NOTEŞI DOGUME1"dE

Ll"CHAHI HOMANEŞTInECEN'rE DE. LINGVISTICĂ
OBSEHVATII CHI'rICE
D2
JOHGLIIOHIlA.N
În ultimiiani aII apărut numeroasevolume,independente,
consacrateunor prohlemede lingvistică.Cele mai mult.e se referăla.limbanoastră,clarI1Usînt puţine
nici aceleacare.se ocupăde alte limbi sau chiarde aspecteleteoreticealelimbajului
uman. Îmbucurătoreste mai cu seamăfaptul că printreele se găsescşi teze de doctorat, elaboratede oameniLineri sau.foarLetineri.Dacăla cărţilepropriu-zise
adăugăm
studiile,articolele,
notele,recenziile
etc.publicateîn reviste(nunumairomâneşti),slntem
lnrlteptătl
ţi să afirmăm,fărKta=puten fi acuzaţide supraevaluare
a propriilorncastre
forte,că lingvisticaromânească
nu este prin nimicinferioară,cantitativşi, în special,
calitativvorbind,nici uneia dintre disciplinele
ştiinţificesocotite,de obicei,ca stînd
1lingvisticii
frunteatuturor
eelorlall.e.
Dartocmai
această
rnulţ dectt
satisfăcă
aÎI.
ne obligă
la fi sporire
a exigcn
tei, şidezvoltare
maiales,amnt
s.pil'itţ(lui
critic,
atuncitoare
cînd
este 'cazulsă apreciem,şi în detaliu,lucrările,atît înaintede apari.lia lor, cît şi după
aceea,indiferentde autorii lor, adică elepoziţialor să-izic,1erarhid\(sau,mai bine,
«ronologică)
in disciplinanoastră.Dela asUel de gînduripornescobservaţiile
careur
meazăşi aşa trebuiesă fie ele lntclcsc.
1. LnlrotlncercIn linquistică.Elaboratăeleun colectivsub conducerea
acad.prof'.
A!. G'raur,Bucurcs
ti, Editura tiillţifjcă,1972;:179(+ 2.)p.
"
La hnza acesteiediţii(a III-a)stiIccafmediatprecedentă(1965),diferitămult de
prima(1n5/l),dar şi de prezenta,în sensuleriaceastaconţine unele.capitolcnoi (despre ramuriale Jillgvisticii
dezvultutceu deosebire
În vremeadin urmă),adaosurlhihlingraficeşi unele unbunătă
pri.
OlJse1'vll\iile
111e]e,
eate au de 1iCOp
să ajLI(C
pc aulori la inlocmircaunei viitoare
cditii.în sClIsullnlătur{IJ'ii
unorlipsuri,urmenz.ă
ordineaalfabeticădin Indiceledc uualerii,"
Ar g ou"·'(p.:Uf,-::11
7). Afirmaţiacă "unelecategoriide oameni
... din anumite
Interese,îşi Iormeazâ un Iiruhajsecret"(p. ;n5)este aproapeîn întregimeeronată.Argoul
d c vin e tnlruettva+secret
după ce.se formează
.. Dacă autoriiar avea dreptate,mai
ales .cil la p. :116se:.spuncdi termeniiargotici,după ce intră în vorbireafamiliară,
sînt
inlocuiti
almodernă,
tii decălrecînd
argOtizanţi
pentru
păstrarea
secretului),
trebui,
cel pu'ţln
în priI
epoca
puliţlsl.il(tocII\al
cunosc,
adesea,
mai bine.
limbajularrăufăcătorllor
decît
aceştia
înşişi,
,caarg
oul
fie Lot
inlocuitintegral
prinstraşnic
altul, 1l0LT,
in scopul
dea
rămîne
secret.
S{t
nusi!
uităm
cătimpul
hoţii, puugaşii
etc. se tem
nu
6-- Anual"
deling\'itică
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de răzbunareaviitoarelorvictime,ci de reprezentanţii
"forţeipublice",care-iurmăresc,
îi prindşi-itrimitIn [udecat.ă,
adicăla închisoare.
Există,cel puţin cu privirela argoul
francez,numeroase
dicţionareîntocmitede poliţişti.Celmai cunoscutşi mai voluminos
este al lui E. ChauLard,
La Ilieelrangede t'oiqot,Paris,1931,720p, Origineaacestui
limbajspecialtrebuiecăutată,la fel cu toate creaţiilestilisticedin limbacurentă,in
afectivitateaşi fanteziavorbitorilor,
puseîn acţiunede stărilede spiritale vorbitorilor
În momentede iritare, enervare,furie elc., pe care le provoacănereuşi
la "operaţiei",
a încercăriide furt, jaf etc. organizat.â
in grup.Este oareo simplăÎntîmplareexistenţa
unuinumărenormde termeniargotic!pentru"cap",sediulinteligenţei,
dar i al prostiei,
apreciateamîndouă
nu după realitateaobiectivă,ci dupărezultatulpractic,adicăproductival opcraliei? ToLaşa nu-iîntîmplătorfaptulcă aproapetoţi termeniiîn discuţic
sint peiorativi."Tovarăşiide luptă" nu se laudă cînd reuşesc,fiindcănu simt nevoia.
Vrirbnpopulară:.Jauda-Ipe faţă". Ei reacuoneazăverbal,şi reacţionează
violent,cind
an eşecuri,şi fiecaredă vinape ceilalţi,caren-au"eap"(iarăşiÎmivineîn minteo zicală
populară : "capai, bostanporţi"), ci o simplă"cireaşă"sau "pară"etc. Se mai spune,
la p. 316,că cuvinteleargoticesint expresivemaialescîndintră in limbafamiliară,şi
numal pentruvorbitoriiacesteia.CUlIIse poatefaceo asemeneaafirmaţie?Înlocuirea
termenuluipropriu("cap")prin numeleunui fruct este o metaforă,şi metaforaeste
prin definiţieexpresivă.Că expresivitatea
se toceştecu vremea,prin frecventaintrebuintarea cuvintului,este adevărat(şi nu numaiîn limbajulargotic).Nevoiade expresivitatepersistăînsă,fiindcăîşi arc Izvorulîn ce am spuscevamai înainte(nemullutnireu, necazul,furia, minia etc.), şi estc satisfăcută prin apariţiaunui sinonim,
foarteaproximativ,
de altfel: presupunînd
că s-a spusÎntîiaoară "CÎreaş[l"
(Ir. cerise-am în vedereargoulfrancez,cel mai mult şi maihinestudiatdinlretoate),lnloeuitorul
acestuicuvînt,cind el Il-a mai corespunspe deplinneeesităţ.ilor
afectiveale argotizantllor, a fost tot un numede Irucl : "pan\","Iămîie"ele. Este fenomenul
numitde specialiştiderivaţieslnonimtcă(de care amtutescautorii).Lucrurilepe care le spunaici
se găsesc,mai dezvoltate,în cartea mea Liruţoistica
romanică.
Evoluţie.Curente,Mc[ode,Bucureşti,19fi2,p. 6 şi urm.,citată,de altfel,în bibliografia
capllolului respectiv
Cre 01e (1i mb i , p. 321).Surprindneplăcut,intrucit nu corespundreali-o
tiiţii, afirmaţii,ca următoarele: "Totca exemplede ),i m h i IIIi x te pot fi socotite
limbilecrcole
": "... an la bază v o cab ula r englez,'francez
...''. "Şi în cazullimbilor
creoleestevorhamaialesde ele m e n tel e x i cal e 1u a t c din 1i IIIb i I e e li ro p e ne ...''. Acestelimbi nu sînt mixte. În ce priveştecreolaIrancez
ă, avem!acum
o lncrare completă,teza de doctorat.a tov. IoanaVlntllă-Hă
dulescu,la căreiapariţienu
va întîrziapreamult.Autoareadovedeşte
în modabsolutconvingătorcă aceastăcreolă
este în toate compartimentele
ei o variantăpropriu-zisă
a limbiifranceze,pe careşi-au
însuşit-oşi o vorbescpopulaţiinedezvoltatede pestemări eu slabalor capacitateinteleclualăatît de Îndepărtatllde aceeaa francezilor.
De altfelse ştia de multcă În lIaiti,
de pildă,creolafrancezăa căplltatşi formăscrisăin opereliterare,iar dacăca va disp{lrca
cu timpul---lucru neindoielnic
..- faptul se va produceea urmarea progresuluicultural, care va permitemaselorde vorbitori,în prezentmai mult anafalbclc,să-şi însuşeascăfranceza,limbaofieiaW
a ţării şi limbacurcnUIa oamenilorinstruiţi.
Leg i 1eli 111
h ii (p. 220 225).în puţine paginise spunfoartemulte lucruri.
Acestfapt ar trebuisă Însemneze
un avantajpenlrueitilori.Personaln-amavut impresiacă m-amlămuritpe deplin,şi asta, cred,tocmaidin cauzaprea marii bogăţii
şi varietă\i a c.onjillutullli
acestuicapitol.Diversele
legilingvistice(numite- celeautcntice, aş zice eu -- de ohiceilegi internede dezvoltareale limbii),ca inegaladezvoltarea compartimentelor
limbii(valahilăpentruoriceidiomomenesc),trecereadc
la flexiuneasinteticlIa cea analitică(particularitate
a limbilorromanice)ş. a., al' fj
trebuit discutatemai în amănuntşi raportatela denniţiacarese dă legii (p. 221):
,,0 legeestcun raportnecesar,esenţial,Întrefenomene.
sau întrelaturi ale fenomenelor",
pentru a se demonstra,În fiecarecaz aparte, care sint fenomenele
(eventuallaturile
fenomenelor)
aflateîn raportşi de ee naturăesteacestraport.Personal,cred- şi llu-i
exclussă măînşel, măcar parţial- eă raportulÎntr-olegeeste celde cauzăIa efectşi
invers.Mălas, desigur,influenlat de concepţiaşcoliilingvistice
francezea lui A. Meillet, care combăteape neogramatici
în problemalegilorfonetice:franceziisus\:ineau,
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i aveaudreptate,că, de pildă,c deschisaccentuatdin latinatîrzie nu este cauzadiftougutulil' din unelelimbiromanice,si, deci,nici acestanu este efectulceluilalt,ca să
avcrndreptulde a vorbide o legeIonctică.Ei foloseauIn cazuride acest fel termenu
I
de cnrespon
dcntă: lui e Iatinese amintitji corespunde
în unelezone ale Homallieiie.
)iu Încercausă descopere
cauzuacesteicorcspon
deute, pe care eu aş gâsi-,oîn structurn
Ionică,adică matcriulă,u lui c deschisaccentuatdin latină. Alt,!nedumcrireîmi pro.
voacăatltudincatap. de ncugrumatici.
Est.cdreptciila p. :l21se spunedespreei "... au
stabilitexistcn
la unor proceseregulateîn Ilmhă şi le-auconcretizatîn formele!pe care
1e - a li nu mi l 1e g I " - deciar fi "legi"numaidupă ei -- , dar mul departecriticase referănu la conceptulelelege,ci la faptulcă ncogrnma
ticiisau limitatla rouctică
si că "formulele"
nu sînt legite între ele şi nici explicate.
.
2. Istorialimbiiromâne.VolumulII, Bucureşti,1969,'1G4p. Lucrareelaborată,
sub egida AcademieiH.S. Homâuia, de un colectiv,numerosşi competent,cu pror.
1. Coteannredactorresponsabil,
care a Iăcut, tmpreună cu 1. l·'iscl1er
şi MariusSala.
şi reviziaIinală.
Trebuiesă afirm,din capullocului,că ne găsimin faţa unciopereserioaseşi temeinice,binegindităşi ingrijitredactată,cum nu se Întlmplăprea des,mai cu seama
În cazulproducf.ill
or ştiinţificecolective.Din păcate-- c un fel de a vorbi,căci cartea
există,e bunăşi aduceserviciimari oricuio utilizează
- arc la bazăun echivoc,
poate
voit,dar nemărturisit
de autori,care ducela o scrieele contradictusupărătoare.Poartă
ULIul.,Istorialimbii rornănc",cu adaosul"VolumulII". Volumul1, apărut în 1965,
se ocupăde limbaIat.ină,aparentca izvoral rornâuei, dar, in realitate,cum se spune
just In vol. II, p. 15, consideratăîn sine "din perspectivele
originiiei indo-europene".
AutoriivoI.1 n-aunicio vină că au proceda
t astfel.Ei' tnccpuseră
si!elaborezelucrarea
lor înaintede a se şti că AcademiaH. S. H. va Iiolări Întocmirea
ulluiTratat de istorie a limbiiromfi.ne.
Şi atunci,deoareeeistoriauneilimbi începe,adesea,cu o prezentarea limbiid de vaz:'i,colectivulde redacţieal Tratatuluis-a gîndit,şi autorii
volumului"Limbalatin{t"au fost de acord,ca acestasil serveascădreptprim'volum
al
Tratatului.În realitate,adevăratulprim volumesle cel de faţă, acliciial doilea,Iiinele:l
I'omtmacontinuănu latina clasică,ci pe cea populară,care,chiardacă nu-i alt â
limbă,eliferâtotuşicscnţ.ial
de aspectulclasical latinei.(Iar uşoareleIllodificiiri,
il1trodllse
in partea finală a volumului"Limllalatinâ", sprea se face oarecumlegâturacu 1'0!llrJ.ua
şi cu celelalteidiomeromanice,Il",auschimbalaproapede loc situaţiade fapt.)
)eci dnnăreana'-,
preentu" volum.
este volllmtl
1.a vorbIte,
Istorieicu
IimJ!ii
.foastre.
sc ocnpii
de "latma
cum li[spnn
alltor11
hllJnel
Illcepere
dmşisecolul
al
V-lea,În imperiulromaneleH[lsiil'it.
Aiei Începeechivocul,din,care iZVOT<'isc
contradic1iile.
Căcila p. 15 citim: "În volumulde faţă se prezintălinlba !'o m li11ă dintre
secolulal V-leaşi al VIII-lea,contilluîndu-se
descriereadin VOIUlllUI
J ...". Exista deja
rom:\nH
în epocaindical:l1nacestcitat? Auloriis-augîndit,evilcnt, la fapt.trlcă bazele
limbiinoastrese află în latinatîrzie,care,Illaicu seanulîncepîndelinsccolnlal V-lea,
se îndepărtează
din ee în cp"maimultşi lllairepedede aspeelullatinei,aşa cum apare
el Îl!texte,şi se apropie,în acelaşiritm rapid,de faza!'olllaniciî
propriu-zisă.
(În treacât
fie spus, mi se pare exagcratiiimportanţ.acare se acordădiviziuniiimperiuluiroman
pentrua explicapozitiaoareeulll,adic[\aparenl,particularăa ronllÎl1eiîn cadrulHomaniei.Să nu uităm câ, în ee priveşteflexiuncanominalăşi cea verbaEt,structura
limbiinoastreseamănăcu a italieneiîn marcaci cea mai caraeleri.slicâ:
pl'czcnţa desinellţei-i, În locullui -8, din HOI1ania
occidenlală
propriu,zis:'i,
la pluralulsuhstantivelorşi la pers.Il sing.a v8I'belol'.)
In epocasec. V--VIn se poatevorbinumaidespre
o limbă]'omânilîn ele v e n i r c. Ceeace devineeste Însiitot latina. De altfellimita
nd qllemaparecînd ca set:.VIII, cînd ca sec. IX (acesta,cstedrept,lHlll1ai
o dată, p.
18,r. 1). In oricecaz,nu se poatevorbieleo ]'ol11:'mii
(coll1ltnă)
in epocala care nc referim.
Că volumulde Iaţ.âestc [)istoriea latineitîrzii dovedeştenu numaiprimaparlc
(Latinadllnâre(Jllă),
care mergede la p. 21 pînă la 185,ei şi parteaa III-a, intitulată
Influente(p. :l13·-374),care urmeazădup:'ipartea a 1f-a, cu titlltl RomânaCOmUll<1
(p. 189--309).Aceastiiordinedovedeştecă influenţele,-an exercitatasupra românei,
uu asupra latinei. Care sînt aceste influenţe'?Autohtollâ,grcacâveche,germanică,
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avară ("presupusă")
şi slavă(aceastarespinsă,chiarpentrucîtevacuvintecxplicate convingătorde Emil Pc.trovici).
Acesteinfluenţe,care,eu excepţiasubsl.ratulu
i, sînt Lotal
nesemnificative,
s-auputut exercitaasupraromânei ? Se înţelegecă nu, pcnl.rumotivul
deja menţionat,că Intre secoleleV şi VIU llUpoale fi vorbade existenţaunei limbi
româneştipropriu-zise.
Efectelelor se constată 1n modconcret,deciindiscutabil,prin
cuvintele(uneorişi prin alte elemente)pc carele posedălimba noastră,dar ele S<\lI
transmlsprin latină,fiindcăasupraacesteias-auexercitatinfluenţele
respective.
Autorii
Iucrării ştiu şi ci lucrulacestn, dar au pornitde la ideea,admisihilăteoretic,dar plină
de echivocîn realitate,că şi latimi 1ncurs elea deveniromâuă este tot ro!11ClfHl.
Îneă o observatie.inainLcde a încheia.Epocarornaneicomunenu se Încheiecu
secolulal VIII-lea.(În sensslrict -- v. mai sus ar trebuisă spunemcă de-abiaÎncepeatunci,fiindcănumaide pe la anul 800,aproximativ,se poatevorbide o liml."l
româneascăpropriu-zisă)
.. Ea mergepînă la separareacelorpatru .dialect
e ale ei, caro
se producepestetrei sau patru secole.Pur logicvorbind,volumulde Iată ar fi trebuit
săurmărească
evoluţialimbiinoastrepînăîn momentul
cinda încetata mai fi .comună'.
s. D. '.Iaerea,St.uâiide /ill[j/lislică
l'O.Jllâ]l(l
[sic1],Bucurcştt,HJ70:25:1(+. ·1)jJ.
Nu in-asIi oprit asupraacesteicărti, dacriJl-3Şcredec{\trebuiesă se găseasdi
cineva de doritar fi un for consl.il.ult care să atragăautoruluiatenţiaasupraohligntieinu numai morale,ci şi sliintificc,pc care o are, în calităţilesale de profesor
doctordoccntşi membrucorespondent
al AcademieiH.S. H., de a publica şi rczulLalelemunciisale.didacl.iccşi ele cercetarein sensulstrict al tel'mcllullli."JU
spune
nimenică nu sint utile şi chiarnecesarestudiileşi articoleleele pnpulariz.ur-,fie şi
la un niveldestuleleridicat,cu care D. MacrenumpleÎn modregulat,la cttc doi-trei
ani o dată,volumelemenitesă măreascăşi hibliografia
sa pcrson
ală i pe aceeaa Erliturii pedagogice
şi didactice.Dar el-saest.eprofesorla Universitatea
din BuenreşLi
de
peste20 de ani şi predă acolo,fără întrerupere,Gramaticaistoricăa limbiiromânu.Cu
curs,fie şi modestdcocam
daLâ,cousucrn
t acesteimaterii,dacă ar fi publicat,ar aduce
servicii mari (nu exagerezeleloe1) 11Unumaistudenţilor,care au dreptulla el, ci
şi specialiştilor.
Căci,afară de o Funcl.icâ
Isloricăti limbiiromănc,ap,'irut<j
de mult,lHl
există nici o lucraremai dczvollatăconsacratăgramaticiiistoriceromfUleşt.i.
În volumulde faţă exisUl,chipurile,
şi cîlevaenntrilJuţii
cu aspect(şi maialescu
titlu) ştiinţificpretenţios:Tel'lniJl%gia
şiiin(i{icâ
şi le//llice!
În limbaromâne!
cOJllcmporanâ şi Bclieflllsonoral limbiiI'omâne
în luminacCl'celări/ol'
statistice.denumiteîmpreunCl
Aspeclcale structuriilimbiil'omâne
('1).A treia se cheamăCuvintero]mlncşti
în limbilenc··
cine.Ea prezinh\interes,din plcale,de alt ordin.Autorula crezuteli se poateduceeu
ea la al XIIIlea Congres
eleLingvistică
şi Filologie
Hornanîcă
(QwSbec,
august-septembrie
1971),deşiera vorta de o lucraredejatipărită,decicunoscută,
teoreticvorbind,cel puţin
unoradintreviitoriici ascultătorişi deşi,amănuntfoarteimportant,nu cstedeeîto sil11pUlcompilaţie.
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