci de dezvoltare a.Itmb li. După savantul român, schimbările fonetice de la un 
dialect la altul sau de la o limbă la alt" se datorează bazci ele artieulatie. "Cred că toate. normele 
articlllalorii ale unei limhi sau ale unui diaJeet se explică prin confonnaţ.ia organelor artlculatoriJ, 
deci prin fapte ras!ale, pe care le numesc, după Philippidc, ba z ăd e ar t! c'u la ţie, şi că 
toate schimbările fonctiee, cele cunoscute şi sub numele de legi fonetice, se datorese schimbării 
bazei de articulaţie, care se poate produce prin amestec cu {> populaţie stritină',9Vl'in schimbarea 
raportului cantitativ dintre rasde constitutive ale unui popor şi prin trecerea limbii de la o popu- 
laţie la alta" (p. 188). ,: . 

în evoll1ţ.ia lor, limbile cunosc epod relativ scurte ele evoluţie fonetlCă şi epoci mai lente 
;iau staţ.ionare. Epoc.ile de evoluţie fonelică rapidă trebuie considerate mal ales c.ele de formare, 
cind limba tre(e de la o bază de E[rticulaţ.ie la alta. Adaptarea la noua bazii- de articulaţie se pIn .. 
duee în cursul d1.ol'va general.ii umane, adicl:\ c1t.orva secole. In ceea ce priveşte limba română, 
uceasta Il inceput S{r se formeze alunei clnd latina el lnceput să fie vorbită de traci, după eum 
limba franceză s-a format dud Jimbalatină a devenit limba cc!ţilor. De fapt, noua bază de ar- 
ticulaţie se va manifesta cu putere de abia după ce traeii sau celţii, acum populaţii de limbă 
latină, vor scăpa de sub influenta lingvistică a agenţilor romanjzării (p ,217). De ;lceea, inceputul 
limbii române, respectiv al limbii franceze, coincide cu momentul în care limba vorbită de hacl 
sa,! de eelţ.i 11U se mai află sub înrlurirea agenţilor romaniză.rii (ibidem). 

Schimbările fonetice care au loc după epocile de formare a limbilor trebuie socotite tot 
ca adaptări la baza de arUculaj.ie, deosebirea constind In faptul di acum nu mai este vorba de 
trecerea Limbii de la un popor la altul, ci de schimbarea bazei de articulaţie la acelaşi popor 
(p. 218). 

Schimbările fonetice din prima categorie trebuie atribuite suhstratului. Aşadar, nu aU 
dreptate eei care, deşi admit o influenţă a substratullli, o fac atribuind acestuia un 1'01 neînsemnat. 

4 Dintr-un volum cu titlul pe care îl poart{t cel de faţă nu puteau lipsi studii ca: Grama- 
tica şi logica. 1. Slmc/ura logicâ (1 !Jindirii ca {ac/oI' primar al slmclllrii lllorfologice a limbii,in 
AUT, r, lOG:" p. 259·-207; Gramatica şi {ogica. 11. SIl'11Clllfa!JÎndir!i {aclor primar al sftllclllril 
sintactice a limbii, in AUT, II,1964, p. 193--219; NUllleşi'verb,ln Omagiul!!i .Alexandru Rosetlf 
la 70 de ani, Bucureşti, Editura Academiei R. S. România, 1965 etc. 
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Hefcl'inclu-sc la limba Irancexă, G. Ivăncscu spune: "Dacă In compozitia poporului francez se 
găsesc In majoritate demente celtc, sau dacă aceste elemente au fost In majoritate plnă Intr-o 
anumită epocă, atunci substratulni celt trebuie atribuite nu numai cîteva transformări toneticc, 
ci majoritatea schimbărilor Ic ne tice din limba franceză, cel puţin pînă într-o anumită epoca" 
(p. 174-·175). Mutati» nuitandis, pute m considera că cele mai multe transformări fonetice 
petrecute ln epoca de formare a limbii române se datorează substratului dacic al limbii noastre. 

In cele ce ur m raz ă , '1'C1ll Iace ctt eva rcmplc tărl, sugcsl.ii şi ohscrvatil pe marginea unor 
fenoxnene fonetice discutate de profesorul G. Ivănesru, tn oi dlnea dtscutărrl lor In carte. 

1'. JOS -lOD: pe baza paralelismului schimbărilor fonetice, G. Ivănescu presupune di 
In dialectul dacorornăn ,in> in (ea şi en > in, un> (1Il) cind tm este precedat de labialo sali de 
denta le. Prin urmare, dacă CII> in (bene ;» bine, nientetn ;» minie), (In> un (b ona > lnm ă, 
montein ;» nuinteş, atunci şi hn> iu, deci: fragmellto > ţrământu ;» ţrămlnt, »etuio ;» nănâu ;» 
vînd, oentns :» naniu;» vini, »enetus > vene/Il> oân ăt ;» nin ăl (în care secvenţa ân este pre- 
ceda l.ă de labiale), extempcro> astomţiăru ;» astltnţ.ăr, c xtinouo > stbngll> stituţ, tetnplum ;» 
t!,JJ1plâ:> timp/el, tenerum i» =tinăru ;» tânăr;» tl.năr, +blosttrno « blasplzcmo) > mold. bllis- 
/a'm, hăn , blastărn (in care secvenţa ăn este precedată de dr n t ale ). 

Acestui mod de a vedea lucrurile i se 0PUll lnsă faptele din rcrnăna comună, din d ialect.ele 
sud-dunărene şi din unele graiurt claeoromâne. Nn credem Sti fie vorba de închiderea lui ii (ân) la i 
(in), el de vclartzarea lui i (in) la î (in), fenomell petrecut In dialectul dacoromâll după sepa- 
rarea acestuia de dLlectcle româneşti sUd-dunăT€nc, şi nici măcar pe întregul său teritoriu. 
Aşadar, lat. vendo > rom. COlT!. vindu, ar. vindu, mcgl. lJind, lat. ţ"ennwto (sau fragmento) :> 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'. tiTer etc. Ve1arizarea 
sau guturalizarca lui i la Î S-[l prodUS numai in dacorcmil.nă, doar cind i era precedat de labiale 
sau de dcntala t. şi doar In poziţie dură. Altfel, i s-a piistrat (eL vinzi, vincji, băI!. pâmince, pJ. 
lui pămînt sau vocativnl :lccstuia : I'âmince, pilmince, j D-aU! inilillcf,! Tu sâ-m(i) t'ii plirinte). 
DialectaJ, In dacoromâll:J exist:l şi vind, lÎllât, (cinâr), unde s-ar putea să nu fie neapărat vorha (le 
refacerea unor forme analogice după persoana a 2-a a verhulni (vinzi) sau după plural (!ineri, 
rinai), ci de păstrarea celor etilnologice. }<onna vind « vendo) se menţine 111 Banat (vezi 
ALB II S.N., vo1. VII, harta HJ26), iar lindr, -(1, Cîniir, -ă, In Banat, Transilvania de centru şi 
de sud şi in Oltenia (vezi ALRM r, voI. II, harta 25:l)5. 

In ceea ce priveşte cazurile reprezentate de (a)slîmpâr, stîng, bUis!OIll sau Mas/iim, acestei! 
trebuie separate de cele de tipul uimi, ţ'rămînt sau tînăr. Şi aici avem a face cu o velariz8re a lui i 
la 1 (sting> sting, (a)stimpăr> (a)stimpdr) şi respediv a lui e la ii (blastem> Mas/âm), 
dar rolul velarizator l-a avut aici grupul COl1sonantic si. De observat este că fenomenul n-a avut 
loc niciodată in dialee1ele româneşti din sudul Dunării şi di nici In dacoromână nu s-a pretrecul 
Intotdeauna (ef. variantele teritoriale coexistente slingjstîng, blaslâmjblestem, dar peste tot 
slimpâr şi aslîmplir). în dialedele româneşti sud-dunărene avem a face şi In acest caz eu păs- 
trarea lui i : ar. asfingl/, mcgl. sting, il'. stingll, ar. blasUm « blastem), megl. blastim « IJIl1slem), 
eu Inchiderea lui e neaccentuat la i. In graiurilc dacoromâne elin Banat şi Hal:eg, si II transformă 
IIU numai pe i în î şi pe e 1n ă, el şi pe ca In a : SillSlăsc, pOlJiesfâsc, sinstîl, -6, slag, cres[arJâ etc. 

P. 110 : - la regula ci + rm rămlne neschimbat, alături de exemplul anllllS > an se 
poate aclău ga şi callIlIlla > can/lTâ. 

-- daună « damna) trebuie să fi avut cîndva o arie mult mal largă decit dlalectele mol- 
dovenesc şi muntenesc (cum le llume.şte G. Ivănesl'u), după cum O dovedesc: derivatele dăl1llOS, 
-oasă adj. (dacă acesta lIU provine direct din dam!1ows, -a), Intrebuinţat II) Ardealul de centru 
l de sud, printre altele şi cu sensul "lacom, -ă, pofticios, -oasă", şi dâllnaş « dallIlâ + -aş) 
"pi'igubaş", Inttlnit In Bihor (vezi DA, S.v. daullei). 

5 Inchiderea lui lin la În s-a petrceut In daeoromână (dar IlU peste tot şi nu In toa le 
cazurile) şi.ln aronuînă (de asemenea, nu peste tol) numai dnd â provenea din a accentuat In 
poziţie nazal,l : lana > tănt! > lină, campus> cămpu> cîmp, canto> câniu> CÎntu> cîni et(:. 

Fenomenul velarlzăl'ij lui i la i, cind este precedat de lahiale şi In poziţie d ură, este para- 
lel cu cel al velarizării lui e la II şi al trecerii diftonguJui cala a, In aceleaşi condiţii: pămintll::, 
pâmÎlIlll, vintl> vÎnâ, liin/IZ> vÎn/ll etc. In dacoromână, in acelaşi timp eu 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 > vară ete .. 



5 

- nota 6 : pentru ti + mm păstrat, cr. şi lat. [lamma ;» dr. [lamă, păstrat 1n Transil- 
vania de centru" cu sensurile de c.căldură mare, arşiţă, uscăciune", "mulţime, lume mllltă sau 
ceva care se găseşte tn cantitate mare" şi ar. [l amă, f1eamă »flacără", "infern" 7. 

P. 114: G. Ivănescu presupune că evoluţia lui a accentuat in poziţie nazală la Î s-a făcut 
prin faza il. Am adăuga că nici nu ar fi posibil altfel, deoarece ca a să ajungă la î trebuie să 
treacă. mai intii prin faza ă. De altfel, in unele graiuri dacorornâne, arolTlane şi In dialectul istrn- 
român, evolutia lui a In poziţie nazală s-a oprit la stadiul el (ct. Iiăn. brău, 9râll, ir. hr ă», grăv). 
Formele hăn, grav « qrănn. < lat. (tral1um), respectiv brăt). « brănu < trac. "bretui sau *branu)$ 
dovedesc că dena zallzarea a avut loc inainte ca el să fi trecut la 1, deci ura in te ca ăniă il să fI 
devenit Întîn sau, mai exact spus, pe vremea ctnd illCâ se spunea ăniăn nu tnti ti. 

J'. 138--1:39 : în paragraful 29, G. Ivănescu arată că tendinta de deschidere a vocalelor 
semrlnchlse se manifestă in cazu] lui e şi cind acesta se găseşte in pozttie Initlală neaccentuată 
(cleei e> a), fenomen considerat ele Ph ilipp lde ca petrecut înainte de influenţa slavă. La acest 
fenomen, arată G. Ivănescu, participă şi un cuvînt de origine slavii (jeremiinll dinî. "ziua (sfhitujlut 
Ieremia", perceput de romani drept un singur cuvtnt), ceea ce ar dovedi, după domnia sa, că 
rcnomcnul este posterior tnceputulu i Inf'luenţcl slavc, dar că el nu poate fi nici prea nou, deoarece 
nu mai apare in elemente de altă origine. Pentru a a se în ţelege mai bine despre ce e vorba, ar fi 
trebuit să se dea şi citeva exemple. Deci, alături de ara/llâ<lal. cramen, arid<lat. crici us în care c' 
iniţial neaccentuat latlnesc a devenit în romană a, Icnourenul se petrece şi In cuvtntul v. sl , 
(J yeremiinii dlnl "ziua (sltntujlu; (I)eremia":> rom. armindeu (i ), desemnind : 1. Numele 
popular al zilei de 1 mai (conslderată ca fiind inceputul primăverii) ; sărbătoare populară de 
primăvară (ţinută la 1 mai şi care coincide cu ziua sfîntului Ieremia) ; 2. Pom sau crengi verzi 
care se pun in ziua de 1 mai la poarta, uşa sau ferestrele caselor. 

După părerea noastră, fenomenul este străvechl, petrecut In perioada de formare a Ilm- 
hii române, ('um presupunea şi Philippide (ef. lat. eramen> dr., ar. aramd. lat. ericius > dr. 
ar., megl. arici, lat. crunco, -are> elr. arunc, ar. anle), dar el a continuat să acţioneze şi In perioada 
în core an intrat elementele sJave vechi Înlimha noastr{l (ef. armindeni < v. 81. (J)eremiimz-dfnÎ) 
şi chiar mai tirziu (eL toponimele Ardeal, Arc/eu, .Ardud ete., a căror temă este direct sau indircd 
magh. erdo "pădure" 9, A.rehid < magh. Erked, .Archila < magh. Hrked10• Fenomenul trecerii 
lui c- la a- are loc şi înaintea altor sunete In cuvintele de origine latină, spre exemplu, înaintea 
lui 1- (ilie uller> clall> ala It, în compuse ca cclala/!, cesta/all, alfl/tâieri, a[a/lâseanJ ete.), Inain- 
tea lui c (în compusele eu eecum sau CU cccc : CCCllll/ illoe > amlo, ace islu > ac/,sl (u), ecce ista> 
aceasta elc.), sau Inaintea lui j (ejecio> aiepl(u), ejuHo, -are:> ajun). înaintea lui 1, c- > a- 
şi într-o epocă mai nouă cleeîl influe.llţa slavă veche (el. Loponimele transilvrlnene : Aleşd < magIl. 
Elesd, .filccuş < magh. Blekeii, illeuş < magh. EIIII/S" ele.). Fenomenul se parc că ar fi avut 
loc şi Intr-un cuvint de origine lUfccaserI (eL anipaJwr, variantă a lui ientbalwr"nmnele unul 
conclimel1t ce se pune In eîrnaţi, in tobă etc., o specie de piper, < te. (u )enibalwr1!). 

P. 148-149: 1n unele graiuri din Banat, ti din diftongul descrescător au devine nu numar 
b sali p, in funcţ.ie de caracterul sonor sau surd al cOJlsoal1ei urm{ll.oare (d<1' fapt, inainte de 
d sau f), ei şi 1 (eL caU sau cald < cavi). Alături de exemplele capi « cattl), fieploare « Jiettl(jare), 
ar putea fi adăugate şi Repeel < Reveel < câvcel « catlC -r' -el), c<.lpcea « cave + -ea sau () 
formă feminină refăclltă după c()l1ee[ ; vezi DA, s.v. calle). Ohservaţia preeull1 că nu Intotdeauna 
V din diflongul av a devenit consoană In dialectul !Jănăţ.ean putea fi completată cu cele spuse 
de t-l\.. Candrca (Cons/a/ări În domeniul dialeclologiei, In GS. 1,1924, fase. 2, p. 185--187, 
eL şi harta 6 de la p. 186, pe care se pot urmări ariile ucestui diftong In cuvintele cautâ, Iau citi , 
(aută): "Diftongul au s-a păstra t In genere neschimbai : se zice adaug, laUcid, ca tIe , CUl)i etc. Dar 

6 Vezi Vasile Frăţilă, Probleme speciale de dialectologie. Graiul dc pe valea inferioară a 
TÎnwve/or, Timişoara. Tipografia Universităţii din Timişoara, 1982, p. 181, 260. 

7 Vezi Taehe Papahagl. Dfclionaml dialectului aromlin, general şi etimologic, ediţia a 11-1\, 
BUC,lIl'CŞti, Edit.ura Academiei R. S. Homfmia, 1974, s.v. flamtl. 

a Formele *brenll, *branu. ea etimon al rom. brîu, sint presupuse, de exemplu, de Grlgore 
Brâncuş, Vocablllarlli autohton al limbii române, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Eniciclopedică, 
198:3, p. A7. 

Il Vezi Iorgu Iordan, Toponimia I'OlJlIlnellScâ, BUCl1Tcşti, Editura Academiei H, P. Române, 
'1963, unde este citat N. Drăganu. 

10 Coriolal1 Sueiu. DicţioHar istorie al {ocali/â/ilor din TronsÎ//lania, voI. 1, Bucureşti, 
Edîtul"(l Academiei H. S. Homânia, 19f>7, p. 4:l. 

Il Ibidem, p. ,)(). 
12 Vezi V. Friiţllă, Nole /ex(wle şi elimologicc, in LH, XXV III, 1!)'79, llr. 2, p. J57. 



m unele l'<,ginni, w,J a evoluat deoparte la al, de altă parte la *aUJ >ab, ap. Astfel eă se rosteşte : 
calt, capi, laptă (= laută "vioară"), labdă etc. Dar alteraţiunea dlttongulut. .. nu s-a făcut uniform 
in toate cuvintele in aceeaşi regiune: acolo unde se rosteşte CaIC, tuiauţ), se zice de altă parte, 
eo pt, labdii (vezi harta ti)" 13. 

P. 155 : dialectul istroromăn cunoaşte şi alte cnvinte .de .origlne latină in care se găsea 
grupul consonantlc inlervocalic -br-, în afară de isur « cribrtun ), şi anume: [oioru (-c ţobrum), 
{aurar « ţcbruartusv+. Pentru dacoromână şi meglenoromână se poate adăuga şi [ereca « fa- 
bt icat e ), 

P. 155--156 : grupul consonnnttc -bl- din elementele latineşti ale limbii române apare, 
In afara de siablum (> dr. starll) şi de subla (> dr., ar. sulă, ir. sulă) şi In megl. suIăJ", precum 
şi In sublum (> dr., ar., megL .mil6). " 

Cele cîteva completări nu scad cu nimic valoarea excepţională a acestui volum, -care 
strînge latre copert.ele sale o parte a stud iilor din tinereţe,!jcla care s-au adăugat şi cîteva mai 
recente, ale profesorului G. Ivănescu privitoare ia Ionetlca istorică a limbii române şi în care 
se dezbat totodată şi probleme de f'onet.ică general!i. Se cuvine să aducem mulţumiri edltorllor 
pentru acest volum şi să ne exprimăm speranţa că în curînd le vom avea pe masa-de Iucru 
şi pe celelalte, care nădăjduim să cuprindă şi un Indice de cuninie, pentru uşurarea consultărit lor. 
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14 Vezi Sextil Pllşcariu, EtulJIologiscJws VV iil'lerlmch der mmiinischen Sprache. 'l,a/elni- 
schcs Element, Heidel1Jerg, 1905, s.v. faur şi fiiurar; 1. -A. Candrea, Ov. Densusianu, Dicţ[onanr/ 
etimologic al limbii romllne. Elementele lafine, Bucureşti, 1907 --1914, nr. 569. 

15 S. Puşcariu, oJl. ciI. 
16 Ibidem. 
J 1. Pătruţ, Studii de limbâ românii ,i slavtsticii, Cluj, 1974. 
2 1. PălruL Orwmaslicâ romClneasciî, Bucureşti, 1.980. 

Vasile Frăjilii 
U ninersilatca din Timişoara 
Bti, Vasile Păruan, ti r, 4 

IOAN PĂTIU_;T, Nume de persoane şi nume de Iecurt româneşti, Bucurcştt, temura 
Ştiin\.if'ică şi Enclclopedtcă, 19S'i, 171 p. 

în gcneral, studiile de onomastică românească au avut în vcdere , atunci cînd au explicat 
originea unor toponime sau antroponlme, mai ales legăturile ce se pot stab ili Intre acestea şi 
cuvinte din lexieul comun. Aceast.ă perspectivă tinde să subsumeze nivelului lexical intreg ansarn- 
hlul numelor proprii, neglijind relaţiile de determinare din sfera onomastic ii proprin-zis/3. 

Cartea lui Ioan Pătruţ, Nume de persoane şi nume de. locuri româneşti, o continuare a preocu- 
părilor autorului din Siudii de limbâ română şi slavisticăl şi Onomaslică I'omâneascd2, apare ca (1 
reacţie împotri va minitna!izftrii aport ului antropouimiei la formarea toponimiei Ilnastre. Autorullşi 
îndreaptă atenţia în primul rînd asupra acelor oiconlrne româneşti care sint echivalente cu ant1'O- 
J!oIlime1e româneşti omofone (Ctwinl Înainie, p. 5) şi recomandă abandonarea "utilizării abuzive 
şi forţate a cuvintelor din lexieul comun drept cLimoane aleantrnponimelm- şi toponimelor" 
(ibidem). Lucrarea, propunîndu-şi să adueă noi contribuţii "la cunoaşterea structurii şi prove- 
nientei numelor de persoane şi locuri, şi totodată, la reevaluarea a ceea ce este românesc în ono- 
mastica lloastră" (ibidem), cuprinde următoarele părţ.i: 1. Probleme' de metodă In onomastică 
(p_ \.l- 5,), II. Structura anlropollimelor (p. 5'1.-104), III. Toponime formate din anlroponime 
(p. 105 121), IV. Ane:ră (consacrată SIlf'ixcio[" nwnoconsonan/ice, p. 122-1;)5). 

13 Aria diftougnlui av in cani (şi reflexele sale în graiurile bănăţene) poate fi urmărită 
l !l1 N AtR-- Banal, voI. r, pe baza h. 41 caut (vezi şi h. XX, Răspîndirea formelor cant, CI!!,t, 
{'alt, ibidem) ; caut pare 3zi în Banat sub formele: caCZl, caul, câUI sau CâlJllt, care sInt cele mai 
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!, cu varianta cald (pct. 82-,-8G, 89-98, 1(0). Aria lui caII 
«!ald) se gflseşte In.partea de n()rd-ct a Banatulu i, de ht Lugoj spre F!lget, deei pe valea superioară 
a Beghciullli, iar a lui capi 1n Banatul central şi ele vest,la spd de Timişoara şI la nord. de cursul 
din clmpie al Bîl'zaveî. Capi apare izolat şi In sudul Banatului (in unele puncte paralel cu forma 
caul). 
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Ioan Pătrut tnslstă .. mai lnt Il , asupra lmporla,lţci pc care o reprezintă adunarea mate- 
rialului antropouhn!e de pe întreg cuprinsul \Strii pentru cercetările de t.oponhnie. Ce l« cttevu 
1ucriiri (P aş c a, . Dtrl«, DNF R), deşi cuprmd un material bogat, stnt insuficiente ele avtnd 
şi unele dettcientc metodologice ce au dus Ia stabilirea unor etimologii tncxacte. CeJ'Ctarea rela- 
ţiilor dIntre antroponimie şi toponlrnte conduce la "clarificarea şi descoperirea anumitor 
nume şi completează unele informaţ.ii sau anulează unele aflrmaţ.ii şi chiar cu rezonaută 
Istorică" (p. 11). 

Deşi t.opori lm cle provenite din antroponlmo prin snfixarc au fost studlate mai larg 
!le către ccrcetătort, Ioan Pătru! constată existenţa unor erori de interpretare cum al' . dvrt- 
varea Il. t.op. Nemescşt.i din numele de Ianrllie de origine mauuiară Nenies, cind şi In limba ro- 
mână există apelativul românesc de origine maghiară nemcş (p. 1,1) ; sun derivarea n. top, Liăiă- 
uceşt i din ung. Halas (ha/as In pest.c") menţionată de Iorgu Iordan" după L. Treml, 
"Ungal'ischc .Jahrbuchcr", VIII, p. deşi el "provine, evident, dintr-un nume românesc de per- 
soană" (p. 12), Hăl ănca" sau Il ăl ăucă", De fapt, n. pers. a fost H olonca, cum reiese din docu- 
mentul de la 1(iOO In care se menţionează un Toadcr Llolovca din Hălăuceştl". 

Ccrccttnd oiconimelc provenite din nume de persoane şi identice formal cu ele, domeniu 
"neglijat sau prea pu l.in exploatat" (p.1:1), autorul aduce nol dovezi privind vechimea primelor 
nume tcplce rornăneştt. Dac[l ptnă acum se npreeia efi cele mai vechi toponlme provenite 
dln nume de persoane sint cele derivate eu sufixe? iar dintre acestea cele cu sufixul--. eşti) Ioan 
Pătru t este de părere că pot fi consldcra tc topoutme create de rornâni şi următoarele: Ttirda 
(a.l0n,), Tal'cw (8. J183), Mocrea (a. 1199), Gelşa şi Pincoia (a. 12()2-1203) sau Cluj, De), 
Boj (jud. Cluj), Blaj (p. 14). Vechimea acestora Iurnizeaaă un nou argument In problema 
continuităţii românilor In Transilvania. 

Anullztnd o serie de anll'OpOllime care au fost explicate prin ctnonimc, Ioan Pătrnt le 
consider[l ca fiind nume romaneti: Derini/ei (11. tOJl. şi antl'op.) este un derivat românesc eu 
sufixul -d- (p. 16-18) ; Calmuc şi Calmâş (ul), Ca/moşul, Cel/mut sInt vechi hlpocoristice, de" 
rivatc din tema Calm- cu sufixele .bil'oncmaUce -âş-, -oş··,-l1!!-,-u! (p. 18- 19). Acrstca, pre- 
Cl1m şi altele ca, de exemplu, 2'>iunlde Goiul. Pîrîul Gola/ai (p. 10 20), Leah(a/) (p. 21 
22), Rus, RU5L1, Rusul, Ruse, Rusa (p, 22 2,;), Sos. Sasu, SaBal (p, 2,3 - 21), nu au nici o legă- 
tură el) etnonimele omofoue. 

1n ce priveşte posibilitate" existenţei etîmologiei duble în micro- san mHcl'otoponim'le 
autol'ul precizează, în urma unei analize amănunţ.ite, că nu existi:! decit nume ol11ofone, iar In 
t.oj)onÎlnie "etimologia rnultiph'i este o suluţie provizorie" (p. 3E). Pentru demonstrarea Hecstui 
fapt, Ioan Pfttrut combate raportarea exclusivă a unor toponim!'. Ia apeIal.ive. Astrel, topollirnul 
Crai, sau cele de tipul Craio, era/raI) pol fi raportate şi la antrojJonimul !,omâmse Crai «sI. 
l{ra), nu numai la apelativul crai (p. ;)1). La fel, toponimele compuse În circ apare ban (ea de- 
terminant) pot fi apropiate uneori dc l111troppnimeJ.e BWlll (Il. fam.), Buned (n. tam.), suu Buna 
(n. Il,)(p. 31 - ,15). Printre aceste toponim" au Lorul aminteşte Pîrîul (B11nei «(lin fostul rnloll 
Fălticeni), ea re nu este alt)ll decit Pîrlul I:iuncş/i, Buna, Baneasa (şi Bunasca), sau Pîrîul de 
Granifâ elin satul BllIlcŞti, jud. Suceava. Variantele cu circulaţie in jraiullocalnieilo]' confirme] 
explicaţia autorului cu privire la originea anlropoulmieă a acestui toponim. S-ar putea admite 
aceeaşi explicaţie şi pentru Uda, numele salului din <'om. TăVîruşi, jud. Iaşi (p. 3)}, mai 
ales că şi tradiţia locală aminteşte de o hangi{i cuaecasUi pOl'celă, de la carc ar pleca numele 
.satului. Totuşi, nu trebuie pierdut din vedere apelativul lwdâ "acltncitură", cu atit mai mult cu 
.<:!t satul este Inconjurat de dealuri şi slr[tbillut de Pirlul Uda (Pîrîul Udei). Numele topic 
Udeti (sat in com. FOl'ăşLl, jud. Suceava) pot pleca mai degrahă de la un radical antroponimic 
.lilHI .. existent 1n n. fam. lIudici, atestat la 1421 '1. Varianta lluldeşli pentru Uldeşti apare la 

:J Iorgll Iorda n, Toponimia romlÎnel1scâ. BueuTeţti, 1 llo:3, p. 168. 
1 Ibidem, nota 5 : "Dacă ţinem seama de modUl cum se formează tO]Jonimele in eşt1 

tl'elmle să admitem. mai degrabă, tema Hâlăuca"; N.A. Constantinescu, Dic/io]WT onomastic 
românesc, Bucureşti, 196:3, p. :l00 (DOR). 

5 Iorgu Iordan. DicJionar 01 numelor de familie româneşti, Bucureşti., 1983 (DNFH). 
6 Episcopul :Vle1chiscclcc, Biblioteca domnului Dimitrie Sil/Triza de la M iclâl.l,eni, din 

judeţUl Romanului, !n "Revista pentru istoric, arheologie ţi filologie" ,anul II (188;)), voI. IV, p. 708. 
7 CI. Documenta Romaniae Iiis!orica. A. l'vloldoua, voi. 1. (1:384 1448), întocmit de 

C. Clhodaru, I. Caproşu şi L. Şimanschi, Bucureşti, 1975, p. 70. 
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18598; epenteza lui i este In acord cu metaîonta voealelor prin antlctparea sunetului pala tal, 
Inregistrată de Adrian Turculeţ 1n graturile din Bucovina". 

Cunoaşterea numelui popular, care trebuie considerat ca real, şi al celui oficial, care uneori 
este deformat, constit.uie o necesitate strmgentă In toponimie, fapt ce l-a determinat şi pe Ioan 
Pătrut să-i consacre un sub capitol special, Intitulat Toponime populare şi oficiale. Autorul SCUl· 
nalează numeroasele inadvertente ce există Intre numele populare (reale) şi cele oficiale ale unor 
localităţi. Necunoaşterea şi ncellmlnarea acestor inadvertenţe pot duce la int.erpretări greşite. 
Forma articulată şi nearticulată a toponlrnelor contribuie la stabilirea originiI lor, c:le! 
articolul este ,,0 marcă indubitabil românească" (p. as). Inregistrarea exactă a formelor reale 
ale toponlmelor şi chiar oficializarea lor este importantă cu atit mai mult cu cit "oferă infor- 
maţii preţioase pentru vechimea şi stratificarea populaţlllor şi, totodată, a relaţiilor dtntre 
ele" ibidem). 

Urmărind Onomastica transilnan ă În documente, Ioan Pătrut constată că numeroase to : 
ponime "apar sub forme care nu corespund celor reale, din diferite cauze: necunoaşterea de 
către scrfb i a limbii române: deosebiri intre fonetismul limbii române şi cel al limbii maghiare; 
tr nttnta de adaptare a formelor la Ionettsmul limbii maghiare, germane etc." (p. ,10). Astfel, 
dacă onomastica din Transilvania arc prioritate In ce priveşte vechimea atestărilor (d. 
Turda, a. 1(75), "ea este dezavantajată remarcă autorul - de forma ln care e Inregistrată , 
ceea ce impune atentie deosebită In studierea. el" (p. 53). 

In partea a Il-a a lucrării, reterindu-se la Structura ontroponimelor, autorul analizează 
o serie de sufixe b iîonern.it ice (-ig,. -og-, -ug-, _(19-, -eg-, -01'-, -(;1'-, -ai-, -iu-), reprezentînd mij- 
loace de derivare a unor antroponlme de la radicali consideraţi româneşti. Ioan Pătru] este de 
părere că "in lexicul comun, lUI se împrumută sufixe, (nici alte afixe), decit in cazuri excepţ.to- 
nale : ele sint vehiculate de la o Ilmbă la alta de cuvintele Imprumutate şi extrase, detaşa le 
din acestea, după ce se încadrează (fonetie, gramalieal, uneori lşi schimbă şi sensul) in siste- 
mul limbii receptoare, devenind elemente ale ei ; ca atare, un sufix, de o asemenea "origine" 
este nn element al limbii receptoare, nu un sufix imprumutat (cum, din păcate, se afirmă şi se 
accopt ă de către unii lingvişti români, dar şi dhraHetări), ci un sufix propriu" (p. 55). Sufixe- 
le ant.ropontmelor, avind acelaşi regim eu cele ale Iexlcului comun, determină originea dcrlva- 
telor, iar faptul că "românii nu au creal derivate decit eu sufixe româneşti" confirmă etimo- 
Jogia românească a ant.ropouirnolnr respecttve , 

In partea a 1 II-a, autorul se ocupă pe larg de o serie de t.opoutme formate din antropontmc, 
sprijinind cu noi argumente ideea identită!ii aI//l'Oponim toponim. Sint analizate astfel to - 
ponime!e : Dcn.mş, Pian, Claj, Dej, Boj, Blaj, Homor (BUHwr), IIOllOJ'Îci, Dobriţinaş, Ultima 
parte pl'czinHi \111 grup de sufixe mOllofonematice -1/1-, -!J-, -{-, -1I-, prin ea re autorul completează 
inl'ormaj.iile din eapltolul corespunzător al volumului de Onomastică românească. Cartea In i 
Ioan Pălruţ mai cuprinde un Indice de anlroponÎmc, foponimc, apelalioe şi sufixe (p. la6 - 168),. 
preCUlll şi rezumate in limbile franceză şi fU să (p. lHt! 170). 

Perspeetiva din eare autorul discută formarea toponime]or şi 3ntroponimelor româneşti 
contribuie la relevarea hogăţiei fondului ollomastie al limbii române., la cunoaşterea mijloaeelor 
de formare a termenilor onomastici, aduce noi lumini şi dovezI privind vechimea şi răspîndire.a 
onomasticii româneşti. în acelaşi timp, cartea lui Ioan Pătruţ reprezintă o contribuţie ştiin. 
ţ.i!'ică deosebită prin semnalarea unor noi aspedt' ale eontinuităţii noastre aşa eum sInt ele 
reflectate in HllLroponimia şi topo!limia românească. 

Ion-Horia Blrlean!! 
Centrul de Lin(J!JMică, Istorie Literară şi Folclof,' 

laşi, str. Codrescu, nT. il 

8 ef. Neperlorilll istoric al loca/ilăJilor din IUoldova (1"'11'2 -··1 ,Q8J), manuscris la Centrul de 
Lingv.istkă, IsLorie Litel'arii şi FoleloI' din Iaşi, colectivul de toponimie. 

" ef. Adrian Tllnmleţ, Aleta/oI/ia vocaldoT' prin anticiparea unui sunet palala/in graiurile 
lllolcloofl!cşli de nord· tIcsi, In "Analele ştiiriţifiee ale Universităţii "Al. 1. Cuza' din laşi" (Se- 
rie nouă), see\. nI, C. Lingvistică literatură, t.omul XXI (1975), p. 9 -- 18. 
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IOAN ZOBA DIN VINT, Sicttul de aUI", ediţie Jngrijit[l şi studiu introductiv de 
Anton Goţla, Bucureşti, "Minerva", seria Restitulio, 1984, ,l05 Jl. 

Scrierea intitulată Slcriul de aur a văzut lumina tiparului la Seheş, la sfîrşitul seco- 
lului al XVII-lea; este prima dintre cele patru tlpăriturt care poartă numele preotului Ioan Zoba 
şi are conţinut religios, reprezentind o culegere de predici de Iumormlntarc. Majoritatea spe- 
cialiştilor au Incadrat-o În seria traducerilor, a acelor traduceri ardelene de conjuncturărolt- 
gioasă, mai puţin semnificative sub raportul expresiei literare, tnnobtlate, totuşi, de meritul dc 
a n făcut, cum spune N. Iorga, "parte mai mare limbii româneşt i't". 

Apariţia cărtlt in seria Reslilullo a Efi it.urii "Minerva" se inscrie in sensul cercetărilor 
actuale, cercetări care urmăresc stăruitor deschiderea unor orizonturi mai largi asupra litera- 
turii române, extinderea graniţelor ei "prin recuperarea unor importante manifestări de cul- 
tură: traduceri vechi de cărţi religioase, scrieri in slavonă, activitatea unor cărturari, cu 1n- 
semnate urmări asupra climatului artistle şi Itterar:". Ca editor, Anton Go tia arc meritul de 
a solicita Interesul specialiştilor faţă de această scriere, mai puţin cunoscută, iar ea autor al' 
a mplulul studiu introductiv, aduce el însuşi o contributie efectivă la cunoaşterea ei. 

Punctul de vedere al lui Anton Go\ia este acela că Sicriu! de aur ar reprezenta nu o tra- 
ducere, ci un text original. Convingerea lui pleacă de la amănuntul că Sicriu! de aur este sin- 
gura dintre cărţ.ile scoase de Ioan Zoba care nu poartă, făcută de autorul însuşi, menţiunea de 
traducere. Argumentul este, desigur, demn de luat în consideraţie, dar nu poate fi, credem, 
decisiv; prezentările făcute de către aut eri căr tilor proprii pot să cuprindă şi afirmaţii dictate 
de Imprejurăritc în care ele apar, avind rostul de a stimula recept.ivita tea publi cul ui, Dacă Sicri- 
111 de aui' va fi fost, cum se presupune tndcobştc, o traducere elin maghiară după uu text ca lvin, 
autorul cleric, conştient de toate tndolchlc religioase din jurul său, va fi putut găsi mai prudentă 
trecerea sub tăcere a acestui fapt. în sprijinul acestei ipoteze mai vin, credem, urie e elemenle. 
Cea de a doua carte scoasă ele Ioan Zoha, int.itulată Cărare fire scurt spre {apte bune iridrepiă- 
ioare (1685), poartă, Intr-adevăr, Indtcatta de "traducere", dar nu şi precizarea în legăturii cu 
limba din care a fost tradusă ("AeeasU\ mică cărare, eărt.u l le numită, ... o am Intors pre limba 
rornâneascii") ; şi In acest caz, originalul care se cerea indicat era tol maghiar, şi tot de orien- 
tare calvtnă. De fapt, singura sursă de traducere consemnată de Ioan Zoba este aceea slavonă 
(se arată despre Ceoslooeţul apărut In 1687 că este "scos pre rumân lc de prc sloven le", iar despre 
Molilnenicul din 1689 că este "izvodit din slovcnie prc limba românească"). N. Iorga atrăgea aten- 
ţ.la că, tradus fiind din latineşte, Catchisnntlui catoin de la 1640 i ş-a atribuit şi un model slavon: 
"pentru ca să sune mai bine şi ca să se prindă mal UŞOl' preoţii, nu se vorbeşt'e In titlu numai de 
latineşte ... <;i se adauge şi menţiunea unul original slavon-". Se practica, cu spusele unui alt cu- 
noscător al vechii literaturi, "o mtstltlcare menită să amăgească preoţimea rgmâncaseă şi pătura 
populară, care ştia că pentru ei izvoarele ortodoxiei sînt. In limba slavonă .pe care o apucaseră 
In biserică din moşi-stră mosi'". Nu ar fi vorba, la Ioan Zoha .. de o "miqtifieare" In legătură cu 
sursa ult.imelnr două din tipăriturile sale, ci de o tactică de disimula re adoptată In legătură cu 
sursa neortodoxă a primelor două. eu scopul de a nu trezi suspiciune de răstălmăcirc a credinţe!, 
de t.rădare a ei. Concludente pentru ipoteza lui Anton Goţia nu sîn t Pici argumentele pe care 
Inceană a le desprinde din analiza textului. Aproape toate datele pe care această analiz,'\ i le 
oferă - ca "exemplificări ale dimensiunii expresive a cărţii", 1)rccum şi ale "intenţiei didactice a 
autorului in bună tradiţie a secolului al XVII-lea" (p. XV) prezenţa unor "remarcabile momente 
de povestire" (p. XVI), a "cîtorva portrete ori nota ţ.ii abstract caracterologiee" (p. XVII) - sint, 
am spune, preluînd o distincţie aplicată de G. Cfliinescu scrierilor religioase de la Inceputurile 
literaturii noastre, particularităţi "de expresie", nu "de invenţie"s. Impresia pe care o lasă 
comentariile făcute, după tipicul omlletic, In ;jurul scnrtelor fragmente din textele sacre fun- 
damentale - că acestea ar fi "gîndite româneşte" (p. XI), trehuie pusă, de asemenea, In legătură 
ClI aceleaşi calităţi "de expresie" ale textului; oricum, traducerea dintr-o limbă in alta presupunea 
şi re-gindirea ideii dintr-o limbă In alta, remodelarea ei In tiparele noului limbaj şi, in ultimă in_ 

1 N. Iorga, Istoria literaturii religioase a românilor pînă la 1688, Bucureşti, 1904, p. 201. 
2 Dic!ionarullitel'lliurii române de la origini pînă la 1900, Bucureşti, Editura Academie 

RS. România, 1979, p. V. 
3 N. Iorga, op. ciI., p. 145. 
4 N. Cartojan, Isloria litera/urii romllne !Jechi Bucureşti, 1980, p. 183, 
5 G. Călinescu, Istoria litera/urii române de la origini pîni! în prezent, ed. a II-a, BucureştI, 

1982, p. 10. 



stanţă, ale noului mod de gîndire adoptat. În sprijinul ideii de ()riginalihite a textului slnt, de 
asemenea, aduse elementele de nral ltatn ale stilului, Anton Get la Invocind părerea mai generală 
că, in traducertle literaturii vechi, fidelitatea faţă de original ar stingheri manifestarea clementelor 
prin care oralitatea se realizează. Particularităţile de stil ale unei serieri nu pot fi insă judecate 
dectt diferenţiat, în strînsă corelaţie cu toate eleruerrtele.de formă şi conţinut. ÎI1 cazul unui text 
de factură omlleticii., cum este Sicriu/de aur, elementele deoralitate vor fi putut fi impuse chiar 
de modelul tradus; in nlcătuirea compozf tlel care, prin caracterul ei de improvizaţie, nu cerca 
aservirea totală faţă de original, nu cerea respectarea literei textului, aceste elemente de oralltatc 
se vor fi putut insera mai uşor. 

In studiul său, Anton Gotla pune un deosebit accent pe virtuţile expresive ale scrIsu lu i 
lui Ioan Zoba. într-adevăr, scrisul lui Ioan Zoba se caracterizează şi prin virtuţi expresive (cităm. 
pentru exemplificare, Un fragment remarcahllprtn adecvarea ritmului la idee: "lmhlă cu grlje 
ncincetată, cu zi, cu noapte, pre uscat şi pre ape, pre pămînt şi pre mări, în ger şi În căldură, 
Intru întunerec şi în lumina soarelui, în pace şi În vreme de răzrnirltă. Lasă casa şi tămela şi, 
cerctndu-şl năroc, să duc departe, cheltuiesc pre calc mult şi să ostenesc; de nice (l perire nu 
glndes«, numai de Ji-i pohta ă dobîndească. Iară a căuta <('clea > ce-s mal de treabă şi mai scumpe 
şi mai stătătoar«, foarte tare sălencsc şi să slăbesc. De paguba sufletului nemlca nu gîndesc",p. 148); 
dar precumpămtoare la cărturarul ardelean ni se pare a fi nu atît t endinta convcrttrilItmbaju- 
lui religios în lirnha] arttst.c, c't tendinţa către o exprimare obiectivă;' clară, cultivată. Duo- 
sebit de relevant este efortul de modelare a Irazei : se poate' vedea, adesea, în cuprinsul unora 
şi. aceloraşi pagini, un adevărat salt, de la constructi! În care ideile sint încheiate 
stlngacl, confuz, sau de la construcţii artlf'Icloase, Ia secvenţe surpri nz.ind prin acurateţe, 
echilibru şi măsură. Notabilă pentru scrisul cărturarulut ardelean ni se pare aptttudlnca 
pentru formularea clară, sobră şi obiectivă a idvii cu con ţinut moral şi chiar filozofic: 
"C!lll-i departe răsăritul soarelui de apus şi ccriul de pămînt, 3llta să osăhesc gîndurile 
şi ci'iile lui Dumnezău de gîndurile şi de căile oamenilor" (p. 91); sau: "Fost-au din ceplltul 
lUllJi!, iafile şi înzuoa de astăzi, fi-va şi pînă in sfirşitl1llumii l1ărav ca acela şi pOl'nifură. inimii" 
(p. 175). Artificiozitatea multora dintre elementele de construcţie sintactică nu reuşeşte să es- 
tompeze remarcabilul simţ de echilibru al frazei: "Oamenii încă de multe ori, atunci şi acolo 
încă grăiesc în alcanullui Dumnezău, atuHei şi aeolo încă fac păcat şi răutate, cînd şi unde ară 
trebui să facă bine şi del'eptate" (p.145). Sint treceri sesizabile de la patetismul încordat al sen- 
timentului reJi.gios (,,1'u tocrneşti, o, Doamne, holar vieţii, pînă cînd să clIstc omul, care !lime, 
nice cu Înţelepl;.iia, llice CU puterea sa nll-·IpoaIe trece", p. 1(8) la dctaş:uea adusă de o gîn- 
diremailiheri;!Uaidirectă.l.ceonfol.tatăderaţiuneşideinteresul.pl.ccurnp{tnilor. pentru rea .. 
]jUr\ile vieţii ("ln ce chip inirn.ile părinţilor ]Jllmînteşti l1U să pat întrista mai tare ca de boala 
grea, alllaJ'llkă a pruncilor sau porobocîlor săi, aşea iarii nu să ]Jot Veseli mai tare ea de vindecarea 
şi de viata sănătoasii a c{)c()nilor' p. 72) ; sau: "De multe ori atunci şi acolo află şi gâseşte pre 
oallleni nevoia şi perirea, cînd şi unde-şi caută năwe bun şisă poată rămînea în pace" (p. 144) ; 
ori, intr-un moment de descripţie realistă: "în vri'mea naşterii, toate oasele năseăloarei,eu mare 
durere nespusă să despart şi, de aSl1preala durorilol', toate Îl1eheietllrile oaselor v)nelol' a sudo- 
rilo!' sii pornesc" (p. 1(;:3). Percepem, am IJutea spune, in scrisul preotulu i cărturar deschiderea 
către acel "spirit major" al crei moderne, prin care limba română îşi realiza forma ei literară. 

Pentru ilustrarea procesului complex de restrudul'a.re __ o pe baze moderne - a sistemu- 
lui morfologic al limbii române, deosebit de gr:'iitoarc ni se par şi modificările de detaliu pe care 
Ioan Zoba le-a operat pe fragmentele unor traducei anterioare, din Noul :reslamenl de la Bălgraâ' 

PsaltireG de /a BăIgrwl (1(;51). l'opiea imprimat{\ de Ioan Zoba unei secvenţe ca 
"vil voao a aH'a intru iale viaţa de veci", de pildă, este evident mai cursivă şi lUal mo- 
dernă dedt aceea din Noul Teslmen/ de la 1648: "vo"o vă să pare intru iale a avea viaţa de veci" .. 
Intl'oducNca.formei prOllominale atone în secvenţa omorî pre ei", ea şi II Lilizarea \decvată 
a formel de diaf.ezâ In COTIstrucjia "numai de tu-aş de", fa1;,) de "numai de aş atinge de", 
sînt intervenţii In deplină cOllcordal1'f,ri cu sensul de evollrţie a sistemului morfologic,al limbii 
române. Nise Ilare de re!lnllt eOJlstatarea fi\cuHi de Anton Gol,ia că In textul Sicriul de aur 
pasivul analitk şi cel reIkxivali o pondere apropiată (P. XXVIII) ; concluzIa lui Anton Coţia 
concordă cu coneluzia altor cercetători (Marbna Costinescu, de pildă, în prezentarea fâcută Codi- 
celuf vOlOne{ean, constata şi ea e,\ "formele reflexive cu valoare pasivă sînt. concura te de cele 
cousiruite cu aIi, daeil nu mai des, cel puţin În aceeaşi măsură de întl'elminţ,'tte"O). Părerea 
C{l În limba română veche pasivul cu a ti este mai slab reprezenta t decît construcţiile reflexiv- 
pasive s-ar cere, astfel, revizuită În funcţie de rezultq.tele cCl'cetiirilol' la zj; confruntarea 

6 Codicele voroneJean. edij.ie de Mariana Costinescu, Bucureşti, 1\)81, p. 144. 
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concluxillor desprinse din studiul detaliat al diferitelor texte arvont să suplinească absenţa ace- 
lui sistem de referinţă pentru faptele de limbă din epoca veche, de care cercetarea noastră. In 
prezent. se resimte. 

Părerile despre limba scrierilor lui Ioan Zoba au fost. în general, simţitor il1f1ueni-ate de 
afirmat.i!le lui proprii. făcute in Cunintul către editori la Sicriul de aur. S··a putut deduce, din aceste 
afirmR\ii, că, In spaţiul ardelean al epocii, Ioan Zoba din Vmţ ar reprezenta o tendinţă conserva- 
toare. regionaltstă, opusă aceleia de unificare a limbii literare. Intr-adevăr, cărturarul ardelean Il 
atras atenţia asupra existenţei diferenţierilor Itngvistlce regionale ("rumânii nu grălrn toti intr-un 
chip"), cărora, in scrisul lui, li ş-a conformat (cuvintele "le-am pus după obicealul cum grălesc 
pre aceste locuri", p. 10). Aşa cum observă editorul prezentei editii, Insii, "prefata către cititori 
conţine şi alte Idei, iar realitatea textului aduce importante precizări menite să ofere o imagine mai 
cuprinzătoare a poziţiei autorului referitoare la calltatea limbii textului" (p. XLIII). O atentă Iec- 
tură a textului l-a furnizat lui Anton Goţ ia da te care să contureze mai exact această poziţie. Tex- 
tul i-a oferit semnificative exemplc de alternanţe Intre elementele lexicale regionale şi sinonime 
al e lor de mai largă clrculatte. Dintre acestea cităm: Iocutlunca regională în alean, prezentă 
in text de 28 de ori, este concurată de echivalentul1mpotl'iuă, numărat tot de 28 de ori; 
regionalism1l1 basnă, folosit de (iO de ori, al tcrnează cu folos, prezent în text de 2:3 de ori; terme- 
nul aldvia/ii este utilizat numaitn prefaţă, In text fiind preferat corcspoudentn}, consacrat, bla- 
qosltnrenie. Este, de asemenea, frecventă explicarea, "tnlducerea" cuvintelor regionale, prtn echi- 
valente mai larg cunoscute, aceasta Iăclndu-se fie in note. marginale, fie In paranteze sau prin 
intermediul repetiţIei slnonimlcc (lămpaşe, de plldă, este echivalat prin candile ; într-o notă 
marginală, pentru zbiceşie apare bate; accepţiunea termenului dtbanie este lămurită prin ra- 
portarea slnonlmlcă la perttraza ascultătorii cuointelor lui Dmnnezău etc.). Este evident, şi pe 
baza unor fapte de acestă ractură, că nu lJe aflăm în fata unui cărturar refractar la deschiderea 
către o limbă degajată de constringerile locale, ei, ditnpotrlvă, in fata unui căutător asiduu al 
acestei deschideri, Anton Goţ.la conchide cu dreptate că "loaÎl,Zoba din Vinţ nu recomandă 
folosirea cuvîntului local, ci 11 explică, în intenţia ca acolo unde va fi întîlnit de cititori In 
graiul cărora nu au curs cuvinte ea cele amintite In Cuuiniul adresat cititorilor, să fie 
Inteles" (p. XLIII). Am adăuga cii vorbitorulut regional i se oferea, totodată, pe. această 
cale, şi posibilitatea de a adopta, în Jocul termenului Iucal, termenul de circulntic 
mai generalii pe care textul i-l prezenta ca alternativă. Dintr-o prespectivă mai amplă, 
am putea spune cii, prin asemenea mijloace, se realiza efectiv operatia complicată 
de propulsare a variantelor regionale pe orbita largă a limbii literare unice, sau, mai exact. 
operaţiunea de modelare a ]01' după "noţiunea abstractă", care era atunci ideea de limbă literari). 
unică, idee existind la acea dată, "dar numai vlrtual?", In "fondul lingvistic comun al variantelor 

literare "B. Cunoscutele cuvinte ale lui Simion Ştefan din prefata la iVoul TcslaIJlcl11 elin 1648 -_. "cuvintele trebuie să fie cabanii : ... " acelea sînt !June care le înţeleg toţi" -el s-au impus ca 
primă şi răspicată afirmare a tendintei spre o limbă unitară. G. lvi!ncscu oh",er\'a Insii., la o exa- 
minare li limbii NOII/Il! Testament biilgriidean, Ci.;, in fapt, aceasta continuă,a. fi tributar:l speci- 
ficului l!ngvstie regional. "Că Simion Ştefan sc va străduit spre o limbă unit8.J'ă, trebuie să credem" 

acccptrl G. Iviinescu, precizînd îlli;ţt că, In cazul mitropolitului belgrădean, ca şi al eeJoI" mai 
mulţi dintre eărtllrurH epocii, aceste stnldanii nu se c0l1cretiz3U încă În' acţ.inni imediate, ra- 
dicale, de efeetivrI ieşire din graiul loca IV. Daciî atitudinea lui Ioan Zobo. faţă de tendinţele unI- 
ficiîrîl limbii. a putut fi consideraUi ca negativiî, Hceasta s-a datorat crc(J.em faptulUi că, în afir- 
ma iiile pe aeeastă tenlă, accenLul a fost pus nu atil pe rmitatea de limbii, ca deziderat, cît pe ae- 
ccsibilitaLea limbii, ea necesitate. în fămirea Iiu,bii literare romtmeşti, imperativul aceesibili- 
tăţiJ. a jucat un ro! de prim rang, influentInd şi. atitudinea faţă de problemele limbii literare. 
1t:ccptltl1l'ile limbii literare fiind strîns legate de actiunea de înlocuire in biserică a limbii slavone 
ermetice, obseul'e, limba română carc venea să îl. ia locul trebuia să fie În primul rind limpede, 
desluşită., ciari"i. Dar exigenţa acceslbilitii ţii impunea ea însăşi o pendnlarc înlre specificul re- 
gional şi intre elementul romanesc comun: pe de o parte cărturarii epocii se confruntau el, 
realitatea unor comunităţi lingvistice cu specific local (legate, eu spusele lui Zoba, de "obiceiul 
cumgrăîese pre aceste locmi"), conmnltăţi sudate deosebit de puternic pe verticala societăţ.il 
("limba literari"i romanească cOllstit.uia Ul1 OJ'gan de expresie uu llUnwi pentrn boieri şI eler, 
ci pentru popor. Ea era scrisă mai ales de hoieri şi de eler, dar se adresa întregului popor 1'0- 

Să ne gî.ndim ]a literatura rcligioas,'i În primul r1nd, dar şi la pravile, acte publice şI 
private; adesea, In prefeţele cărţilor l'eligirKlse, se spune clar tii aceste cării se adresează popo- 

7 1. CoLeanu, Eleme)lte dc dia/eclologie a limbii române, Bucureşti, 19()1, p. 5. 
8 1. Gheţie, Baza rlialec/ală a românei li!cmre, Bucureşti, 1975, p. 73. 
ij G. Ivănescu, Istoria limbii române, Iaşi, 1980, p. 579. 
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rutut Intrcg"!": "pentru aceaia grălm, că să ne înţeleagă aceia cărora grâim"U) . pe de altă parte, 
Insă, conştiinţa tot mai puternică a unitiHii îi indemna pe cărturari să. se adreseze intregului neam 
căutlnd, In acest scop. acele cu vintc "bune", cum spunea Simion Ştefan, "care le Inteleg toţi". 

Confruntarea textului I ni Ioan Zoba eu materialul Dtctionarutui limbii romdne12 scoate 
In evidenţă o serie de date demne de interes: forme lexicale ncat.estate sau CU atestări ulterioare 
In DLH, variante ale unor forme sau construcţii lexicale, evoluţii semantice mai puţin obişnuite 
etc. Ne oprim asupra citorva din acest.e fapte. 

Sicriul de aur dă În primă (sau untcă) atestare o serie de termeni formaţi eu prea-, pre- 
fix de intensificare 11 sensulul adjectival sau verbal: prea ţăţarnic, preainnoii, preaspornic. Cu va- 
lori intru totul identice, apare, însă, In text şi construcţia cu ţsre- ; mai senmiflcatlv este faptul 
că alternanţa se Inrcglstrează chiar in legătură cu una şi aceeaşi temă: prennoi ("de să va şi tăia ... 
iară să va prennoi şi va înverzi", p, 28)--preaînlloil ("vlrt.ute prealunoltă", p. 76). Faptul că unica 
formă prefixată eu pre- este (potrivit demonstruţ.iei lui Anton Gotla) preluată 1n Sicriu! de (IW' 
din textul mai vechi al Noului Testament belgrădaan şi cii in textul proprtu Ioan Zoba toloseşte 
numai forme prefixate eu prea-, ar putea fi luat drept un indiciu pentru tendinţa epocii de a 
suprima concurenţa dintre aceste dOll:l tipuri de formaţ.iî (apropiate formal şi Insurlclent dell- 
mltate semantic), In favoarea derivatelor ClI prea-, 

Nea testate In DLH sint o serie de elernente lexicale negative construite cu particula ne" 
Aceste forme ţin de o modalitate practic nel imitat.ă de exprimare a negatiei. Un termen ea nein- 
sarai, de pildă, redă negatia in forma ci cea mai pură şi simplă, care nu ar comporta o altă definiţie 
dectt infirmarea pozitivului; dictionarul nu ar fi obligat să includă (şi DLH nu include) o asemenea 
formă. Apare, totuşi, în DLR, sinonlrnul necăsătorit, reprezentînd o situaţie Intru totul identică; 
se dovedeşte, deci, o inconsecvenţă in tratarea acestor forme, inconsecvenţă expllcahllă, in parte, 
prin dif'lcult.ăţ lle orlentărti În acest domeniu, numai ln aparenţă simplu, Se pot supune nsgăr ii 
toate nottuntle, dar nu toate nottuntle reacţionează În uunl şi acelaşi mod la negarea IOI'; se pune 
curent întrebarea dacii există, tntr-adsvăr, negaţia pură, neeontaminată de aspecte pozitive, 
dacă există, într-adevăr, şi altfel de IlcgaPi decit acele care instalcaz ăIn Jocul lor o nouă poz i- 
tivitatc. Există derivate eu ne- care, În mod evident, sint mai mult decit simple antonime faţii 
de baza care le-a creat; nepretuit, de pildă, se impune ca o formă care, In cele din urmă, accen- 
tuează, la gradul superlativ, conţinutul termenului af'lrrua l.Iv (,.acel dar scump şi nepreţuit" , 
p. 88), Aşa cum s-a putut conchide, de pildă, că in limba latină noţiunea de "urit" era exprimată 
adesea prin termeni eu prcrlx negativ, deoarece romanii concepcau uritenia mai ales ca lipsă de 
f'rumusete!", s-ar putea observa cum, şi în limba noastră, In special în anumite situaţii, legate 
de un conţinut a cărui suprimare este rlvnită, negaţ.ia sfîrşeşte prin [1 se incfLrca de ample re- 
zonanţe pozitive, In limbajul bisericesc, de pildă, nespus trece de la sensul "inexprimabil" la cel 
de "miraculos, suprallatural", neveştejit trece de la sensul negativ striet al lui veştejit la cel de 
"veşnic, etern" ; neschimbdior s-a impus şi dincolo de granitele limhii rcllgioase cu sensul "imuabil, 
stabil". în preferinţa vădită a limbajului religios pentru forlllaţiile cu lle- (în care şi textul lui 
Ioan Zoba abundă), am putea sesiza râsIrîngerca unei sensibilităţ.i marcate de o viziune a trans- 
endenţ.ci : dinspre mârginil către ne-mârginil, dinspre murilor către ne-murilof', Comparaj:ia Intre 
valoarea fundamentală a derivatelor eu nc- si aceea a derivatelor moderne eu În- a condus si ea 
la stabilirea unor semnificative disoeieri, In derivatele cu in- substiluirea noţiunii primitive u o 
nouă no!iune părlnd a fi mai bine mareată : "Ha portul dintre derivat şi tem;L devIne 111 felul acesta 
similar elin punct de vedere al conţinutului şi al stabilită!)i celui dintre eloi termeni primari 
untonimi, ca de ex. : curat şi lnUN!ar"14, Ca particulă nco]ogică de exprimare a negaţiei, ill- ar 
veni deci nu numai ca un simplu substitut formal, ci şi cu o modificare de optică asupra datelor 
realităţii; este, desigur, gre.lI de spus In ce măsură atare nuanţe ar trebui să preocnpe pe au- 
toriidcfiniţ.iilor lexicografiee, care evită, In general, a se hazarda forţind trecerea In inexpri· 
mabilul, In inefabilul limbli. 

în textul Sicriul de aur apar In prim[! atestare o serie de ]ocuţiuni şi expresii: a fi fără 
de obraz (p. 173), a pune lemelie (p, 163) ; secvenţa "viaţa lui s-au apropiiat de mormînt" (p. 3:3) 
constituie o variantă a expresiei a fi pe marginea mormînt ului, după ţum în secvenţa .. le !aste 
vist.iariu p1ntecele, de-şi ies afară din minte" (p, (7), expresia curenbl a-şi ieşi din minie (sau din 

10 G. Ivănescu, op. cii., p. 560. 
11 Petru Maior, Propovedanii la ingropăcillnea oamenilor morIi, Buda, 1809, p, 4. 
12 Diclionarul limbii române (DLH), Serie nouă, Editura Academiei H.S.Homânia,1965 Ş.lL 
13 Lucia \Vald, In Sistemel: limbii, Bucureşti, 1970, p, 78, 
14 Floriea Ficşinescu, In Studii şi maleriale privitoare la formarea CU1JiIltelor În limba 1'0- 

mtimi, voI. IV, 1907, p, 1L 
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minti, apare întărită cu elementul circumstanţial afară; Imbinarea trecerea din ceosiă lume (p. 
1117) este echivalentă cu Imbinărlle trecere din niaţă sau trecere în moarte, cărora DLR le conferă 
statut de expresie. 

în sfera verbului pleca, DLR distinge un subscns "muri", pe care il explică prin eufemism; 
această evolutie semantică se justifică mai puţin prin eufemism (care rămîne o manevră oa- 
recum exterioară, de ocolire, în vorbire, a unei realităţi lingvistice neplăcute), la baza ei stînd, 
el! siguranţă, unul din acele procese metaforice pe care 1,. Blaga le considera relevante (relevant 
fiind aici modul de a înţelege şi de a accepta. ca pe o .,plecare", efemerul existenţei). În pasajele 
preluate de Ioan Zoba din Psallirea de la Bălgrad şi din NOIZI Testament de la Bălqrad, suportul 
acestei metafore este verbul merge: "voiu merge şi nu voiu mai fi" (p. 2il), "ia stI' aproape vremea 
mersului micu" (P. 123) ; DLR nu evidcnttază această situaţie, care arată o tatonaro a poslhilt- 
tăţtlor expresive pe cuvinte aflate In relaţii de sinonimte. 

Semnalăm, de asemenea, în primă aparttie, alăturarea spini si polomidă, într-un context 
care sugerează frustrările sărăciei: "spini şipolomizi să crească ţie şi de iarba pămîntului vei 
mînca" (p. 1 GO) ; construcţia a trecut, probabil, cu aceleaşi efecte, în folclor: "mincarea ta să fie 
slabă, de spini şi polornlrlă", "verde pălămidă, chinuri şi obidă" (apud DLR). 

în cadrul unei discuţii asupra modernizării limbii române, Sextll Puşcal'iu15 semnala 
inlocuirea construcţiel aţară din rind (pe care o Ilustra cu un citat din V. Alecsandri: .. insuşirile 
unui personagiu afară din rînd", cu ncologlsmul exlraordinar; in textul Sicriul de aur, într-o 
a mblanţ.ă contextuală asemănătoare, f'igurează construcţia presie rind: "Dumnezău ... n-au dat 
de ştire zuoa morţii lor, fără numai lui Mnisi şi a citiva pres le rind" (P. 1 \l). 

Tn primă atestare apare adiectivul măros, .antndru, semeţ, îngîmfat, vanitos"; sensul 
.. muribund" la cuvîntul muritor, sensul .. neprevăzut, neaşteptat" la cuvîntul neqitulit, stnt de 
''.scmenea atestate pentru prima oară. 

Nu f'lgurează in DLR sensul "răsad" la cuvintul răsădir» ("loatii răsădirca care Il-au ră- 
sădit Tatăl miu zrnulgn-să-va" , p. 154), sens preluat de Ioan Zoba din Noul Testament belgră- 
dean. 

a mare frecvenţă o au derivatele cu sufixul -ur ă, care .. apare mai ales In cuvintele vechi 
şi regiollale"llj (din cele 11 derivate cu acest sufix prezentate ele ALRM SN, 71% - 83 de de- 
rivate provin din Transilvanla F}. Cu atestări anterioare celor date de DLR înregistrăm for- 
mele porniiură şi rămăsăiură. Pentru cuvîntul rămăsăiură, DLP. indică atcstărt rlin AL R, lo- 
calizate În Transilvania (in timp ce în DLR sensul este restrins la o accepţie cantrta ttvă, con- 
cretă, "rămăşiIă ... ceea ce a rămas dintr-un tot sau dintr-o eantilale", in Sicrt ul .de auI' el arc un 
caracter abstract, legat de ideea de "mentinere Intr-o sitlhtţic, într-o ,tarc"); forma porni/ură este 
înregistrată, de asemenea, In DLH, cu un sens restrins ".'upămre, furie, violenţă" vehementil" - 
In timp ce In conte"tul scrierii lui Ioau Zoha ea apare Cll (l deschidere semHl1tf{'ă mult mai hr- 
gă, IpgaLă de idee'l de "impuls, imholrJ" în general. Ar putea. fi vorba \.11 cazul J':)LH de 11n excc.s 
de descriptivisrn lexicografie, manifestat printr-o exagerată aservire faţă:'de context. Cerce- 
tarea valorilor sufixului În discutie a arătat că acesta tinde să restr!ngă semnifieaţ.ia temei, 
preeizînd., totodată, şi o parte din condiţiile în care accastă resLrîngerc se .realizează sau nu. Nu 
este, totuşi, suficient ele bine precizată din punet de vedere istoric concurenţa intre formele de- 
rivatelor cu sufixul -ură, pc de o parte, şi ahstractele verhale substantivate (provenite din in- 
finîtivul lung şi din supin), pe de altă parte. S-a constatat că derivatele eu sufixul -ură se 
mcnţin In limbă mai ales prin sensurile concrete. "Dacă derivatele cu sufixul -ll/'â nu şi-al' fI 
dezvoltat sensuri diferite întărite prin concretlzare, ele ar fi fost înlăturate prohabil de ahstrac- 
tele verhale - infinitive lungi"18. Datele furnizate de scrisul lui Ioan Zoba arată ci), in epoca 
respectivă, sensurile acestor formaţii eI'au mai greu de deosebit, că intre ele, deci, concurenţa era 
mult m<11 vie. O confirmare a aecstei realităţi ar impune, poate, şi un alt mod de tratare lex i- 
cografieii, care să scoată in evidenţă schimhările survenite, în timp, In gradul de sinonimie dintre 
tipurile de forme aici in discuţie. Istoria limbii românc soHeită indi elucidarea a numeroase 
aspecte concrete de felul acelora aici amintite; acţiunea de recuperarc a Ullor vechi texte 1'0- 
mfmcşti. In care şi ediţia de faţii se Inscrie, este un pas important şi In această direcţie. 

Afaria Vişoianll 
Centrul de I,inguisticâ, Istorie Literarâ şi Folclor 

Iaşi, sir. Codrescu, nI'. 2 

15 Sextil Puşcariu, Limba /'c:mtlnll, r, Bucureşti, 1940, p. 375. 
16 Luiza Seche, In Studii şi materiale privitoare la formarea CIlVinielor În limba l'omtlnă, 

'VoI. II r. 19()2, p. 192. 
17 Claudia Tudose. Derivarea cu sufixe Înl'Qmâna populară. Bucureşti, 1978, p, 59. 
1$ Luiza Seche. op. cii,. p, 192. . 
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Lf\lBII HOl\!ANE PENTHLJ ELEVI (DHEV). 
Dldne!ie'l şi Pedagogică, lIlW3. 3(i p. 

Bocureştl, Editura 

D iciionurul limbii române pentru elevi, elab orat in cadru! Institutului de LIngvistic!! 
d in Buc1lreşti, este rezultatul erorturtlor conjugate depuse de un colectiv de profesori din Invă- 
ţilmîntlll Iiccal şi doi cercetMori eu o reputată a ct.ivitate Icxîcograflcă, eli'. Lu iza Seche şI 
dr. în calitate de redactori responsabili. 

lucrării, slnt prezentate 3 tit scopul dicţionarului. ctt şi crttertllc apllcate In 
de Înt ocnrlt pe baza materlalulut excerptat din manualele de uz curent 

general.ll şi licee, DHEV lşi propune să contribuie "In mod eficient la corecta asimilare 
a cuvintelor, sensurilor şi expreaiilor «d lllcile» cu care aceştta operează In pro- 

tesuJintensiv de acumulare a cunoştinţelor, tntr-o perioadă hotărttoare pentru formarea lor 
Ci1 vorbitor! competenţi ai limbii natronale'' t Preţaţă, p. :ii. Aşadar, DHEV este conceput ca 
un "glosar" al "dificultăţilor Icx icale" din manualele şcolare. El seledează din materialul 
lexical exccrptat numai acele cuvinte, sensuri frazeologlce ea re presupun lin grad 
mai mare dedificllitate pentru intelegerea şi lor corectă de ciitre elev!' 

P()I](hrC;lieea ma i HUl re în mventnrul de cuvmtc al DHEV o arc letieu! "tehnic" ClI care 
elev ii se conrruntă in procesu I instructlv-cdur» tiv,l exic alcătu lt in cea ma i mare parte din neo- 
logisme cu continut ştiinţific, tehnologic şi t.ehnic din domeniu! chImiei, flzicli, matematicii, 
ştilnţelol[natnrii, gramaticii, filozofiei etc. In lista de cuvinte a DHEV sint Inseraţ.I şi o scrie de 
termeni eu o circul.rt ie mai reHtrîns3 In limh{, (livreşti, populari, regionali, arnatct, cu valoare 
ngurat,1 ctc.) selectai,i, în special. din textele bclotrlstlce antol ogate în manualele de llmba ş! 
Itt.ern tura română. Cuvintele, sensurile şi expresiile din lexicul curent al Ji1nbli sînt lnrcgistrat 
numai In sit.ua ţia în care acestea illlesnesc lămurfrcu unor sensuri speciale dezvoltate pe baza 
lor,intilnit" in manuale. 

în condi\iile reducerii spaţiului tipografic acorda!: iniţial lueri\rll, autorii s-au văzut ne· 
voiţi s:'! opereze o sel\:cţie. suplimentarii asupra materialului deja ela!Jofnt. Acest fapt a Insenmat 
pe de .. parte eliminarea unor cuvinte, iar pc de altă parte COllcClltrarea părţii explicative a nml- 
tora dintre articolele re.dactale. In acestei restrîngel'C asupra eăreia slntern sigurI eă 
se va re-\/l'.rÎ intr-o viitoare ediţie, un lnaterial lexical deosebit. de bogat 
şi de pe !YJ:lsura amplitudinii şi a 11lvellllni ştIinţific ridicat al manualdor 
I}Colare, 

Prin splll.inI larg acordat articolelor care tratează notiuni, concepte, curente, teaT!! etl', 
din diverse domenii sludi,d.e ln şcoală, DnIV ei!.e, î.n o Jucr:ue cu profil endelopedk care 
oglilJdesl.e 1,\ zi 11l11[aţiile şiniveluJ cUlloaşlerii ln discipline. Ceea ce () inc!ivielllBlizCllZ,\ 
eSlf orLJlnaHlatea concepţiei, din care decurg orjginaL;tntcl structurii şi deosebita sa utHitate. 

Unn:lrlnd pe de o parte informaren rapidă a elevilor asupra cOllinlJtulni unui număr maI'(, 
de noţiuni puse în circula.tic de Ilulruaiele :;colare. iar pe de ani parteînSllşlrea şi asirnUnrca ('0- 
rec,tf de eltre at',eş-UJ 1 uriel bune plrlj din vocalHllarul JirnbH rOlnihH: I)1\1\7 consU.tu.ie uu 
jnsfrurnent lexieograHe Cl1 lin prOlllI.ntat crrracLerJuforrnativ şi fOftllativ. 

Deş! destina(.ia lucrării pare într-un ,\.nume S<';I.1S restrietiv{,. DHEV 
{;olllpara\ie eu alte die\.ionare, calitatea de bogat izvor informaUv. Astfel. 
o scrie de cll"'vinte care nu fignrcazi 'nici 1n 1)idionarul e:c]Jlic:aiiv allin1bii rornâne 
lJliCfJÎ.ln HJ75 şi nici in 7JlicţlI dicţiona)' enciclopedic (JvlDE:-JC2), apilrulîn 1978. Comparlnr1 
de cuvinte ale celor trei ]ucr;lri lexicografke, cOllstablm la litcra A, de piJd{t, prezenţa în 
Il. llmlj 1.1llmăl' de aproximativ 50 fie cuvinte pe care DEX şi mal e11 seam:l I'r1DE:-JU nu le Înnc- 
gistrează. Prîlltn 8ceste,1 figurează: obducCllS, aocUan, abio[ICn, aclinâ, atrarlizare, amfion, ani- 
lidii. apcxian, atadie, azol ş.a. 7clajorltatea slnt neologismc cu conţinut ştiinţific şI tehnic.Hapor- 
tîndacest număr la Intregul vOlum al lucrării, ne plllelllda 5eama de sporul lexical substalJ' 
ţial oferit de DHEV 1n cadrul acestei entcgoril dc cuvinte. La ltnsolldaj compamtlv al ce.lor 
trei dicţionare. coustat:"im faptul că în IYHEV flgureaz:i () serIe desclJsurl spedale earacterls,· 
tiec ullui domeniu ştiiniI'ic sau altuia, pe care DEX sau MDENC2 eonsenmeaz,ă 8311 le 
includ In s(mnificaţ.ii mai largi. Ilustrăm această afirmaţie prin exemple. La cuvintul 
istm, in DHEV apare, III plus, un sc'ls din domenIu! anatomiei. 1:1 imagine, un sens apa:rţ.in!nd 
matcmaticli. in sIera semantică a cuvintului relief, autorii DHEV identlîi.cil o accepţiune din 
fizică, ln sintagma relief de potenjial, iar la rolatit: un sens din fizică şi chimie. In sintagma ro- 
lafie specificr1. DHEV se remarcii in acelaşi timp şi prin bog:lţi.a datelor 1n explicarea ent.ităţ.i]o[ 
!loţio1..lale înregistrate. Daeă în cazul unor termeni, cantitatea informaţiilor cuprinse In DHEV 
este comparabilă cu Heeea din :'lDENC2, In cazul altora (vezi benzen. celuM. enzimâ, pamint, 
râzboi, oa/!:llţâ ş.a.), estewldit efort.ul redactorilor In direcţia preeizăl'ii, complet,lrii şi stih!. 
cirii secţ.iuni! explicative. Pentru expllcitare.'l definiţiei, llutoril lucnlrli au subsumat nume .. 



roase sintagme dependellt(, definite ea atare (vezi alcool, apă, cărbune, electron, inductie, ion, 
legă/util, potenţiat , reacţie, sare, strnctură, zonă s.a.). 

'Un merit ill$ontestahil al DREV, la eate aportul celor doi redactor] responsabilt.specta- 
liştiin elaborarea de dicţ.ionare şi autori ni unor valoroase studll Iexlcologlce este evident, H 
constituie modul de Qrganizare a materialului lexical. Normele tehntc« de redactare, adaptate 
perfect pro filuluî şi scopulul lucrăr ii, aslgură art.lcole lor o structură logică, sup lă, acces ib Ilă . 

în st.mctur» artîcolelor sint cuprinse; după cuvlntul-titlu, indicaţll!e,gramaticale fie 
e!te ori se consideră necesar, precizările privind domeniul căruta Il aparţine cuvîntul (:ele 
Pr1V1t()(ll'I' la situaţia cuvtntulu! in raport eu limba literară. Urmează definiţia, un ităţlle 
logke. iar la s!1ritul arttcolului se dau, cind este cazul, variantele Iexlcale , ortoeplce ş l ort.o- 
grafice. Ptntrn delimitarea şi ierarhizarea sensurllor a fost folosit sistemul din dicţionarul aca- 
demic..Jespcctarea riguroasă a normelor tehnice de redactare şi de corelare it artlcolelor asigur;) 
aellrate,ţea şi unltat ea Iucrăt-il. 

Deosebit. de importante pentru orientarea cititnrrlor asupra sferel de circ:ulaţle a cuvin- 
telul' /;lntindicaţiiJe de domenin .. Aceste notaţii fixează apartenenţa cuvtntulut sau li sensurut 
la o anumită varlantă fi limbajului t ehnlco-şttlnţ ljto. Potrivit acestor' precizări, cititorul află ei. 
abiciacce, de (>xempln, este trn termen specific botanjcti, că baie are şi un sens special In chimic, 
că inel an' o accepţillne In zoologic, uita in notantcă şi o alta in matematică, Ci; Leqitatr hce parte 
din terminologia filozofiei:! iar predicat arc un sens ln gramatică, unul in logică şi altul In mate- 
matică. 

Indicaţiile privitoare la situaţia cuvintelor (san sensurllor) In raport cu limba literară 
punIa ('urC);! cititor eu faptul că unele elemente lexicale (vezi boi, brincă, noadă surate, 
. aparţ.in nivelului popular al Ilmhli şi au o răsplndlre generală, in vreme ee 

11<'(1, şugui, tină, nelniţii, vipie) sint caractcrlstlce anumitor zone geografiee. 
Indica ţia l'a! pl'cdzea1.u frecvenţa redusă ('U care circulă nllelc cuvinte in limbii (vezi tactic, gca·· 
lla/!ct, ;new, schimnic, teTiwl,-ă ..a.). Cu o deosebită acurateţe autorii DHEV au disodHt cUvinte)e 
Invechite, ieşite ;au pe cale de a ieşi din uz (vezi depeşă, fi/ameti!, !Ironic, leah, oloi, M'j'"!,',,,,f 
lij, !raualiu, :a ptill ,a.) de t"rmenil c.are Tlelllwlese noţiuni perimate(vezi caftan, fermcnea, . 
om, pO!CTil, wboll1, les(jt, vornic, zaraf ş.a .).PrimeJe poartă indiea (.ia ,Jnveehit", "In trecut" sau ,.Îeşjj 
din uz" i sin! definite, mai ales, ]H'irre.chivalentul sillollimlc literar; pentru explicarea cuvinte- 
lor din ceaJallii este folosită definitia anaJiticii., In care verbul este totdeauna la trecUt. 

O nlt{j de indiea[ii care pnecd definitia cuprind preeizii.ri de lJatur{l slUlstică . 
Ihll.Je dintre acestea al'aU, aparten(',n(a cuvintelor .Ia stilul livresc (vezi bonom, 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 
$,m sellsun: g:llJ.ll.:,t (veZI fotalau), ln1l11C (vezl breaz, perla), pelOratlv (vezi Imron? CIOclu, 
şlcalitâ). depreeiativ(vezi drac, gO!JomulI, liîr{oayt1, poc/aş, Plllg), argoUl:. (vezi spaTii) etc. 

Eviden! iereu acestor cOmpUlltllte conotative a.lc euvintelo r este deosJ)it de 
mai ales lnlr-t!l1 astfel de Llic\iollar carc se a(]reseaâi elevilor, deoHree contrilmie la m,mle!i\l'('fl 
ln('o dt la ,H:enst'î vîrstă a unei exprimărl f!rOprilllual1tatc, adecvate unui an.mne context. 

DeIiniţid, consideratii de autorii DHEV şi, desigur, nil nUITIai de ei, ;,eheia dr boltă ('Dre 
însu irea corectă a conţilllltuhlieuvlntuJuj", i s"a acordat o atelll.it' dcosebilil.AcJres!n " 

du-,f' nnor cil.ilfll'j În formare, grija şi efortul rcdadorHor s-nu Indreptat dître elahorarea UHor 
dej'j!lilil nccesihil,', PI' !n\elesulllevjJor, dar fără :.l se sacrifica, In acest scop, caracterul lor 
ştiintifk. fn DHE:V au fost utilizate PHJru Ulmrl de definitii, în functie de cO!lţinutul cuvintelor ; 
(hfinitia analitică pe.r!fazii), definitia prin sinonim. definitia mixtă şi definitia prin eurnul 
de l'roc('deul explicativ ee] mai ades folosit tu dictionar'll eonstitllie deflnlţh 
;lnaliti::ă, Ea se aplică ternwnilor 8IJeeiali [lin diverse dOlllenii, precum şi termenilor popularl, 
fnvec.hitl sau familiarL Ddlniţia analitică este ('.ompletat,l adesea de uuul sau mai multe si!lo- 
lIime perfecte. Definitia prin sinonim este Iolositii pentru olvh\te literare mai pu\.ln CllllOseute, 
peiltrn cuvintelWHterare sau jJentru sensurile figurate. Termenii care intră în astfel de definiţii 
sînt euvlnte HtFrare eu ]nrgă drculaţie In limbă .. Majoritatea sînt Inregistra li In DHEV ('[1 lexe- 
me-Ulll1 ş'j sint definiţ.iprin perifrază, .reulizlndu-se astfel aşa-numitul "circuit inchis" , care asigilră 
Informarea rapidă şi sigmă in limitele listei de cuvInte Inregistrat" In dieţlolw.l'. Detiniţia prin (:11- 

de sinonime parţiale, mal pnl;illutllizată de redadorii DHEV, apare In cazul UHor termenI 
al,s1.meţ.l din eategorb adjectivului (vezi beged, fJl'âilot, ursuz Ş.H .)S:l.U a substantivului (vezl 

observa lic de ca!'c s-ar putea ţine seama pentru <) viitmtre editie a acestui dicţi!OIIIU' 
se rcfer;· eu ('arc in DHEV s-uu notat, la' termeni! daţi ca sinonime perfecte, 
indicaţJn e privHMre la POz!ti:l]or Iată de limba romilll;lliterară adllală. As tIeI, 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. sInt l)te(edaU de Indicaţia "popular" S3..1I "l'egioualW 
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pe care o poartă în articolele ln care aceştia fIgurează ca lexeme-titlu. Dar, ca sinonime ale 
cuvintelor a/ghenă, broşură, bufniţă, epidemie, laringe, laur, viezure, termenii oleţină, îuaâă.buu«, 
molimă, bereqaiă, buhai, bursuc nu mai poartă Indicaţia "popular", "invechit" ş.a. primită In ar- 
ttcolele in care aceştia sint trataţi drept cuvinte-titlu. Existenţa Dicţionartitui de sinonime al 
limbii române, apărut în 1982, avind ca autori pe Lulza Sectie şi Mircea Sechc, ar putea oferi 
ma terlalul informativ necesar preciulrii valorii funcţionale a fiecărui echivalent slnorrimlc 
Indicat In DREV. Aceasta ar duce la o apreciere mai corectă a poziţiei fieeărui termen In cadrul 
seriei sinonimice. 

în privinţa modului de explîcare a cuvintelor, se cuvin apreciate, in mod deosebit, pre- 
cizia şi acuratetea demonstrate de colectivul de redactori in găsirea celor mai adecvate şi sub- 
tîle procedee Iexlcograftce pentru relevarea exactă şi pregnant:'! a semnificatiilor cuvintelor. 

Observatflle noastre la acest capitol au in vedere doar modul de tratare a cîtorva cate- 
gorii de termeni din fondul comun al limbii. Din sfera scmantlcă a unor astfel de cuvinte, in DREV 
au fost selectate unele sensuri speciale sau expresii. Pentru înţelegerea exactă a acestora de către 
cititori, autorii au Inregistrat, atunci cind au considerat necesar, şi sensurile principale pe baza 
cărora s-au dezvoltat aceste accepţiuni speciale (vezi claie, isori, j WJ, nod, panglică, turmă.nişoare, 
zgomot ş.a .). Credem că la Iel ar fi trebuit să se procedeze şi in cazul cuvintelor praţtură, tăciune, 
traistă şi vatră. Glosarea sensur ilor lor principale ar Ii fost cu atit mai utilă aici şipentru faptul 
că aceste sensurt se referă la obiecte mai puţin cunoscute elevilor. De altfel, cu aceste înţelesuri 
ele apar in operele literare studiate in şcoală, ceea ec ar constitui un argument tn plus pentru 
consemnarea lor. 

Din sfera semantică a unor cuvinte (vezi iroâ .Leaqăn, odor, opincă, povară, prinos, puhoi, 
urzi ş.a.), DREV a selectat numai sensurile figurate. Inregistrarea scnsurilor proprii de la care 
s-a produs trecerea către cele figurate ar fi fost, credem, necesară întelegerii procesului sernan- 
tic produs şi ar fi dat, totodată, posibilitatea redactorilor să pună in evidentă poziţia stlllstlcă 
a acestor termeni. Facem cu această ocazie observaţia că odor cu sensul de "persoană dragă, lu- 
bilă, scumpă" nu are plural; odoare este pluralul pentru sensul propriu: "obicct lucrat dintr-un 
metal preţios (împodobit cu pietre scumpe) ; obiect de (mare) preţ; giuvaer" (DLR, DEX). 

în mod cu totul surprinzător, In DREV au fost grupate-e drept, rar-sub aceeaşi formă 
titlu cuvinte cu etimologie diferită şi sensuri tndcpărtate (vezi pilă, şall), in timp ee cuvinte 
unice din punct de vedere etimologic au fost sectlonato In articole independente (vezi nivel s.n , 
şi nioelâ s.L, magistral, -d, adj. şi maqistrală s.I., primarl s.m. şi primar, -ă adj.). 

Pe lîngă calitatea de nemijlocită sursă de informare asupra conţinutului unui număr mare 
de noţiuni npartintnd unor varii domenii de cunoaştere, DHEV intruneşte şi pc aceea a unui 
util instrument normativ care are in vedere toate aspectele exprimării corecte in limba română. 
Este vorba, deci, un numai de valoarea dc indreptar ortografic, ortoepie şi morfologic, compara- 
bilă cu cea a DOOM, dar, aşa cum am subliniat mai sus, DREV constituic şi un preţios indrep- 
tar normativ lexical si stilistic. 

Aplicarea normi incepe de la cuvintul-titlu, care apare in forma literară (normată]. For- 
mele secundare ale cuvintului-titlu, care se întîlnesc in manualele şcolare, apar Inreglstrate 
la sttrşitul artlcolului, precum şi la locul albtabetic respectiv, ca trimiteri către formele normatc. 
(Semnalăm, dintre putinele scăpări sau inconsecvcnţe în sistemul de inregistrare a trimite- 
rilor nelnscrarea variantelor extensie, tpistai şi transmisiune ea trimiteri, precum şi consem- 
Ilar(' variantei grafice kalharsis ca variantă lexicală). In lista de cuvinte-titlu a DREV flgu- 
fcază totuşi cîteva variante lexicale, printre care şi dobd, o/eandra, prav, rumdn. Dacii inregis- 
trarea variantei lexicale oleandru ca lexem-titlu îşi găseşte justificarea, poate, prin preferinta 
manualelor de botanică pentru această formă in defavoarea lui leandru, forma literară, Iar a 
variantei rlllnân prin faptul că este forma exclusivă a sensului "ţ.ăran aservit stăplnului feudal". 
doM şi prav credem c(\ ar fi trebuit să figureze ca variante ale cuvîntului tobă, respectiv praf, 
iUrcgistrate, de altfel, şi ele In dicţionar. 

In DHEV toate cu\TÎntele.titlu cu mai multe sllabe poartă accent, iar la CUvintele compuse 
se dă aeeentul principal şi cel secundar. în cazul multor cuvinte, la care accentuarea diferă tn 
celelalte lucrări lexicografice, DREV H ţinut seama de recomandările DOOM (vezi agorei, apârllzeid, 
IÎrh{)[l. avarie, epitrop, zeM ş.a .). La citeva cuvinte sint consemnate totuşi variaţiile de accen t 
(vezi anost, picup), deşi, abia aici, uzul pare a fi optat pentru unul din accente. 

Caracterul normativ al dicţionarului se evidenţiază şi prin precizările de ordin gramatical. 
Fiecare cuvlnt·titlu este insoţit de valoarea gramaticală normată principală. La substantive 
se indică genul şi pluralul literar. In cazul substantivelor care au forme de plural diferite pentnJ 
unul sau mai multe sensuri, acestea se notează purtînd inainte numărul sall numerele corespun- 
zătoare sensurilor respective (vczi canal, centru, plan, raport, termen ş.a.). Ori de cîtc" ori esta 
cazul, DREV indică printr·o paranteză folosirea rară a unor plurale (dreplăli, eternităIi, luturi, 



17 RECENZII 

matmnri, ordini), forme populare de plural (noroace) sau consemnează forme duble de plura 
(Iunclurişi tunele). În legătură cu formele de plural indicate în DREV, facem două observaţi 
de amănunt. La substantivul monolog, DREV indică numai plurarul tnonolotuţe, Credem că ma  
uzltată este forma de plural monotoqurt, aşa încît. DREV, ţlnlnd seama şi de recomandarea 
din DOOM, ar fi trebuit să consemneze ambele plurale. Credem, de asemenea, că forma de 
plural net! a adjectivului mi, -<1, chiar dacă ar părea normală în cadrul sistemului, nu are, 
după cite cunoaştem, circulaţie în limba română. Deşi este cnn sernnal.ă şi In articolul respectiv 
din Dictionarul limbii romfÎne, (DLR), observăm că nu figurează nici un citat tn care această 
formă de plural 5:1 apară. (DOOM ţine cont de această situaţie, consemnlnd numai pluralul mie . 

Pentru verbe, DREV indică formele normative de persoana 1 sau a 1 II-a indicativ prezent ,. 
conjuga rea şi dlat.eza. 

O atenţie deosebită fi acordat acestă lucrare şi tndlcaţtilor de pronuntare şi scriere corectă 
a cuvintelor. DREV conţine precizări de sila ba ţie în cazul tuturor cuvtrrtelor care cuprind un 
1I1at, precum şi referitoare la pronunţarea corectă a unor cuvinte neologrce care şi-an păstrat 
grafia dtn Iimblle de origine (vezi curie", design, ţair plaucjoulc, kitsch, prespapier ş.n.). (Este omlsă 
mdtcarea prommţării .cuvlntelor coulotnb şi taunenttuş. Tot pentru această categorie de termen! 
intraţi In limba românii din fondul de cuvinte internaţional, DHEV indică şi variantele grafice 
(vezi asiqro, cartă, etos, picup, stres, iailortnm ş.a.), 

în concluzie, in pofida unor lipsuri care nu fost şi care mai pot Ii încă semnalate, lucrarea 
In discuţ.ie este o realizare certă a lexicografiei româneşti. Prin bogăţia şi varietatea Iexlcnlut 
Inregistrat, prin amploarea datelor expllcat.ive de o deosebită ţinută ştiinţifică, bazată pc o te- 
meinică documentatie la zi, DHEV răspunde nu numai nevoii de informare a el evilor, dar şi a 
tuturor celor care vor să-şi msnşească intr-o formă corectă principalele noţiuni dintr-un număr 
important de domenii ale cunoaşterii. Şi din punctul de vedere al organizării materialului lexical, 
DHEV este o lucrare cu merite remarcabile. Prin atenţia acordată definiţiei, valorilor semantice, 
indica-pilor de domeniu, de circulaţie şi stilistice, precizărilor ortocptce şi ortogratice, se tinde 
către constItuirea unui corpus cu valoare normativă, şi, În fond, forrnat.ivă. în felul acesta, DHEV 
este o lucrare care îşi onorează m mod exemplar scopul pe care şi l-a propus. 

Rodica Radu. 
Centrul de Lingvistică, Istorie Literară şi Folclor 

Iaşi, sir. Codrescu, nr. 2 

HELMUTH FRISCH, Beiirăqe Zll deti Beziehnnqet: ziuischen der eurcpiiischen urui 
da runuinischen Liiuniistile. Einc Gescliichle der rumiiniscben Linquislik des 19, Jabrhunderts. 
Hauptsttauusujeti der Sţsruchinnssenecliaţt im I t), Jahrhundert, Studienverlag, Dl'. Norbert 
Brocklueyer Bochum ; Merid.lane- Verlag Bukarcst, 1983, 324 p. 

Autorul dirţ.ii este un pasionat cercetător al istoriei lingvisticij româneşti şi al relaţlllor 
sale cu lingvistica europeană şI mondială. SLudiile sale anterioare sînt elo(vel!te 1n Ilcest sens: 
B .1'. J1 asdeu: CI Il fonela/ore delia linguÎstico 1'1ll11ella, In "Kurier der Humăllischstudenlen", 
B, 1974 j 1\)75, BoelmlIl, Xerodruch des H()!1lan. Semir:ars der Ruhr-UlJivcrsităL Bochum, p.11 
---·12; Dic An{iinge der 1'llmanischen Spracbwissenschaft, in "Historlographia Lingnistica" V, 2,1(2, 
Amsterdam, J 978, p. 59 108; Bemerlmngcn zur rwniinÎschcn Lexikographie UIld ihrer 
Abhiingigkeil VOil allgemeillcrcn spraclm:issenscha{WclIen Baeichcn, în "Kurier der Bochumer 
Gesellschaft fiir rumănische Sprache uud Literatur", 11, 1979, p. 40 -- 44. Cartea pe care () 
prezentăm se Inscrie, deci, pe linia unor preocupări Illai vechi ale autorului şi se remarcă In prI- 
mull'ind printr-o bogată documentare, o cunoaştere profundă a lingvisticii româneşti din secolul 
al XIX-lea şia relaţ.iilor sale C.li lingvistica europeană. Urmărind evoluţia lingvisticii româneştl 
dintr-o perspedivă mai largă, aceea a stadiul !li atins de lingvistica generală şi comparată In 
Europa secolului al XIX-lea, H. Frisch are posibilitatea să remarce cOl1vergenţele şi divergenţele 
dintre diferite doelrine lingvistice româneşti şi cele din alte părţi ale Europei, să releve cee.'1 ee 
este nou şi preţios in lingvistica românească şi ceea cc este influenţă sau repetiţie metodologică 
sau teoretică. 

Cartea constă din trei mari părli: 1. Die mmănische Sprache in iluslăndischen VIl- 
ter.mclmngen (p. 32 67), II. Europăiscl!e Geislcsslrămllngen in dcr ruJllănisclIen Plzilologie 
(p. 68 1(3), III. Die rwnănisclze Lingusiik im inlernationalen Verglcicll (Ietzles Vierlel des 
19 .• lalll'lmlldel'is) (p. 164 - 272). Prima parte este precedată de o vastă introducere unde sint 
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p,::r;:l'O .. p,rinc%jPii1e 1.eorefJeeşi· metodologlce UÎillleilullg: A. Theorei.isclu: unâ .methodische ; (p. ,1 22) B. Konieptiotielle VOl'cnlscl!eidungen (p. 22 - :11), Iar partea a 
1 este urmată de conctnrit (Schlussbetractuunqen, p. 27;{ 28(1) de un indice de lIl1/01'1 eitalî 
t Autorrnrcqistcr, p. 284 -200) şi de o vastă listă bibliooraţ ică (Litcratnroerzeictm;n. p.2!Jl 
321"), 

Lucrarea nu este (aşa cum se arată tn Introducere, p. 22) nici. o europene, 
urla celei româneşti, deşi materia fenomenelor discutate tme de o istoriografie a lin- 

gvistidi. Este vorba de faptul căautorul nu tratează, pc de o parte, toate problemele lingvIsticil 
secolul al XIX.-lea, ci numai pe acelea care au avut ecou in filologia rornăucască, iar, pe 

de altă parte, nu s-a putut ocupa, 1n limitele scopului propus, de toată problemath:a 
Ilnavtsttcă ' spcctîlc românească, el numai de acea parte a el care a jucat un rol In lin .. 

g'H:t"Ht. Observind că relaţiile dintre lingvistica europeană cea rornâneaseă s-au 
un slab interes din partea Ilngviştllur, H. Frisch constată că In lucrările de 

Istorie fi lingvisticii scrise de unii cercetători străini. (ca ele pildă. G. IIelbig şi II. Arcus) există. 
foarte puţine date cu privire la lingvistica românească, prcdomtntnd impresia că aportul ei ia 
dezvoltarea Ilngvlstlcll generale ar fi o cantitate neglijahihl . Autorul această idee, su 
blm iind ortgtnatltatea gindirii lhrgvistlc« a unor lingvişti românl ea IUdnlescl.t, T, 
Ctpartu. B.1'. Hasdeu, L. Şălncanu, A. Plrlllppldc şi alţii şi contribuţia lor la dezvoltarea lin- 
gvisticii generale şi a filozofici Ilmbil. 

Pentru a aprecia obiectiv diferitele teorii lingvistice, Helmuth-Frlscn meloda 
comparuţ iei, atit pe axa orizontală, adică comparaţia siacronică diferitelor teorii. lingvîstkc, 
cit şI pe axa verticală. adică comparaţia diacronică, după urrnătoaroa schemă: 

t A Teorie B Teorie C Teorie D """ 

A' Teorie B' Teorie C' 'Teorie [) ., .. ., 

Timp AU Teorie II" Teorie C" 'Teorie Il" ..... 

axa 

Astrel. daci't se urmăresc căile 
sau curente lingvistice) 
ceea ce priveşte spa:ţiUl 

Relatiile dintre teorii sau influenţele unora asupra altora pot il 
orizontală sau lJC cea verticală, atît cele directe, cit şi eele indirecte. De 
fie pot explica atit printr-o Inrlucnţă dlrectă (A" "'" C'), elt şi. 
(A"....;.B"-*C"-,C') sau diacronlco .. sineronieă (A""'" A'-,>B' .. ·C'). 
prin care vin in contact diferite opere ale unor autori. diferite 
se obţ.ine o imagine complexă privind fenomenele comparate, 
(A,!3,C,D .. ), cit şi timpul (A, A', A' '. A"· ... _.). 

Pornind, deci de la aceste premise metodologice, autorul se 
de cercetările străine privind limba romană, arătînd că interesul stl'ăiJoHor 
începe odată cu constituirea romanisticiî ca ştiinţă de sine stătătoare, «led o(13lti 
1 n'tDrez, ci mult inainte, cînd istoricii l'eeUl,Ose importanţa iimllii române, atît 
'.1iHe de baleunÎstic{t sau sl<:1vistieli, cît şi pentru eele de istorie 
exemplu, din 1774 al lui J. Tlllf'nmalll1privind istoria şi limba [,jbanezilOJ' şi vlahiîO!' 

a rO!n{Jni!or], In U nUauclinngen iiber die Geschicb/i' der iltlich,n 
Leipzig, 17'7"J). Este pe larg diseutată apoI romil.na din MiIluidal ee; oder 

8,praclllinlmndc, Init dem Vale, U nser als Spracliprobc, Berlin., 180H, :1 H17.. ca.!·c nTezil1tii, 
sI)eclal In editia dill1817, "elncn Zusammenhang zwischen elen Ideen de A.r'del eani'î. uud 
iOl.u5srrurnănlschen. Entwid{lungen" (p./l1), în special prin adivitntea K.opital' de ril.s" 
pîndire a gindirii reprezentantilor Şcolii Ardelene, mal ales rJ. lui î\;Iaior,!n 
Apoi, în cadrul rOlllunistieii, româna l,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, eărora autorul le concepţia 
ş.l le evaluează rezultatele şi influenţa aVlll:l asUpra dezvoltării ulterioare a lingvisticii 
romanice si a celei românestL Partea a II-a este eOllsacrată modUlui l.n care reJ'h,etă eUl'putel!' 
spirituale 'europene in fi!oiogia românească din secolul trecut, eu Ideile . . - 
(reflectate 111 gramatica elin 1828 a lui Heliade) şi continuInd cu 
rativ-istoriee asupra lui Cipariu, Laurlan, Heliade, L Maiorescu, eU analiza 
raţionaliste din sistemele ortografiee ale lui A. Pumnul, T. Maiore.seu şi T. 
cu concepţia raţionalistă şi romantlcă a lui T. Cjpariu, !.n ale cărui Prim,ln;; 
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de lingvistica 
h istorlscb e 

scri piuta (18,17 .- 1848) autorul vede atit un document cu 
românească la. mijlocul sr-colutul trecut, cit şi "elie wichtlgst.o 
Crammatik der rumăuischr,n Sprn chc " (p. lG:l). 

Partea a III-a (şi cea mai Importantă) este dedlcată jingvistieii romăncst l din ultimul 
p,fert al veacului trecut, cumpara l ă cu cea mondială. Aici autorul are prtl ejul Gfl ,toata In relle! 
originalitatea ideilor lui AI. Lamhrlor, M. Gastcr, Hasdeu. L. Şiîinc<Ulll. II. Ttkt.in, A. Phiiippide. 
Astfel, Al. Lambrlor, -dcr erste rumânlsche Ftumanist., dcr Iconsaqueut clic zeitgellossJclIen roma 
nischen Forschungen von Diez , G. Paris, NIussaJ'bl u.a, beri.'lclesichti.gL" (p . are .mer Itut de 
l'l fi formulat, pornind de la principiile ş('o]ii ncogramatlce, unele legi fonetice limbii I"Oml}l1f .• 
de a fi explicat :;;i.iinţ.jfic unele f'enuruene fOlletice (de pii(I(" pali1talizarea labiaJd.r.r) ,i<l" a fi 
tutrevăzut posi hlhatca Iormulărf unor "legi scmant.lce", care siî. surprrndă, după modelul le- 
gilor fonetice, sch irniiărilur' în .seluninc::na cu vlui.elnr {ceea ce dep,lşea': prirH.'-.i-· 
piile 

Ivalnl'nd gîndirea l.ingvistiC[l ti 'lui B.1), fbs,(leu, II. "Frlseh rernal'cii Iapt.ut c'ţl savantul 
rnrnân era î,nc}''t din tlnlJJul vietH recunoscut pe pl.m international «a unut din ceirllai nJariHn· 

iu specia] datorH:;J tCGrlei substra tulci SUf)f[]str:)luhd 1 adst.rat.ulu! .,Bereits zu se'iner 
galt 1 Tn,sdeu aueh interna !jona-! !lIs fUh rerH,Lr \Vlssenscl1nfller :,-lUt dern Cebiet der SlJbsfr:l t? 

theorjc \'vas z.B, von BnndOl1in de (:o1.ulena.y îl.llsdtilcldich vdrd." 18U). Pr"incipi e 
de UnglIisUcâ ('st,e Illc-rarea repl'cz,errtatl'\/;\ a hd ljrin caT(' r(jrn1n-e.ase ti 
h:('f un înuinte. Ia nu arată a,utoruI, lILU1J;jj {) jntcZ{1 a leodlloT dorn:i· 
nante :J.le ttrnpuhli, ci (} open1. Cll fOCi.rte rnulte idei origInale. intre care dH:Dtonlia ,.Hrnba in con,- 
4.rctoH Jhl1ba in abstrudo";  care poate fi conlpaT1ti {:li eea a lu.1 1". de ])arole ._-- 
fAJngae, devenită celebn); SalJ diho-I:oul'ia l,co.ntirnritalc anatetic3'\ 
o excch'ntl sÎr,tc:ul a teoriei a.rborchd g\)1!er!logic luI Sehleicher).. a teorIei tJnclelor (a lui 
,j. Schmidt şi a lui Scltuch<rdt) şi a tradiţiei TomDneşti în problema eontinuitii\iî l.i il- 
gvistiec. De asemenea, Hasdeu este apreciat ca deosebit de in ideile s31e privind limba 
nafiono/ă, granitele regionale, limba alTicsÎccafr1, limi'a roc!ifu ,!i specia] prin I C'iria cirelllo!ifi 
r'llvinlc!vl', etl.re t'llprtnde în genncne Loi:iuLca de, Falor!.r liil) lingvistica StHlSSurian1 enlHr 
sintf:1grna ;,vnJeur de la SalJSS1.1re atnlntt:şte de !;inta,grna ,,\Tlloare 
intrinsec.ţ," folosită de astfel 'lVerfolgt rnan den Gedanken \veJter, so kornnlt 
:rOi.1n in die Niihe des Sau3suresebeH cler ,Ia iJHCh z\vci l\1ornente uIJlfa!3t, 
dje 'signUieation' und dL: Jcppositioll" derEinlleiten llutcrcinander" :JJ7). 
Tt"aptul că gindIrea Hng\'istjct deosehit d{ or:i';int:1Hî a lIast!eu nu a e!jJe,rJ.te 
şcolI este explicat {le autor i)riTl dOl1fl !T10live: de 

trdusâ IJî1ul azi in 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 se concc:nlxcaz[ int.ep1.nd cu secolul fostrtI asupra 

cn sisff.:.'tn (p. j, studiul c11aeronlc ;d lhnbH tiind un tirnp. ·PriITl.ul·/din cele dOl1l 
rnuUve e.3te într-adev?ir, real. .AI cioHea ,Î.ns(i trelYiJie cu rezerve, c:'iei şlj vedea. 
lirnhn ca nn sis-tern chiar (iacă el foloseşte sintngma tol Qfilwni.c ("Orice lirn1){l este UIlloionnunic, 
tu care. toate se [I,fltl1:n ef.i.1 1118.i strîn:;;'i c01'clnliune;;, T-JasdeLl op. ci!. .. p. 7) fonrrulare care a- 
rninteşt'2. de cea de rnai Urziu 1"(11 ;:;aus';'lit:e .,iLrnba este un sis-Lern in se intercondi- 

:;ţ?ţ:ioneazAi').'De aSern{l!eH_. în fornlullri 111cn11c rnai soci;;d cu HlnbaH op.cit.p. VJIh 
11:,J.sdeu :u1tlclpă doctrina saus,urial1 sociologiel rrancezi. 

I·:lcvn11ull·I::1sdc:1J; L,. Şdn!:U.1uJ <:tprechd:. la .last.:J. S3 valoan, ln eeCrl ce lJdveşle ffor- 
turBe ;}c;cstuia privind creareH se111d.seolog1eL Carte;l acesll.da luccrr;a.re asuprI} 
lUnbii TOUllllU: (1887) antIcip?j. rnnltc tiIn prJncipii.le ;,lnHintici"i, jar anlol'ul ej 
Jnlet.ndctol' al a.u:',stcl djf:,dpline : ,.1in elen'; 
jedenf311s erst JO J;lhre El:lCh dern El'SeJl.e.lll;:;; 
tell Ls.'-,'ai de si'IJU"uzlt.qve, nud es n111SS \"-'ol.d 
geschrieben, ,haLte, (h}Si: SChI -\\T2rk '\vcder, 
ruiL Plnern "\Vo1't er\v:'ihn'l.: \\'iTtr' (p. 
batU la ls/oFta lingvisticii. {>'i li!n!,'",;'i i'n,'!!,'","!,,'i 
{Istoria FonU';It('';;li, 
Joia !.:Snt irnpl'urnutni. ('. 
irlOts din 
nu i11 188:1, ('.i în j 
tase lucrarea sn ca tcz:\i de Prh'l JHlnere. hlpU.l1Ct 
Ş;l:ineanu in 1887: ... D. Dll.rmesteter a ajuns în ll11elr; puncte 

; np. p. 25·1) odgtoalităţii gîndirii lingvistIce a._selnantieia.nul.ui. l'orfliln 
independente faţ;l de cea a lui Darmestcter sau a liii Bn\:tl. 
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o demonstraţie oarecum similară se face in legătură cu concepţia despre limbă a lui A, 
Philippide şi cu privire la originalitatea cărţii sale Principii de istoria limbii (1894), privită uneori 
greşit ea o aplicare la română sau ea ilustrare eu material românesc a lucrării Prinzipten âer 
Sprachgesehic11le (1881) a lui H. Paul. H. Frlsch constată că pînă acum s-au urmărit mai ales. 
asemănările dintre cartea lui A. Phil ippide şi cea a lui FI. Paul, dar 11U şi deosebirile, care sînt 
numeroase şi esenţiale. Prin aceste deosebiri, ccrcet.ătorul român se dovedeşte a fi nu un TICO- 
gramat!« tributar ideilor lui 1-1. Paul, ci un savant care depăşeşte limitele şcolii nsogrnmnttce , 
un bun cunoscător al tuturor curentelor din epocă şi un spirit critic, remarcabil. Astfel, spre deose- 
bire de II. Paul, A. Ph lllppide, pornind de la diferitele tipuri de schimbări lingvistice, îşi struc- 
t urează lucrarea după principii de bază. stabilite de el ; principiul comodităţii, al clarHicării cu- 
noştinţelor, al transformării intentiona Le, în funcţ.ie de factorii psihici, fizici şi Iogicl specillci 
şi tn funcţie de elementul conştient sau inconştient caro-l presupun. De pildă, principiu] como- 
dităţii este văzut de Philippldc drept cauză a 14 feluri de schimbări lingvlsttce, in timp ce H. 
Paul îl invocă o singură dată, in succintul capitol consacrat schimbărilor fonetice. Însă deose- 
birea fundamentală, scoasă in evidenţă de autor, intre gîndirea lingvistică a lui Phlllppid e şl cea 
a lui H. Paul, constă în modul diferit de a vedea relaţia dintre limbă şi gîndire: pentru H. Paul 
limba şi gmdlrca se confundă plnă la identitate ("Denkens in dcn Formen der Sprachc"), pentru 
A. Phtlippldc "gindirea există in mod independent de limbă şi înainte de dînsa" (op. cit., p. 
285). De alct şi principiul elarifieării cunoştinţelor, formulat de Phllipplde, care ia in constde- 
ratie nu numai relaţia dintre gîndire şi limbă, ei şi pe cea dintre limbă şi cultură, limbă şi socie- 
tate, limbă şi individul vorbitor etc., adică toate Iorl.cle spirituale care trebuie descrise şi ana- 
lizate pentru Înţelegerea limbii. Această deosebire nu este de detaliu, ci de principiu, şi pe ea se 
bazează !ntrea operă a lui Philippide. Ea este elocventă pentru ideea susţinută de H. Frisch 
că .. das Bueh von II. Paul, in Rumănien nicht einfuch nachgeahmt oder compiliert werden" 
(p. 272). 

Toate aceste evaluări şi aprecieri obiective ale orţglnallt.ătit gîndirii lingvistice româneşti 
elin perspectivă europeană fac ca lucrarea lui H .F1'i5c11 să se înscrie printre cele mai interesante 0:11'- 
apărute în ultimii ani în istoria lingvisticii. generale. Ea este de un real folos atît cercetătort!o r 
români, care doresc să aprofundeze problema relaţiilor dintre lingvistica românească şi cea euC. 
ropeană sau mondială in secolul trecut, cIt şi celor străin! care, neştiind româneşte şi neavînd 
acces la lucrările româneşti de istorie a lingvisticii, pot aprecia astfel originalitatea şcolii lin- 
gvistice româneşti şi contribuţia ei la dezvoltarea lingvisticii europene şi mondiale. 

C. Frt'lncu 
Facultatea de Filologie 

Iaşi, Calca 23 August, nr.lI 

CATIIERINE FUCHS, La paraphrase, Paris, P.U.F., 1982, 184 p. 

o subtilă dialectică a fondului şi a formei. a conţinutului şi a expresiei, acţlonează 
producerea parafrazet, sustrăglndu-sc conştttntet subiectului vorbitor. Propusă de antici ca 
ciţiu pregătitor in retorică, parafraza este prezentată în volumul de faţă 1 ca un fenomen omogen 
prin intermediul căruia se manifestă o caracteristidi. esentiala a proceselor de enunţare: 
dtncolo de secventa de discurs enunţată, toate celelalte secvenţe "posibile", deşi eliminate, 
continuă să acţioneze şi să vibreze pentru emiţător; orice enunţ se proiectează pe un îunda i 
ea re Iasă să transpară întregul mecanism al producerii sale şi, In acelaşi timp, interpretările sale 
posibile. Dimensiunea paratrasttcă se află tnscrisă in centrul activităţii de producere şi recep- 
tare a limbajului. 

Cele patru capitole ale cărţi! (La paraphrase linguistiquc: probUmes mCihodologiques, 
La paraphrasc linguistique: problcmes tllCoriqucs, La paraphrase comme jllyemeni mi:talinyuis- 
tique d'identif'ica!ion, Les eonditions du jugemeni de pal'aphmse) cond\Jc către interpretarea me- 
canismului parafrazărH în modul deja enunţat, prin intermediul a două tipuri de abordare. Deşi 
prezentă tn sLudiile de retorică şi, într-o mai mică măsură, in cele delog'ieiî, problema nu a COTI,; 

1 Parafraza a mai fost abordată de autoare tn citeva articole şi a constituit subiectul unei 
teze de doctorat de stat: ParaPhrase ei theories du lallgage ; contribuiion il une his/oiTe des [M- 
ories lillguistiques coniemporaines ei a la constrnction d'ulle tMorie ellollcialive de la paraplzrasc, 
Universite de Paris VII, 1980. 



s tltult o preocupare pentru gramatică dincolo de nivelul cuvintului (sinontmta lexicală); inte- 
resul recent al lingvisticii pentru feomennl parafrazei este rezultatul fi trei direcţii prlnclj:., e 
în cercetare: - dezvoltarea preocupărilor legate de tratamentul automat al limbajului ş-[ al 
textelor (intorrnaţ.ie unică dincolo de diversitatea formuIărilor); - studiul sistematic al 
relattllor sintactice dintre fraze (lansat şi dezvoltat de gramaticile transformaţionaJe) ; -- lăr- 
girea preocupărilor lingvistice în materie de semantică (de la cuvînt la frază, chiar la text). Pri- 
mele două capitole, precum şi părţi din Introducere, sînt consacrate reurriril opiniilor mai vechl 
sau mai noi privind parafraza, reunire selectfvă care benefl.eIază şi de interpretări nu o dată' 
crit.k.e . Se reuşeşte astfel o situare a problemei 2 şi se propune - simptomatic pentru etapa ac- 
tuală fi studiilor despre limbaj -- o abordare unitară a fenomenului paraf'rastic, cu scopul de- 
gajării mecanismelor sale fundamentale, independent de nivelul la care subiectul vorbit.orede- 
cedează şi reforrnulează enunţul iniţial: " .. .nous proposerons tine apptocbe enonciaiivc du phi-. 
nomene parapbrostique. Precisons quc 110115 tcnterons detabltr. non pas une theorie part.lcullera 
de la paraphrase, mais les conditions d'une theorisation ltuguisttquc de ce phenomenc, qui tienne 
compte de sa dtmnnsion d'activite de langagc. Aussi, u'adopterons-nous pas la demarche- 
des linguistiques formelles, qui cherchent d'nbord [1 decrirc I'equtvalcnce linguistique, eu Ianguc, 
entre des sequences constderees d priori comme paraphrastiques ... " (p. 87). 

Abordărlle lingvistice recente (Jakobson, Chomsky, Harrts, Rcy-Dehove, Carnap, 
Culiolt, pentru a cita doar citeva nume dintr-un şir de cercetători ale căror consideraţii des- 
pre parafrază probează importanţa subiectului) sint repartizate de autoare in două curente: unul 
cu dominanţă sintactică-- repert.or ii ale corespondenţelor regulate, disponibile In sistemul limbii, 
Intre fraze simţite intuitiv ca avînd acelaşi sens=-f'ărătntrebărt asupra naturii exacte a acestei 
idenLităţi şi asimlltnd sensul cu informaţia oblect.ivă, şi celălalt cu dominanţă 'semantică, - 
distingind in analiza relaţiilor semant.ice care unesc parafrazele o invariantă semantică pe care 
vin să se grcfcze diferite modificări semantice, conducînd de la un "acelaşi sens" la un .rilt sens". 
Ambele curente manifestă tendinţa de a limita graniţele fenomenului la sistemul limbii, fără 
a considera rolul subiectului vorbitor In stabilirea relaţiilor de parafrază. 

Propunlndu-şl depăşirea separării nct intre parafraza "lingvistică" şi cea "ne lin- 
gvlsttcă" sau "extralingvisUdt", prezentul volum confirmă, cu mijloacele analizei logice, in- 
terpretări mai vechi în care 1şi găsesc locul multiplele ipostaze funcţionale ale fenomenului ana- 
lizat (Du Marsais, 1730, Feneloll, 1718, de exemplu). Contradicţia fundamentală a parafrazel, 
transformarea progresivă a unui "acelaşi" (sens identic) într-Ull "celălalt" (sens diferit) se ma- 
nifestă mai concret In sinonimie şi rezolvarea propusă pentru acest nivel poate fi extrapolat:l: 
fenomenul sinonimlc corespunde posibi1ităţ.ii unor puncte de vedere diferite asupra ,aceleiaşi 
realităţi; stabilitatea referenţ.ială fondează nucleul semantic comun, diversitatea punele]ol' de ve- 
dere dă naştere semantismelor diferenţiale. Opoziţ.ia Intre caracterizarea para frazei in ,termenii 
Identităţii semantice şi cea în termenli echivalenţei semantice este denunţată ca falsă, daf fiind că: 
"s'il est indeniahle que les sequences linguistique ne peuvent jamais etre totalement identiques 
(mais sClllement equi'valentes), el1 revanche il est (,galement ineontestable que. dans/leul' activite 
paraphrastiquc en situation, les sujets les traitent comme si elles etaint ldcntiques : dans une 
telle perspective, il n'y anrait dOllC pas !ieu d'opposcr identite et equivalel1ce. ll}ais il faudrait 
au contrail'e distingner, pOUl' rnieux les articulel', equivaIcnce eu langue et identification dam; 
1 'usage de la languc" (p. 57). 

Pe baza unui. CorpllS discursiv special seledat (printre care ciorncle pentru un studiu 
asupra lui Snlnte-Beuve aflate in manuscrisele lui Proust) se urmăreşte In ce fel diversele reali- 
zări metalingvistlce a.le predicaţ.iei fundamentale X 0.= Y sînt eiectiv valorizate în producţ.iile 
discnrsive. Textele propun reformulări parafrastice in sens larg ale uITni text sursă; 
.ctivitatea metalingvistică subiacentă acestor reformul1'tri transpare 1n toate ţazurile şi face 
obiectul unor demonstraţ.ii prin formalizare (p. 116 Ş.li.). Este vorba de un proces de ldentlficare 
dinamieă, efectuată de un subieet într-o situaţ.ie dată şi nu de o relaţie de identitate irnpusă 
aprior.ic; parafraza se produce ca rezultat al unui anumit proces de comparare a semantis- 
meIo!' şi de ştergere a diferenţelor considerate non-pertinente. Judecata de identificare seman- 
tieă poate să aibă loc la mai multe Ilivele de interpretare, de unde diversitatea realizărilor. în 
ultimul capitol, consacrat tocmai caraelerizării acestor nivele, sInt distinse trei serii de procese 
de "anulare" emallÎnd de la subiectul vorbitor: primele două constituie interpretarea, recon- 
struirea sell1alltismelor celor două secvenţe ln contact (X şi Y), ultima aparţine comparaţie! I 
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2 Se consideră de obicei că o frază sau \111 text constituie o parafrază a unei alte fraze (sau 
text) dacă primele refornmlează conţinutul celor din urmă. Autoarea se întreabă: " ... comment 
expliquer ce qui apparatt comlIle une contradietioll : par quel glissement ineontr6le la repro- 
duc/ion du contel1u peut-elle se trasformer en deformat/oI! du contenu ']" (p. 9). 



JdenUflcăi'H acestor scmant.isrue. în >fllclliza lor detalitlUI (p. \2') ---- liO) se ţine seama conscc- 
veut de principiul anuntat initial: uivclel e posibile de interpret.are sînt considerate ea In- 
!:\nţulte. dela cel lingvistic (legat de [urină), la (:e1mai puţin literal, acoperind patru 
paliere Iocut iv", refcrenţ ial , pragmatic si simbolic, Sînt induse în procesul global de para- 
rrazar«, cu relevarea diferenţelor spN:iflce, o mutt itudtne de manlfcstăr]. de la restituirea a ceea 
,:e fost "deja spus", a ,.modurilor de a spune ", a 5en5\11ui a ceea ce a fost spus. (cu lnl:erle·- 

tntre o situaţie şi alta), pin.l't la cazurile In care vorbitorul tinde către un anumit tip (le rcs- 
pentru ca in realitate să pnl(:tiec un nlt.ul .. - exemplul pastişej--. lntr--un constant "fI!i-- 

te-vino" antrontud expresin (eare se ('anUl pe şi conceptualizarea (care se prfî.:lzeaz.J 
pe măsură ee aVanSeH:litCi'i'ut('I.rca). în toate cazurile, subiectul receplor auuleazii distanţ.d. 

scmant.ismul produs! reconstruit şi sr-rnantismut viznt , situaţ.ie sislematizaU\ prin reprc- 
formalizată la 14\1, caro surprinde un dublu proces de recunoaştere (pentru X 

şiY)şi de rcf'ormulart: în funcţie inclus iv de contextul in care se produce 
enuntarea. 

Finalul lucrărl]. selnna,l1nd existenta TlnUI ansambtu de preced ' .. e cru C prin subiectul re- 
cept.or referentul vizat (clnro],1l1 unui pammdrî sttuattouall ('xtl'Hlinqvisti'l 
imaginen despre despre cel;llalt, cred in l«. reprezentL\l'Î), l;\rgestl pro mltător pu,p!"'i\';-! {t'J·c(':t.irîi. 

Acnratutca a nal izci şi, J.f:iO de t il.Iur! de referiJ1t{t din l:dc'- 
hliografie conduc 1<1 a vfdea.Jn afirmaţia conform .Je caractere preconsctcnt de l'acLiviti" 
PiU'E\p:im'lstic[lle ser.rit en ocuvre dans iout ţirocessus enonciafif', c'est-h-dire dans tont proee)s'J:s 
·de 011 de reeonna:issanee de st:quenecs linguistiqlles par des (nonciateu.l's.l (p, 1'7 2,j 
lH1 'Obiectiv u,.rnbiţJoi.)1 spre atingerea cttrul!.-\. vollunul de 'fată este un prIlTl pas, 

Oana l)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 
'von Paul 1\J:iTon, Verlag IZa!'l l\lber,.I J?reihuq.{ /11fnlcb.t11 

n.1.l- Anuarul "Dncoromania" este, in iniiatorlliui său, profesorul Paul 'VUrm, 
mal un omollim ci un eontilllwtor al importantei publicaţii stLintifiee ('.lujenc, ap{llTll,\ 
cDndrH'erea lui în.tre 1 j21 - 1948. I)rezentl publicaţie f:ste strins 
activitatea societ:\jj tol\lihai J'nlinescn" din eentl'u uni'Ycf},it:lt 
îstorhl cultura şi Hrnhn. roul{\n{i. se bucurii <ie un interes densel)it-Prhnul n1.un;:ir 
arruarului a apărut în 197,) şI a reunit contrUmtiile eel de-al Colocviu ,Il SocictlllU "Mih,li 
l:minc:icu", cu ten);) DaziciI. naeil dan Edikl lJm (271) wai (lic Enistelmng des I(JJmO- 
llls:eÎ1eH. l'\urnţirul ', a avut ca ten11 cenlrLd{1 yiata si opera lui 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:'I de j};tor1e Cll111U':d, l1ngvl)tlC[l, folClor si Ton1âneîlsc1 Sel1lnate Jl;::.tun 
a\l1nti străini. de nurne prestigîolse :1.1(>. şLiintei ' : .LA.... Arrnhruster, V. .l\.r'vIrtte 
A'v!'aul l\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 in lH83, nUlni.:rul ciuci al anuarul1ti este dedicat în in!:l',fgirI1e nrn,fesorulu.i l::ugenlo 
Cm:nin, en ia ÎlllplinJrea (27 iulie, 1981) a vlr5tei de f>f) de ani. "nmi\r vIne in- con .. 
Unnarea celor volume omllgiale Logos semanlicos, oferite .de şi prieteni eonl,inc 
citeva din lucrările pentru Colnevlnl on1aţjal care trebuia se Un{t la Cuvintul 
"tnain.lc, Sf\t:nnat d l\/fînH1, jalonen.z:?'t, intr-UD iJon aniversa.r, devenirii zlnLH:.iUJnate 

SpI;ctacliJo;J.se a ,11ustruluisfn/!xnt de origine rom{ină. /\'luploarea de pI'eC'Cllpiîri 
Ee vldeşte şi din bibliografia operei sale" lntoCHtită de J ens l .. iidtl:.e şi F\ill[;macher 

ÎntrucIt lirnitc1e jUdec,lţij de parafrază includ, ca semallUSn1e 
mal lIlulte categorii şi" în paralel, limitele clmP:llui "lingvi&tk" fi!) 

cu Ilrogrcsele generale în analiza cOlnunlcării prin limbaj nutural. 
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în urma illvestlgaţiilor de arhivă şI a .:ommlt5ril publicaţiilor epocii, Z. Stngeorzan delimitează, 
tn articolul Poezie şi cultură, Inceputurile literare ale adotescentulul şi. ttnărulul Coseriu, mar- 
cate de neliniştea efervescentă care-I va caracteriza intotdeauna. locul săutn climatul cultural 

creat în anii ':3\J- '4.0 în jurul lui G. Ciilinescu şi al J urnatutui său literar, unde Cosertu 
poeme, articole, recenzii şi escu\'i de critică literară. Este reprodusă, alături de citeva 

fotografii după documente de arhivă. tteza de examen, Forme verbale cu valoare stilistică, 
lucrare in care se manifest it o mnturltate de gindire şi o mare uurinţă fi dlso- 
cierilor la ttnărutstudent de 19 ani. 

Tematica diversă a lucrărilor cont inute în acest volum acoperă citeva din multiplele 
sfere de preocupări ale luiE. Coserlu : semanttcă, teoria limbajului, gramatică istorică şi dialec- 
tologie, estetică a limbajului,.., istoria culturii, literatură. 

Sll vio EHa unul dintre dlscipolii ,slld-Hrnerieani ai savantului, ne oferă uu ccmpcdtu al 
conceptiei semant.Icc coserienc < })[11'(1, UIti! ecmauuca coscri atuiş, evidenţ:Hnd crtgtnalitatea sa 
Intre reprezentanţi iluştri al semanticii Itusscl, G. Frege, elZ. Ogdeu şi LA. Ricuards.) 
sau Hi celei lingvistice (J. 'I'rler, St. Ullmanu, A. Grcimas, 1" Prtcto- E. Nirla,U. Weln- 
retch). Teoria scmantlcă a lui E. Coscriu s-a impus In lingvistica contemporană prin soliditatea 
absolută a Hl'gUUlelltftl'ii teoretice şi prin ei. metodologice, ca fundament al unei prac- 
Ud a sensului care interesează in egalf, lcxieologia şI 1exieogmIia, istoria limbii, poetica 
şi stilistica. în lucrarea sa de sint.c,ji Gramatica, Semantica, l.î ninersaies, IVladrid,lH7H. Coseriu 
îşi slstetnatlzează studiile' şi articolele publicate In ultimele !lOU{1 decenii. Aiei el dlsttnge. In 
cadrul semanticii limbajului, o seumnt.ică culturală şi. una propriu-zis Iingvlsttcă. In tntertorul 
semau ticli Itugvist.lce, concept.ia coseriauă o semanticii a discursului (semiotic» lHerari;i), 
al cărei obiect este () lectură transfra.stică. o semantică a limbii. în sfera ultimei dlscipllne, 
Coserlu disociază între o scman!icafilo!()gi:câ (care e o scmant leă a textului, pre.oellpaU\ de comenc 
tUl'iul intel'frasLle) şi () semanticâ gf'Qmaiicald, avind In vedere nivelul intrafrastic. în interiorul 
acesteia dIn urmă se distinge o senHln(iclÎ morfologic,'; (a. cărei unitate de sens este gramemul) 
şi () semantic(ll exiwlă (a vind ca unita Le utin.imnlCl le.umal). lexicală. unde contrIbu- 
tiile cuseriene sint masive şi hotărîtoare, cunoaşte dou{\ aspecte: !Ulul preoeupat de clasificarea 
categoriala a cuvintelor şi altlil carc adoptă perspecllvt1 rc[euntiaIâ., In cadrul căreia cercetarea 
semantică se orientează. pe de <) parte, spre dc1!mitarea dmpurilol' lexicale eH structuri para- 
dlgmatJcc şi, pe de alUi.parte, eomponenţ.ială a lexemuluÎ. Însoţit şi de trei reprc- 
zcnt:1I'Î grafice sugestive, lui Si1vÎo Elia poate servi efi o huni, Introdncere in complexa 
problematică li semantidi couetlene. 

Apiil'ut postum şi fUnd, probabil, ulLima luerafc tipi\rită li cunoscutnlui sanscritolog 
Al. George, Hrticolul On Ne[Jlllio Compoullds: (1 Paraleli bciwceH' T'aninî (Imi .!iris/oile 

din volumul Liml'ă si în cultura indiană, 19ÎG, un comentaJ'Îu de interes inief- 
disciplinar) logic, 1ingvlsti(', Cei doi care ocup?i poziţii în cadrul cu1tul'Hol' 
lor" sint puşi in paralel 1.n legăturrt cu lor despre logico-1Lo.gvistkf; ale 
"termenilor eOlIlpuşi" de tipul"llfinA ''. Observînd că lllterpretar;a gramaticiannlui indhm 
este ncclu1Qsculll şi, prin urmare, neluat{, in 5carnii niei în studIile privitoare la lilosofiH Indiană, 
nici In eelc despre pl'Oblclna negaţiei In general, Sergiu Al. George relev!î quas!-idenUta lea 
de eoneepllc intre Panini logiea rnodernfi europeană. Ceea ee aCClsta. din Ul'c(}:i a obtinut prin 
revIzuIrea lui Aristotel la s1'!l'sihil sec. al X[,,-lea, Panini. enulltase, Ţ)ol'nlnd de la slrueLu· 
l'''He lingvistice ale sanscdtei;t hHl. din sec. IV te.l1. Pentru l\.ristoteL . de tipitl 
non-om ElU valoElre ele indeterminan', deoarcec nu le o această 
COll?e'pţ,l El dominat ph:D la l{Elut,. • al 
elaSlflCal'llor pal'tl{'.nla negativa na.n 
nnrnelni ; apartJ111nd cîeLenninantelol' 
nUlne o poziţie sitnllară Ol'lCarUl atribut opozJţionaL 
care vorbea de Indetenninare, ne;.;ativ Ia Pan.InL tot detenninrtt 
orice eornpus n.l clasei sale., ncgatl"v{l este ci)necpub1 de Pa.:nhri rna} cuprinzl:d.or, 't.httr .. o 
dIalectică in care alteritate si ascmii.nare nn loc 

Laud Seppănen, Sistem, NOl'm !Ind Beschl'cibzZJlY da J(ompo:;i!a, {;f,ec'tuta:lii 
o descrîere a substantivelor COnJllUse limbii germane, din punctul de vedere al cUllosc·.utd 
trlhotomli coseriene . 

. Articolul lui lnfinil!.ve ia! GeniUv mii finalem SiIlH, rin Beisptel 
Leh:aslJnla:l; In der (1 structunl sintactică construcţia cu sens 
verb--substantiv limb.i1" latiniî. greacă şi ak.luH'lJ'llrU1. 

Const::mtlno <lei toponimi greci cOl71posli) îşi JlTDPune sli discute sem·· 
nHleatul topo!l!melor pornind de la distincţia coserhmă între semnificat 
(Bedeutung) şi tlerwlal (B:ezeÎl:hlllu:lg). Observ!nd că structural. In greceşti compuse, 
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al doilea termen este substantiv, în vreme ee primul diferă In funcţie de semnificatul general al 
compusului, autorul aplică, In domeniul toponlmiel, distinctta făcută de Coseriu In legătură cu 
substantivelor compuse comune, disociere care se referă la inexistent-a unui paralelism Intre 
semnltteat şi denotat şi Intre semnificat şi forma gramattcală sau raporturile sintactice 
ale ccmponent.llor . După ee cxemplifică diferitele tipuri de toponlrne stabilite pe această bHZ, 
Constantin o Minas conchide că fenomenul compunerii urmează, cit priveşte raportul dintre 
cuvint şi semnlfteatul său, acelaşi mecanism, atit la toponlme cit şi la apelatlve. 

În articolul Contrttniţi i etimologice: brudiu, hrudă, Vasile Arvinte rezolvă etimologla, con- 
siderată In general necunoscută, a adjectivului brtult u. (brndiu, brudio ) şl a familiei sale, br u- 
âatee, brudiesc, brudieşle, brudnic, cu atesUiri In limba veche şi bine reprezentat in nordul ariel 
dacorornânc. V. Arvlnte respinge Intemeiat Illcercările de explicare care Beau dat (K. Loew e : 
bruâiu -< lat. bruins - mari dificultăţi semantice şi fonetice ;A. Scrlban : btudiu < uel'. bruâi j=: 
se opune marca diferenţă semantică şi larga răsplndlre teritorială a cuvintului românesc; Al. 
Ciorănescu : br uâin. < a brodi "a vorbi prostii" explicaţie greu de acceptat tntructt pleacă 
de la sensul al doilea al cuvîntului, "copilăros, naiv, necopt (la rntnte), fără judecată", care 
derivă, In realitate. din sensul prim "tînăr, crud, fraged. nevirstnic, minor") şi consideră că adjec- 
tivul br udia a apărut in cadrul lexlcului românesc, prin dezvoltarea metaforică a adjectivului 
derivat iniţial de la substantivul brudă, numele unui peşte mic şi iute. Deşi are o zonă de circu- 
latie restrtnsă, In Munt.li Apuseni, brudă a fost considerat, potrivit explicaţi ei lui Giuglea-- Ivănescu, 
un cuvint foarte vechi, din fondul autohton (in pofida dificultăţii fonetiee a menttneril grupu- 
lui -br-). De la brttdin. "care se referă la brudă" s-a putut ajunge uşor la sensul "vioi, zglobiu", 
pentru ca mai t1rziu să apară sensurile actuale ale cuvintului tn cauză. Demonstraţia lui 
V. Arvintc verifică afirmaţia lui E. Coseriu, după care este posibil ca un termen apartinind unei 
"nomenclaturi populare" să intre In opoziţiile semantice ale limbii, tncettnd să mai fie pur "ter- 
minologie" . 

Prin prelucrarea unui bogat material, Constantin Frâncu lşi propune, in lucrarea For- 
mele verbale şi pronominalc cu 1 profetic in limba română, să stabilească cronologia unei inovaţii 
de fonetieă sintactică, prin aplicarea a două criterii: a) aparitia fenomenului de proteză a for- 
melor pronomlnale atone In secolul al X III-lea (Mever-Ltibke) şi h) amuţirea lui il final In acelaşi 
secol (Al. Rosetti). Intilnirea acestor două fenomene, afirmă Constantin Frâncu, determină apa- 
ritia lui 1 ea vocală de susţinere in locul lui Il final (cx. cindu-l.aduse ;» CÎnd il aduse). Că lucru- 
rile s-au petrecut aşa, se dovedeşte prin faptul că hărţile ALR a testă forma intermediară de pro- 
teză a lui î, in zonele care păstrează pc ii final. Fenomenul trebuie să se fi petrecut între secolele 
aIXIII-Iea şi al XVI-lea, cind incepe să fie atestat in texte. Se pare că. inovaţia. a apărut In Mol- 
dova, tntructt textele de alcl il ates tă eu o frecventă mai mare, şi s-a generalizat tn gralurlle 
dacorornâne, impunindu-se apoi ca normă a limbii literare. Caracterul de inovatie tirzie, eare 
uu aparţine limbi! române comune, este argumentat şi prin apariţia sa în aromână după seeo- 
luI al XVIII-lea, cunose1ndu-se caracterul mai conservator al acestui dialect. care l-a păstrat 
m.ai mult timp şi pe 11 final. în incheiere, Constantin Frlncu arată că, al:1turi de fixarea ca morÎcrn 
a prepoziţiel pe la acuza tivul obiect direct, impunerea protezei lui î este un pas important In 
crearea topicii relativ libere a limbii române. 

Plecind de la opinia lui Em. Vaslliu, după care, în graiurlle care cunosc palatalizarea 
labialelor, există un tip special de flexiune nominală, a ciirci paradigmă se realizează prin opozi- 
ţii cOl1sonantiee de tipul /pJ  Jk'J ca in Jhzp/  /luk'/, Andrei Avram invocă, In articolul 
Aspecls morphonologiques de la palatalisatiol1 des labiales dans les par/as daco·rownail1B, opozlţfl 
eonsonantlce precum isi  I ( / -- luni  jur"( /, sau Ik/  ICf  jsakj  IsacJ din graiurile 
ncpalatallzante, afirmind că tipul de flexiune nominală in discutie, bazat pe opoziţii COllSonal1- 
tlce neeondilionate la nivel fonetic prin desinenţe, există şi in grai urile care nu eunosc palatali- 
zarea. Acest tip de opoziţii eOllsonantice se manifestă, dupil opinia lui A. Avram, In toat.e gra- 
lurile dacoromânc, numai în măsura In care sint condiţ.ionate de cun text, avind, prin urmare, 
I1n caracter morfo-fonologic. Singura inovaţie morfo-fonologică a graiurUor palatalizante o 

după A. Avram, alternanţele de tipul ("zero"j  jconsoan:l( ,ca In filipI  flllpk'(, 
prin prezent.::t,1abialei p 'in ambele forme, avem de a face cu opoziţia f"zero"j  Ik' 1· 
Un interes3nt studiu de didactică aplicată la Inţelegerea limbajului poetic (The Science 

of Speaking and Speach as Crea/ivc .Ari) aparţine profesoarelor moscovite OIga Ahmanova şI 
Velta Zadol"ovna. Distingind între "science of speaking" (achiziţionarea unei limbi străine prin 
aplicaţii şi exereij.ii) şi "speach .as creative art" (realizarea estetică a limbajului), autoarele se 
tnLreabă dacă este posibil să se instituie un proces didactic al "lnvăţăI'U" limbajului poetic. 
proces In egală măsură fundamentat şi eficient ca şi cel corespunzător aspeetului eomun al unei 
limbl străine. Iu distincţia "poetic" - "non-poetic", autoarele adoptă aserţiunea coserlană con· 
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Iorm căreia limbajului poetic nu poate fi redus nici la funcţia poetică, nici la o formă' a limbii 
deCinită ca "limbaj + funcţie poetică" ; nefiind nici o simplă deviaţie de la .Jlmbu curentă", 
limbajul poetic apare ca "cea mai inaltă formă a limbii", nivelul ei creativ. Este citată, în ordinea 
demonstraţiei, şi teza lui G. O. Vinokur (1\l59), după care sensurile directe, cognitive ale cuvin- 
telor şi cele poetice slnt inextricabil legate între ele, primele funcţionlnd ca .Jnner Iorrns" pentru 
celelalte, de vreme ce sensurlle poetice nu au un plan al expresiei propriu. Asimlltnd şi criteriul 
structural mukafovskyan, autoarele propun, in scopul orientării hermeneutice a studenţilor 
spre valorile crea tlve ale limbajului, considerarea următoarelor nivele ale operei literare: a) tittie- 
inl semantic: fiecare operă literară este alcătuită din unităţi care sint părţi ale sistemului emlc 
al limbii (ct. accepţia termenului la K. 1,. Plke : "ansamblu privit din perspectiva funcţiilor 
sale culturale"); b) nivelul meiasemiotic : unitătile lingvistice dobindesc, in Interiorul unui text, 
sensuri "poetice" noi sau conotaţii; c) nivelul metameinsemiotic : cel care ii permite autorului să 
dea o formă intenţiilor sal« estetice. Autoarele declară eli au verificat, ca profcsoare de limba 
engleză, utilitatea sistemului propus. 

In scopul definirii coordonatelor unui st.lttst.lcl sistematice. Dragoş Moldovanu (Premise 
ale unei siilisiici structurale âiacroniceş se sprijină pe analogia cu domenii lingvistice In care in- 
vestigaţia structurală a dus la rezultate definitive, unanim acceptate (In special cu Ionologla), 
practicind acelaşi tip de demers metodologie aplicat cu succes de E. Coseriu in fnndamentarea 
unei semantici dlacronice structurale (ct. Eugcnlo Coseriu, Pour zzne scmuntique structurale 
diacronique; Tro.Lil.i, nr. 1, Strasbourg, 1964). Considerind recuperahil conceptul retoric de pro- 
cedeu stilistic, D. Molrlovanu face o critică întemeiată contcxtualtştilor, In special lni M. 
Riffate.rre, care li atribuie .contextulul un rol hotărîtor în constituirea semnifieaţici estetice. 
în concepţia Iul D. Moldovanu, procedeul retoric se defineşte ca stilem, unitate funcţională mi- 
nimă la nivel stiJlstie, supraordonată categorttlor lingvistice. În consecinţă, stilul este conceput 
nu ea o abatere de la normă, ca in stilistica structurală jakobsonlnnă, ci ca o opoziţie faţ.ă. de 
normă, in cadrul unor relaţii structurale reciproce. Contextul este coustderat. prin urmare, ca 
lin [ador structurant In plan sintagmattc şi nu ca clement al unei structuri paradigmatice 
(Hltf'aterre). Disocierea permite abordarea cltacronlcă It st.ilului, prin transformarea sa dintr-un 
concept static, abordabll numal sincronie, Intr-un concept dinamic, pe baza tatuiatnenlului ţunc- 
ţional, concept sugerat de analiza Ionologică a lui A. Mm-t.inet. Profitabilă se dovedeşte pentru 
intenţiile teoretice ale autorului, adoptarea modelului lingvistic coserian al cunoscutei 
trthotomll, ststem=.normă=vorbtre. La nivelul sistemului, caracterul structurant ai stilemului se 
defineşte prin constanta diacronică a funcţiilor sale; pentru celelalte nivele, D . Moldovanu pro- 
pune noi concepte. Prin calităţi, autorul înţelege o manifestare tn stil a ideilor estetice ale unei 
şceli, a unui cnrent sau a unui autor, ceea ce presupune constituirea unui cod reloric tipic, carac- 
terizat prin modalităţi preferenţiale de tratament al stilemului respectiv. Acest.c calităţi ale 
stHemului sint 1nţele8e ca nişte constante sincronice, la nivelul normei sodo-culttJl:'ale. La nive- 
lul normei individuale, a "idi{)stilului", factorul slrueiurant este valoarea, concep't prin care D. 
Moldovanu inţelege, in spirit coserian. o amprentă a originalităţ.ii expresive a ;iltistului. In sflr- 
l!it, la nivelul textului, descrierea pune In evidenţă I!uantele stilemului, singurele elemente 
structurale variabile In funcţie de context. Moddul propus vădeştecocrcnţfl prin aceea că 
permite o abordare sistematică, noncontradiclorie a fenomenului stilistic şi a fost verificat 
de autor 1n cercetarea unor structuri sintactice lipice prozei lui D. Cantemir. 

111 eseul Pocsia y si/eneio, suhintitulat Aproximaciones sCIlliolitgs a lIna problematica 
difusa, Usa Block de Behar eireumscrie semnificaţiile şi implicaţiile semlotice multiple ale 
tăcerii ca act metafizic, motiv şi stare poetică, dar şi ca elemcnt al limbajului in accepţia cosc- 
rianii, de .suspcndare intCllţională a activităţii verbale", cu func'ţie semnificativă 1n context ver- 
bal. 

Tot sferei largi a esteticil limbajului i se eircumscrie şi eseul lui Alexandru Călinescu, 
Le code Ollomastique dans "Les (aux monnayems" fi' Ane/re Gide; autorul adoptă In comentariul 
său asupra personajelor gidiene teza potrivit căreia numele oricărui personaj literar este mo- 
tivat, particIpind ca a.tare la literaritatea textului, prin importanţa sa in strnctura semnifica- 
tivă, prin poziţia tn discurs etc. (Afirmaţia, trehuie specificat, este valabilă doar elt priveşte lim- 
bajul artistic, Întructt, după cum a arătat E. Coseriu, Eifiihrung in die slrukkturelle Betrachiullg 
des Worlsclzatzes, in Strukillrelle BedeuiuI!yslehre, Darmstadt, 1978, p. 195, numele proprii "ca 
lexelJle individualizate nu intră in nici. o opoziţie lexematică", nefiind, prin urmare. strudura- 
llilela nivelnllimbajnlni comun). În acelaşi timp, apelativele personajelor corespund 
şi unui "cod cultnral" condiţionat istoric şi social (vlrstă, statut social şi naţional 
etc.) care determină distribuţia in text a diferitelor categorii de nume proprii. Al. Călilll'SCU 
vorbeşte şi de o "normă de numire" (norme d'appe!alion) justificată de sislemicilatea 
Ilume],Qr proprii, dar pe care nu o defineşte eu suficientă claritate,.lll raport cu sistemnl avut 1n 
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vedere, cel al numelor proprii din romanul gidiall. Se remarcă In schlmb finele!! analltlcă a dlso- 
cierllorlegate' de .. exig<'llja motivărt!' numelor personajelor. 

In el lscut ia asupra folosirii dimlnutivelor In poezia românească (Les dlminuiiţs dans la 
poăsi« rouniainc d u X IX" el X.Xc .Iii'ele), Etsa Liider pleacă dela univcrsallile lingvistice ale 
procesului f!illlin(jUviirH. pc care 1 ... apllcă la caracteristicile Hrnbh române. Autoarea observă că, 
pe elnd la scriitorii Blai vechi (Văcăreşt.ii, Conaohe. Ah-csandrl, Bollnt.lneamr, Alexandrescu 
şi chiar la Eminescu) procedeul di minut.ivărl] Ha utiliza! inni ales pentru necesltăţl formale 
(sonoritate, ritm, rimă), la poul ii secolului acest procedeu are mai ales functia de precizare 
a nuantelor semantice. 

Articolul Atbinet« si "i!1IJâ/diarile" lui Ncaqo« Basarab al Căt ăllnel Velculexcu încearcă 
5ă dreumscr!e sursele .unut motiv literar şi valenţele sale mel:lfol'iee, etice şi culturale, căutînd 
s5 justifice "noi consonnnto europene m scrrerca voevodului de la T!rgovişte". 

Date privitoare in intensa circulaţie a cărţii coresicne în tot. spaţiul românesc şi la rolul 
ei untrtcat.or (,,1 Iactor conştient de apropiere culturală a tuturor românilor aduce Octavian 
Schiau (Core.':! in spalitil românesc mcdieoolv. 

Su runrul anuarulut este mtrcglt de contl'itmţiile a eloi eunoscutl Istorict. Flxjnd u-i 
poz iţla tnt.re diversele viziuni filosofice moderne timpului şi istoriei (Bergson, Hcl- 
degger, cxlst.ent ial lst li], Al. Zub (Beflcl'ions sllr la chc.: Vasile I'drvan) expIicitează COl1- 
ceptia pârva niană asupra duratei istorice, aşa cum se constituie ea in idei şi {O!'fIW istorice 
i Mcmoriatc, dar luînd in considerare şi reflecţii disparate din alte lucrări, ma i ales din rnono- 

.11. Anretius verus Caesur şi din 1\ledilalii. Comentatorul )Junc In evidenţă elementele 
cel1lrale ale conccpţiei lui Pilrvan, trilgkfl in esenţa sa : .,imperativul etk" de sOl'ginle stoică. 
proiectarea if:tOl'id nmane pe nn orizont ('osmî<', aspira\.i:l omului spre imol'l.aIih1.t(, ca sens 31 
istorici. cOJ]ceptul de continuitate 1ntre legitfll,ile ist.oric" :.le materiei şi cele ale omului şi, !lIal 
ales, tiimul, In calitate de categorie primordial:'! a gindirii ]lârVllnielle. 

V,,)orificînd rezultatele descoperirilor arheologice şi ale istoriografiei româneşti din u1-- 
timeJe C]OUL\ decenii, precum. i propriile. eercel,ll'i de lsloria culturi! româneşti timpurii, Hăzvan 
Teodorescu (Ro/ilOns, I1ownains, mi(ITa!w/'s el la ci!iilizuliol1 blJzanline a11 Bas"Damzbe (' Ve 

Xl" si(lcies) aduce In dlscll\ie.pc 11ng{1 sintetidi:l eulturii româneşti, şi calitatea de 
adevărat "coridor euJtunll" a zonei Dunării .Jos, coridor eare, prin conservarea tradiţ.ijlor 
culturale romane la toate palierele vieţii sociale, a constituit un important vchieol al formelor 
culturale de la sud spre nordul Europei, funcţ.ie !ndeplinîU1 deopotrivă <lUpii epo(;a ele j'orlDarep, 
Hatelorl'eudale române\,(j dar şi, în flIOd !1elntrcrnpt, ln toate sccolelt anterIoare, 

Prinu('est al dncilea volum, pU!l]icilţ.ia freihurgheză îşi eOIlsolîdeazi\ prestigiul, e!lig:Jt 
deja lncltde In primele numere, 'în )'jlldul tuturor celor intCITSu li de problemele lJngvistice şi cll-· 
tur:11-istoriec rornâneşti. 

Centrul âeUn.'lvislicr1, istorie Literari'! Şi Folclor 
laşi str. C'odrescll ni"; iZ 

ET DE, X)Z, 1, Lhlgulistlque·- 

N'mn,ll'uJ jubiliar, care marcheazii cel de-a'l dou{,zeci]c:\ an al njJal'iţ.îei revistei din Stras- 
hourg, (·onţine o succ!nUi dare de seamă a cunoscutului lingvist George Ştrak3, directurul 
public.;, \iei. 

"',,,liil"'''l1,,,,;i,,,;ţ' in acest tom sînt scmnale de lingvişti din Illai [Il.uIte centre ale Europei 
O devat,) sinlez(t, aldi.tuiUi (le Pau! lrnbs .. -- reputat lexicoJog şi lcxicograf francez 

tratează chestiuni legate de statulul limbii franceze q limhii de cnlitlro. (L.e [ram;ats langne de 
Sînt luate aici în discuţie probleme referito3re la Jnsl1şirea, Junc\iOlarea şi rolul social 

al JimbiLL.lmha conţine, notează autorul, .0 sum{t de !lorme alcătuiesc: pentru lingvist sis- 
Iwmli articulate Intr-o ordine .. lmhs eonsidef<l că orice naturală. (oriclt depriUlitiv,M. se 
caraderizeaz.ă nivela.! incullul'a{ici (w.cult1l[OIIOIl primail'f) •. prin eare această 
ordine este Ca sfl devillcl /) de cultură Insă, oriciird limbi trebuie sii-J fi 
propriu şi lH.l seţlmdarc (fllcl.11111ralion. seeon(/oire), Acest :\1 doika palier, 
rezulta! al :! spiritului um"!l, constituie ohîectul propriu-zis al studiului 
său. 
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asupra. unor 

l: Jnniîrlnd rolul acadcrnlllor. sa loam-Io r, grama! leilor :,i dictionarelor In 
şi lmpuucrc« limbii franceze culte, Imbs consta t«, în cinda ;1cesld activili'iţl lJHlelm'lg'.I.lc si la- 
lHHioas.e de rannarc, menttncrea unui caracter cvnstnrt.lzaual al Iimlrli, co ract.cr augrnentat <le 
surplusul realizat din raţiuni estetice şi artistice (bHC S-ar putea iust.i l.ui lnl.r-un al treilea palier). 
In faptelor discutate, autorul remareii, pe de () pa rt c, faimoasa claritate a franceze;., In- 
tdlglbiHt.atea, precizia "i proprictn rea sintactic:\ şi, pe tie al lC, parte, curact.erul ambiguu al rNhhii 
fJrtogr.nfice perrnancntele. con lrr.n l ăr! dintre Jenolnţ'jll: couscrvatoarc-s! fenonlene uovat.onre, 
toate fapt!·", dominate Insft de virtuţile Iraucezr.i sul) aspectul clarit(lţii Iex lcalc şi (1(' ţ'('hi1l·· 
nrul intern nI aeestei.l.imhi, efi re nu-l conferi, doar statutul de simplu instrument utilitar ci li 
relevă ca vun produs al prcocupărttor constante ale spiritului. 

Paginile revistei rnn i cuprind şi un rnsemnat număr de studii orientate spre alte prohl':!!le 
ling'.'istlee. HornanistnJ gerrnan Peter Wundcrl! analizează modelele de intonaţie sjw.cil'iee limbi! 
francezc,iar contrtbuţitle din domeniul gramatidi sînt semnate de o serie de l inuv işl i tineri: 
Charlntt.e Schapira (constructtlle de tipul verb·H:omp!ement direct); NeHy Andrteux. )\lich(Je 
Penel şi .Ionu-Clande Cheva l îer (acesta ('c]'eeLeazil, pe bnze eontrastiv,e, sistemul pronominal 
din sp:lllioHî şi francezii). 

Citeva ;1n"llize realizate in manieră lexicografiC{i sînt rutreprtuse de GHle 1\0(\n(':; asnpm 
unur ,:r;tntagrneşicuvi1'l'te. filcindtl-se a mp le cOlnentnrii referit,()are.la circulaţia. '/cchtrnea ·i:li.·{:tl· 
moJogia "lc1nentelol' lex!eale discuLate. 

Fi;lo'oaia., Întottkauna bogat l'i'prezcntatiî în 
vechi franceze din secolul al XII-lea 

Ilnor traduceri franceze din opcra lui 
(Clande BI.lr.i.d2i.nt prin al1nJizn. u1Jornote de la 

Pierre cCl'celeazft O problerni1 de J1)('.talimbaj ,analizînd 
ac<'ep\iunl1e din lJn'g\,jsllici\' Incepînd C\I opera nbllielui Gahriel Cirard 

lIl-len) şI pln6. la cea a lui Fcrelinand de::)aussuu'. 

Ioan 
C'enlrul de 

j{!sC 
Istorie LUerarâ ()i rolcl()r 

slr.CiodTescu nL 2 

"HEVUE HO}vL:\NE" (1, 2), Copenha ga 1 J 983 

Iaan OpTICI 

j' "IlJlIU1\," 3et11(ftdaHi a rOlIlaniştllor danezi ,li.l'.vuc 1{Jnîu.nei;, 
literară, orientale en preeiidcrc dlLl'c dOlileniul reprezentat 

'In sectorul lingvistic, se reUlarc,} articolul semnat de 
cuprinde dcLllicl'i analitice, pe baze w'nemtiv-lrallSforma 
11 uei sOluI,a genem.le pc.ntru strudurih predieative, precum 
David consacrat "dezagreabilului", adic{\ alJat"ri,lor ("v101en\,'101''') 
studiu care o viziune amplă asupra problemei prin I1Um(TOaselc referiri 
semantic. 

Petel' \Vunder!! orenl concluziile unei eercel.{ll'j asupra comportamenltlllli inlOllGţiona 1 
se,evel1leilor inl\lale şi finale, oarecum exterioare. complexului textual, iar Michael HersJllnd 

e0!15tI'Ueţ.iiJe pasive din vechea [mneez'l. 
Situaţii. specifice ofe!'ite de alte lirnbi rOml\.nkl; sInt prezentate în studiul asupra unor 

relaţil sinonlmic(' din·,lilnba eatalană, semnat de Lars LindvalL 
Artkolele de exegeză literară, foarle adesea. co\inlnrl o!>servaţii stilistiee, slnt ('onsa" 

crate operelllll0r scriitori fraucezj mai mult sau mai putin flLlIlOSCllţi: Michel Leiris, Bandela!rc, 
Breton,Mal1arrn(, Gautier, Alain-Fournier, Balzac. 

Hevlsta daneză conţine şi secţiuni extinse de tibCLl(ii şi recenzii, consoerate (]O!Ibcn].u]u j 
jiJo)ogko"lingvistic, .tntrc cure şi recenzii ale unor lncr[n'i de lingvistică românească 
(Dicfional'1l1 orlografic, orloepic şi 1l1or/'o[oyic al limbii române; AH Lombnrd, Constantin Gfldel, 
Didionnoire ll/orplwlogique de la [angw! /'Oumuine), 
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"ETUDES HOMANES DE BRNO"., vol. X, Unt vcrzlta "J. r, puryn, 13rnQ, 1\J79 

Un conţinut variat şi de un apreciabil nivel ştiinţific prezintă sumarul vol. X al puhll- 
-eaţlel de romanlstlcă a Universltătll din Brnn. în special în domeniul semanticii sint cunoscute 
contribuţiile acestei şcoli în cadrul rornauist.lcil actuale. 

Otto Duchăcek, reputat semantician, publică alei un dens studiu, Synonimie cn tertni- 
tiolooie, în care, sprijinindu-se pe exemple din franceză, sistematlzează atît probleme ale semanti- 
cii lexicale ctt şi ale celeI grnmaticale. In prima parte a lucrării, autorul distinge următoarele 
tipuri de sinonime: n) sintactico-ţra zeoioqicc, h) cxţiresioe, c) funcţionale, d) speciale şi e) ca- 
racterizate de culoare locală, dialed.al ă sau arbaică. Rcstrtnglnd sfera cercetării la domeniul 
terminologiei ştiinţiHce, unde slnonlmia se manifestă în ciuda tendinţei spre rnonosemantism 
a limbajului ştiinţific, O. Duchacek discută următoarele surse ale sinotiimiei termmologice : 
1) tendinţa specialişt.llor din diferite domenii de a inventa termeni mai adecvaţi decît cei exts. 
tenţi ; 2) Imprumuturile din limbile străine, latină şi greacă : 3) calcurile ; 4) derivatele 
morfologice ; :J) dubla sau multipla denorninarc bazată pe două sau mai multe mărci dltcren- 
tlatoare (ex. fr. tOIlC!W= bouioti d'appel); ti) tcndin ţa de economie; 7) reputaţia sau populari- 
tatea unui obiect nou apărut In realitatea obiectivă. Ultima parte a lucrări! aduce bogate exem- 
plificări romanice pentru diferitele clase de sinonime morfologice sau sluta gmattce. 

Pornind de la organizarea semiotică a traducerii, Hllzena Ostră se referă, in articolul L'in- 
ierpretatioti sernanitque dans la traduciion ; la implicaţiile in procesul traducerii ale fenomenului, 
descris de E. Casslrer, de organizare specifică, prin concepte, a realităttl extralingvistice de fie- 
care comunitate de limbă; autoarea este de părere că echivalarea termenilor aparţin ind la două 
11mbi diferite trebuie precedată de analiza semică a unităţilor lexicale respective şi propune, spre 
exemplificare, o comparaţie intre sistemul verbului In franceză şi în cehă. 

In articolul Contribucioti a la clasiîicaciăn semantica del ad jeciiuo en el espatiol, 
Luhomir Bartos propune, după o critică a clasif'Icârllor , insuficiente şi contradictorii, existente 
In grarnaticlle spaniole, UII criteriu Iogtco-semantlc, plecind de la premiza că adjectivul exprimă 
o notă din conţinutul noţional al substantivutul. Se propune următoarea clasificare a adjec- 
tlvulu l In limba spaniolă (tipologie, In linii mari, valabilă prin gradul ei de generalitate, şi pentru 
celelalte limbi romanice) : 1) adjective calificative: a) apreciatiue (sau cantilatioeş - "se carne- 
terlzează prin sublectivltate şi relatlvltatea calificării, ceea ce permite gradarca" (cx : prost, in- 
teligent, harnic) ; b) absolute -- "semnalează o calitate care este concepută ca obiectivă, ncper- 
miţ!nd gmdarea" (cx: mul, orb) şi 2) adjective relatiolwle-'"nu exprimă note prin sine ei le de- 
rivă din alte cuvinte, mai ales substantive" (ex.: metalic, şcoIăresc). 

Asupra fenomenului de folosire preferent.ială a viitorului in locul condiţionalului la scrii- 
torii francezi ai' seeolului al XX-lea şi a implicaţiilor lui stilistice îşi lndreaptă atenţia Zdenka 
Stavinohovâ (Quelques remarques el propos de l'emploi du conditioIlJlel-lemps el du futur). Punc- 
tul de plecare al autoarei este afirmnţia lui P. Imbs, referitoare la o "criză" a folosirii condlţio- 
nalului In franceza actuală. 

Două din lucrările cuprinse In acest volum (Jaroslava pacesov:i, Regolarild generali 
nell'apptendimenlo del sistema fonologico şi Zuzann Wolkeovâ, Aspelti (onc/ici del /ingllaggio 
in{alltile) sint orientate, dintr-o perspectivă struetural-funcţională, asupra caracteristicilor fo- 
no]oglce şI fonetice ale procesului de 1nvăţare a limbii materne de către copii preşcolari. 

In sumaml variat al volumului mai remarcăm şi o transpunere In termenii teoriei informaţi- 
e! a unei probleme de stilistică (Eva Spitzovl\, La "perspectiuu fUllcional de la oraci6n" y la itoria 
de la inţormaci6n), două studii de retorică (Jaroslav Frycer, ],e narratcur el la premiere personne v 
dans la roman franţais d'aujourd' Imi; -Tii-! SrMnek, Un aspect du slyle de j'yfarglzerile Duras 
la simpliciIC ei la rhetorique) i un a.rtieol despre relnţiile culturale ceho-italiene' (Jaroslav Rosen- 
dorfsky, Trei libri di reminiscenze ilaliane), 

Intre cărţile recenzate semnnlăm şi două volume româneşti: Anca Giurescu, Les mois 
comJloses dans les langues romanes, MoutOll, 1975, şi G.I. Tohăneanu, Dillcolo de cuvînt, Bucureşti, 
1976. 

In ansamblu, volumul lasă o huuă impresie, lndreptăţind aprecierile de care se bucură 
de citiva ani cercul de romanlştJ din Brno. 

Eugen l\lunieanu 
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.,LINGUISTlC,A", XXII, Ljub ljana, 1982 

Numărul XXII al revistei .Llngutsttca'', publicaţie apărută sul> asusp lcllle Centrului 
llaţional de cercetare ştiinţifică din Slovenia, conţine studii şi articole de gramatică deserlpttvă 
şi istorică. dlalectologle, etimologic, lingvistică generală, stilistică, apartlnmd unor speclatlşt i 
sloven! dar şi străini. 

Volumul se deschide cu un amplu studiu critic, Alcune osseroaztont sul .retorotnanzo" 
(p. 8-64). In care cunoscutul romanlst Glovan Batt.lsta PelJegrini examinează stadiul actual al 
cunoaşterii retorornanei, cu referiri speciale la presupusa unitate a grafurilor ladlne şi la Inter- 
ferenţele lingvistice ale acestei limbi cu dialectele italiene vecine. Alt articol de rornantsttcă, 
semnat de Pavao Tckavcle, Indirizzt ati uali tiel dotninio istroromanzo, este, potrivit afirmaţie! 
autorului său. prima tentativă de aplicare asupra dialectelor italiene din Istria a uns! metode 
moderne de investigaţie, care 1mbină "pragmalingvistka". soclol lngvlstlca şi lingvistica tex- 
tuală. 

Tradiţiile structurallste ale lingvisticii slovene sint reltefat.e, cu o privire specială mai 
ales asupra teoriei părţilor de vorbire. de Joze Topo rlsic in articolul Slrukiuralismus In der 
Slooenistik: 

Interesant ca demonstraţie ni se pare studiul Remarques sur le "ul concessiţ" du. latin el 
les OTig/nes de la relature concessiue. apartmmd Roxane i Iordache; autoarea rezolvă, după părerea 
noastră În mod just, controversata problemă a conjuncţie! ut cu valoare conceslvă din limba 
latină. Respingind argumentat tezele anterioare, care considerau constructtue cu al ('oncesiv 
"finale în sens restrîns" (A. Draeger , O. Riemann), "condiţionale ipotetice" «.1. Collart.), conse- 
cutive (.T. R. Madvlg, R. Kiihner şi C. Stegrnnnn ), pe cele care îi. expl lcau originea parţial prin 
propoziţiile finale şi parţial prin vechea parataxă dczlderatlvă sau op ta tivâ (Fr. Stolz, ,J. Il. 
Schmalz , .J. B. Hotrrnann , M. Laurnann, A. Szanyr, A. Tovar ), precum şi teorta lui Ernout - 
Thornas, care consideră propoziţiile în cauză "construcţii In raport de sens cu propoziţiile condi- 
ţionale", Roxana Iordache demonstrează, prin analiza arnănunţttă a unui amplu material ilus- 
trativ (excerptat din marii clasici. mai ales) că 111 conceslv îşi are originea Intr-un 11/ comparativ, 
eu atit mai mult cu cit şi principalele concesive se bazează pe ideea de eomparaţto. Intens folosit 
şi considerat un fel de marcă a latinei elegante în epoca clasică, Il/ concesiv, supraîncărcat de 
valori şi incomod din cauza volumului fonetic redus, dispare In epoca tîrzie şi este înlocuit In 
limbile romanice de urmaşii conjuncţiilor si, dum, quamdiu, quod, 

într-o notă compa ru tlvă, Pierre Swlggers explică evulu lia semant ică-Iuncf innală a adver- 
bulul armean isic de la sensul 1110dal "Într-adevăr" către cel temporal ,.imediat", prin compara ţie 
cu Iatinul rec/as şi vechiul saxon rell/. , 

Un caracter comparativ are şi studiul lui 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 limbile slave şi In: cele ne-sIa ve") ; 
prin compararea limbilor slrbocroată şi italiană. autorul rcargume.ntează un fapt cunoscut 
şi anumc că, pe eÎnd limbile romanice au conservat conjugarea bazată pe ,forme temporale, 
celc slavc au inlocuit sistemul temporal printr-unul aspectual. 

Alţi autori studiază probleme de 'interfcrenţ.ftlingvistică sloven o-italiană (Fedora ferluga- 
Petronio), apreciază rezultatele încercării de apropiere Intre reprezentanţii sintaxei funcţionale 
şi a celei generativistc (Darja Globcvnik), cliscu tă legăturile prepoziţionale între verb şi substan- 
tiv în italiauă (Irena Lipovec) sau efectul stilistic al elipsei pronumelui-subiect În povestirea 
Tezell de Andre Gide (Breda Cigoj-Lebcn). 

a notă etimologică a lui Anton Grad expllcă oronlmul sloven Nanos prin numele italian 
al muntelui, NaSOl!, supus metatezei s-n> il-S. 

a substanţială secţiune de recenzii Incheiesumarlll acestui număr al reputaLei publicaţii 
ştiinţifice iugoslave. 

Eugen lv/un/eanu 

DlE SPRACHE DER ALTESTEN BUDDHISTISCHEN OBERLIEFERUNG (Sym- 
pasion zur Buddhismusforschung. II), hrsg. vQn Heinz Bechert, in "Abhandlungen de)' Akademie 
der Wissenschaften in Giittingen", Vandenhoeck & Huprecht in Giittingcn, 1980, 193 p. 

Volumul cuprinde textele comunicărilor ţinute In cadrul celui de al patrulea "Simposion de 
studii budiste" al Academiei de Ştiinţe din Giittingen, eare a avut loc în iulie 1976 şi la care au 
participat reputaţl scpeciallşti : Ludwig AIsdorf, John Brough, Colette Camat, P. L. FI. Egger- 
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mont, Hcrhert Hârtet, l":ticnnc Lamotte,'J<'.,n. Norma!!, Gusfăv Roth, Ge.org van Slmson, 
Ernst 'waldschmldt, Ak ira Yuya ma , 

Simpozfonul a f!(t dedicat. prblcmci cal';aeter,l]lui ,lingv,Îstie al tmdiţ.iei.hudişte timpur îi. 
Stabilirea limbii <Till1bilot). originare î,le pUlli$lŢlullli pnne interesante prohlcrne de filologie" isto- 
ric{'\lltllmlii; graniaică istortcă, diali;ctologic;. ,i gcograIielingvisUcă.J3ogatn! sumar al volumulut 
vădeşte diversitatea punctelor de vedere cxprtmrite, de multe ori contradictorii sauchiar i,,CPII 
ciliabtle, . . , ',' ,'. '., , • . '.',' ',' 

Tradiţhlhudisfă sllsţlne cii {'aF este ,limha ,e[inOllle:'i dar,. după cum au .arătat In secolul 
al X IX-lea sfjv>nţi ca N. L. Wesţ(rgi1ard şiE,A'. Knhn, tradiţia nu corespunde .realltăţii. în 
secolutuostru, E,.Latriâtte a d('lnOnstratcă,li,tlba originară a budismulul este mă,Qadbf şi că 
transpunerea in pal! fstetl1teriolll'ă, Plecind .,de la eest st adiuul cercetării, .lucrărtle simpn- 

la (;()ttjngell aduc llnprogre constderabtl, prin nuanţarca vechilor ipoteze şi prin 
unor noi pĂrerI. .t . . ,', ". ,,',', ., .: 

Relu înd ipoteza mai' veche li Iui FI. Lild er», orienfallstul german L. Altsdorf consideră 
eil limba{)riglnar a budlsmulut poate Il descrrsă .ca un dialect speclfic, bazat pe tnăqaâbi sau 
pe d lall'ctul mal vcehi qNl1wmci[JC?(ll!L Altă f(!fcetăLuarc, ColeUe CailJot, ,utill7.ează metodele 
verificate ale analizei eomIH1fate a 'llmbilo'!' şi ale dialectologici istorice incerdnd să reconstituie, 
mal ales pe baza fenO!llC!lelor morfolgice, "ljnJba prilTIitivă" abudismului, eare, in CO!1c{:pţia 
sa, trebuie să fi fost lîmha a iu), Buddha Gotama şi a primelor sale predici. Prin dez, 
voltlucn şi nuanţarea tezelor lui Lilders şi 1,. AltsdDrf. după care. traducerile .lllterioure ale 
textelor budiste seraporte:ml tuate la un "Urkauon" redaetat Intr-un dialect ind o-arian estic, care 
trebuie să fi fost foarte apropiat de'.Jimba de cancelarie" din timpul dinastiel Asoka, fiutoa.rea 
conchide că redactarea In limba paU este in mod ulterioară textelor originare. 

John Brough expliCă traducerea In limbi , ,e.jJOd diferite a preccptelor budistc prin 
8(Iea cii, lncă de la Inceput, Buddha a permis adr.pţi1or săi să,! reeîtc tnvăţ.{rt'lrile in limba 
proprie', versiunile tJbetanăşi chineză fiind dovezi In acest seils, 

Vel'Idieapate teoria ell\isi'i de K. H. Norman. După acest savant, este incorect să vorbim de 
(; unică "limbil miglnnră" a tmdisrtmlni, Intrucit limba iniţială a prcceptelor blldiste llU avea tră, 

unItare ale unei singure limbi sau ale unui singur dialect. pacii ar fi existat o singură 
v!cfsiclJrIC originară, aceasta ar fi pntut fi redaetată mai comod 1n vcdică sau sal1sc.rltă; Of, 
tendinta lui Buddha şi a discipolilor săi a fost llCţ:ea de a vorhi In graiul fh,că.rei regiuni in care 
predicat!, Această situaţie nu arexeJude, dup:'; p[,irerea lui le. R. Norman, posibilitatea ea o mare 
parte din!nvăţăturile lui Buddba să fi f(isi formulate In vechea măgadhl. ]Vlni 1.Irziu, o elaH't cu 
expansiunea hudislIlUlui jn rcgilmi In eare dialr.elcl{ primare nu erallln'ţelcsc, prei:eptelc "Ilumina .. 
tnlni" au fost adaptate (semi,tradnse) In dif{ritc limbi şi dialecte. Varianta redactată In pali. Il 
eiipătat extindere şl s-a păstrat. integral Intrucit aC,est dialeel putea fi Inţeles şi In majoritatea 
celorlalte zone lingvistice indo,arienc. în concluzia amplei sale demonstraţii, savantul englez 
afirmă că atîtnli'igaâll!, calimbămatern{l H lui Buddha, cit şi limha paU a textelor canonice nu sint altceva decît duuă fllZe diferite ale indo-arienci medii. 

O poziţie de sinteză, a:rropiată în linii mad de Cea a lui Norman, adoptă şi Beinz Becher!, 
tngl'ijitoruJ volumului. Savantul german eonsideră că a(east1l. complexitate a situaţiei se explleă 
prin J)uIniîru] mare al. dialectelor iudo-llriene, prin asemijntlrile mari dintre ele ea şi prin ahsen1;a 
unei lil1'bi Hterarecoll,lunc, reflectaUl şi de varietatea dialedală a inscripţiIlor din epoca <linus, 
Uli ,'\soka. Hhtăril'ea lui Buddha de a nu se exprima in vcdică sau sauscrită se justifică 
probahil pril1l'aţitllli !'e.liglouse. Oricum, procesul de formare a limbilor indo-arlene literare ale 
evului medill nua fost stînjenit de persistellţa sanscritei, care a continuat să supravieţuiască, 
!.m!epllnind ro analog cu cel al latine! in Europa. 

'DA:SÎ1ANDWEHK IN VOR- UND FHOHGESCIUCHTLICHER ZEIT, Tell II, 
,Arehaologische llnd pllilologisclle Bei/rage, Bcrieht liber die T(oJloquicn des Kurnmiss!on fiir 
die Altertumskunde MiUcl- und Nurdem:.opas in den Jahren 1\'l77 bis 1980, Hrsg, von lIerbţ:rt 
JaJI1!<lJhIl, WaJtetaţ1sşen, Ruth ScjlmidtWiegand, Hţ:inrich Tiefcnbaeh. G1ittingen, Vandcll- 

Ruprey11f. ltj83, nllp. 

studii şi materiale arheologic.e i filologice, referitoare la aspecte ale 
m(;şl'DŞ,Llgulril,ol' Unepoc prei§torl.c,şi istorică timpurie. Intre lucrările cu un conţinut strict 
afhe,ol(lgic, bogatUl SUlllflj' al aCestui masiv'volum conţine şi dtcva articole eu problematică lin- 

gellefp.] filologIcă. Hqth Schllidt- Wiegund aplică metoda "cuvinte. şi lucruri" lu 
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discuţia asupra unor ineser îi şi tehnici din epoca preislol'ieă, iar Wo]fg:mg P. Schmldt lnee"uc;l 
să dea 1\)1 J:'fiSIJ1ll1S întrdlilrii dacă există denumiri pentru meser li general iudo-europene. Tot In .. 
lucrare de le.xk.ologie comparată este şi cea semnată de Heinrlch Beck, care se ocupă. de termen] 
pentru .rncscrtc' şi "meseriaşi" in vechile limbi nordice. 

Alte contribuţii stnt dedicate unor probleme speciale : Lothar 
pentru "meseriaş" terminate În -mun din vechea germană de sus (Althochdeut sch 
'I'ieleuhacn este interesat de denurnlrlle pentru uncîte ale meseriei de 
Iimhă. In sflrşlt, Ktaus H. Gunda prezintă citeva observaţii asupra Izvoarelor dor:umentme 
referitoare la Iucrătort ai lemnului in epoca engleză veche şi In cea medie. Iar Karl Horst Scnmidt 
discută terminologia meser illor din monumentele de limbii celttcă. 

Euqeu l'1,ej'unlwn il 


