OBSEI1.vi\TII PRIVITOARE Li\ L1MBAROMANAîN MKVJOHIALISTICA
U:I JOHANNKASPAR STE1JBE (1747 - 1795)
DE
LU:\!fl\Tj'Ai llOHST-HELGE
FASSEL
Scrisorilelui Fr'anz Griselini(Fersuc!J
einerpoliiisc
hcr l111d
noliirlichen.
Geschicb!«
desBatuitsin Brteţenan Standcs
personcn
und Gelehrie,WiclJ,
1780)au const.ltuitmultă
vreme.prima sursă de informarea străinilor despreBanat. Nu e de mirare deci că
pnntofa
rul din Golba.IohannKaspar Steuhc(17'17179;;)se inspirădin aceastăcarte,
nl.uncicind el însuşiare ambiţiasă povestească
desprecei 11 ani petrecuţiîn ţinuturile bănătenc. O face In capitolele:32- 34 ale câr-ţiisale (1(,succes,Wandcrsc!wflen
urui Schict.snl
« (Gotlta,17(1),undeprez.in
l ă aspccl.ede istorle,geografiei etnografie
a româullor. În cea de a donapublicaţie,dedicatăde astă dat.ăîn cxcluslvlta
te Banatului (Ltrieţciibc: das Banui, Eisennch,1793),imitaţiamergepină într-acolo,incit
Steube
trecederelativ
Ia obişuuitn
formădeuna
voiajde
continuu,
expus
ln mod
cgoIlologic,
forma
unor
scrisori
independente
cealaltă,
aşa cum
proeedează
şi la
Griselini.
De In Griseliniia Inlormnţ.iiprivindistoriacnntilor ele'I'imişoarasau superstiţiileromânilor. O contribu
ţie personalăa lui Stenbeaici este capitolulH(p. 92--110),cel
mai extinsea proporţii,eare se reterăla constatărilefăcutede autor asupralimbiiroruânc!.
înainte Ins{tde a trecela prezentareafapL\,lor
elelimbăpe.carele datorămlui
Stcube,vom pune în evidenţăpersonalitatea
sa, care a atras În mare măsurăatenţia
contemporanilor.
Goethel-a cunoscut,dupăcumrczult.ădintr-oÎnsemnarea lui Stcube
din ,1XII 1820.Cunoscuţii
autoriCampeşi Schubartau primitClIcăldurăprlma carle
a lui. Ceeace a fascinatpc contemporani
este faptul că lin simplucizmar(se uită de
obiceitradiţiaacestormeseriaşi
cu contrttnrtlieleseamăin liLeraturagermană,inceplnd
cu HansSachs),un spirltnecult.iva
l, naiv (1ermenIn:modăîn aceaepocă),a intreprins
atitea şi a reuşit să exprimeîn graiulşi concepţiapopulară,vlguronsă
, experienţele
sale. Interesulfaţit de personajulSt.cubeeste mai mareşi la fel este şi îngăduinţafaţă
de netăgăduitele
sale lipsuriesteticeşi literare.
Într-adevăr,viaţalui Steubenu estefoarteobişnuită.Îşi pierdede timpuriutatăl
şi, din cauza aceasta;e silit să îllveţecît !Ilairepedeo meserie,cu toate că aptitu"
dinilesale ar J)lda pentruo instruiremai hună. ImecliaL
dllpâ ce ohţinehrevetulde
1 .In timpulcălătoriilorsale, s-;) calificatla Cremona,sub Îndrumareaînvăţătorului austriacHoJ'mann,În predarealimbiiitaliene,iar cunoştinţeleşi deprindcrile
sale le aplică.acum in scrisoareadin 15VI178(\ adresatăfostuluisău profesor.
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calf'ă,porneşteîn lume.Ajungemai întîi în nordulGernanici:Ltibeck,Stmlsund.În
ultimul oraş, se încorporeazăin armatasuedeză,apoi după doi ani dezertcază, trece
In Olanda,tace o călătoriede durată in Maroc,apoiîn Indiasl, după un intermezzo
de :2ani, LimpÎn carestrăbateItalia,ajungela Mehadiu,
de astă dată ca ostaşaustriac.
Darnu se acomodează cu aceastăviaţă,demisionează,
part.icipăla încercărilede plan
tare de orez în Banat şi devineasociatal unui micrestaurantdin Timişoara.În cele
din urmă, după nouăsprezece
ani de peregrinări,simte dorul de patrieşi se intoarce
îl! oraşulsău natal, Gothn, undese căsătoreşte.
Este mereucopleşitde grijilemateriale
şi, pentruefiprimasa brosură Nol-undHitlţsbiiclilcin
[iir ROllI'1'IlS/W/C,
Got.ha
, 17871789,cu tnvătături,snoaveşi anecdotedin mediulrural,a fost de bun augur,aduclndu-I
uu venit maisubstanţialdecîtpanlofăria,încearcăsă se lanse.e În lfLerat
ură. Dar cum
s-a întîmplatcu autori mult mai de seamădecît el, este silit să constatecă existen
fa
scriitoricească
este mai mult decîtşubredă.Chiar şi succesulla publicnu Însemnaîn
acelaşitimp şi un succesfinanciar.Amărăciunea
acesteiconstatăristrăbateatît prefeţele,cît şi ultimelecapitoleelinceledouăcărţi de amintiri.Primuljurnal,careintenţioneazăsă întocmească
un felde evoluţiea personajului
prineipal-- adicăa autoruluise terminăprintr-osurnă: autorula văzut multe,a învăţat de la viaţă o seriede deprinderi,de meserii,cunoaştemai multelimbi şi le poatepreda,stăpîneştedialectele
llalieişi cunoaştebineregiuniledin aceastăţară (ajunsăun loc de pelerinajpentrucăIăloriilede instruirea tinerilorgermani),se poateorientaÎn mai multestilnţe (chiar
dacă îi lipseşteprofunzimea
pătrunderiila esenţe).Şi cu toale acestea,continuă autorul, nu-şi găseşteun loc în socleta le care să-ipermităo aetivilatccît decit corespunzătoarecunoştintelorsale,o siguranţăpentruexisteula de zi cu zi a familiei.Această
concluzie-pamflet
e completatăapoi de atitudineacriticăla adresabisericii,atitudine
care străbate ca un laitmotivambelescrieri,la ideilepreconcepute
(combateinLolcranţ.afaIti de alte naţiunişi credinţe),şi dovedeştecă de fapt pestetot cel care pătimcştemai mult este omulsărac,Aceastăpersepe
ctivăa celuide jos faceca şi constat.ărtlcgeneralereferitoarela tara noastră,chiardacăfaptelesint preluatede la Griselini,să fie puseÎntr-onouălumină,apreciatecriticşi răstălmăcite.
Pe Ungăinformaţii
concreteeconomice
şi socialedespreBanat, aflăm şi relntăr! convenţionale,
ca în mai
toate jurnalelede călătorie(oonsta
lărl şi drscricr!asupra superst.iţ.lllor
romănllor,cele
referitoarela nuntă şi botez,la portulliărbatilor şi al femeilor,la psihologia
naţională,
constatăride ordinistoric).Maiimportantesînt ÎnsăceleprincareSteuhese opuneideologieiaustrieceexistenteşi implicitlui Griselini.
Hornânii
sînt, potrivitpăreriilui Steubc,
un "poporde bază"(Hauptuollc,termenfolosit,de regulă,pentru un numărfoarlelimitat elepopoare:latinii,germanii,evreii,slavii).Ştiriledespreei apar rar de cîndau
fostsubjugatişi au ajunsrobiîn proprialor ţară (p. lEi)şi de cînd nicăierinu mai poate
fi întîlnită măreţialor de odinioară.Lipsiţi de drepturi,româniisint totuşipoporul
de baştinăatit în Ardeal,În Moldova,Muntenia,ctt şi în Banat,undeşi azi prcdomină numeric.Limbalor este o limbăromanică,se aseamănămult cu cea italianăşi
latină,clarîn ea existăşi elementeale slavilor,"careau lăsat în urmă multedin limba
lor" (p. 18).Nu e lipsitde interescă Steuhceste,dupăBuschln
g şi Thunmann,printre
primii care insistă asupra predominaţiei
elementului
latin in limbaromânăşi indică,
în acelasi timp, impnrtanta elementuluislav.
Dintreautoriicitaţi de St.eube,cei mai mulţisînt istorici:Bonîinlus,Eutroplus
,
Timon,Bray, del Chiaro.De la Cantemir(citat de douăori), autorul preiaafirmaţ.ia
că alfabelulfolositla românieste cel slavonesc
si constă elin,18 de semne.
În rest, constatările
salelingvistice
se bazeaă, În majoritate,pe cunoştinţele
proprii de limbăroml\n:linsuşit.ela Mehadia,de la fiii stăpînuluisău şi de la o familie
vecină.Potrivitunei uzanţca epocii,Steubeapeleaz(l,atit în jurnalulde la 1791,cît
şi .Încel din 1793,la liste paralelede cuvinedin română,italiană,latină,pentrua dovedi: înrudireacelor trei limbi,deosebiriledintre ele,conservarea
formelorlatineşti
!Ilaifrecvent:'!
In rOllHlnă
decîtîn italiană.Pcntrllacesteasemănărişi pentru caracterlll
romani<;
al limbiiromânepledeazăapoişi seria destulde marede propoziţiirom:îneşti
intercalateÎn carte.
Pe lîngă acesteconstatăride limb,1vie, sînt inserateapoiparadigmeÎnsoţite
de comentarii.Dar iată mai îndeaproapeconstatăriJe
sale.
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În planulfoneticii,Steuheadmiteexistentaa 48 de sunetediferite,pe care le
dă în trunscrrpţiechirilică(p. 95-99). EI subliniazăfaptulcă o seriede sunete din
limba română nu-şi găsesccorespondent
In latină şi Italiană, dar nu se arată tentat
sii expliceacestfenomen,căciurmeazăprincipiul,pe care-Iaminteştela p. 5, dupăcare
este"obişnuitsă ia oriceîntîmplarenumaişi numulaşa curn se petrece,fără să meditez
asupra ci". Caracteruldescriptival prezentăriiarc arni drept cunveclnt
ă (ca dealtfel
în toate jurnalelegermane)lipsaunni principiuunitar d transcriereşi de ortngrafter
c
a .cuvlntclor
rornăncstt.De multe ori, transcrierease Iace prin analog!ecu cuvinte ItuIieneşticorespunzătoare
(şi în virt.nt.eaunei tendinţevizibile),C'lîn: uiccu,pclle, saracea.Hcdupllcarea
cunsonneise face uneorişi din cauza evităriiunei lecturigreşite,
ca In cazullui -s-,grafiat prin-88-,aşa cumse mai întllneste şi În gramaticilelui Molnar
sau Slncai>
.
. Suneteleă şi i sint redatefie prin a, fie prin c; i, u, de ex. se [iu, barba,tajar ,
cu un etimologism
specificepoch",sau rnunia"mînia",striniţi"strîmb".
Consoanele
sonoreapar unorica surde(strim
p; slobot),z c transcrisde obiceiprin
s (seslre,sid.),după o ortografieevidentgermană.Acestegrafii se mai pot explicaşi
prinpronunţiaacestorcuvintede cătrevorbitoriide llmhă mrternăgerm:mădin Banat.
Pcntru i accentuatşi neaccentuatse tntrebulnţcază
i şi U,dJI' fără disccrnămînt
constant(pe bani Oamenitj,
ia .iesi!!,
se (iz, tu !'IlSSU).
Ca şi Sulzer şi, mai tîrziu, Şincai,Stcuhe îl ioLacizează
pe e iniţial,redindpronunţia exactă(jeu, [seii,[eratn),
Deşiface acesteconcesiiprincipiuluiortograficfonetic,la transcriereaformelor
paradigmatlcc,
Steubese arată deseorietimologizant,
pentrua dovediînrudirealimbii
românecu latina.
Cind explicăunele semneale alfabetuluichirilic,o faceca şi Sulzer,dar f'ără
să se suprapunăÎn explicaţii,apelîndla limbagermană.Astfel,pronunţiadură a lui r
Înaintede a şi u este comparatăcu pronunţiaacestuisunet în cuvîntulgermanGeslall
(p, 95).Pe ;xcşi pc UI.ii vede deosebiţiprin faptulcă primuleste variantamai atcnuată
a celuide al doilea,deşiii transcrieaproximativla fel: Scli,scli (p, H6--97). 7, este
un f. Închis,ca ultimule din Seele'!(p. 97). Greşeşteflagrantatuncicind socoatecll
lf nu există decît in cuvintesîrbeşti(p. 97).Subliniempunereaîn evidenţăa componenţei gencalogice
a vocabularului
limbiiromâne.Pe t îl indicăprollunţatdin nas şi
elinlaringe,ca ---şi iarăşi comparaţiaeu germana-- în ong, (p. 99).
La capitolullexic,uneoritraducereacuvîntuluinu este ceaJnni exactă,ca În :
bllsskalitze
(puşculiţ.ă)
= lîlhar, vlac= IIcşnie.
.'
În lista de cuvinteparaleleîn românăşi italiană,ni:,scparc cu totul notahi!
faptul că Steubesemnalează,
credempentruprima dală, apropieriîntre formaromâneascăa cuvîntuluilatin şi cea dintr-oanumităzonăa Italiei.La corcspondenţa
jerba
în rom., erba în ilo, remarcăîn subsollllp. 107că În Friul se întîlneştedeasemenea
formajerba; sau la ex. rom. lajaT"aH\ia",it. lagliare,găseşteIa p. 108că forma1'0rnâneascii
corespunde
exactunui [ouclismlombard.
Paralelismul
româno-italianla Steubcnu imbracăformaunei exageraTI,
dat fiind
că lista de vocahuledeosebiteîn ecledouălimbieste mai maredecîtlistade corespondenţe(23 de cuvinteintr-unaşi 17 în cealaltă).
Printre dovezilefaptului că Steubetrebuies:\ fi consultatgramatici
româneşt.i
ale timpuluieste şi structuraparadigmelol'
nominale,care euprind,conformpracticii
epocii,cazul ablativ. Dar nu putemafirmadi el copiazăo anumităgramatică.
ef. r. MoIna!',Detz/scl!-wallacllisc!te
Sp/'ochlchrc,Wicll,
1788,pentrugrafiica
(useasem
(p. 153)i S. Klcinşi Gh.Şincai,Elemcllla
lingllacdaco-/'omanae
sivevalocbiccle,
Budae, "1805,
pentru f'11SS
ssemp. 50). Dealtfel,deşi nu citeazăacestemateriale,este
foarteprobabilcă Stcube,setosde informaţie,a văzut gramaticilc
de circulaţie
ale epocii
privindlimbaromână,inclusivpe cea a lui Steube,aflată în voI.2 din Geschichle
des
/ransalpinischen
Daciens,'Vien,1781.
3 Cf.şi ex.se(iu la Klein,Elcmen!alillgllaedaco-romollae
siucvaldclticae,
VindoboI1IlC,
1780,p. 36.
4 Şi Sulzel'comparaacest sunet (u e germanneaccentţtat(lin silaiJele
finale,
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La articolul.nedefinitplural, feminin,Stcubcturegist
rează forma line(p. 1(0),
ea şi la S. Rlein (p, 11), întimp ce la Molnarvaparc
formaarticulatăunele(p. 23).
Că pluralularticolului,
'definituu estecel exact se explicăşi prin faptulcă Loţiautorii
de gramaliciromâneştidin epocade începutcomitaceeaşigreşeală.
Articoluldefinit la St.eu
be TIUarc vocativ(p. 100-,-[(1),aşa cum apareşi la
Miel!(p. 1:3),nu şi la Molnar(p. 27), SC\lI
la Sincal(p. 20).
Ca şi Sulzer,SleubcfacemorJologie
fragmentată.
Ln substantivnu se opreştenici
asupra declinăt-ilor
după temelenominnle,nici asupradecseblrflor
elegen,nici asupra
formăriipluralululromânesc,EI se opreştedoarla douăparadigme,una a substanLi!vului masculin01l111/(p.
1(2) şi cealaltăa aceluiaşisubstantivprecedatde adjectivul
Imn(p, 102--103),unde,probabilprin opoziţiecu limbagermană,fle.xiunca
antrenează
numaiprimultermen.Sintagmaaceastaapare declin
ată şi la Micu (p. 16). MicuInsă
scriecuvintelecu un etimologism
pronunlaL,in formabonulhorn,iar la pluralnicinu
lnregistrează
dlttongarea,homeni.Ca şl la articol,şi aici Steubelut.Irup
ină greutăţi la
redareavocatlvului.
Aşa se facecă la paradigmaomul,atlt la singularcit şi la plural,
vocativulechivaleazăca f'ormăcu-nomina
tivul,iar la ex, bunulom,numaila singular
se înregistrează
o formăpentru acest caz, buneom. Şi la Micuvocalivulechivalează
formalcunominativul,dar acest lucru estevalabilşi pentruplural.Molnarintroduce
interjecţiaca Însoţitoarea vocatlvului,la sg. o, [rutnosom,clarabia la pliu-alapare
formacorectă,o, [rutnosiloroameni(p. 2'1--26).
La verb,Steubese rezumădoarla paradigmalui Cifi, pe care îl trece în Iormn
de infinitivlung (p. 107),deosehiteleMicu,Sulzersau .'VIolnar.
Desigurcă la Sleube
sc rtnanifest
ă aici·o tendinţă explicităde latinizare, elatfiindfaplulcă, In epocă,infinitivullung nu mai era utilizat.Modurileverbalerecunoscute
eleel sînt indicalivu1,
conjunctlvul,
imperativulşi InIinilîvul. Ca şi la Micu,lipseşteoplativul.Doarla Molnar
apareun praeteritum
tmperţecluni
oplalivi(p. 187).Foarteinteresantla Steube! este faptul
că perfeclulsimpluse numeştehi.lloriscl1es
Imperfc(:lw11,
şi poatecă denUll1irca
este .IegaUl
de întrebuinţarea
acestuitimp de prcfcrin(.ă
în naraţie.în subtitlu(p. 1(4),Stcubeconsel'ullează
că acesttimp nu este uzual(.,isl:abel'nichttibJich").
Viitorulse conjugă('u
auxiliarulil voi (p. l'04c..l05), ca în Loategramatieile
vremii(numai rvlicutreei,şi
fOrlTUI
popularăfă!'!!li iniţial).
"Tbatetimpllrilecareapar la indicativapar şi la conjunctiv,prezent,imperfect,
perfect,mai.UlUltca perfect,viitor,-:-'În terminologie
latină. Ca şi la Micu(p. :Hi),şi
la 'Steube(p.106)imperfectnl
conjunctiveste de fapt optâtivulprezen1, iar mai mllll
ca perfectulaceluiaşimod(p. 1(6) este optativulperfect.Intre cei itluinlitiaiei,.difenl
îusă transcrierea:eu aşi {i şi C!l({>si
fi foslla :Vlicu
şi Şincaişi jel! ascMfi şi JelI.ascM
Fifosl la Steube.Şi în forma de viitorconjunctiv,Steubeare asell1i\.nări
cu l'vlicllşi
Ş1ncai,
înregistrînd
forma
de exemplu,acestll
SUll{l
Cl!
de: de:'voi
fi euse
(p.fiujw.
1:37).(p. 1(6),în timp ce la MoIna!',
Aminfăţişat paralel paradigmcleseledive ale lui SLcube
prin .c.omparaţie
C\l
gramaticiletimpului,pentru a convinge,Pl de o parte, elefapLulcă Johann.Stcube,
acestau.todida,ct
germanbineintenţionatin pmpaganda
pro!'omânească,
aţost în pas Cl!
ştiinţa grama'ticiiromâneştila zi, de undeşi numeroaseleparalele.Pe de altă parte,
subliniemoriginalitatea
autoruluiin prelucrareannleriallllui,pe c.tlee11\1-1
preiaaidoma
dintr-unanunlitizvor.·
.
Dupăee înşirăacestefapte elegramatică,Steube,afişîndQ uşoarăoboseal,1,.
con...
chide: "eLartrebuie să închei, altfeldumneavoastră
primi(.iîn locuLscdsoriiogra
maUcăpI'opriu-zisă".
Am spus că faptelesalede gramatică.
au o apariţiefragmentară,
ca.şi întregans8mlJ11l1
elescrisori.AceasLa.
a fost,dealtfel;l.
şi ilHcllţiaautorului
(p.47),
lucrucare îi convenea,că<;;i
o gramatică,o istorie,o etnografiecom.pletii
ar fi necesitat
nu numaiun studiuIllaiaprofundat,dar ar fi contl'avenit
el0rinţeiciti.torilor
de a afla
cît mai multe şi mai diverse.Steubea reaJizatdeciceeaee şi-a programat,
atc şi nu unitate,fragmenteşi nu ansamblu!'i
închegate,adevăl'uri
parli'cttlare
ŞiHU
Integrale.El a Jost conştien
1.de faptul c.ăatît i-a staI. in puteri,dar atit i-a permis
şi genulde memorialistică
de călătorie,mobilşi tranzitoriuIn sine.
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