110 ani de la naştere

MANUSCRISELELUI A. LAMBRIOR
IONNUŢĂ
Istoric, folclorist si
ieseană
a
, lingvist, format în acest sens la scoala
,
,
"Convorbirilor literare", A. Lambrior s-a dedicat în cele din urmă studiului
limbii române, convins că numai astfel va contribui efectiv la rezolvarea unor
problememajore legate de istoriapoporuluiromân.
Contactul
cu ideile scolii
naturaliste, cu principiile neogramaticilor,cu
.
,
studiile lui Gaston Paris, în primul rind, posibilitateade a-si
.,.,insusi în Franta
,
noile metode de cercetare ştiinţifică a limbii, de a fi în preajma unei distinse
grupări de specialiştişi de a se putea număra printre colaboratoriiunei reputate
reviste, cum a fost "Romania", au făcut din Lambrior un nume de marcă, un
lingvist recunoscutşi apreciat.
1
Trăind puţin, doar 38 de ani, A. Lambrior (1845-;-1883)n"\la putut să-şi
publice toate lucrările pe care le-a scris în această perioadă şi, de aceea, foarte
multe dintre acesteaau rămas nevalorificate.
S-au păstrat,astfeldouă seturi de manuscrise,lucrări închegate sau simple
fragmente, însemnări, comentariişi note care dezbat diverse probleme istorice,
toponimice,folcloristiceşi Iingvistice,
Primul dintre ele, aflat la Muzeulde Literaturădin Iaşi (sub cota nr, 4129),
cuprinde luclarea intitulată Limba română. Poetica, "după notele scoase din
esplicaţiele dlui A. Lambrior, profesor la Liceul Naţional din Iaşi", îp.semn
datorate unui elev din clasa a VI-a, cu siguranţă făcute în anul 1881, cînd
Lambriorera profesorla acest liceu.
Este un curs elementarde poetică, în elaborareacăruia Lambrior a plecat
de la tratatele clasice publicate în acest domeniu şi s-a' inspirat din scrierile
româneştide pînă la el. Avem dea face cu o încercaremeritorie,în multe puncte
origin,lă, o schiţă de stilistică, cu un caracter normativ şi ,didactic, care nu
depăşeştenivelul lucrărilorde acest gen apărutela sfîrşitulsecoluluial XIX-lea.
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3).în multe limbi, i în limba română,există apoi -poate exista --un nivel
gramaticalal g rup u 1u i de cu vin t e ,dacă în-această limbă anumite
funcţiuni gramaticalese exprimă şi dacă paradigmelesînt constituite la acest
niVel.De pildă, chiar în acest exemplu,pe care-I dădeam: oaia răbdătoare şi
răbdătoarea oaie, există o opoziţie in limba română ca. şi în alte limbi
romanICe,adică riibd(Jloareaoaie este un explicativ,ţine de natura oii fie
răbdătoare.iar oaia ri1hdlltoareun calificativ,poate DO oaie răbdătoareîntre
altele, nerăbdătoare.Sau, in franceză.chiar genul, numărul se exprimă,in afara
cuvîntului,în grupuride cuvinte.
4) Apoi, poate exista un nivel. pe care eu il numescnivelul ela uz ei,
care estenivelul la care o parte dintr-o propoziţie e comentariucu privire la
partea cealaltă. De exemplu, a venit,fireşte nu înseamnă că.,a venit m mod
natural': ci că "e firesc să fi venit'; sau in limba latină certo scio "ştiu sigur':
certe scio ,,sigur că ştiu'ţ sau în limba greacă, de exemplu, cu aşa-zisele
.,părticele':,de multe ori se precizează,tocmai se comenteazăsensul. Să zicem
Â.E1tO)
"privesc"nu înseamnăacelaşi-lucru ca şi Kat ae At1OCO
care înseamnă
,,sigurcă privesc",.,ba chiar privesc",adică comenteazăpe acestprivesc.
5) Apoi, stratul sau nivelul P ro P o z iti e i sau al f r a zei, bine
cunoscut,al unităţii de vorbireca structurăgramatica1ă.
6) Eventual un. nivel
t e.x tu 1u i , în măsura în care într-o limbă
există . fU9cţiunidincol()de propoziţie, funcţiuni specifice acestui nivel şi
1i.mcţi.uniexprimate într-o limbă, Într-un anumit fel.· De exemplu, în limba
română, se.deosebeştela acest nivel aşa-zisultetic de aşa-zisulcategoric, adică
construcţia.unitară,monoliticăcare numaiconstatăfaptul, constatăevenimentul,
şi ·construcţia care spune ceva despre ceva. De exemplu, -Ce se întîmplă?
- Arde casal; deci aicea e vorba de acest fapt, evenimentul; dacă spunem Casa
arde încet, atuncea vorbim despre casă şi spunem cum arde; Ce se intlmplă?
Soseşteo corabie sau O corabie soseşte infiecare zi la ora 3 după-masă; atunci
vorbim despre o corabie.în limba română,cu verbulîntîi înseamnătetic, adică
se constatăevenimentul,cu substantivulîntîi şi veul după aceea e categoric;şi
există această deosebireşi în alte limbi.
Acestea sînt nivelele sau straturileposibile de structuraregramaticală,nu
straturile care există in fiecare limbă şi..nici straturile necesare. În. realitate,
ca ceva
combinat
',numai două sînt necesare; este
:::necesar
.:
. "'.','..să poată fi ."
....
::. .. si
, să existe
o uJ.lite de vorbire, adică singurele.straturi•.necesare.sînt m o ne m u 1 şi
f r a Z II sau P r o 1'.0z i .ţ ia . Nici chiar textul, care, fără îndoială, există în
11mbilepe.c:arele cunoaştem,nu e necesar ca strat de structuraregramaticală
într-olimbă, Ar putea să tie o înşiruire de fraze numai cu procedeeuniversale,
fără procedeeşi fără funcţiunide limbă la acest nivel.
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în limba română există toate aceste straturi, nu în aceeaşi măsură, ceea ce
poate justifica si
, o gramatică
.. "
'.în acest sens, adică o gramatică
"1 la nivelul
cuvintului.
Ce-funcţiunigramaticalese exprimăîntr-o gramaticăla nivelul grupuluide
cuvinte ş.a.m.d, pînă la o gramatică transfrastică sau textuală, adică a
funcţiunilorcare în limba română se exprimădincolo de frază? (se pot exprima
în frază, se înţelege, fiindcă nu putem exprima ceva in afara frazei, însă
funcţiuneaeste în afară). Şi ştim acest lucru cînd începem. de exemplu, cu prin
urmare; putem începe o propoziţie ori un text chiar .aşa: Prin urmare? Asta
înseamnă că este, se găseşte ceva mai înainte, deci e o funcţiune transfrastică
care se exprimă în acest caz. Sau diferenţain franceză între parce que şi car;
sînt amîndouă "cauzale'; însă car exprimă o motivare transfrastică, adică la
nivelul textului,ca şi care, în românaveche,.,şi de aceea",.,dreptcare".
Această clasificare ne permite definiţia noţiunilor de bază în. orice
gramatică;paradigmelefuncţionalesînt totdeaunaparadigmela un nivel. Deci, o
paradigmănu este o clasă de elemente,nu este clasa faptelor care se pot găsi in
aceeaşi poziţie, ci este această clasă funcţională de opozitii la diferite nivele,
fiindcă, de obicei, elementeleunei paradigmenu se pot afla în aceeaşi poziţie,
cum se crede. Deci, de exemplu, cazurile din latină nu se pot afla exact in
aceeaşi poziţie, ca să putem zice: Iată, aicea este opoziţia între genitiv, de
exemplu, j dativ ş.a.m.d.l Ceea ce se confundăaicea sînt tocmai paradigmele
cu clasele;claseleexistă dat fiind că de fiecaredată avem o combinaţiepentru a
exprima un semnificat gramatical printr-o paradigmă gramaticalăytotdeauna
două elemente sînt combinate într-o unitate superioară, şi elementele care se
combină în acelaşi fel într-o unitate superioară formează clase': Chiar de la
începutv- să zicem aşa -; dacă avem în limba latină reg şi is {regis};una este
clasa temelor şi alta clasa desinenţelor;se combinăla nivelul cuvîntului.Pentru
noi însă, este o problemădacă într-adevărîn limba latină există această clasă,
cuvînt, acest strat,'a strat gramaticalautonom.în limba latină aceste forme au
valoare imediatănumai direct fu propoziţie.Deci, acesteasînt clasele'pe care le
deosebimde paradigme.In al treilearînd, deosebireaîntre clase şi paradigmene
poate arăta şi ce este o funcţiunegramaticalăparadigmatică,adică de opoziţie, şi
o funcţiune între două elementeîntr-o unitate superioară,care este o funcţiuil.e,
să spunem atunci, sintagmatică; între elementele care se combină există o
funcţie sintagmatică,adică acesta este faptul determinat (reg), şi acesta este
faptul determinant(-is) sau - altfel spus - acesta este faptul genitivat:(reg-)şi
acesta este faptul genitivator (-i$); 'in acest caz, deci, există o funcţiune
sintagmatică.
Toate funcţiunileca, de exemplu, subiect, predicat, complement ş.a.m.d.
sînt funcţiuni sintagmatlcec-deaceea.se află la acelaşi nivel ca funcţiuni între
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în fine, legate de acestepreocupări,menţionămîncă două articole,primul.
după Descrierea Moldovei a lui Dimitrie Cantemir (Nunta ţtJroneascd; f
66r-67Y),celălaltintitulat Îmbrăcămimeaţăranilor (f. 6Sr-68v).
Dar faptele demne de a :firetinute din manuscriselelui Lambriorsmt cele
care privesclingvistica.
Pe :lîngăunele note, in limba franceză,despre e lung in limba română (f.
951),e lung şi scurt latin urmat de o nazală (f. 97), reducerealui -ie la e (f. 981),
pagini despre a aton iniţial (f, 149V),e tonic şi aton (f. 15OC-152V),
u aton
provenitdin li maghiar(f 153v;manuscrisul,după indicaţiiletitlurilor date, trebuia să cuprindăşi observaţiiprivind verbulromânesc),d şi t (provenitedin e+n
latin) in istroromână (f. 99r; după materialul lui Ion Maiorescu),'însemnări
privind notarea formelor româneşti de origine latină' cu alfabet ohirilic (f.
101(1 07r) etc., există cîteva caiete manuscrise care prezintă o importanţă
deosebitănu numai datorităfaptuluică aici întîlnimadevăratestudii de lingvistică, ci mai ales că ele reprezintălucrări valoroasein care sint exprimate idei
originale,demne de a fi reţinute.
Dintre acesteaamintim,in primul rind, studiul Ce que deviennentles consonnes latines en roumain (f. 7OC-941),
in care sint analizateconsoaneleIabiale,
guturale,nazale şi lichide, evoluţialor de la latină la română.Urmeazăapoi un
material privitor laconsoane (analizateîn funcţie de poziţia lor: iniţiale, mediale, finale) şi grupe de consoane(f, llC1-125v;tot aici, citeva precizăridespre
vocaleleatone, înaintede silabaaccentuatăsau după aceasta)şi un altul. intitulat
Fonetica (străina} (f. 126C-14Sf),
pagini incomplete,cu etimologii slave, probabil după Cihac, grupate in funcţie de vocalele tonice pe care le conţin, cu
enumerareaconsoanelor(iniţiale,mediale,finale)urmatede puţine exemple.
Cel mai importantmanuscrisrămas dela A. Lambrioreste insă un studiu
în limba francezăconsacratvocalismuluiromânesc(f. 157r-177c),în care partea
cea mai interesantăo constituiecercetareavocaleloratone.Deşi unele etimologii
nu mai pot fi acceptateastăzi,articolulmenţionatoferăo amănunţităşi completă
35-38),ApaBlstriţeidin România
Moldovenească
(p.38-41;vezi,i Cartede citire,pentru
clasaa III-a,ed.cit.,p. 211-221),
Munţii
Bucegi(p,41-43;vezifi Cartedecitire,pentruclasa
a TII-a,eâ.cit.,p, 145-146),
Turda,Peşterele
Balicdişi Geneledela Uioara(înTransilvania)
(p,43-45;vezişi Cartedecitire,pentruclasaa IV-a,ed.cit.,p, 134-137),
Sttnca.Piatra
Caprei
şi oraşulBlJlgrad(în
Transilvania)
(p.163-165;
vezii Cartedecitire,pentruclasaa IV-a,ed.
cu.,p, 196-198),
Stincele
Detunate
şi mmeledeaur dinRoşta(InTransilvania)
(p. 165-166),
ValeaHaţiegului
(p.166-169;
vezişi Cartedecitire,pentruclasaâ IV-a,ed.cit.,p. 126-130),
Băll«dela Mehadia(p.169-171),
Basarabia
romdneascd(p.
171-173),
Basarabia
rusească(p.
173-175),
CetateaSoroca,StlncaSoroclJi
şi CetateaHotinului
(toateinBasarabiarusascd)(p.
115-177;vezişi Cartede citire,pentruclasaa IV-a,ed. cit.,p. 108-110),
Albastrulde la
lvancdu,i
(înRomânia
Moldoveneasdt)
(p.I71-178;vezi.fÎCartedecitire,pentruclasaa IV-a,
ed.cit.,p, 140-141),
EzerulsaulacuiDorohoiului
(p. 178-180;
vezi,i Cartede citire,pentru
clasaaIV-a,ed.cit"p. 142-144).
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analiză a problemeiamintite. Studiereavocaleloraccentuatestă la baza articolului şi ea demonstrează.modul de schimbarea vocalelorlatine după o .schemă"
anumită, specifică limbii române, iar analiza vocalelor neaccentuateconstituie
una dintre cele mai amănunţiteşi pertinentediscuţii în acest omeniu. Studiul
cuprindeurmătoarele-capitole:Les toniques:a, e, i, o, u; Ledvoyellesatones; La
protonique immediate non initiale,' La protonique immediate initiale,' La
deuxieme syllabe initiale avant la tonique; La troisieme syllabe. avant la
tonique.
Din acest domeniu trebuie reţinut şi studiul Les consonnes(f. 178C237r),
o cercetareminuţioasăa consoanelor,a grupurilorconsonanticeşi a infixelor,
Demne de subliniat sînt şi preocupărilelui Lambrior în domeniul etimologiei, multe dintre explicaţiile date fiind valabile şi recunoscute de specialişti pînă astăzi.
Un prim articol este intitulat Etimologii(f. 238c241V),în care Lambrior
înregistrează şi explică cuvinte împrumutatedin alte limbi romanice, termeni
proveniţi dintr-o "derivaţie proprie" ("prin ajutorul sufixelor") şi din una
.;mproprie" ("care nu se face prin sufixe").În cadrul ultimei categorii sînt.date
exemple de substantivecare provin din nume proprii, din alte substantive, din
adjective şi (finverbe (infinitiveşi participiiprezenteşi trecute).
Aproape în fiecare articol cu caracter lingvistic găsim nenumărate rezolvări etimologice,iar manuscriseledemonstrează,.0 dată Pt plus, preocuparea
constantă, chiar pasiunea lingvistuluipentru acest domeniu atit de interesant şi
plin de situaţii neprevăzute.Astfel, în nenumăratepagini manuscrisesînt notate
o serie de cuvinte româneşti cu etimologiile propuse de Lambrior ,(vezi şi f.
283v-284r,298), iar un carnet, format mic, cuprindenume de plante româneşti
(f, 273V-282V)
însoţite de etimologialor slavă (unele dintre ele par a fi extrase
din lucrarealui F. Miklosich,Die slavischenElementeim Rumdnischen,Viena,
1861).
Tot în acest cadru trebuie menţionate şi încercărilede clarificare a unor
etimologii eronate propuse de M. Gaster şi Aron Densusianu, notiţele etimologice făcute pe margineadicţionarelorlui Cihac şi Pontbriant, a. volumului
lui B. P. Hasdeu, Cuvintedin bătrîni, cît si
, unele
.. completări si
, corecturi, cu
acelaşi caracter,la Carte de citire (f, 29OC--29Sr).
Alte pagini manuscrisecuprind diverse note cu caracteristoric (însemnări
de la un curs despre Le regime de la propriete fonciere chez les Greces el les
Romains. La 21 decembrie,'f 269V-270V)
şi folcloric (f 27F-272f; fragmente
din articolul Obiceiuri din deosebitetimpuri ale anului), citeva precizări legate
de Yersificaţie(f 242c244v; un început de curs, în care sînt discutate elementele constitutiveale versului),traducerealucrării lui M. Breal, Grammaire comparee des langue aryennes (f 245V-268V),un plan pentru studiul vorbelor
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exemplu,a l'aidede, au moyende corespundoarecumpropoziţiilorcu, prin sau
cu ajutorul,.prin mijlocireaş.a.m.d.
.
Dacă observatibine, într-o gramaticăexistă o listă a prepoziţiilorşi după
această listă a prepoziţiilorni se dă o listă deschisăa locuţiunilorprepoziţienale
care pot funcţionaca prepoziţii,în realitate,nu e vorba de o listă ca atare, este
vorba de tot ceea Cepoate funcţionaîn acest fel. Deci e vorba de o listă deschisă,
e vorba de un p r o c e d e u de subordonareîn limbi. Şi deci, în toate aceste
cazuri se poate utiliza acest procedeu.Limbile se pot deosebi prin faptul că
subordoneazăîntr-un.anumitfel, că au subordonăripe care alte limbi nu le au
sau fiindcă subordonareala anumite niveluri e posibilă.De exemplu,japoneza
nu cunoaştesubordonareapropoziţiei;nu există!Tot ceea ce exprimămnoi prin
subordonare, se exprimă acolo prin coordonare, se arată în ce fel se leagă
propoziţiile.Şi anume, le putem lega aşa, de exemplu [1] sau aşa [2], sau aşa
[3]:
B
A
A
B
A
B
[1]
l21CX)l31(])
şi atuncea noi înţelegem, de exemplu, "şi prin urmare"sau înţelegem "şi de
aceea" ş.a.m.d.iînsăjaponezaspunecare este coordonareaşi nimic altceva.
Par a taxa este, cum spuneam, fenomenul prin care două elemente
combinatefuncţioneazăla acest nivel şi nu la nivelulsuperior,adică putem avea
coordonru;e,
din nou, de propoziţii,de grupuri de cuvinte, de cuvinte şi uneori
chiar si
coordonare
uneori
este exclusă sau
, .' .' de moneme;
..'
. " această
". coordonare
..;
numai cutarecoordonareeste exclusă.
Limbile se deosebescşi în acest caz dinp,unctulde vedere al posibilităţii
coordonării.De exemplu, noi putem coordona aproape la toate nivelurile, în
toate straturile, propoziţii şi clauze şi grupuri de cuvinte, mai puţin elemente
monematice, însă le putem combina şi pe acestea în acelaşi strat,' fiindcă
funcţionează împreună într-o funcţie sintagrnaticăîn alt strat. Adică, putem
spune cu şi fără, de exemplu. Şi e interesantăaceastă combinaţie fiindcă, în
germană, unde este, tot aşa, posibilă, cazurile cu care .se construiesc aceste
prepoziţii sînt diferite,însă nu dacă se combină; cînd se combină este cazul
prepoziţieia doua, adică mit und ohne, şi mii estecu .dativul, şi ohne este cu
acuzativul,sau dacă spunemohne und mit, atunci,dimpotrivă.
în spaniolă, ce], puţin în spaniola normativă, această combinare nu se
admite, însă multă lume spţlne, după franceză sau după alte limbi, con y sin
fibros.. gramaticanormativăspaniolăinsistă că trebuie să se spună con fibros y
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sin ellos "cu
şi-fărăele" ; deci că nu se
coordonarc.ccareeste pentru noi
de curentă.Îndt o
exemplu, Lupul mielul, nu.e pesibilă în
turcă...în limba
autentică-nu
arabiz.ată,nu se poate spune decît cu mielul
lupul şiniielul.
se
cu.totul altiiconstrucţie.
în
a n tit a x a (înlocuireasau substituirea)este proprietatea
un
al unui strat
reprezentaun element care se găseşte
tîrziu sau, dimpotrivă,poate relua un elementanteriorşi atunci,are, eventual.
o
particulară,
exemple;
auzit? şi
răspunde
în portugheză Tens viajado? antitaxa se
cliauxiliarul;în
tot
de
în sîrbocreată; de
Citat-cd? -'·hoi:u care.înseaillnă
însăuiceă este auxiliaru! viitorului şi prin acest auxiliar<se
Anticipareaîn limba română şi
limbi nu se poate face de cele
ori
deja ceva despre ceea ce esteanticipats De exemplu,
Aceasta este o uşă
Ace:st.ăeste un caiet. Însă in germanăşi în alte
anlicipaeuneutrul pentru orice, şi
maseulirr,feminim
pltiral;deci se spuneDas
Buch,Dassind Bucher. Tot
sau în
cu
sau to:
suknjige ("lilcestC:a.
În spaniolă,
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