NOTESI COMENTARII

o NOUĂ ISTORIE A LIMBII ROMÂNE
DE
V. AHVINTE
Lingvistica
islorieăromânească,
domeniu
în careexistăo vechetradiţiede cercetare,
românească
şi străină,s-a îmbogăţiteu o nouăoperăJundamcntală
: Istorialimbiiromâne,
de G. Ivănescu(Editura.Iuulmea,
Iaşi,1980,XVI.+ 766p.). Faţă de lucrărilesimilareale
predecesorilor
(B.-P.Hasdeu,ALLambrror,
O. Dcnsusianu,S. Puscariu,A. Philtppid«.
i\l.
Hosctl.i,
apoitratatulde lsloria limbiiromânealcătuitde un colectiv,sub egidaAcademiei
H.S.Românln),
a cărorvaloareştiinţificăesteunanimrecunoscută,
cartealui G. Ivăncscu
se
caracterizează
printr-oconccpţle
profundoriginală,
pecarevomIncerca
săo scoatem
Înevidenţă
în celeceurmează.
DeşiformatIatraditialingvistică
a şcoliiiesene,
întemeiată
de.A.Phtlippide
,
autorulnoiilucrăriacordă()titenţ.le
deosebi
tă contrlbut
iilortuturOI'lingviştilor
românişi străini
în acestdomeniu,
ideilepredecesorilor
fiindanalizatecu un ascutitspiriteritic.accept
ale sau
combătut.e,
cu scopulde a propunesolutlinoi numeroaselor
probleme
Încăncelucida
le sau
controversate
dinistorialimbiiromâne.Nuraresint cazurilecîndG. Ivănescu
lşi{;1'eviwiesle
chiarpropriile
opinÎ.Î
dinstudiileanterioare,
pecarele-apublicatde-alungula mail::tfne
depatru
decenlideactivitateÎnacestdomeniu.
Lucrarea
ne prezintă,cumspuneÎnsuşilltorul, ,..()sintezăa poziţiilor
diverse,depînăastăzi,dinlingvistica
româneuscă'',
,,0Incercare
dea uniIntrun singurcurentceletreişcolilingvistice
principale
dinţaranoastră"(p.VII).În aceastănouă
istoriea limbiiromânesînttratate,deasemenea,
multechestiuni
careaufostll1ţnurnaîneglijate,
darchiarneobservate
dedIre cercetătorii
depînăacum.Pentruprimadată,o lucraredeacest
fel estecompletă,
în sensulcă autorulei.cercetează
nu numaifazelemaivechidin evolutia
limbiiromâne.ei urmăreşte
Istorladiferitelor
etapealeaspectelor
studiate(istoriadialer-t
elor
popularenordşi sud-dunărene,
istorialimbiiliterart-,istoriasocială,etnologică,
culturalăsi
istoriapropriu-zisă
a poporului
românpînăaproapede vremeanoastră.Acestmodde il pune
problema
nu seîntîlneşte
Inniciunadinlucrărilemaivechi.În ea se realizează,
totodată,si o
nouăperiodizare
il istorieilirnbiiromâne,pe bazaunorcriteriiatît lingvistice,
elt .5iextrulingvistiee,
Înainte de a discutaprincipiile
călăuzrtoarc,
vomprez.on
la succintaceastăpericulzare.
oglinclită
concentrat
in planullucrării.Ea a rezultatîn modfirescdinconceptia
generală
fiMItoruluifală de obiectulstudiat.
Lucrareaestealcătnltădin10părţi,cure sîntprecedate
de o Preţaţă(p.Vll-X), deun
cupitolintitulatSemne
şi abreni
eri(p.XI-XIV),de o Listădecărţirecentaţ.ăru!esaHnrutilizalein lucrare(p. XV)si de un UltimcuointcătrecitiiOI',în caresintmenţionate
unelegrelltil1i
în tipărirealucrării,datorategraveiîmbolnăviri
a autoruluitocmaiIn timpulacesteoJ1cratii.
Sţseciîi
cu]limbiiromâne.?ial dcznoll
ării ei estetratat In Incheiere
(p. 731--7:39),
dupâ care
urmează Adâugiri(r. 741-·747).
Lunareaproprill-zisă
se deschidecu Pnrteal. intitulatăPreliminarii
(p." 82).Sint.
discutateaiciproblcmcca Princi]Jiile
dewollării
lingvistice,
Originea
latinăa limbiiromcÎne.

BDD-A1419 © 1981-1982 Editura Academiei
Provided by Diacronia.ro for IP 44.211.79.30 (2023-01-09 01:36:44 UTC)

106

v. A,RVIWrE

2

Dialectel«
limbiiromâne
ÎIlepocamodernă,
Teritoriul
deformatie
a limbiiromâne
şia popomlui
român,Vechimea
diferenţierilor
dioleciole
în cadrulromân
ci. Parteaa II-a se ocupăde Latina
dela oazalimbiiromâne
(dela începu/urile
latineipopulare
pînăin secolul
al V-lea)
(p.83-174).
Parteaa ITI-aesteconsacrată
Epociideformare
a limbiiromâne(dinsecolul
al V-leapînăîn
secolul
al VfI-lea)(p. 175-2lî4).Parteaa IV-aesteintitulatăLimbaromânăpritnitină(din
secolul
al VII-leapinăÎn secolul
al X-lea)(p.265-3(3).Epocaurmătoare,
cuprinsă
Întresecoleleal X-Ieaal XIV-lea,
esteintitulatăLimbaromânăpreliterară
(p. fl65--410),
constituind
Parteaa V-8a Iucrărlt
, Parteaa Vl-a se ocupăde Formarea
limbiiromânevechi(dinsecolul
al
XlYLc«
pinâÎn.secolul
al XVI-lea),
iarParteaa VII-adeLimbaromânească
nechc
(dela mijlocul
secolului
al XVi-leapÎnâla mijloculsecolului
al XVIII-lea)(p. 533-5B:n.Parteaa VIII-a
trateazădespreLimbaromânăîn primaperioadă
a modernizării
ei (depela mijlocul
secolului
al
XVIlI-lcapÎnâla 1829)(p.5B5-6:35),
iarParteaa IX-a,despreAd01W
pcrloadă
a modcrni
zării
limbiiromâne
(dela 1829la 1878).
Formarea
limbiiromâne
moderne
(p.C,37-706).
Ultimapartc,
a Xva,esteintitulatăDezooltorea
limbiiromâne
după1878.Limbaromână,
exţ.resie
a uneiculturi
de ou/oare
mondială
(p. 707----7:)()).
Dinmultitudinea
deprobleme
pe carele puneîn faţacititorului
aceastălucraremOlJUmentală,vomselectaîn discuţiacareurmează
numaicîteva,şi anumedintreaceleacarese referăla perioadele
maivechidinistorialimbiiromâneşi a dialectelor
ei. Facempreciza
rea că
de un aspectImportnnt
al conceptiei
lingyistice
privitoarela ceamai vechefazădin istoria
limbiinoastrene-amocupatîn articolulintitulatConceptul
de .rctnână pritnilit.ii"
în Istoria
limbiiromâne
deG.Inănescu,
apărutînvolumul
omagial,
dedica!
Iingvist
ulutieşean.al .Analelr-r
ştiinţificeale lJniversÎtă\,ii
"AL1.Cuza,)din laşi"(Serienouă),SecţiuneaJ. c. Lingvlsl
ică,
tom"1XXVIII/XXIX,
1982/1B8:1,
p. \)---12.
1. Hef'ert
tor la ,.princ.ipiile
dezvoltării
lingvistice",
trebuiesă arătămde la Inceputcă
C. Ivănescu
esteun adeptconvins
al eoncepţie.i
matertaltst-dialcctf
cedesprelimbăşi societate,
pe careo lntllnirnîncăîn lucrareasa elin1950,intitulatăIstorialimbiiromâne
în tnminamalerialismnlui
dialectic.
în conformitate
cu aceastăconceptie,
istorialimbiinu trebuieseparată
eleistoriasocietăttl,
a comunităţii
corevorbeste
acealimbi].Spredeosebire
demodulcumprocede.ază
uniilingviştidinvremeanoastră,în explicaţiile
lingvistice
nu trebuieneglijnl
e realităl.ilesociale
şi nieiomulfizic,psihicsi spiritual.Schimbările
dinlimbănusepot explica,
scrie
aulorul.,.prinnişte Iendinţ.e
interneale Iirnhii
", careexistătotuşi,subformăde dezvoltări
interne,"analogice.
provocate
de structurasistemului
morf'ot.ic
şi lexical"
(p. 21),ci. "întîide
toale.prinomulcarevorbeşte
Iiruba
" (p.3).Căci,cladilegăturadintrelimbă,glrdhe, societate
şi culturăesteunfaptcare1111
poaten tăgăduit,atuncişi schimbărfl«
lingvistice
au loco dată
cuschimbarea
gîndirii,a culturii,prinadaptarea
limhlila cultură,18 structurasauorinduirea
Socialft
si lasislcmulde calegorii
alei'îndiriillImmc.
,.i\ccaslă
adaptare,conth1ll8
G.lvănescu,
a limbiila culturadiversădela o structurăsocialăla alIaşi la sistemul
de categorii
al gindirii
umaneestetU!fapt primordial
în evoluţ1a
limbilor",
deşi,precizează
autorul,..nu toatecaleg orii1elogiceşi ontologice
îşi cernumaidecit
o expl'jmare
lingvistică"
(p,4).
Un alt pl'inc.ipiu
In virtutea('tlruiatrebuieinterpretatăevoluţia
lingvistică
sereferăla
acţiunea"legilorfonetice",
carepoateprovocanăruireasistemului
gramatical
al uneiliml)işi
p oaleda naştereunorlimbinoi,CU111
estccazulcu limbileneolatine.
Fată de concepţia
neo·
gralIlRlică
referitoare
la acestprincipiu,
coutinuatăde uniilingviştichinrdin secolulnostru,
punelulde vedereal lui G. Ivănescuse deosebeşte
prinaceeacă el scoate.inevidenţii
faptul
că actiunea"legilor
fonetice"
nu se manifestă
cu aceeaşiinteusitate
de-alungulevoluţiei
unei
limbi.Există,precizează
autorul,epoeide rnarischimbări
fonetice
in limbă,urmateeleepoci
de relativăstagnare.Primele)Jotfi numite"epocide formare",
epocide "maritransformări
liugvistice,
carefacHecerea
dela Olimbiila alta",epociele"glotogencză
(glologonie)"
(p. 6).
Referindu-se
la limhileromanice,
inclusivla română,G. Ivănescuesteelepărerecă apariţia
lor s-adatoratdecăderii
politiceşi culturalea Imperiului
roman,carea permismanifestarea
liIlen)a U110r
tendinţelingvistice
aleindivizilor
vorbitori.în modeoncret,acestetendinţerezultădinlll:lil-1p.Q
..b.nZ!L,1.L:,'lrtielllaţiea
poporelorpreronalle,
în dC((UI'sul
maimultorsecole,
şL*!),a{illiiJlilîogire,
spirituaf<)ialell ihenhiluidiferitiiTactora_f!SUpra
limbiilai!llC'în
linligCllcrale:TeiiÎ'l§-Illsese-rohil-Ul:ifă,...< s[fii;-ele-X:PIinrpplde.1;.
Yvăne::';-cilo-J:iîibogăteşt
cu
aspedc.
Astfel,
el facepreei7.area.e.
fae!oriimodificalori
aua put.ut
acţiona
îutr-o
epocă
în noi
care,
În Ioclll
economiei
de schimbdiJlsoeielatea
selavagistil,
apărut
economia
naturală
dinepoca
definită
princaraclerrll.ei
Închis,
regioJJal,
locaL
Evoluţia
acest
senss-a
petrecut
InfcudaJă,
ţărilede
limbăromanică
dinapits.
În răsărit,
sistemul
economic
deÎndupă
dispariţia
Imperiului
rOlIlal!
estecaraelerizal,
în modpreponderent,
prinrevenircaşau
eontinuarea
ohştilo!'săteşti,teritoriale
sal]chiargentiJice.
In cadrulacestorsistemeeconomice
şisociale,
feUdal
saUgcntilic,se manifestă
multmaiintensîn limbăacţiuneafactorilor
menţionati,
în timpce
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in epociledeintenseschimburi
economice
(sclavagism,
capitalism
etc.)aceştifactoriîşirestring
actiuneanumaila nivelulgraturilor
populare.Merttă
a fi.subliniată
ideeacă in cazullimbilor
romanice
formarea
uneilimbinoiînseamnă
şi formarea
unuipopornou,sau,cumspuneautorul,
"procesul
de etnogeneză
(ctnogonle)
sereducela un procesde glotogeneză
(glotogonie)"
(p.12).
În timpceevolu
l.ialimbiipopulare,
în primulrîndsubaspectfonetic,stă subinfluenţa
fuctor
llornaturalimenţionaţi
(bazade articulaţie,
temperamentul)
(autorulmergechiarptnă
'la a sustineexistenţaaicia unuidet.erminism
"caracteristic
fenomenelor
naturii"(p.14).ceea
ceni separeo exagerare),
limbaliterarăunitarăsaunaţională,
dinepocamodernă,
eao realitate
lingvistică
supradlalectală.
cunoaşte
In evoluţia
ei un .,determinism"
de ordinsocl»!
şi spiritual,
fiindexpresia
spirituluimajor,în comparatie
cu graiurile
populare,
caresîntexpresia
spiritului
minor(G.Ivănescu
transpune
In domeniul
limbiiconceptele
lui LucianBlagadespreculturile
majoresi eul/urile
minore).
Rezultatul
practical acesteiconceptii
estecă llnsvistulieşeanreali"
zea7.ă
în carteasa, pentruprimadatăîn lingvistica
românească,
o separareteoreticănetă il
istorieilimbiiliterarede istoriagraiurilor
populare,
fărăa negli:ia.
desigur,raporturile
strînse
dintreacesteaspectealelimbiiromâne.Deasemenea,
lucrareade faţă,In comparaţie
cu cele
similaremaivechi,acordăo mareImuortantă
problemelor
limbiiIitcrareromânes
ti, nu numai
dinepocaveche.În ea sînturmărileconstituirea
si evoluţianormelor
limbiiliterarcromâneşti
moderne.
ajungtndu-se
eu prezentarea
faptelorpînă aproapede zilelenoastre.Totodată.se
acordăo atenţiespecialălimbajului
poetic,sttlurilorlimbii:normal,înalt(solemn),
savant
(ştiinţific),
ofieial(administrativ,
juridic),intim-familiar,
popularivant
etc.
Labazarealizării
uneiistoriia Iirnhiiromâne.G.Ivăncscu,
padealtfelşi alţipredecesori,
consideră
că trebuiesă steac.ao primătreaptă,escntială.
gramatiea
istoricăsi dictionarul
etimologic.
Noutateapunctuluisăude vedererezidăîn preocuparea
permanentă
acordatăclasificăriipe epoci,pe cîl posibilunitare,a rcnornenelor
lingvistice
şi raportareaacestorepocila
fazeledezvoltării
limbiiromâneîn cadruldiverselor
structurtsocialecunoscute
de poporul
rornân.Dificultatea
lnt.rcpr'Ind
cr'i!pe careşi-apropus-o
autorulesteenormă,
dacătinemseama
delipsaintormat.iilor
lingvistice
şi istoricecareseIntindepc o pe)'ioadă
cupriusăîntresecolele
al lII-lea--alXVI-lea.
Pentrudatareafenomenelor
fonetice.
lingvistu!
dispunenumaidedatele
carerezultădinaplicarea
principiului
cronologiei
relativea fenomenelor
fonctice.Pentrudomeniu]Iexicalşi semantic,
el poaterecurgela istoriasocială,
politicăşi culturalăsaula istoria
contactelor
etniceşi lingvistice.
Este evidentfaptulcă. dispunînd
numaide acestemijloace,
periodizarea
propusădeautorestesusceptlbllă
deameliorari
şidenoiprecizări.
Cutoateacestea,
ca reuşeşte
săsurprindă
în modcoeren
tsi binemotivatmodulIn cares-ausuccedat
principalele
epocidinistorialimbiiromâne.Cadrulgeneralschiţatde autor,pe carel-amreprodus
succint
maisus,rămîneun modelde reterintăpcn1.1'11
lucrărileviitoare.
Lipsaspaţiuluitipografic
estede vinăcă lucrareanu a putut cuprindedecîto parte
dinfenomenele
Itngvlstlce
caremeritaua fi consemnate.
Aufostrestrînseunele;capitole
referitoarelaistorialexicului
şiaufosteliminate
celeprivitoare
la formarea
cuvintclori'Dc
asemenea,
cummărturiseşte
chiarautorul,111J
au putut fi puse13contribuţie
decitpres;rJlÎ\Înc
dinmaterialelecuprinse
în scrianouăa .ALBII, şidelocceledinstlascleregionale.
Autorula renuntat
în modintenţionat
la capitoleIn caresă fiedescrise
anumitestărirlelimbă,rezultateîn urma
unorevoluţii.
Aşa,depildă.el nu a socotitnecesarun capitoldesprelimbi).
româniiîn secolul
al XVI-lea,
careexistăîn altelucrăristmilare.
şi a motivataceastăproccefare
prinideeacă o
istoriea limbiitrebuiesă se ocupenumaideschimbările.
nu si desEtriledelimlJţ,.
Acestea
din
lirrnăsint implicate
în celedintii.
..
II. Plectndde la cercetările
istoriceşi lingvistice
maivechi(alelui C. .Iirccck
, Petar
Skok,A. Philippide)
şi lUairecentc(H.Mihăescu,
E. Ga1lliIlscheg),
precumsi dela celearhcologicedinultimeledecenii(alelui 1.Neslor,T).ProLase.
K. Horedt.E. Zabaria.MariaComşa,
Dan Gh.Teodorşi alţii),G. Tv{mcscu
delimitează
teritoriulromanizat(delimb;llatină)din
sud-estul
Europei,pe cares-auconstituit
. .DÎni]
In secolulal VII-lea.limbaşi poporulroman:
linia.Jirecek
la sud,.,lacuna
deromani
zare"(Philippide)
ia vest,tărmulMării.
Negre(cuexcludereaoraşelorgreceşti)
la răsărit,limiteleprovinciei
r()m1Jlle
Daciala nord-est(p. 17 -77).Cu
argumente
temeinice,
arheologice
şitOJ)onirnice.
esleprobal:lcontinuitatea
populaţ.ici
romanizale
În Dacia,dupăanul27LNout.atea
conceptiei
lui G.Ivăllescll
constiiInaceeacăel admitecă în
provinciile
carenu au făcutpartedin Imperiu,si a!lumeîn ceamaimareIJartea Munteniei,
11]'vlo1dova,
Basarabia,
Bucovina.
Maramureş
şi Crişana,rormmizarea,
adieălimbalatină,s-a
wxtinsehiarîncepînd
dinsecolul
al V-lea.pînă prin secolulal VII-lea.Astfel.la p. 68,el susţine căMuntenia,
fiindîncol1jumtă
dinaproapetoalepărtiJede provincii
de limbi.,
lntinl,pînă
la anul602,"nus-apututsustrage
procesului
der0n13niznre".
ceeaceestefoarteplauzibil.
Pentru sudulMoldovei
sîntamintite,pe nceeaşi
pagină,drumulromancareuneaDobrogea
cuDacia
JHinpasulBrdcnşi prezentaromanăin zonacuprinslt
Intrecursulinferioral rîurilorSiretşi
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Prut.cu centrulIn cnstrulromandela Barbosi.carea dăinuitplnăin secolulal IV-lea.Este
foarteprobabil,conchide
autorul,generallztnd,
că "plnăln secolulal VI·leapopulatiadacică
din Moldova
a fostromautzată".
Acestprocesar fi probatşi de existenţauneiculturiromane
provinciale
in Muntenia
şi MoldovaIn
secolele
al IV-lea
-al VII-lea(p. (4) şi de descoperirea,
pe aceleaşiteritorii,a unorobiectepaleocrestine
(uneledinacesteapot fi atributtegotilor)
(p.6f».Ideeareaparelap.67şi
68,nota1.AvîndIn vederecă ritul Inhurnaţ.îei,
carautertst
lc
populatiilor
creştine,se întîlneşte,In secolele
al V-lea-·alVI-leaîn teritoriiledin afarafostei
provincii
romaneDacia,G. Ivănescufrauc
concluzia
că "pcpula\iadacăliberădinMuntenia.
Ardeal,Crişanaşi Maramures,
precumşi dinCarpatiimoldoveneşti
se romaulzase
sau erape
calede a se romanlzn".
"Aşa
dar,contlnuăautorul,trel.ulesă admitemcă,pînăîn s.ecnlele
al
V-Iea-al VII-lea,atît Muntenia,
clt şi.teritoriuldintremuntitCăliman
şi MunţiiRudnei,apoi
Carpaţ.ii
răsărtteni,
precumşi Mararnuresul
şi Crisanas-auintegratîn teritoriuldelimbălatinii
din Peninsula
Balcanică
şi Dacia,adicăîn teritoriulde formaţiea poporului
român"(p. (7),
Existenţaunorurmeale cultuluipăgîndeInclnerare.
descoperite
în aceleaşiteritoriisi penlrn
aceeaşi.perioadă,
estepusădeautorpeseamadacilorincăncromanizstt
şinecres
tlnati. "Aşadar,
serieG. Ivănescu
la p, 09,in eeprivestelimitadenordşi de est a teritoriuluide formaţiea
poporului
rOI1l:Jn,
trebuiesă conchidem
că eaa coinciseuCarpatiinordictsi cugraniţele
de
estaleMoldovei".
Homantzarea
dacilorliberia pututdurapînăprinsecolul
al V1l l-Iea(p.188),
eucareprilejaupututpătrundeîn limbătopontrnlce
ea Vedea,
Argeş,Buzău,JViinzja,
eventual
Criş.Heferlndu-se
in modspecialla romani
zareaMoldovei,
autorulscrie:"Pe]Julaţia
moldovenească
a locuitîn Moldova
lncepind
dinepocaeleformare
a limbiiromâne.
Ea a reznltutdin
romantzarea
populat.iei
daeieesi dealt neam.cîtămaiexistaInMoldova
pînăInveaculal V-lea
si s-a Întăritprobabilprin rniarattiale jiopulat.iui
rumantzat.e
din Transilvania
şi Muntenia,
(p. 390).L'Itimnpartea eitatuluimeri+â
a fi retlnută.Prezentaromânilor
în nord-estul
lerilo"
riuluidacorornân.
În simbioză
cu vechiislavi,estededusădeautorşi dinexistentaaicia unor
hidronimc
de originesurl-slavă:Bistrita,SIt111ic,
Moldona.
Suceava,
Birladşi a topouimicului
Cărhaua,precumsi a dcnumi
nlor maivechiSiretsi Prut,
Atirmatrile
de maisusreflectăstadiulactualal cercetărilor
arheologice
şilopol1imice,
caresînt,încă,dinpăcale, eu totulnesatlslăcătoare.
Dacătinemseamade constatarea,
tăcută
lUaidemult.căîn seeolele
al IV-lea al V-leaaTeloco "slăbirea puteriieleromanizare"
chiar
In teritoriile
intensTomanizate
(ne3111urile
nouvenitenu maiparticipăla acest])roces),
ahmei
estegreusă ne imaginăm
cumîn aceeasiperioad5
ar Ii PUllltavealocoexlensillne
teritorială
a lirnbiilatinepe spatiiatit de întinseşi la o populaţie
cunoscută
ea ostilăstăpînirii
şiculturii
romane.Dealtminteri,dacăne referimla teritoriulMoldovei,
trebuiesă facemobservaţia
că
populatiacarpică,cumo probează
ştirileistoriceşi datele'arheologice,
a părăsitÎnceamaimare
parteacestteritoriu,stabilinellJ-sc
în Imperiu
în anul295.Est.e,apoi,grendeimaginato expansiunea limbiilatineîn timpulstăpîniriigoţilordinMoldova,
al invazieişi dominaţiei
liunite
de dupăanul376,saual stăpînirilor
gepÎdă,
longobardl
sauavarăin părţiledevestşi denord
ale teritoriului
dacoromân.
in secolele
al V-Jea
-al VII-lea,cadrulistoriceranefavorabil
exPllIlshmii
latinităţiiîn afaragraniţelor
fosteiprovineiiromaneDacia.Aceastăexpansiune
a
pututavealocdupăepocadeformare
a limbiiromâne,
aşadarÎnceplnd
dinsecolele
al VII-haal VIII-lea,prindeplasări
depopulal.ie
românească
şi nu:prindifuziunea
limbiilatine.Trecerea
de]a latinăla română.ClIm
o prohează
mareacoeziune
lingvistică
orIginară
a lutllrordialedeJor
şi graiurilor
romfmeşli,
a trebuitsă aibălocIn teritoriilestăpîniteefectivde romani,intens
rvmanizate.
Heferindu-ne
tot la Moldova,
trehuiesă observăm
că origineasud-slavă
a unora
dintrenumelederîurimenţionate
llUestedelocsigură.Chiardacă,depildă,hidronimul
NloZdova
prezintăîn radicalo fazămaivechea fonetismulni
slav,preluarea
lui de cătreromânia putul
avealoc(Hnprinsecolul
al X-lea(vezilucrarea
luiDragoş
Moldovanu
dinaeest"1mwr).
Despre
toponimkul
(ărhana,invocatdeautorpentrua demonstra
simhioza
româno-sud-slavă
pe valea
inferioanl
IIPrutului,trehuiesă facemprecizarea
că el işipiereleputereaprohantădatorită
J'apt.ului
efIeslela origine
unnumedepersoană
(veziDocumenta
Ron'anÎae
Hislorica,
A..Moldova,
IIr, BUCUl'eşti.
1\180.
p. 7(j;lIumelede persoanăesteatestatla anul1488).Rămînîn discuţie
numelerîurilorSiretsi Pml,a cărorvechime
nupoatefi ('ontestat.Acesteriurimarisevarsă
ln Dunăretocmaiîntr-oregiuneîn caTeviaţarommlă
fifostdeosebit
deintensăsi delungăduralti,aUlpe malulsting,cît şi maialespe maluldrept.Deaceeaa fostfiresceanumelelorpreromanesijfi fostpăstratederomaniei
Inzonacursului
lorinferiorşi să fieapoiextinseplnăla
izvoarede cătrepopulaţiaromi\nească
din Moldova.
III Concepţia
lui G. Ivilncscli
cu nl'ivirela identificarea
elementelor
autohtone,'[ra('odace,alelimbiiromLlne
COllst:l
în "a apropiaelementele
lcxiealeobscure
ale limbiinoastrede
elementele
lexicalecele-arputeacorespunde
în limbiindoeuropenc
ea greacaveche,sanscrita,
limhileslflve,
11mbilc
germanice
etc.Prinflccstcapropieri
devineplauzibilă
ideeacătraco-daca'
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aveatermenul
corespunzător
şi căl-a transmis
rnmâuei".
Şimaideparte:"Ori/{J-('alraco-dal'iî
n unuitermenromânnupoatedeveniînsăo certitudine
decîl<1861
termenul
rcmunintr{l'intr-lin
sistemde comparati!
indocuropene
caresă respectedezvoltărilefoneticeale diferilelor
limbi
Indoeurouene
şi siîducăla stabilire«
unorcorespondente
foneticeregulateşi în ceprivestelimba
lraco··daeă,
lJineln\eles
dupăee se eliminătrunsformări!e
foneticepetrecutepe terenromânesc
(din ep(:caderonn3n-:
a române!
pînăazi)"(p.232).Neaf'Iăm
în faa unuic?zspecialdeaplir-ar
e
a metorle!
cotnuaral.iv-ist.ortce,
romanadevenind
o surs de.infornl(}ţ,jepenlru
Iimbat.nlLo-dac8..
I)upăeeprezinUl
o seriede elemente
lexicalepresupuse
truco-ducc.
(lecares-auocupat
ea A. Philinpide,
Al.Hoscllişi altii,G_Ivăncscuaduceprecizărinoi"inlei.!'ăturii
cu
termenidlscutntl
între lirupde alli savantişj propunechiaruneleethl1ologH
DOi.1J1.n
nrimacategorie
facJKlrtc,
cuvinteCfIâoii:«,jep,bordel(r. 257).vb.{jdura."aTiH'C
(oC8:Sfl
etc.
din bl1'oc)',
brutlă'un soide peste',burtă,»atu!(1'.2(8),smenrta;(p.2;:,9),[)io
ceade a dona
'(rup,!,menţionăm
cuvintele
mire (p. 2:j()-·-2(j()),
iur. ba/'i}'breaz'.'eu () pată HIbăIn frun+e
(desprecai),mg].boli:'oaie cuo pa!:lalbăin rrunte': mare(adj.)(p.2IiO),
artar(p.26()-2G1),
gheară(p.2Gl--21î2),
siinţt(p.2(2).mÎnzar{â)
(p,2C2,nota).
fn Iegătl.ll'[l
cu ethno-log.ia
nou:ăda"fă(,lvlnlulnighrraiJde G. Iv6:ucscu
-(p.261--2W2).
avemde r{lCU[
cîtevapreei7ări.
Autorul"IIcODsideră
de originetraco-dacii
şi înrudit.pe plan
indocllropeall,
cu germ.Kralle.AceslndinUI'lll<l
provinediniudo-europeanul
primitiv"graâhlâ,
prinintermedinl
gcrmanicului
primiLiv *kraltoll,
carestă ,;ila bazagenmumlui
literaractual
.kralzpn
':.1zglrÎa'.Esterncnlionahl
si \'al'ianl3i.-e.*Yl'adJltdi.
Expliea1;iJlc
acesteadate gerrll.
graflele-aluat G. Ivăncscu
dindic!iollaru]
etimologic
germanal lui FI'.EhH;e,cdiţiaa 11-a,
dinj ():q.În acestdicţionar
cn,preluatil
o propunere
maivcche,din 1898,a luiDdler.Pe baza
radicalelor
reconstituite
deDeUcl',
scrieîn continuare
G. Ivănescu,
s-arputeadeducedl tra('o(hca"arfi redatpeindo·europeanul
primitiv*(1prina".Dar,continuă
autorul,în Vcm/eichendes
WiJrlerlmch
desindo[jeI'manischcn
SjJmchcn,
de A, vValde
şi .l, POkorny,
voI.1,p. 607,se araUl
cl\"I\.mllcşi krălzenau Ia baziiun germ.primitiv *kratl6,provcnitdinlr-ll11
indo-cul'Opean
primitiv{tJ'o(d)1l6m,
ceeacear ÎlJs{,mna
eăindo-europem1ll1
primitiv*()a fostredatîn traco--daeă
prin*a".La bazacuvîntului
românesc
gllearâ"sepeatead!niteun lraeo-dac
*gralo,provenÎl
din acelaşietimonindo-european
primitivca si germ.I\.rallc:*grodhla.
Prinmctaleză,fiein
[raeo-dacă,
fieîn latinapopularădela bazaromilnei,
*gralaa devenit*glara.de undeapoirom,
gheară"
(p.262)_
F.timologia
propusăde C, Ivănescll
"prezintă- dupllautor- ()mmeimportanţ.ăpentruistoriasunetelortr8co-dace",
A.ulol'lll
nu excludenicio variantălraco-claeă
cu
-11-,deci*gralla,devenită,
prin metateză,
*glarra.În comparaţie
esteatrasşi termenulcellie
garr(l.
Precizările
de carevorbeam
sînI.următoarele.
MaiÎnt\i,în ediţiaa 19-3,prelucralăde
WaltherMitzka,
a dicţionarului
luiKluge(1!J(\:3,
p. 3\18-39\1),
et.imologia
lui[)cIternumaieste
mellţ.ionată.
Germ.]{ral!eestederivatdinallel.kresan'kriechen'(= a setir!),"wohlmitIl aus
zi",,,50dallK raI j e als 'Gekri.immle',
k l'i ee 11e n als 'si.ehkruJluneyÎ'
ZlI1'assCIl
ware".
în al doileaJ'înd,aceeaşiexplicaţ.ie
pentrulÎ.ralleesteprezentăşi la Wal,je-POkorny:
"nhd.
l{ra!/e,mhd.krellen'kratzell',sehwed.mdarU,kralla'kriechen,kit7reln',
kriillu'krieehen'
scheillen- mitIluuszl-- zuahd,kreson'kriechen'
Zllgehiircn",
Referitor
la sens,seprecizează
încontinuare:
"dZrallcals gekrlillllntes"
und ,'kriechen
,)=. "sichkri.immcr."
", Cuvintulvechi
germanliterarkresanprovinedintr-unradical*gl'-es-,
existentnumi în gfl1pul
germanie,
o
lărgirea l'adicalului
indo-european
primitiv*(Icr-'drehen,winclen'.
Acest.a
dinUrinăstă şi la
bazagennaniclllui
primitiv*kreulwn,
din*greug-,
din careprovinegerm.kricc/)(m
(vValdc-Pokorny,
op,cii"p. 597; Fr. Kluge,EIIlnloiogisehe8
Wuricrl!llch
derdeulsclwJ1
Sproche,
p, 405
subkriechen).
Aşadar,întreI\.rallesi kriilzennu estestahilităîn 11lerările
citatenicio legătură.
Dimpotrivă,
kra/zen(mhd.şi krf/zen,ahd.kraz:ân)estee,plicatîn editiacitati'ta dicţionarului
*gradţ-J(*gred-'kratzen'
lui Kl.ge dintr-ungermanie
estereprezentat
primitivşi
*krat/un,
InallJanezl
iar acesta
: gerllmî,
dintr-un
krllan'kratze,
indo-european
sehabe',
primitiv
knzs(c)
;
ef.rom.ţjresie).
Lafelprocedează
şi Wlllde-·Pokomy,
op,cii.,p' 651,subgred-'kratzen'.Prin
urmare,nu corespunde
realităţiiafinnaţ/aluiG.lvăucSCll
privindacceptarea
elecătre\ValrlePOkOJ'llY
a etimologiei
datede Deller,carederivadin acelaşiraclicalindo-european
primitiv
atît pelira/zen,
cît şi pe 16a/le,Etimologia
lui Detterestenumaimenţionată,
nu şi însuşitii.
La felstau lucrurileşi în vVeigand-Hirt,
Dellisches
lViJrlerbuch,
1, ed,a V-a,(;ielJen,
I!JO\),
p, 1135.Urmeazăcă pentrureconstituirea
.radicalului
lraco-dllc
al rom.gheorânu se poate
recurgela un radicalindo-europe.an
primitival germ.li.rallc.intreagadiscutieetimologică
a rom.ghearătrebuiereluatăpe bazăde alte date.
O etimologie
nouă,traco-dllCă,
propuueG. Tvănescu
şi pl1lrurom.ar!(o;(p.260-2Iil).
Autorylreconstruieşte
niştevarianteindo-europcne
primitive
*â/kar(n)os
san*ârkar(nlos
(alături
de*âlmr(n)os),
cu1 (sau1')dupăvocaladinprimasilabă,motivatede variantele
germane
dia-
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lectaleAllzorn
şi Elhorri
alegerm.mod.Aliorn'artar'.DarînWalde Pokornv,op. cit.,T,p. 29.
variantelemhd.ănliorn,âlhornstnt explicateca denaturăridatorateetimologiei
populare:
"da-liornals2. Zsgli
ed aufgefaLlt
auchdle1. SilbeDeuteleien
aussetzte".
Tot ea un fenomeu
deetimologie
populară
tardivăesteexplicată
prezenţa
luilîn Alliorn,
Elliorn
şideKluge,op. ctt.,
p. 10,Aici precizează
di apropierea
s-afăcutde germanicul
primitiv"
*el-'gelb',vomSaH",
Deaceea.prezenţalui r In silabuiniţialăa rom.artartrebuiesă capeteo altă explicaţ.ie.
În stabilireaoriginiiautohtone
a unorelemente
româneşti,
foarteimportantă
estecomparareaeu elementele
asemănătoare
dinlimbaalbaneză,
G. Ivănescu
spuneelitcrmcnilromânr-sticarese găsescşi in albaneză
potIi de originetracăsaudacăIn românăşi de origineiliriî
în albaneză,
"răei,desigur,
t.raco-daca
şi Ilimaveauşi multeelemente
comune(rnosteniri
din
indo-europeana
primitivăşi împrumuturireciproce
sau din vreoaltă limbii)"(p. 25'1).Dar
autoruladmiteşi existentauneilnrluent
e albanez.e
asupralimbiiromâne(şimaipuţininvers)
dupăperioadade "formare"
a acesteia,adicădupăsecolulal VII-lea,cîndalbanezii
"locuiau
In Munţ.ii
Dinarici,
dela Sarajevo
spresud.şi pe teriloriulcarese întindeadela nordde Ni?
pînăla Scopicsi Valona"
(p.3.58),
în strînsăvecinătate
curomânii.
Caelemente
siguralhancz
e
dinaceastăcategorie
stnt considerate
de autor: călbaiă,chelbe,
ghimpe,
ghiuj.yresie,pucă:«.
Iiarz 'alb',fern, barză;ca probabile
cătunşi moş
..iar ea foarteprobabile
coacăză.
lai, eventual
[arii(p. 358--35!J).
intr-olucrareapărutărecent,Grigol'e
Hruncu-.
(Vocabulaml
autohton
oi
limbiirom/m
e, Bucureşti,
1!J83)le socoa
te pe celemaimultedinacestecuvinteC3provenind
dinsubstratultraco-rlac,
eu corespondente
în albanezii.
Oscilaţia
întreceeace este"supravieţuireIcxieulătracăşi dacăşi «ceaceesteinfluenţă
alhanez
ă"(p.251),constatată
la cercetătorii
anteriori.se continuăsi astiizi.
IV. O problemă'
deosebitde dificilă,dar de ceamaimareimportanţă
pentruistoria
limbiiromâne,căreiaG. Ivănescuîi acordă()atentiespecialăîn cadrulmai.multorcapitole
alelucrării,o constituie
apariţia,cronologia
şi structuraactualăa dialecteloJ'
limhiiromâne.
neferitorla ultimlllaspect,anloml,faţă de opiniilecurente,contradi.ctorii,
VilHcu 1111
punct
de vederenou,original.El distingepe teritoriulclaco!'o!ll}ll1
existentaullor"dialecte
pUlcrnie
caracterizate"
(muntenesc,
moldovenesc,
bănăţcml,
crişean,
maramureşean)
si a unor"dialecle
slabcaracterizate.
caresîntsi dialectedetranziţie,
mixtesaumoz;1ic"
(p.4·1),Dialcctele
putcmic
caracterizate
sînt"adevărate
nudec,întrecaresesitueazăsu])dialectele
saugraiurile
maipujin
caracterizate,
celemixleşi celemozaic"
(p. .J5).Numărul
acestoradinurmă se ridică,după
aulor,pînăla aproximativ
20.dar,pînăla noicercetiiri,
pc bazanoilorat13seregionale,
schita
areun-caraete]'
provizoriu.
în realizarea
ei trebuie aVllt?,
în vedereşi pcrspeefiva
di8('J'onică,
istoricii,llUnumaicea descriptivă.
Aeeasl.il
structuraredialeelal,]
a teritoriuluidacol'om,în.
cu caresÎnlem1nprincipiu
de acord,constituie
o cal'acLeristicl
a limbiiromânepopulare,
prin
careaceastasedeosebeşte
decelclalle
limhiromanice.
EaîşiaremotivarcH
în condiţiile
eutotul
deosebite
În carea trăitşi a evolua
1romanitatea
carpalo-dunăreană,
asupracăroravOInreveni
îu continuare.
Primelediferenţ.ieri
di31eclnle
HUapărut,dupăautor,chiardinlatinapopulară
dela baza
limbiiromâne,Alteles-aucristalizat
în epocadeformarea limbiiromâne(secolele
al V-leaal VII-lea),
iar alteleîn perioada"rolnilnci
primitive"
(pînăprinsecolul
al X-lea).În tot acest
intervalde timp,grupările
dialectale
eraudiferitede celede astăzi.
Autorulrecunoaşte
ciîstabilireaunordiJ'ercl1ţieri
dialeetale
In cHdrullatinei110pulare
înt1mpină
di1'icult{,ţi
serioase.
In limbileromanice
3pusene,
atestateprintextemultmaivecbi
dee!tceleromânesli,
concluziile
caresepotscoaleasup1'3
stărilordelucruridinlatinapopulnri'l
nu sIntînloldeauna
sigure.Aceeaşinesiguranlă
ne înlîmpiml
şi î.ncazullimbiiromâne,eăei
se poateîntîmplaea ,.îndialectulîn careun termende originelaUnălipseşte",
el să fi putut
fiînlocuitcualtul"nuînepocalatineipopulare,
eiÎnej)ocu
deformare
a limhiiromâne"
(p.112).
"Casă putemtrageconelllzii
certe,continuă
autorul,estene('esar
cafapteleromanice
dialcctale
să fie atestateşi in altelimbirOlnanice".
Autorulprezintăo seriede exemple
convingătoare
careilustreaz'lcă o partedinlatinitateaorientalăde la bazauuo!'dialecteromâneşti
a avut
legăturimaistrînsecu latinitateac()tllincntaHi
dinapus,iar cealaltăpartecu latinitateamediteraneană,
indeosebi
cuItaliadesudşi cu Sicilia(p.113·-11;1,
148·-,H9,
157-158).Problerna
constituie
uns dintresarcinile
de mureimportantă
ştiin!.ifieă
ale cej·eel.ărilor
viitoare.
Oadîncire
a diferenţ.elor
dialeclale
arelocîn "epoeadeformare"
şiîn ceanumită"românll
primitivă".
Oseparare
în cadrulacestordouăepocieste:greuderealizat.De'unfaptesteautorul
convins,
şi anume:"Hon1âna
dinfazaei ceamaivechenu eraper1'eet
unitară,cumşi-auil11;1ginal.pînăacumceimaimulţidintreccreetători,
căciea a pornitdela o starede limbădeja
diferenţ.iat:l
regional,
iar,in procesul
ei de formare,a cllpătatnoidiIerenţieri
regtollale;dar
aceastanepermitesilafirmăm
căprocesul
deformare
a limbiinoastrea cuprinsîn sineprocesul
de formareauno]'dialecte,a primelordialeeteromâneşti"
(p. 1!J!J).
Constituirea
şi repartiţia
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iniţialăa dialectelor
româneşti
se pot reconstitui
cu ajutorulcronologiei
unor fenomen
.. lingvistice,
arhaisme
sauinovaţii,
şi plecinddeIa dateleoferitededialectologia
românească.
Direrentieriledialectate
au putut fi determinate
de existenţaunorlimitede naturăeconomică,
politicăsaureligioasă,
apăruteîncădinsecolul
al 1TI-lea,
in perioadacolona
tuluir0111an.
şi continuatein epocafeudală,În cadrul1mperiului
bizantin
şialstatelorslave,Eles-arfi pututdatoraşi faptuluicădiferitele
"comunităţi
lingvistice
erauuniunideohstlţărăneştişichiartriburi
deosebi
le" (p,:324),
care,chiaralunciCÎndse deplasau
intr-odirecţiesaualta,îşipăstraucocziunea. Spre deosebire
de celelalte
popoareromanice,
româniierauacumorganizaţi
gentil!c,
un anumitdialectfiindvorbitde un trib saude o asociaţie
de triburi,"Inreledinurmăde (1
confederaţie
deohşLi
sătesti(p.:325).
UneledinacesteaaufostIncorpora
t.ein ..organisme
feudale
diferite"
(ibid.).Precizăm
că ideeaprivindlegăturadintregrupareadialer.tală
şi organizarea
lribalăa poporului
românIn aceastăperioadăa fostformulată
pentruprimadată la noide T.
Nădejde(veziV. Arvint
e, preoen
pări litujotsti
c: la "Confemroranul"
(188/-18.f.1),
În se Şt,
Filologie,
anulXII,rase.L.lasi,19f\1,
p. 14,15).
Ditcrentiert
dialect.ale
In celemaivechietapealeislorieilimbiiromâneau maifostremarcateşi dealţicercetători:
O.Densusianll,
TachePapahagi,1.Popovlci,
S. Pop,E. Garni
llscheg,G.Retchenkron,
nrccurn
si tieautorulinsnsi
, în studiimaivechi.Contribuţiile
anterioare
sînt ampluanalizatel p. 2\)0-:lOil.La exemplele
invocatede cercetătoriimentionati,
G.
Ivăncscu
adaugăun numărmulLmaimarede fenomene
noi.Elese intilnescîn uneledialecte
dacorornâue
(băuătean,
ardelean,
crisean,
maramureşean).
pedeo parte,şi în eelesud-dunărene
(înprimulrîndîn ce]macedoromân).
pedealtă parte(p.303-31n).Pe bazaanalizei
lor.autorul
alcătuicst
c untabloual grupăriidialcctelor
românesf.i
Înperioada
caresetntindepînăîn secolul
al Xc·lea,
tablou(arediferămultde celactual.
Astfel,În parteade vesta teritoriului
romanizat,
la conf'luent.a
cu Dllnlreaa rîurilor
Sava şi Dravu,se afladialectulrotaciznnt,
dincareprovinIstrorotnânit
de asl.ăxi.
Tot de tip
rotacizan
t erausi undegraiur-l
crisene-maranmresene,
precumşi graiurile
românesl.ielinCnrpnl.ii
nordici.A.douagrupareeste denumită"dialectul"
maccdoromăn-meglcnorornăn.
Strărnoşii
muccdoromănilor
locuiauatunciDeun teritoriusituatla sudulDunăriiîn dreptulBanatului:
acestteritoriuseprelungea
spresud pinăîn apropiere
de oraşulSkopje.Strămoşii
meglenoromânilor
erauînstrîns{l
vecinătate
euceiai maeedoromânilor,
peteritoriulsituatla sudulDunării
îu dreptulOlteniei.
Cnaltdialed,altreilea,denumit,.hănă1.ean-erişcan-maranml'eşeml-ardelea
erasituatlanordulDunării,
înparteadevesta teritoriului
dacol'omân.
Celdeal patrulea<lialect.
l1luuil
"moldovenesc-muntenesc".
seahatotla nordulDunării.
Primulocupateritoriul
Ardealului
denord-estşi al Moldovei,
celdeal doilea,teriioriulArdealului
desudşi al Munteniei.
V. Dupăprimaclesp\rlire
teritorială
a dialcetelor,
eaTe,
încazuldialectuliti
macedommân
si istroromân,
s-apetrecutde prinsecolulal X-lea,ca urmarea necontellitelorn'izhoaie
dintre
bizantinişi slavi(p.:32î\),
au avutloc,în secolele
mmăloare,
numeroase
dep1'lsiiri
depopulatie
l'omanească,
in urmacăroraau fost lransplanlate
în ariileunordialectemaj/vechifenomene
specifice
vorbiriinoilorvenili.Pentruprimadatăîn lingvistica
rommeasc C;.fvănescn
realizcuzăuntabloude ansamblu
referitor
laacestedeplasări
depopulaţie
siIaefeetele
lorlingvis
Ucc.
AsU'cl,
reluindunelesludiiproprii,llIaivechi.autoruldezvollăleori" cu privirela originea
meglc!1ol'omană
a UHOI'
graiuride pe teritoriul:Vlunteniei,
Olteniei,
sudul;Transilvaniei
(('heji
Braşovului)
si (·.hiar
elinunelesate din flIaramurcş.
Acestiromiluisud-dunăreni
al' 1'itrecuL
la nordulDunăriiÎncepînd
de prinsecolulal XII-lea(p.402).
În altecapitole
alelucrării,slntprezentate
deplasările
unorgrupurideromaniîn cadrul
teritoriului
daco!'omiln
: deplasări
aleunorromânidinCrişalla
şi Maramures
în Ardeal(D.'t58);
deplas{lri
ale unorromâni!in Crişana,
.Maramllres
şi Ardealîn .Moldova
de nord(p. 460-46il,
541 54<1,
ii47-549);deplasarea
UIlor
românidela vestdeCrişana
pe munteleOlimp,
în C;recia
(p. 463.-4(4):deplasări
aleunorrormîni
dinteritoriilede pestemunţiîn Muntenia
şi Oltenia
(p. 46:\,5Jl-547): migrarea,
II!veacurile
al XIV-lea-alXV-lea,
a unormorlaei(istroromilni)
în Banatşi în TaraHaleglllui
(p. '164-·4(5);eolonizarea
în Banata unorolteni(hufenii)
1n
sec()lul
al XVIII-lea
(p. 1)'19).
Treeerile
de romtÎni
ardeleniîn :Yloldova
şi Muntenia
an ciÎpălat
în decursul
secolului
al XVIII-lea,
caurmarea înrăntilţirii
condiţiilor
de via!ădinTransilvania,
o amploare
nemaicuIloşcută
în secoJeleprccedenle
(p. 598-59\)).în secolulal XlX-le8şi la
Incepu
t.uIsecolului
nostru,llumărul
românilor
transilvăneni
careau treeul dincoace
deCarpati
a fostîn cOlltinuă
creştere,
cumsedemonstrează
înlucrarea
luiŞtefanMeteş,
Emiqrâri
l'omâneşil
din Transilvania
În secolele
al XIII-lea-··(/i
XX-lea,ee!.a II-a,Bucureşti1977.Adăug:'lltl
şi
f'aptulcăaUexistatdeplasări
ale,lUO]'
românidinl\loldova
ÎnŢaraHornâneaseă
şi invers(vezi
MateiD. Vlad.Golonizarea
mra/(/Îll Ţara Românească
şi 1tlo/doua
(secolele
XV-. XVJJ1),
13ucureşti,
197:3).
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EfceLele
lingvistice
aleacestorfaptedeistoriedemografic{l
aufostcnncrctlz
ateÎnaparitiu
unor'raiurimixle, "c.a]'c
pot fi saunu de tranzitie"(p.;387),
a unorgraillrimozaic,
situatein
arirlordialectal
e maivechişi maiputerniccaracterizate.
Vechile
graiuri,moldovenesc.
s-uupăstratmaipureacoloundeexistau"masecompacte
de munteni
l11;r,ltlo'vcl'!i".
,,Incareardelenii
s-auinlillru!în numărmaimic".]':8tevorbadezonelerăzcscsti
(j\[{.,jd(fVa
(lesud)?}rno:;;nell(1_şti(Tegiullca
de JJ apusde Prahova).
r)Cp!as[n'i!e
deromanicareau avutlocdnpiîserohllal XiV-leapeteritoriuldela nordul
lJllB2.riil11l
motsîntdeplasMi
ale UIIUT
obştisauuniunide obştisătesl! saugCl1tilice
(trihurt),
ca în perloGtla
anterioară.
D{dataiu::easlaestc
.vnrbade grupurideindivizicarese aşezauîn
sal(
..dupăposihiiiU,\ile
de trai întîlnitesi dupănevoilede colonistiale nobililur
([)!Yi:riloc'J"',
miin:Î.stiriJor
si donmiior
(p. 4(8).Graiulcoloniştilor
se adaptcază la celvorhitde
kH'ţ,duicL
durrrul.dn
in uzuneleparticularlt
ătidincaresepoat«deduceodl1ine2
clia1eet111111
adus
li" noiiveniti.Fenomeuu!
estenumitde G. Ivănescu
"amestecul
dialectclor"si el s-apetrecut
I!lcepind
de pr,insecolele
al XI\'-Iea-·"
al X\-leapînf,aproapede '\Temea
noastrăpe teritoriul
!\'Io\do\'e'iş'i
al 't'tl1'Îi
Homaucs
ti. l')csi/:SuT,
cuncstec,111
dialccf
clornu este total:existăun tip 11ngvi.stkrucldover.es«
şiunulmuntenesc.
Fenomenul
estespecifiepentruvorbirea
popularăelepe
Ierlioriu!daCOl'Om31l,
în compara
tie cu Ieriloriile lingvistice
ale celorlalte
Iimhtromanicrdin
Apus.\sullraluia "trasatentiaşi roruanistul
germanE. Gamillschcg,
în lucrareaDiel\Iuilrlarf
i>fm
Se.l'I'(Ii'f!iiTiluleşli
(Gcrichlsbezil'k
Olt,](leis Vedea),
JenalllHILeipzig,1936,p. 19;)--19(1.
COl1sUdJnr]
existenţamultorelemente
de origineardeicncaseii
în graiurilc
dinvestulMunlcniei
pe
le-as1udiat.Gamillscheg
conchide
ciî,pentrua secUl10aşte
isloriagrainrilor
dacoromânc
si D.ni\'cIăriJor
degraiuricareş-auprodusîn urmacoloni7iîrilor
deromâniveniţidepestemun\!,
ar fi necesarsă se Întreprindă
sutede cercetărilIlonograrice
de felulceleirealizatede dînsul.
(;. 1\ănescllatrageşi el atenţiaasupranecesităţ.ii
de fise folGsi
In vedereaaccluias,i
scop"informalii\(,
asupraoriginiilocuitorilor
tuturorsatelordinMoIdova
si Muntenia"
(p. :88).Căci
Tlurnai
dale.le
pe cafele vorpunela dispoziţie
viitoarele
aLlase
regionale,
deşiacestedatevorIi
incomparabil
maihogatedecîttot ceeace s-arealizatpîm\în prezentÎn geogrnfia
lingvistică
rOlTlrll1caseă,
nu vor fi suficiente
pentruclarificarea
acesteimariprolJleme
a dialectologiei
romanesti.adicăelenu vorputeaÎnlocuistudiereamonografici'\
a tuluror10caliti'\tiloT,
atît din
)Junctde vederelingvistic,
elt si dinperspectiva
demografiei
istorice.
Discu(la
de p.Înăacumpuneintr-oluminănouăunitatearemarcabilă
a limbiiromâne
popuÎare
depe teritoriuldacoromân,
carea Icstsubliniată
adeseaatit deînvăţaiiromâni,eît
şi de ("eistrăini.Aceastăunitalenu trebuieatribuită,cumfikea O. Densusianu
şi unii din
conl:inuatorii
lui şi cumfacastăziuniiromani
şti străini,aşa-ziselor
"migra'ţii
păstoresti",
cnre
au existatşi ele,daral cilrorrol,comparat
('ncelal deplasărilor
scoasela ivealăde cercetările
de demografic
islorieă,estecu totulnesemnificativ.
Unitateadialectală,
relativă,se datorea7ă
mi)cărilor
de popula\Îe
tărlmeaseă
asuprirăIn toate celetrei mariprovinciiromâneşti,dar
ma;alesdeplasărilor
dinteritoriile
depestemuntiîn Moldova
si în TaraHomânească.
precum
şi In Dobrogea.
Mişeările
demografice
ţărănesti,pe lîngăfaptulcă "aualimentatcoloniZ8rca
Într-ohmlsaualta",scrieMateiD. Vlad,op.cit.,p. 166,"aucontribuitla întărireaunitătii
limbiiromane,
la pi'istrarca
obieeiurilol'
şi a datiniJor
strămoşeşti
peîntregulteritoriuromânesc,
Intr-lUI
cuvînt.
la menţinerea
unităţiietnicea poporului
român".Deaceea,cercetările
lingvistice
şi de (lcrnogmfie
Istoricătrebuiedublatede cercetărifole1orice
şi etnologi
ce.
In lucraresint nenumărale
contributii
etimologice,
morfologice
şi de sintaxăistorică.
Maialesultimulaspect,maipuţinstudint,se lmcnr[l
de o mareatentiedinparteaautorului.
\'omfaceaeumeîtevaobservaţii
de amănunt,unele('ompletltl'i
şi precizări.
Astfel,la o eventuală
llouăediţieva trebuiintrodusneapăratun indicede cuvinleşi
forme.3 eăruilipsi'!,datefiindproporţiile
eăl'tii,nu poaiefi suplinităde o tablăde ma1erii
chiarfoarteamănuntităelimesteceaÎntocmităde autor,
La p, 99: DespreAppCl1dia:
Probise spune,dupăopiniamaiveche,că ar daladinsccolulal III-lea.])ar VeikkoVăăntlnelJ,
Jnlrodudion
au lalinlIu/gaire.
Dellxii,me
Edition,Paris,19(17,
p. 254,îl dateazăla sfîrşitulsecolului
al VI-lea.dupăanul5(l8,bazîndu-se
pe studiul
lui C,A. Hobson
intitulatUApJlcncjix
Pl'obiella plzilologie
latine,apărutîn "LeMoyen
Age",
G!)(HJI,:l),
jl. 37--51.
La p. 12fi:în legăluriieufenomenul
laiinesc.popular
tîrziud + i (devenit[)+ li> 4'
sefaceprecizarea
că "lipsesc
exemple"
Inromână,ef. totuşiDiana> l,Iînă(zina)la 'vV.
MeyerLiibke.HEW",2G24;Cioranescu,
DEH,9497.
La p. l68 (şi242); ,A,dispărutmas,nwris,inlocuit,probahil,cu*marilus,
careapoi a
dispărolşi d.,." Darsubst.mărit'soţ,','mire'esteatestatîn PsaltircaŞeheiană,
la Budai-Delt'aPllşi In diferitelucr{Lri
de lexico,grafie
(veziDLH.,s.v.).El esleîn uz pinăastăziîn nncle
grainripopularedin Transilvania
şi in dialectulmacedoromân
(veziTachePapahagi,DDA,
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s.v.)şi trebuiealăturatacelorelemente
careapropieunelegraiuridacoromâne
de dialectul
macedoromân,
in epocade formarea limbiiromâne.
Lap. 229:Printreexemplele
de verbereflexive
createdinverbeactiveestedat si a se
naşte.Precizarea
noastrăse referăla faptulcă în unelegraiurtdacoromâne
existăpînă'astăzi
formaactivăcuînţelesreflexiv:a naşte'a senaşte',amnăscnt'rn-amnăscut'.Ariamaiarhaleă
cuprindeteritoriulgraiuluicrişeall,
maramureşean,
apoiparteade norda Transilvaniei
propriu-zise,
parteade est a aceleiaşi
provincii.
Seadauuăunpunctin sudulTransilvaniei,
altul
în nordulDobrogei,
altul llngăBucureşti
şi altulîn sudulOlteniei,In total 20 de puncte;
veziALE ll/1, rvIN2649,In-amnăscut,p. 71.
La p. 246: Printretermenii
jianromanicl
dispăru
ţi în românăestedat şi vh, ooloo,
-cre'u Înfăşura'.Precizăm
că el S-,1păstratIn dialectulmeglenoromân,
/lolbari.precllm
şi în
derivateca sunoalbe
(suoolb,
snoolt
), a snoolc«
< *subvoloere:
CI(În)uolba< inoolo
ere,molrl.
a (Ln) holba(ultimavariantăestemenţionată
deautorla p. 404); veziVV.
Meyer-Lubke,
RE\Y3,
H443,Cioranescu
, DEH,H347.
La p. 261,262şi probabilşi în altelocuri,transpunerea
În româneşte
a cuvintelor
germane: arlj, nenhoclviculsch,
subst.Neulioclulculsch,
adj, mittelhochdenlsch,
subst. Mitlelhoclidenlsch
(e), adj, allhochdeuisch,
suhst,Allhoclulcuiscti
prin expresiile
qermau
(a) modern
(ă)
desus,german
(a) mediu(medic)de sus,german
(a) vechi(lJcche)de susnu este adecvată,
dincauzăcă adj.hoct:areîn acestecazuriacceptia'supcrior",
'distins','literar','cult'.Trebuie,
deci.să spunem:german
(a) tnodern
t ă) liierartă), gel'mall(a)
mediu(medie
) iitcrartă) , gernW!1(a)
nechi(neclie)
literar(ă). Pentrugerman
(a) de sus.respectivdejos, se folosesc
adj.
obertlcuisch,
subst,Oberdeulscb,
respectivnicderdenisch,
Niederdeutsch,
carese referăla relieful
muntosal Ger.tnaniei
de sudşi ia celdecîmpieal Germaniei
de nord.
L'lP. 361se afirmă,fărăa se precizasursa,că în graiuldinsudulBanat.ului
ar exista
un continuator
al lat. ciconia,anumeciC9f1lÎ.c
'barză'.Preclzărf!«,
primitedirectde la autor,
le-amdat In articolulAliasiinquarum
Europo.e
(ALE).Comentariu
la intrebarea
11'1,'/0 cigogne',apărutÎn acest.Anuar"(t. XXVII,1!l7D-Hl80,
p. 8).
La p. i();>,printreexemplele
careilustreazătrecerealui c n -1voc.la i, estedaL
şi *bienc
> binesan*ghCnc
> ghine.Vocala·
e In pozijienazală,dinlat. bene,nn ar fi trebuit
să se diftonghcze
în ie (ef.menlem>minie,venel'is>oineri,1Jenelus>
vînă/(pl. vineti),
elerllem
> dinteetc.)şi, prin urmare.nu ar fi putut avealoc nicipalataJizarea
lui b_+ i.
HcconsLi
luireauneiformecu -ie pentru secoleleal X..lea-- al XIV-leaar fi necesitato
explieaţie.
Cl]atit maimultCl]cît palatalizarea
lahialelor
nu a avutlocniciin cuvintele
de
origineslaviivecheîn cafelabialaeraurmatăde un i provenitdine + Il < (J,!(Izol)
: pl!no
a devenitpiHlel!,
dar nidodată,de pildăîn graiul!11(lldovenese,
nu se spune*ktnfen
; la fel,
()petili
a deveni
t (a se) opinii,darl1iciodată
(a se)*okin!i,
în timpce OpillCâ, bg.opinka,
a devenitoi/inet/.
Situaţiaeslesimilarăcu ceaa cuvintelor
latineştimoştenite, tipulml'nlem,devenitminie,darllUriin./e.
mene,devenitmine,darnuriine.PalalaHzarea b- dinbine
elpntutavealoc,în modexcepţional,.
maitîrziu,dupăinchiderea
lui ela i. ni altfel,fenomenulll11-i
generalIn grainrile
palataliz3nte,
cumrezultăelindateleoferiteele/iLi?J1, SN,vol.
VI, 11.1G:JD,
al' I"ibinesă se spele.
La corectură
au scăpatmaimultegreşelide tipar,carcvortrebuie!iIninate
la o nouă
ediţie.
'
Aceastănouălucrarede istoriea limbiiromânea lui G. Ivăncscu,
o sintezil.
amphlşi
profundoriginalţl.
are şi marcacalitateelea arăta cercetătorilor
cît de multmai"sic încă
de făclltInacestdomeniu
de b3Zăal lingvistidi
româneşti.
La tot pasul,autorulatragealen
1,;8asupraproblemelor
nerczolva
le Încă,indieJnd,
adesea,şi direcţiileîn care ar urmasă
se indrc.ple
viitoarele
cercetări.Pentruepoeilemaiîl1depărtate
si pentru istoria graiurilol'
populare,o nouă sintezăcarcar llJ'tTla
să serealizeze
Înviitorva trebuisă pornească
de la
studiiamplede valorificare
a tuturor materialelordialcctalccuprinseIn toale altaselc
lingvistice
româneşti,
Jlrecumşi dela eerceUiri
numeroase
cu caractermonografie
în zec.iş.i
sutede]ocaliU"Hi.
în earesă fiestudiate,alăturide datelelingvistice,
şi cît l11:1i
multefapte
natur[tistorică,dcrnograJiC:l
si etnologieă.
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