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PREFAŢĂ

Trăim un moment al rememorărilor necesare. În toamna învolburată a anului 1919, la Cluj se puneau temeliile unui institut
de cercetare unic în felul său, care va declanşa o adevărată resurecţie a studiilor lingvistice şi filologice: Muzeul Limbii Române. Actul propriu-zis de naştere fusese parafat prin Hotărârea Consiliului
Dirigent din 27 august 1919, când noile instituţii culturale şi ştiinţifice româneşti, generate în urma înfăptuirii Marii Uniri, începuseră
să fie implantate în spaţiul transilvan plin de efervescenţă identitară şi de înnoire. Decizia de înfiinţare, începând cu data de 1 octombrie 1919, fusese semnată de Valeriu Branişte, şeful Resortului Cultelor şi al Instrucţiunii Publice, fiind publicată retroactiv în „Gazeta
oficială” a Consiliului Dirigent, nr. 87, din 10 februarie 1920:
„Art. 1. Se înfiinţează cu ziua de 1 octombrie 1919 un Muzeu al
Limbei Române pe lângă Universitatea din Cluj, adăpostit în casa anume cumpărată spre acest scop de Consiliul Dirigent în Strada Elisabeta
nr. 23 şi care intră în proprietatea Universităţii române din Cluj”.

Meritele întemeierii unui asemenea edificiu destinat studierii
limbii naţionale îi revin în exclusivitate lui Sextil Puşcariu, care a
prezentat Consiliului Dirigent al Transilvaniei, Banatului şi ţinuturilor
româneşti din Ungaria planul de organizare şi de funcţionare a
acestuia. Creat pe lângă Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii Daciei Superioare (numită din 1927 Universitatea „Regele
Ferdinand I”) ca o „şcoală de studii înalte” (DR, I, p. 560), Muzeul
Limbii Române (continuat de actualul Institut de Lingvistică şi
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Istorie Literară „Sextil Puşcariu”) şi-a definit, pe parcursul unui
secol, un profil inconfundabil.
Au existat discuţii dacă data intrării în funcţiune a Muzeului
coincide cu înfiinţarea sa ori dacă acestea trebuie decalate. Într-adevăr, lucrările propriu-zise au demarat în anul următor, mai precis în 16 februarie 1920, odată cu începerea şedinţelor de comunicări, iar instalarea completă s-a petrecut în toamna anului 1921,
după eliberarea completă a imobilului, aşa cum se menţionează în
raportul administrativ publicat în buletinul „Dacoromania” (ibidem). Faptul nu este deloc în măsură să deturneze momentul aniversar, intrat în tradiţia timpurie a lumii universitare şi academice
clujene. Într-un articol din presa culturală a timpului, un apropiat
al Muzeului consemna:
„La 12 martie 1929 era adunată în casa aşezată în mijlocul grădinilor, din strada Elisabeta din Cluj, pentru a serba aniversarea de 10
ani de la înfiinţarea Muzeului Limbii Române, pleiada de filologi români, cărora le place să se numească «muzeiştii». În adevăr, a trecut
un deceniu de când a luat fiinţă acest institut, şi toţi cei care au lucrat
pentru ca el să poată deveni ceea ce este astăzi pot să privească cu
mulţumire în urmă la roadele pe care munca lor neobosită le-a dat”
(Manoilescu 1930, p. 85).

Intervenţia fiicei lui Puşcariu, lexicografa Lia Manoilescu,
deschide, de fapt, seria evocărilor dedicate împlinirii unui deceniu
de la fondarea Muzeului. Luându-se ca reper incontestabil anul
1919, aniversările s-au succedat, astfel, la cifre rotunde, până în
zilele noastre. De altfel, marile momente ale istoriei (să ne gândim,
în primul rând, la actul de la 1 Decembrie 1918) sunt celebrate
pornind de la promulgarea lor legislativă, chiar dacă implementarea noilor structuri a mai durat o perioadă de timp. În cazul
Muzeului, exista încă o premisă a continuităţii, şi anume faptul că
Sextil Puşcariu fusese însărcinat de Academia Română, încă din
anul 1906, cu alcătuirea Dicţionarului limbii române, după încercările
eşuate ale lui A. T. Laurian şi I. C. Massim, urmate de cele ale lui
B. P. Hasdeu şi ale lui Al. Philippide. Tema principală de cercetare a
precedat, prin urmare, constituirea infrastructurii propriu-zise, iar
preluarea de ştafetă de la Cernăuţi la Cluj a decurs firesc, fără
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sincope mari, odată cu inaugurarea Universităţii şi afilierea
Muzeului la catedra de specialitate.
Ideea creării unui asemenea laborator de cercetare profundă şi
sistematică a limbii române îl preocupa de mai mult timp pe profesorul cernăuţean cu rădăcini ardelene, aşa cum se destăinuia el însuşi într-o pagină memorialistică. Aflat pe frontul din Italia, în iarna
anului 1917, atunci când se lăsa „pradă visurilor pentru viitor”, el
întrezărea, cu simţ vizionar, întreaga configuraţie a ctitoriei sale:
„Când va fi gata Dicţionarul, aş vrea să mai am numai cinci ani de
putere de muncă ca să pun la cale acea instituţie, ce mi se pare una
din cele mai frumoase şi care ar fi menită să îndepărteze toate greşelile şi să umple toate lacunele lucrării prezente. Ea s-ar numi «Muzeul Limbii Române». Mi-ar ajunge patru colaboratori pentru el”
(Puşcariu 1978, p. 190). Desigur, era vorba de un proiect abia demarat, fără tradiţie, imaginat minimal, dar care avea toate şansele să fie
transpus în realitate. Însăşi „împărecherea” cuvintelor „muzeu” şi
„limbă” părea şocantă atunci, cum mărturiseşte tot memorialistul
(ibidem, p. 536), nemaiîntâlnită, deşi paternitatea alăturării lor era
revendicată şi de alţi lingvişti. Colegul rămas anonim, evocat de
Puşcariu în Memorii (ibidem), nu era altul decât Iosif Popovici, foneticianul neintegrat în colectivul clujean. Acesta din urmă făcea caz în
lucrarea sa Ortoepia şi fonetica de un memoriu ce urmărea tocmai
înfiinţarea unui „muzeu” de acest gen, mai restrâns însă, adecvat
preocupărilor sale „fonografice”, pe care l-ar fi trimis Astrei la începutul anului 1905 (Popovici 1923, p. 66–70). Cert este că Puşcariu
şi-a asumat noua construcţie umanistă ca pe o operă de suflet,
gândită până în cele mai mici detalii, un centru de cercetare menit să
revitalizeze în totalitate studiul şi cultivarea limbii române.
Cel care şi-a legat numele de această ctitorie fără egal a filologiei româneşti devenise deja, la acea dată, o autoritate. Deşi abia
trecuse de 40 de ani, Puşcariu se remarcase printr-o mare deschidere
înspre curentele lingvistice şi de idei novatoare, ceea ce îi conferise o
recunoaştere de necontestat în mediile universitare europene. Format la şcoala celebrului romanist Wilhelm Meyer-Lübke, reuşise, în
1904, cu sprijinul acestuia, să pună bazele primului Seminar de
limbă română de pe lângă Universitatea din Viena, după ce îşi
dăduse doctoratul în 1899. Este suficient să amintim una dintre
operele sale capitale pentru romanistică şi lexicografie, apărută în
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1905, la Heidelberg (şi republicată în 1975), Etymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache. I. Lateinisches Element, un valoros dicţionar etimologic al elementelor latine din limba noastră, distins de
Academia Română cu Premiul „Ion Heliade-Rădulescu”. Se adaugă
colaborările sale asidue, încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea, la
publicaţii străine de referinţă precum „Jahresbericht des Instituts
für rumänische Sprache zu Leipzig” (unde debutează în 1898 cu
studiul monografic Der Dialekt des oberen Olthales/Dialectul de pe valea
superioară a Oltului), „Literaturblatt für germanische und romanische Philologie”, „Zeitschrift für romanische Philologie”, „Kritischer Jahresbericht über die Fortschritte der romanischen Philologie” sau „Zeitschrift für vergleichende Literaturgeschichte”.
Fondat, aşadar, în 1919, după planul conceput de iniţiatorul
său, devenit, în acelaşi timp, şi întâiul rector al noii Universităţi clujene, Muzeul se constituise în jurul câtorva jaloane esenţiale, obiective enunţate metodic, menite să fundamenteze viitoarele sinteze:
adunarea şi prelucrarea ştiinţifică a materialului lexicografic din
toate timpurile şi din toate zonele locuite de români; redactarea
unor lucrări privitoare la unificarea limbii literare şi a terminologiei
de specialitate; trezirea „interesului obştesc” pentru studiul şi cultivarea limbii române; pregătirea şi formarea unor filologi români.
Operaţiile concrete avute în vedere sunt fixate cu aceeaşi rigurozitate: sistematizarea materialului lexicografic al limbii române; constituirea unei biblioteci de profil; iniţierea unor cercetări dialectale şi
lexicografice, pe baza unor anchete directe şi a unor chestionare; publicarea unor monografii, dicţionare speciale, glosare, studii, bibliografii, precum şi a unei reviste de specialitate. Cuvântul de ordine
era conlucrarea. O parte dintre aceste deziderate prevăzute în „statutele” Muzeului au fost lansate şi în editorialul primului număr al
revistei „Dacoromania”, sub semnătura lui Sextil Puşcariu1.
Muzeul Limbii Române s-a impus în scurt timp drept „cel mai
autentic institut de cercetări în sensul nostru de astăzi”, după expresia de mai târziu a lui Iorgu Iordan (Iordan 1978, p. 105), iar nu
În articolul-program Muzeul Limbei Române, publicat în DR, I, 1920–1921,
p. 1–8, datat la sfârşit 25 aprilie, sunt prezentate şi comentate, printre altele, paragrafele 2–4 din Hotărârea de înfiinţare. Restul, respectiv art. 5–12, expuse numai
în „Gazeta oficială”, [III], 1920, nr. 87, 10 februarie, p. 2–3, se referă la chestiuni de
organizare şi salarizare.
1
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întâmplător, la Expoziţia Universală Internaţională de la Bruxelles
din 1935, i se decerna Diploma de onoare pentru munca de cercetare. Noua instituţie va deveni, în primul rând, atelierul privilegiat
de elaborare a Dicţionarului limbii române (DA), după ce Sextil
Puşcariu, aflat încă la Universitatea din Cernăuţi, se implicase cu
toată dăruirea sa în această întreprindere lexicografică monumentală, reuşind să publice deja, în 1913, primul tom din literele A–B.
Mutându-se la Cluj, el se va dedica total „operei principale” a vieţii
sale (Puşcariu 1968, p. 335), coagulând în jurul său un nucleu divers,
însă inimos de filologi, constituit, încă de la început, din Constantin
Lacea şi Theodor Capidan, în principal, care efectuau întâia
redacţie, cu colaborarea, în diferite etape, a lui Dumitru Evolceanu
(în prima fază, până în 1914), Nicolae Drăganu, Teodor Naum,
Ştefan Paşca, Ion A. Rădulescu-Pogoneanu, Al. Procopovici, Lia
Manoilescu-Puşcariu, Constantin C. Diculescu, alături de Dimitrie
Macrea, H. Lolliot, Yves Auger (aceştia doi, succesiv, pentru traducerea în franceză a termenilor), Petre Grimm, Ipolit Tarnavschi,
Silvia Bălan, Aurel Vasiliu, Zorica Laţcu (viitoarea Maică Teodosia),
Vica Procopovici, Gh. I. Biriş (alias Radu Brateş) sau N. TcaciucAlbu, nume mai mult sau mai puţin cunoscute, dar care şi-au consacrat o parte a carierei lor Dicţionarului Academiei, unii dintre redactori fiind menţionaţi în prefeţele fiecărui volum. Revizorul general
era, bineînţeles, Sextil Puşcariu, toate articolele redactate trecând
„prin mâna lui, spre a fi completate, întregite şi modificate, adesea
în întregime” (Puşcariu 1934, p. 1).
Câţiva colaboratori au fost atraşi de amploarea proiectului,
dar s-au retras, copleşiţi, după un timp. Astfel, după ce, în 29 iunie
1924, Iorgu Iordan îi scria de la Iaşi entuziasmat lui Puşcariu că
acceptă să lucreze la Dicţionar, după numai doi ani părăseşte corabia, mărturisind apoi că nu l-a captivat prea mult munca migăloasă din acest sector (Pavel 2015, p. 331–333).
Dicţionarul focaliza toate energiile. Într-o comunicare ţinută la
Academia Română în 4 iunie 1926, Puşcariu reamintea că Muzeul
„a fost contemplat de la început ca un institut de colaborare pentru
Dicţionarul Academiei” (Puşcariu 1926, p. 228). Operă colectivă de
excelenţă, dicţionarul-tezaur a captat interesul majorităţii membrilor permanenţi sau temporari ai Muzeului. Chiar dacă nu erau
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angajaţi efectiv în extragerea de fişe pentru citate sau în redactare,
aceştia participau la realizarea marelui dicţionar în mod indirect,
prin intermediul notelor lexicale şi etimologice, prezentate în şedinţele săptămânale de comunicări şi publicate, apoi, în „Dacoromania”, aspect în care strălucea, mai ales, Vasile Bogrea. Timp de
peste patru decenii, până în 1949, Sextil Puşcariu şi echipa sa au
publicat peste 3 000 de pagini, înglobând 60 000 de cuvinte şi variante, respectiv segmentele de litere A–B, C, D–de, F–L (lojniţă),
prinzând contur „una dintre culmile lexicografiei naţionale” (Seche
1969, p. 72). Conceput ca un dicţionar istoric şi general, lucrarea cuprindea atât cuvinte vechi (atestate în texte), apoi, în aceeaşi măsură,
pe cele populare şi regionale, cât şi termeni recent intraţi în limbă, în
special cei tehnici. În Raport către Comisiunea Dicţionarului, schiţat
mai întâi în decembrie 1906, preluat ca introducere la primul tom,
Puşcariu face un excurs complex privind modul în care a fost adunat şi selectat materialul lexical, stabilirea listei de cuvinte, alegerea
extraselor din textele literare, ca şi din alte surse şi epoci diferite,
urmate de definirea cuvintelor şi indicarea etimologiei. Precizările
sale sunt elocvente pentru criteriile care stau la baza lucrării, după
cum reiese doar din două contexte scurte: „Cuvintelor populare am
căutat a le da un loc cât mai nerestrâns, căci ele sunt adevărate
elemente ale dicţionarului limbii române, în ele se oglindeşte geniul
limbii noastre” (Puşcariu 1913, p. XVI). După care insistă: „În asemenea împrejurări, neologismele trebuie primite fără rezerve, căci
ele completează limba” (ibidem, p. XX), deschidere pe care o va reafirma mult mai pregnant în anii următori, acceptând să acorde termenului neologic „un loc din ce în ce mai mare” în dicţionar, alături
de cuvântul regional (Puşcariu 1934, p. 1). Conştient că nu poate realiza un „dicţionar ideal”, profesorul clujean era convins că într-o
viitoare ediţie vor fi depăşite „şovăielile” prezente, atât prin adoptarea unei ortografii mai coerente, cât, mai ales, prin extinderea materialului ilustrativ din operele literare şi a celui cules din limba vorbită. Datorită vicisitudinilor vremurilor, lucrarea a rămas, aşadar,
nefinalizată, trecând pe umerii generaţiilor care au urmat.
Cea de-a doua coordonată ştiinţifică de anvergură a institutului fondat şi condus de Sextil Puşcariu a fost alcătuirea unui atlas
lingvistic general al limbii române. În prealabil, au fost întocmite şi
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lansate opt chestionare tematice pentru anchetele indirecte, prin corespondenţă: I. Calul (1922); II. Casa (1926); III. Firul (1929); IV. Nume
de loc şi nume de persoană (1930); V. Stâna, păstoritul şi prepararea laptelui (1931); VI. Stupăritul (1933); VII. Instrumente muzicale (1935); VIII.
Mâncări şi băuturi (1937). Cele 1 598 de chestiuni, formulate de S.
Puşcariu, împreună cu alţi colaboratori, între care Sever Pop, Ştefan
Paşca, Ion Chinezu, Petre Coman şi Augustin Bena, au fost organizate pe domenii, furnizând o bază inestimabilă de documentare,
atât pentru atlase, cât mai ales pentru dicţionarul-tezaur. Prin acest
gen de anchete indirecte, se dorea să se salveze „comoara de cuvinte, de expresii şi de împărecheri fericite de vorbe, pe care strămoşii noştri ne-au lăsat-o şi pe care părinţii noştri au desăvârşit-o în
toate regiunile locuite de români” (Chest. MLR, I, p. 3). Impactul lansării primului Chestionar, în noiembrie 1922, a fost pe măsura aşteptărilor, fiind obţinute în câţiva ani 670 de răspunsuri (DR, V, p. 904).
Respondenţii deveneau imediat membri corespondenţi ai Muzeului.
Semnificativă pentru reacţia cărturarilor la acest demers este intervenţia lui Lucian Blaga, în ziarul clujean „Patria”, unde notează:
„Îndemnăm şi din parte-ne cu toată căldura pe cititorii noştri să
contribuie după putinţă la adunarea acestui material nepreţuit al limbii româneşti. Cei care n-au primit chestionarul îl pot cere cu o corespondenţă de la Muzeul Limbii Române. Opera ce se săvârşeşte aici e
pentru toate vremile şi cine nu e mândru să pună o cărămidă în marea
zidire?” (Blaga 1923, p. 1).

Aceasta era cea de-a treia anchetă majoră pe teren realizată
prin corespondenţi, după cele iniţiate de B. P. Hasdeu şi Nicolae
Densuşianu în ultimele decenii ale secolului al XIX-lea. S-au fundamentat, astfel, premisele unor cercetări dialectale riguroase, care
nu au întârziat să-şi arate roadele. Conştient însă de limitele chestionarelor indirecte, şeful de şcoală Sextil Puşcariu optează, după
modelele similare aplicate deja în Franţa sau în Italia şi Elveţia,
pentru tipul de documentare directă în vederea unui atlas lingvistic de autor, dar cu două anchete paralele. Gândit deci în cele mai
mici amănunte tot de ctitorul Muzeului, Atlasul lingvistic român a
fost pus exemplar în practică de doi dialectologi de excepţie, Sever
Pop şi Emil Petrovici, ultimul ajutat, pentru dialectele suddunărene, de Ştefan Paşca şi de Theodor Capidan. Astfel, au fost efec-
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tuate, între anii 1930 şi 1938, în paralel, 389 de anchete directe cu
ajutorul a două chestionare, cu o reţea de puncte complementare,
respectiv 301 puncte (însă 309 anchete) pentru Atlasul lingvistic
român, Partea I (ancheta Sever Pop) şi 88 puncte pentru Atlasul
lingvistic român, Partea a II-a (ancheta Emil Petrovici).
De reţinut că Sever Pop a mai efectuat, la sugestia lui
D. Caracostea, anchete cu scriitori specifici pentru cele trei provincii:
Mihail Sadoveanu, Ion Al. Brătescu-Voineşti şi Ion Agârbiceanu.
Deşi se preconizase să apară zece volume din atlase — şase din
ALR I, dintre care cinci volume cu hărţi şi unul cu material necartografiat, în transcriere literarizată, precum şi patru volume din
ALR II —, au apărut succesiv, între 1938–1943, doar două volume
mari şi două volume mici din ancheta lui Sever Pop, cel dintâi distins cu Premiul Societăţii de Lingvistică din Paris, şi, respectiv, trei
volume din ancheta lui Emil Petrovici (un volum mare, un supliment cu termeni consideraţi obsceni şi un volum mic), împreună
cu un volum de Texte dialectale. Ceea ce s-a impus în atenţia specialiştilor este faptul că volumelor mari le corespunde câte un volum
sintetic, cu hărţi colorate, denumite Micul Atlas lingvistic român
(ALRM I şi II), care cuprinde chestiuni de fonetică, morfologie şi
lexic, această modalitate de lucru fiind considerată „inovaţia cea
mai utilă adusă de români” (Tagliavini 1977, p. 26).
Atlasul a avut, într-adevăr, un ecou puternic în lumea ştiinţifică europeană, ceea ce îl determina pe romanistul şi dialectologul
elveţian Karl Jaberg să noteze imperios:
„Nicio bibliotecă publică cu profil ştiinţific care ia în serios punerea la dispoziţie a mijloacelor fundamentale de cercetare şi niciun
institut de romanistică cu suficientă credibilitate nu va dori să se dispenseze de această lucrare, care conferă noi direcţii imaginii geolingvistice a Europei, ne lărgeşte perspectiva şi adânceşte înţelegerea”
(Jaberg 1940, p. 50–51)2.
2 Iată pasajul din „Vox Romanica” în original: „Keine öffentliche wissenschaftliche Bibliothek, die es mit der Bereitstellung der grundlegenden Forschungsmittel ernst nimmt, und kein romanisches Seminar, dem genügende
Kredite zur Verfügung stehen, wird das Werk entbehren wollen, das dem sprachgeographischen Bild von Europa neue Züge verleiht, unsern Blick weitet und
unsere Einsicht vertieft”.
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Alături de cele două direcţii prioritare de cercetare, lexicografia şi geografia lingvistică, s-au abordat şi noi teme, deloc marginale, precum Onomasticonul şi Toponomasticonul românesc, cu
participarea lui Ştefan Paşca, proiecte la care se va asocia şi Nicolae
Drăganu. O secţie bibliografică, având ca obiectiv realizarea unui
indice general, a devenit deosebit de activă în această perioadă, adăugându-i-se, din mai 1930, Arhiva de Folclor, animată de Ion
Muşlea. Cu toate că nu a prevalat între temele instituţionalizate de
cercetare, istoria literară s-a impus ca o coordonată a preocupărilor
muzeiştilor, atraşi în special de literatura veche. Sunt citabile, în
această privinţă, Istoria literaturii române, I. Epoca veche (1920/1921),
a lui Sextil Puşcariu (reeditată în 1930 şi 1936)3, apoi Histoire de la
littérature roumaine de Transylvanie des origines à la fin du XVIIIe siècle
(1938), a lui Nicolae Drăganu, dar şi câteva dintre studiile sale din
buletinul Muzeului: Un fragment din cel mai vechi Molitvenic românesc
(DR, II, p. 254–326), Manuscrisul Liceului Grăniceresc „G. Coşbuc” din
Năsăud şi săsismele celor mai vechi manuscrise româneşti (DR, III,
p. 472–508), Mihail Halici (DR, IV, p. 77–168). Tot în revistă, Ştefan
Paşca scrie despre catehismul Pânea pruncilor, apărut la Bălgrad, în
1702 (DR, X, partea a II-a, p. 319–329), dar exemplară rămâne ediţia
critică pe care acesta a alcătuit-o, intitulată O tipăritură munteană
necunoscută din secolul al XVII-lea. Cel mai vechi Ceaslov românesc
(1939). Au activat în cadrul Muzeului şi alţi istorici literari cunoscuţi, între care Ion Breazu, care publică în revistă prima parte a studiului despre Literatura „Tribunei” (1884–1895) (DR, VIII, p. 1–111),
criticul literar şi bibliograful Ion Chinezu sau bibliograful, prin
excelenţă, N. Georgescu-Tistu, „muzeişti devotaţi”, cum îi consideră fondatorul instituţiei (Puşcariu 1978, p. 543). Li se adaugă
comparatistul G. Oprescu, autorul unui percutant studiu despre
raporturile lui I. Heliade-Rădulescu cu Franţa (DR, III, p. 1–128).
S-a ataşat grupării, mai apoi, şi ideologul literar D. Popovici, veri3 Pentru diversitatea exegezelor literare ale lui Puşcariu, amintim doar câteva titluri din perioade diferite: Henrik Ibsen (studiu critic), publicat în foileton în
„Familia”, începând cu nr. 19 din 11/23 mai 1897; Iubirea la Alecsandri, în
„Luceafărul”, Sibiu, XIII, nr. 8, 16 aprilie 1914, p. 221–230; Dinicu Golescu şi epoca
sa, în „Societatea de mâine”, VII, nr. 23–24, 1–15 decembrie 1930, p. 421–424;
Poezia şi drama lui Lucian Blaga, în RFR, II, 1935, nr. 8, p. 338–352.
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tabil creator de şcoală (prezent în revistă cu lecţia sa inaugurală
despre Evoluţia concepţiei literare a lui G. Bogdan-Duică şi cu două
recenzii, începând cu vol. IX, 1936–1938). Acesta nu s-a integrat
însă mişcării propriu-zise, fiind preocupat de înfiinţarea propriului Institut de Istoria Literaturii Române, după cum afirmă în prefaţa primului volum din „Studii literare” (Popovici 1942, p. VII).
Sporadic, sunt prezenţi în primele numere ale „Dacoromaniei”
profesorii maghiari Bitay Árpád, interesat de literatura română
medievală şi premodernă, şi Kristóf György, istoric literar şi
folclorist.
Observăm, aşadar, din această retrospectivă, faptul că, legat
de Muzeu, s-a vehiculat un derivat, puţin neobişnuit, care s-a impus firesc în epocă şi la care am apelat deja: muzeiştii. Au gravitat
în jurul Muzeului, prin urmare, o pleiadă de cercetători din mai
multe generaţii (trei, după unele opinii), unii doar temporar, alţii
devenind „muzeişti credincioşi” (ibidem, p. 537), care au dat nobleţe cercetărilor filologice. Portretele pe care le schiţează simpatetic
memorialistul surprind cu acuitate trăsătura dominantă a colaboratorilor săi, începând cu „scrupulosul” Nicolae Drăganu, continuând cu eruditul „scânteietor” Vasile Bogrea (pe care regretă că nu
a reuşit să-l atragă efectiv la munca dicţionarului), alături de cei
mai fideli, Constantin Lacea şi Theodor Capidan, sau de „ingeniosul” romanist George Giuglea, care va sugera pentru atlase un sistem de transcriere bazat pe alfabetul românesc, prin utilizarea
unor semne diacritice. La fel, discipolul şi urmaşul său la conducerea Muzeului, Alexe Procopovici, era un „muzeist cu tot sufletul”
(ibidem, p. 541), susţinut fără reţinere de mentorul său, cu toate animozităţile pe care le produsese în cercurile din Capitală. Ultimii
şase lingvişti amintiţi ar fi şi pilonii primei generaţii de muzeişti,
cea de aur, urmată îndeaproape de o a doua generaţie, la fel de valoroasă, constituită, în principal, din Sever Pop, Emil Petrovici,
Ştefan Paşca, Ion Breazu, Ion Chinezu sau Ion Muşlea, autorii
celorlalte lucrări de notorietate ale Muzeului. Dacă prima generaţie de muzeişti ar fi cea a Dicţionarului, a doua se confundă cu
atlasele şi cu anchetele dialectale, onomastice sau folclorice.
Galeria muzeiştilor ar putea fi completată apoi cu doi germanişti, veteranul Gustav Kisch, un fin toponomast, totodată, şi Ion
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Gherghel, prezent între colaboratorii revistei (menţionat şi ca redactor în prefaţa DA, Tomul I, Partea II, C), sau cu clasiciştii Ştefan
Bezdechi (de reţinut recenzia sa la Balkanphilologien al lui
Kr. Sandfeld, din DR, IV, partea a II-a) şi Teodor Naum, traducătorul din Teocrit, Virgiliu şi Tacit, dar şi „revizorul stilistic” al dicţionarului, cu care Puşcariu va scoate împreună, în 1932, un
Îndreptar şi vocabular ortografic, reeditat de cinci ori. Pentru o
perioadă, s-a alăturat grupului cernăuţeanul Leca Morariu, considerat „de mare ajutor la primele lucrări de organizare sau ca secretar al şedinţelor” (Puşcariu 1978, p. 541), care îşi va susţine, în
1921, sub îndrumarea profesorului, şi teza de doctorat intitulată
Morfologia verbului predicativ român. Nu pot fi ocoliţi „boemul” anglist Petre Grimm, activ în revistă încă de la primul volum, însă a
cărui activitate pare să se fi „consumat în cea mare parte oral”
(Popovici 1948, p. 363), sau italienistul Giandomenico Serra, semnătura celui de-al doilea fiind regăsită în 11 dintre cele 13 tomuri
ale „Dacoromaniei”, lucrări încadrate de Ştefan Paşca, pe bună
dreptate, în „nucleul ştiinţific clujean” (DR, VII, p. 395). Muzeul a
atras în jurul său specialişti şi din alte domenii. Multă vreme, a fost
nelipsit de la şedinţele de comunicări istoricul şi arheologul
Constantin Daicoviciu, custode bibliotecar la Muzeu la început
(AUC, III, 1922–1923, p. 125), după care semnează scurte notiţe etimologice şi recenzii în revistă, astfel că prezenţa sa într-un tablou
comemorativ al muzeiştilor din 1937 nu poate fi socotită conjuncturală. La fel, vor pendula în jurul Muzeului şi al revistei botanistul
Alexandru Borza, medicul Valeriu Bologa, etnologul Romulus Vuia,
istoricul Silviu Dragomir şi epigrafistul filolog I. I. Russu (autor al
studiului Cuvinte autohtone în limba română din DR, XI, 1948). În
fine, în generaţia a treia de muzeişti propriu-zişi — luând ca reper
colaborările la ultimele volume ale publicaţiei —, şi-ar găsi locul
nume precum cel al preparatorului-custode Dimitrie Macrea (care
debutează cu un articol „mărunt” despre rotacism încă din vol.
VII, 1931–1933), devenit apoi monograful muzeiştilor, urmat de
Vladimir Drimba, Mircea Zdrenghea, Romulus Todoran, Liviu
Onu, Iosif Pervain (alias I. Verbină) sau Ioan Pătruţ, aceştia din
urmă fiind contemporani cu noi.
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Care erau deci criteriile după care se putea conferi statutul
de muzeist? S-ar părea că acceptarea în această grupare eclectică,
dar solidă, nu era rezultatul unui examen sever. O comunicare
prezentată la şedinţele de luni, mutate apoi marţi seara, chiar o
simplă intervenţie în cadrul discuţiilor înfocate din jurul unei comunicări păreau să se soldeze cu intrarea autorilor lor în acest club
select de savanţi. Totuşi, autenticul muzeist era validat, în prima
instanţă, de colaborarea la marile opere lingvistice ale Muzeului, la
care se adăuga, în mod facultativ, faptul de a publica în „Dacoromania”. Reflectând pulsul Muzeului, întrunirile săptămânale deveniseră un ferment de dezbatere ştiinţifică, un eveniment în viaţa
academică a Clujului, despre oportunitatea şi ecoul cărora Sextil
Puşcariu spunea, la dispariţia lui Nicolae Drăganu:
„Am profitat unul de altul prin criticile reciproce, acerbe uneori, spirituale de cele mai multe ori, niciodată însă amărâte, căci spiritul de critică nu izvora niciodată din plăcerea de a distruge, ci din dorinţa de a completa, iar bucuria pentru descoperirea altuia era totdeauna mai mare decât ispita de a persista într-o eroare. În această atmosferă s-a putut dezvolta acea adevărată emulaţie între noi, care a produs volumele «Dacoromaniei» şi cele publicate de cei mai mulţi dintre
noi la Academia Română” (DR, X, p. 6).

Referinţele pe parcursul acestor pagini la „Dacoromania”,
buletinul Muzeului, nu au fost puţine, aceasta confundându-se, în
multe privinţe, cu instituţia propriu-zisă. Considerată, pe drept
cuvânt, „cea mai mare şi mai importantă revistă românească de
lingvistică dintre cele două războaie mondiale” (Macrea 1957,
p. 17), publicaţia şi-a creat, între 1920/1921–1948, prin cele 11
volume (respectiv 13 tomuri masive) apărute, însumând aproximativ 9 000 de pagini, o carte de vizită impresionantă. Nu pot fi
ignorate nici cele zece volume din Biblioteca „Dacoromaniei”, apărute
între 1923–1949, având ca autori pe G. Bogdan-Duică, Augustin
Bena, Emil Precup, G. D. Serra, Ştefan Binder, A. Procopovici,
Nicolae Drăganu, Emil Petrovici, Ion Breazu, Romulus Todoran.
Revista îşi propunea, în mod programatic, să publice materiale
„mai ales de natură metodică şi principiară” (DR, I, p. 7), fiind incluse studii extinse, note sau articole „mărunte” îmbrăţişând majo-
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ritatea ramurilor lingvisticii (lexicologie, dialectologie şi geografie
lingvistică, istoria limbii, onomastică, lingvistică generală, gramatică, fonetică şi fonologie, formarea cuvintelor, semantică) şi filologiei, iar sporadic şi cercetări de istorie şi critică literară, istoria
culturii sau de etnografie şi folclor. Recenziile se impun prin amploarea, diversitatea şi spiritul incisiv pronunţat, multe nefiind numai nişte simple prezentări, capul de afiş deţinându-l cele semnate
de Vasile Bogrea, Theodor Capidan sau Nicolae Drăganu. În vol.
VII, 1931–1933, de exemplu, sunt publicate 106 recenzii. Informaţiile bibliografice asupra scrierilor de lingvistică, filologie şi de istoria literaturii, publicate în ţară şi în străinătate între anii 1921 şi
1944, sunt prezentate în cadrul unei rubrici aparte, apărută sub
diferite titluri pe parcurs („Revista periodicelor”, „Bibliografia periodicelor”, „Bibliografia publicaţiilor”, „Bibliografia publicaţiilor
privitoare la limba română”), un instrument de lucru indispensabil
în care scrierile de specialitate sunt înregistrate analitic. Începând
din vol. IV, partea a II-a, Sextil Puşcariu deschide o rubrică personală, „Pe marginea cărţilor”, un jurnal de lectură fragmentar, „impresionist”, dar antrenant, devorator a sute de titluri din filologia
românească şi universală apărute în decursul unui an. Între colaboratori întâlnim, alături de autorii români consacraţi sau în curs de
afirmare, dar care au trecut, de regulă, prin filtrul şedinţelor periodice de comunicări, câteva somităţi ale lingvisticii de atunci, precum
W. Meyer-Lübke, Leo Spitzer, Petar Skok, Carlo Tagliavini. În plus,
revista îşi trecuse în palmares, din 1926, premiul Societăţii de Lingvistică din Paris pentru „cea mai bogată publicaţie de limbă romanică”.
Constatăm acum, în prag de centenar, că fiecare dintre vectorii de cercetare ştiinţifică trasaţi atunci — Dicţionarul, Atlasul,
„Dacoromania” — au fost preluaţi şi amplificaţi de generaţia actuală. Continuitatea în planul cercetării fundamentale, respectiv în
cel al studierii limbii şi a literaturii române, confirmă, în ultimă instanţă, intuiţiile excepţionale pe care un ctitor de şcoală de talia lui
Sextil Puşcariu le-a avut cu un secol în urmă.
O încheiere potrivită pentru acest excurs istoriografic aniversar mi se pare a fi însă reproducerea unei scrisori inedite adresate
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lui Puşcariu de Hugo (Ernst Mario) Schuchardt în 1922, în care
face un adevărat elogiu revistei clujene. Menţiunea epistolară a celebrului lingvist german este cea mai bună recunoaştere a prestigiului câştigat în scurt timp de Muzeul Limbii Române şi de
„Dacoromania”: „Acum, într-adevăr, există o Românie Mare şi din
perspectiva ştiinţei”. Iată traducerea întregului text4:
„Graz, 28 febr. 1922
Iubite coleg şi prieten!
Fiindcă în ultimele săptămâni am fost prins cu o scrisoriadă nesfârşită şi ameţitoare (exacerbată de o corectură lungă şi dificilă), nu
mai ştiu în momentul acesta când ţi-am scris ultima dată ori dacă
ţi-am adus cuvenitele mulţumiri. Acum, în orice caz, cum zice o zicală
nemţească: cusut de două ori, ţine mai bine. Abia în zilele din urmă
am ajuns să mulţumesc Academiei dumitale (pe al cărei preşedinte
actual cred că l-am întâlnit cândva la Mehadia) pentru minunatele-i
din toate punctele de vedere urări. Mi-a fost în minte, de bună seamă,

4 Redăm scrisoarea în original, aflată în Arhiva Sextil Puşcariu de la Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu” din Cluj:
„Graz, 28 Febr. 1922
Lieber Kollege und Freund!
Während der letzten Wochen durch eine massenhafte und verwirrende
Briefschreiberei (verschärft durch eine lange, schwierige Korrektur) in Anspruch
genommen, weiß ich in diesem Augenblicke nicht wann ich Ihnen zum letzten
Mal geschrieben und ob ich Ihnen meinen pflichtschuldigen Dank ausgesprochen
habe. Nun, auf jeder Fall: wie ein deutsches Sprichwort sagt, zweimal genäht,
hält besser. Erst in den letzten Tagen bin ich dazu gekommen Ihrer Akademie
(deren jetzigen Präsidenten ich einst in Mehadia kennen gelernt zu haben glaube)
für ihren in jeder Hinsicht wunderschönen Glückwunsch zu danken. Dabei habe
ich natürlich auch der wertvollen Beilage: Din perspectiva dicţionarului gedacht.
Aber das darf mich nicht davon abhalten, dem Verfasser persönlich meinen Dank
auszudrücken, und nicht bloß diesen, sondern auch meine Bewunderung, und
nicht bloß dafür, sondern für alles was Sie in der letzten Zeit geschaffen haben.
Leider habe ich, besonders meiner Augen wegen, von von diesem Reichtum nur
erst einen keinen Teil genießen kommen. Aber schon ein Durchblättern der
Dacoromania wie ich es gestern vornahm, lässt mich erkommen welche fruchtbare
Initiative, welche weite Umblick sich hier offenbar. Ja wahrlich nun gibt es auch
im wissenschaftlichen Sinn ein Großrumänien!
Mit herzlichem Gruß,
Ihr ergebener,
M. Schuchardt”.
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şi minunata anexă: Din perspectiva dicţionarului. Asta însă nu mă
opreşte de la a aduce personal mulţumirea mea autorului, şi nu numai
mulţumirea, ci şi admiraţia, nu numai pentru acesta, dar şi pentru tot
ce ai creat în ultima vreme. Din nefericire, mai cu seamă din cauza
văzului, din toată mulţimea creaţiilor dumitale am apucat să mă bucur
numai de o parte. Dar de cum mi-am îngăduit răgazul să răsfoiesc ieri
„Dacoromania”, m-a cuprins mirarea faţă de ce elan rodnic, ce perspectivă largă se vădesc într-însa. Acum, într-adevăr, există o Românie Mare
şi din perspectiva ştiinţei!
O cordială salutare,
Al dumitale fidel,
M. Schuchardt”.
*
Notă asupra ediţiei. Antologia de faţă, dedicată centenarului Muzeului Limbii Române, reuneşte 68 de studii şi articole, mai vechi sau mai
noi, apărute de-a lungul timpului, mai exact între anii 1921–2015, semnate de lingvişti, istorici literari, istorici sau etnologi români din toate generaţiile, diverşi autori care surprind atât profilul instituţiei întemeiate în
1919, cât şi figurile celor care au însufleţit-o: fondatorul şi muzeiştii. Selecţia materialelor este, prin forţa împrejurărilor, subiectivă, întrucât nu
am avut în vedere să epuizăm evocările şi contribuţiile pe această temă, ci
doar să conturăm liniile definitorii ale unui model cultural. Ne-a captat
atenţia, în mod firesc, nucleul dur, animatorii prin excelenţă, a căror traiectorie intelectuală şi ştiinţifică s-a identificat cu Muzeul şi care au creat lucrările sale emblematice. Alături de Sextil Puşcariu, sunt comentaţi sau
portretizaţi Ştefan Bezdechi, Vasile Bogrea, Ion Breazu, Theodor Capidan,
Ion Chinezu, Nicolae Drăganu, George Giuglea, Constantin Lacea, Ion
Muşlea, Teodor Naum, Ştefan Paşca, Emil Petrovici, Sever Pop şi Alexe
Procopovici. Despre S. Puşcariu am ales 24 de comentarii, iar despre ceilalţi muzeişti între 2 şi 5 articole. Portretele foto, provenite din arhiva
Institutului „Sextil Puşcariu”, completează această culegere. Trebuie să
recunoaştem că pentru alţi muzeişti, posibil de antologat, materialele care
le-au fost consacrate nu ni s-au părut semnificative. O ediţie viitoare ar
putea compensa acest gol. Totuşi, nu putem să nu subliniem că unele
încercări monografice despre Sextil Puşcariu şi Muzeul Limbii Române
sunt precare, depăşite sau editate necorespunzător.
Sumarul a fost structurat, aşadar, în trei secţiuni: I. Muzeul;
II. Ctitorul: Sextil Puşcariu; III. Muzeiştii. În cadrul fiecărui compartiment,
articolele au fost ordonate cronologic, iar muzeiştii, alfabetic. În sumarul
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propriu-zis am notat, în paranteză, data primei publicări, iar la finele articolului se indică locul apariţiei, precum şi reeditările ulterioare. Revistele
din care am preluat articolele sunt următoarele: „Dacoromania”, serie
veche, „Boabe de grâu”, „Gând românesc”, „Luceafărul” (Timişoara),
„Revista Fundaţiilor Regale”, „Ţara Bârsei”, dintre publicaţiile interbelice,
precum şi „Cercetări de lingvistică”, „Limba română”, „Studia Universitatis «Babeş-Bolyai»”, „Dacoromania”, serie nouă, „Limbă şi literatură”,
„Acta Musei Napocensis”, „Anuar de lingvistică şi istorie literară”, „Limba
română” (Chişinău), „Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei”,
„Jurnalul literar”, „Tribuna” şi „Caietele Sextil Puşcariu”, dintre publicaţiile noi. Câteva articole despre Sextil Puşcariu şi alţi muzeişti au fost reproduse din volume de autor.
Am păstrat, în general, configuraţia iniţială a studiilor, cu îndreptarea tacită a unor erori tipografice şi unificarea referinţelor bibliografice.
A fost restabilită exactitatea unor citate sau titluri, prin confruntarea cu
sursele. S-au aplicat normele ortografice actuale, cu unele excepţii; câteva
texte din deceniile trei şi patru ale secolului trecut, cu precădere cele
scrise de S. Puşcariu şi Th. Capidan, reflectă forme de limbă specifice autorilor sau recurente în epocă, acestea fiind menţinute. Astfel, am redat
forma de genitiv-dativ în -ei în limbei, gramaticei, şcoalei, alături de formele
corecte astăzi limbii, gramaticii, şcolii, precum şi alternanţe fonetice şi dublete lexicale de tipul: ceti—citi, nouă—noi, strein—străin, subt/supt—sub,
vecinic—veşnic. Am menţinut, de asemenea, câteva variante morfologice
şi lexicale precum adverbii, atuncea, conjuncţiuni, discuţiuni, donaţiuni, filmuri, ierbarii, instituţiuni, laboratorii, studiare. Întrucât nu mai corespundeau unei realităţi fonetice, nu au fost păstrate formele cu -u (final):
obiceiu, vechiu, şi nici grafiile cu s- în loc de z- înaintea unei consoane
sonore (deslănţui, deslegare, desvolta), alături de alte grafii utilizate încă
destul de frecvent (folklor, linguistic, noui, vieaţa).
Numele de popoare şi numele lunilor anului au fost transcrise cu
literă mică, potrivit regulilor ortografice în vigoare. De asemenea, în
reproducerea textelor am aplicat normele de punctuaţie aflate în uz.

EUGEN PAVEL

MUZEUL

SEXTIL PUŞCARIU

MUZEUL LIMBEI ROMÂNE

Universitatea română din Cluj şi-a fixat de la început planul
de activitate cu un întreit scop.
Menirea ei principală este şi va fi să rămână cea de şcoală superioară, care are să pregătească generaţiile viitoare de muncitori
intelectuali, cultivând învăţământul clasic. Studenţii acestei Universităţi vor trebui să-şi agonisească din cursurile profesorilor lor, în
curent cu rezultatele cele din urmă ale ştiinţei, cunoştinţele temeinice pentru cariera lor viitoare, iar în seminariile, clinicile, institutele
şi laboratoriile universitare, în contact nemijlocit cu profesorii lor,
cunoştinţe teoretice au să fie aprofundate prin lucrări practice, grupându-se într-un sistem de cugetare ştiinţifică. Pentru studiul limbei
şi literaturii române există, la Universitatea din Cluj, afară de cursurile de specialitate, seminarul de limba şi literatura română.
Universitatea nu are însă voie să se restrângă la activitatea
aceasta şcolară, mai mult reproductivă, care dă elevilor ei rezultatele ştiinţei şi-i introduce în metoda investigaţiilor ştiinţifice, ci ea
trebuie să fie şi un lăcaş al cercetărilor originale. În institute speciale,
create pe lângă Facultăţi, în care începe opera de savant a profesorilor, se va face munca productivă care are să ducă ştiinţa cu un
pas mai departe spre progres. În aceste institute se întâlnesc, în
calitate de colaboratori, dascălii cu elevii lor care au trecut ucenicia
sau care, după ce au părăsit Universitatea, se întorc ca oameni de
ştiinţă la sânul Almei Mater.
E firesc ca obiectul studiilor întreprinse în astfel de institute să
fie, înainte de toate, scrutarea ţării în care e adăpostită Universitatea,
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cu comorile nesecate ce le deschide ea cercetătorului, în toate ramurile ştiinţei. Muzeul Limbei Române este un astfel de institut, creat
pe lângă Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Cluj.
Dacă în aceste institute speciale un număr restrâns de cercetători se izolează de zgomotul lumii şi de preocupările ei imediate,
spre a se dedica scrutării vecinicului adevăr, Universitatea românească — cel puţin pentru un şir de ani de aici înainte, până vom
avea şi noi, ca popoarele cu o cultură veche, o pleiadă de învăţaţi în
afară de cadrele universitare — mai are şi o altă datorie de împlinit,
cea de popularizare a ştiinţei. Spiritul democratic care stăpâneşte epoca în care trăim şi nevoia de a răspândi cât mai multă lumină în cercurile largi ale populaţiei, uitate de înaintaşii noştri în întuneric, pretind ca şcoala studiilor superioare să ţină viu contactul cu intelectualii ţării şi să dezvolte dragostea de ştiinţă în toate păturile sociale.
De la această datorie naţională şi cerinţă a vremii nu se poate
sustrage nici Muzeul Limbei Române, cu atât mai puţin cu cât interesul ştiinţific pentru limba maternă există de fapt la aproape fiecare om. Dacă studiile filologice nu mai interesează astăzi publicul
mare în măsura în care ele pasionau pe părinţii şi moşii noştri,
vina o poartă înainte de toate filologii înşişi. Aceştia, rupând în
mod lăudabil cu romantismul ce stăpânea generaţia trecută, în loc
de a păstra cald interesul pentru studiul limbei, popularizând mijloacele ştiinţifice ale şcoalei celei nouă, s-au închis în turnul lor de
fildeş, pierzându-se în lucrări de amănunt pe care diletanţii nu le
mai puteau urmări.
Astfel se explică scopul dublu şi mijloacele varii pe care
Muzeul Limbei Române le defineşte prin următoarele articole din
statutele sale:
Art. 2. — Scopul acestui Muzeu al Limbei Române este:
a) Strângerea şi prelucrarea ştiinţifică a materialului lexicografic al limbei române din toate timpurile şi din toate regiunile
locuite de români;
b) Pregătirea de studii şi lucrări speciale în vederea unificării
limbei literare şi a terminologiei tehnice şi speciale în toate ţinuturile româneşti;
c) Deşteptarea interesului obştesc pentru studiul şi cultivarea
limbei române;
d) Pregătirea de filologi români.
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Art. 3. — Spre ajungerea acestui scop, Muzeul Limbei Române
va avea dreptul:
a) Să intre în corespondenţă directă cu toate autorităţile din
ţară şi cu instituţiile streine similare;
b) Să primească donaţiuni, care vor fi întrebuinţate exclusiv
pentru scopurile ştiinţifice ale Muzeului şi să împrumute spre studiare sau publicare orice manuscrise, documente, tipărituri sau
obiecte de muzeu;
c) Să delege pentru studii ştiinţifice în bibliotecile, arhivele,
muzeele sau colecţiile din ţară şi streinătate cercetători pregătiţi,
cărora le dă mijloacele materiale pentru aceste cercetări.
Art. 4. — Lucrările Muzeului Limbei Române pot cuprinde
orice ramură a filologiei române. Îndeosebi se va face:
a) Extragerea pe fişe şi ordonarea întregului material lexicografic al limbei române după alfabet şi categorii;
b) Înfiinţarea unei biblioteci de specialitate cât se poate de
completă.
c) Îndrumarea de studii dialectale şi lexicografice prin adunarea de material la faţa locului, prin chestionare trimise în toate
ţinuturile româneşti şi prin îndemnarea specialiştilor la conlucrare.
d) Publicarea de monografii, dicţionare speciale, glosare,
hărţi lexicale, studii, bibliografii, scrieri de popularizare şi prin editarea unei publicaţii periodice, care va fi Buletinul Muzeului
Limbei Române.
*
Botanistul are în institutul său ierbarii bogate, petrograful
dulapurile sale cu pietre aşezate frumos după categorii, entomologul cutiile sale de gândaci, numismatul colecţiile de monete, pe care
le poate consulta de câte ori are nevoie de ele. Nenumărate planşe,
ilustraţii şi fotografii completează lipsurile acestor colecţii. Numai
filologului îi lipseşte acest aparat atât de necesar pentru studiile
sale. Fiecare filolog în parte e nevoit să-şi dedice o parte însemnată a
muncii sale adunării materialului indispensabil, umplându-şi rafturile cu fişe, în care un strein — şi uneori el însuşi — nu se poate
orienta. Totdeauna moartea îl surprinde pe savant cu lucrări neterminate. Fişele filologului, în care sunt îngropaţi atâţia ani din viaţa-i
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laborioasă, se împrăştie după moartea lui, fără să poată fi utilizate,
de cele mai multe ori, de cei chemaţi să-i continue opera.
Ştiinţa s-a dezvoltat atât de mult în fiecare specialitate încât
principiul economiei celei mai mari de timp a devenit un postulat
pentru fiecare cercetător. Bibliotecile cu cataloage raţionale, bibliografiile care să te informeze repede şi exact asupra lucrărilor înaintaşilor şi, mai ales, muzeele care să-ţi cruţe vremea şi osteneala de
a-ţi aduna însuţi materialul de studiu au devenit o necesitate pentru progresul ştiinţei în fiecare specialitate.
Din recunoaşterea acestei necesităţi s-a născut gândul de a
întemeia şi pentru studiul limbei române un Muzeu.
În primul rând trebuie strâns materialul lexicografic.
În privinţa aceasta, Muzeul Limbei Române îşi începe activitatea în împrejurări cât se poate de prielnice. Directorul lui fiind în
acelaşi timp însărcinat din partea Academiei Române cu redactarea Dicţionarului limbei române, tot materialul acestuia stă, cu învoirea Academiei, la îndemâna cercetătorilor din Muzeul Limbei
Române, într-o sală anume întocmită — Sala Dicţionarului — în
care trei dulapuri cuprind 520 de cutii, cu peste un milion de fişe
aşezate după alfabet. Acest material se îmbogăţeşte pe zi ce merge
prin noi extrageri de cuvinte care se adaugă la cele de până acuma.
El se va îmbogăţi mai ales de aici înainte prin colecţiile de material
lexical pe care le va întreprinde Muzeul. Astfel, între Muzeu şi
Dicţionar se stabileşte o legătură firească: materialul Dicţionarului
stă la dispoziţia cercetătorilor Muzeului, iar aceştia, prin studiile
lor speciale, fac lucrările pregătitoare pentru Dicţionarul limbei.
Aceste lucrări pregătitoare vor cuprinde toate ramurile gramaticei, dar preocuparea principală rămâne lexicografia.
Voim înainte de toate să pornim o colectare sistematică a materialului limbei vorbite în toate părţile locuite de români, prin
studii dialectale făcute la faţa locului şi prin chestionare care vor fi
trimise în toate părţile. Credem că chiar în anul viitor vom putea
întocmi cel dintâi chestionar raţional, după un program bine chibzuit. Pe baza răspunsurilor ce vom primi la aceste chestionare se
vor alcătui hărţile lexicale pe care Muzeul Limbei Române şi-a pus
de gând să le editeze.
Până atuncea vom prelucra materialul bogat adunat în răspunsurile la chestionarul lui Hasdeu şi se va întreprinde o serie de
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glosare după monumente de limbă vechie, după ce mai întâi vom
stabili tipul de glosar şi tipul monografiei unei comune — în cât priveşte partea lingvistică — spre a da amatorilor şi diletanţilor un
model de imitat şi spre a-i îndemna la lucru.
Cu timpul, când între studenţii Universităţii noastre vom
găsi elemente pregătite, se va face opera grea de catalogare a întregului material lexical — aşezat astăzi după alfabet — după categorii şi noţiuni.
Până atuncea voim să alcătuim — pentru a pune în circulaţie
bogăţia limbei — mici dicţionare de terminologie tehnică, atât de mult
aşteptate mai ales în provinciile alipite, unde domneşte cea mai
mare anarhie, chiar şi în manualele de şcoală, cu privire la terminologie.
Lovindu-mă de dificultăţi tehnice şi de o lipsă de înţelegere
pentru utilitatea ilustraţiei, n-am izbutit s-o introduc în Dicţionarul
Academiei. Fotografiile şi ilustraţiile vor completa însă în Muzeul
Limbei Române materialul lexical strâns pe fişe, iar o arhivă de
fonograme va căuta să fixeze pentru posteritate pronunţarea exactă
a limbei noastre vorbite în diferite regiuni. Imaginabil ar fi chiar —
deşi deocamdată nu credem realizabil acest gând — ca filmuri
cinematografice să redea (în locul unor definiţii, totdeauna incomplete) în mod perceptibil noţiunile exprimate prin unele verbe ale
limbei, având astfel pe lângă fotografia „războiului de ţesut” sau a
„meliţei” şi ilustraţia pentru verbul „a ţese” sau „a meliţa”.
Vom căuta în acelaşi timp să punem la dispoziţia cercetătorilor o bibliotecă de specialitate cât mai bogată. Începutul s-a
făcut prin procurarea a peste o mie cinci sute de cărţi referitoare la
studiul limbei şi literaturii noastre şi la studiile auxiliare, precum
filologia romanică, slavă etc. Această bibliotecă cuprinde câteva
cărţi rare şi e bogată mai ales în extrase şi articole de reviste şi ziare.
Cu timpul voim să întocmim o bibliografie completă privitoare
la tot ce s-a scris cu privire la limba română, cu deosebire în reviste
şi publicaţii periodice, în formă de indice general după materii.
Astfel nădăjduim să punem la dispoziţia cercetătorilor aparatul
necesar pentru studiile lor. Încăperile Muzeului, adăpostit într-un
edificiu de sine stătător al Universităţii (Cluj, strada Elisaveta, no. 23),
stau la dispoziţie, în cursul anului, încălzite şi luminate, tuturor
cercetătorilor serioşi.
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*
În acelaşi timp, Muzeul Limbei Române a început o serie de
publicaţiuni.
În Biblioteca Muzeului Limbei Române vor apărea lucrări mai
mari cu cuprins ştiinţific sau de popularizare. Trei lucrări, una de
istorie literară şi două studii asupra dialectului istroromân şi meglenit sunt gata de tipar.
Pentru publicul mare s-a început a se publica în gazete o
serie de articole, prin care am voit înainte de toate să relevăm greşelile de limbă pe care le fac de obicei intelectualii români din provinciile eliberate, crescuţi în şcoli streine. Fără a avea pretenţia să
îndreptăm limba, voim să contribuim la unificarea limbei noastre
literare. Am crezut că astfel vom stabili mai uşor contactul cu toţi
cei ce au dorinţă de a-şi cultiva limba şi să punem în circulaţie o
parte din comoara de cuvinte şi expresii fericite pe care munca
filologilor a adunat-o în curs de ani de zile în rafturile cu fişe ale
Muzeului. Prin articole de popularizare vom continua să ţinem
treaz interesul pentru studiul limbei noastre.
Pentru specialişti şi pentru toţi cei ce se ocupă cu studiul
limbei şi literaturii noastre, apare „Dacoromania”, deocamdată în
formă de anuar, cu care acum ne prezentăm întâia oară publicului.
În ea se vor publica studii mai mici, mai ales de natură metodică şi
principială, material şi notiţe. Ea înlocuieşte deci revista de specialitate care ne lipseşte. Mai ales părţii bibliografice, atât de săracă în
anul acesta, când lucrări ştiinţifice nu au putut să apară şi legătura
cu Apusul e întreruptă, voim să-i dăm o importanţă deosebită,
luând asupra noastră sarcina atât de nemulţumitoare de a face dări
de seamă despre toate lucrările de filologie şi istorie literară care ni
se vor trimite sau pe care ni le vom putea procura. Un indice va
căuta, la sfârşitul fiecărui volum, să orienteze repede şi îndeajuns
asupra materiei tratate.
*
Cu programul desfăşurat în aceste câteva cuvinte ne-am început activitatea.
În fiecare luni seara, de la 6 până la 8, ne-am adunat la
Muzeu câţiva prieteni şi colaboratori, făcând comunicări, discu-
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tând chestiuni de limbă şi literatură, primind unul de la altul învăţătură şi idei nouă. Articolele ce se publică în acest Buletin şi altele,
care vor apărea aiurea sau încă nu şi-au găsit forma matură pentru
tipar, au fost cetite mai întâi în aceste şedinţe săptămânale. Cu
deosebită bucurie au fost salutate articolele venite de la colaboratorii noştri externi, al căror număr am dori să crească cât mai mult
şi să dăm de minciună pe cei ce susţin că o colaborare prietenoasă
între filologi nu este cu putinţă.
(DR, I, 1920–1921, p. 1–8; reprodus în Sextil
Puşcariu, Cercetări şi studii. Ediţie îngrijită de
Ilie Dan. Prefaţă de G. Istrate, Bucureşti,
Editura Minerva, 1974, p. 574–578)

LIA MANOILESCU

MUZEUL LIMBII ROMÂNE

La 12 martie 1929 era adunată în casa aşezată în mijlocul
grădinilor, din strada Elisabeta din Cluj, pentru a serba aniversarea de 10 ani de la înfiinţarea Muzeului Limbii Române, pleiada de
filologi români, cărora le place să se numească muzeiştii.
În adevăr, a trecut un deceniu de când a luat fiinţă acest
institut şi toţi cei care au lucrat pentru ca el să poată deveni ceea ce
este astăzi pot să privească cu mulţumire în urmă la roadele pe
care munca lor neobosită le-a dat. Dar ce este acest „Muzeu al
Limbii Române” şi, mai ales, de ce se numeşte el MUZEU?
În Cuvântul-înainte la volumul 1 al „Dacoromaniei”, Buletinul Muzeului Limbii Române, pag. 4, găsim următoarele rânduri:
„Botanistul are în institutul său ierbarii bogate, petrograful dulapurile sale cu pietre aşezate frumos după categorii, entomologul cutiile
sale de gândaci, numismatul colecţiile de monete, pe care le poate consulta de câte ori are nevoie de ele. Nenumărate planşe, ilustraţii şi fotografii completează lipsurile acestor colecţii. Numai filologului îi lipseşte
acest aparat atât de necesar pentru studiile sale. Fiecare filolog în parte e
nevoit să-şi dedice o parte însemnată a muncii sale adunării materialului
indispensabil, umplându-şi rafturile cu fişe, în care un strein — şi uneori
el însuşi — nu se poate orienta. Totdeauna moartea îl surprinde pe savant
cu lucrări neterminate. Fişele filologului, în care sunt îngropaţi atâţia ani
din viaţa-i laborioasă, se împrăştie după moartea lui, fără să poată fi utilizate, de cele mai multe ori, de cei chemaţi să-i continue opera.
Ştiinţa s-a dezvoltat atât de mult în fiecare specialitate încât principiul economiei celei mai mari de timp a devenit un postulat pentru
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fiecare cercetător. Bibliotecile cu cataloage raţionale, bibliografiile care
să te informeze repede şi exact asupra lucrărilor înaintaşilor şi, mai ales,
muzeele care să-ţi cruţe vremea şi osteneala de a-ţi aduna însuţi materialul de studiu au devenit o necesitate pentru progresul ştiinţei în fiecare specialitate. Din recunoaşterea acestei necesităţi s-a născut gândul
de a întemeia şi pentru studiul limbei române un Muzeu”.

Aceasta voia să devină M.L.R. când, publicându-şi la 1920
pentru întâia oară buletinul, el îşi fixa programul de lucru. Azi el
este un institut de studii înalte, în care cercetătorul găseşte repede
şi sigur mijloacele care-i înlesnesc studierea limbii şi literaturii române.
Aici i se pune la îndemână înainte de toate o bogată
BIBLIOTECĂ. Cei care au alcătuit-o şi o îmbogăţesc mereu sunt
călăuziţi de principiul că într-o bibliotecă de specialitate orice carte
inutilă ocupă un loc inutil şi cere o muncă inutilă din partea funcţionarilor. În schimb, lucrările de specialitate, catalogate în mod
raţional, sunt reprezentate cât mai complet şi este una din marile
griji ale conducătorului Muzeului ca biblioteca să fie ţinută la curent
cu cele mai noi achiziţii ale ştiinţei: de asemenea şi listele anticarilor
sunt cercetate mereu şi mereu, pentru a se umplea lacunele
existente. Căci dacă Muzeul tinde să aibă în biblioteca sa toate lucrările noi, revistele şi cărţile vechi constituie una din bogăţiile sale.
Foarte preţioase sunt extrasele şi broşurile care astăzi nu se mai
găsesc în vânzare, tot aşa colecţia de calendare şi almanahuri vechi.
Azi, biblioteca Muzeului cuprinde 5 371 de opere în 7 053 de
volume, împărţite după diferite categorii: dicţionare: 331 opere în
627 volume; istorie: 677 opere în 894 volume; filologie generală:
1 252 opere în 1 402 volume; filologie română: 1 287 opere în 1 391
volume; cărţi vechi româneşti: 290 opere în 342 volume; literatură
modernă românească; 1 045 opere în 1 115 volume; literatură
populară: 227 opere în 259 volume; publicaţiile Academiei: 101
opere în 490 volume; calendare: 160 opere în 533 volume. Afară de
aceasta, M.L.R. are 298 de reviste şi o colecţie bogată de foi volante, planşe, fotografii şi manuscrise. Toate acestea sunt catalogate sistematic, aşa că oricine le poate consulta cu uşurinţă. Este
viu schimbul ce se face între publicaţiile Muzeului şi alte publicaţii
din ţară şi străinătate.
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Un bogat MATERIAL LEXICOGRAFIC este şi el pus la dispoziţia cercetătorului. Colecţia de fişe pentru Dicţionarul Academiei Române, augmentată cu extrase noi, stă la îndemâna celor ce
doresc să se ocupe cu chestiuni de lexicografie.
Mari foloase aduce BIBLIOGRAFIA, făcută în mod analitic.
Tot ce se scrie în cadrul studiului limbii şi literaturii române —
cărţi, studii mai lungi sau scurte, articole şi recenzii prin reviste —
este menţionat, dându-se pe lângă obişnuitele indicaţii bibliografice şi un scurt rezumat. Aceste notiţe se publică în „Dacoromania”
sub titlul Revista periodicelor. Ceea ce apare acolo nu este însă decât
o mică parte din bibliografia curentă a Muzeului, care — cu fişele
ei catalogate după materii — este de mare folos cercetătorului.
„Dar”, spune directorul Muzeului într-un articol în volumul
IV al „Dacoromaniei” (p. 2–3),
„bibliografia nu rezolvă decât o lature a problemei. Chiar când
e critică şi analitică, ea nu dă — şi nu poate da — informaţiuni de
amănunt, căci, pentru ca o bibliografie să fie bună şi utilă, ea trebuie
să fie înainte de toate concisă, să renunţe la amănunte. Chiar aceste
amănunte, răspândite prin publicaţiuni în care de cele mai multe ori
nici nu le bănuieşti, interesează însă uneori mai mult pe cercetător...
Utilitatea indicelui la sfârşitul cărţii ştiinţifice e recunoscută şi în
filologie, bunăoară, rar mai găsim o scriere bună fără indice... Dar e evident că în loc de a consulta indicele a douăzeci sau treizeci de cărţi —
fără să ai siguranţa că ai cercetat pe cele ce-ţi pot da cele mai preţioase
indicaţii — ar fi mai comod şi avantajos să consulţi unul singur, care
să cuprindă pe toate celelalte”.

Din acest gând s-a născut ideea unui INDICE GENERAL al
filologiei române, în care intră, extrase pe fişe, toate indicele speciale ale cărţilor apărute. Un funcţionar al Muzeului e însărcinat să
facă indice şi pentru cărţile şi articolele lipsite de ele.
Bibliografia şi Indicele general adaugă astfel, la aparatul ştiinţific pe care M.L.R. îl pune la dispoziţia cercetătorului, mijloace de
studiu din cele mai binevenite. Cineva, de exemplu, vrea să prepare
o lucrare despre metateză sau despre adverbul român. Bibliografia îi
arată imediat cărţile care s-au scris despre aceste subiecte, iar fişele
din Indicele general îi dau, adunate de-a gata, cazurile de metateză
sau observaţiile despre adverbul românesc, relevate prin diferite
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publicaţii. „Adevăratul învăţat ştie că progresul în ştiinţă se realizează mai puţin prin intuiţie, prin acel dar personal nepreţuit al
omului de talent (care însă este adesea un miraj înşelător), decât
printr-o documentare solidă. Aceasta însă cere o lungă şi neobosită
strângere de material. A aduna acest material este — dacă se poate
întrebuinţa o comparaţie trivială — tot atât de necesar ca a se săpuni
bine înainte de a se rade: cea mai ascuţită lamă de brici nu va înainta
pe un obraz care n-a fost săpunit cu grijă şi fără grabă”.
Dar dacă această înlesnire a muncii e condiţionată de mijloacele materiale ce-i stau institutului la dispoziţie şi de o organizare bună mai există ceva ce nu e în funcţie de niciuna din aceste
condiţii. E atmosfera colegială ce domneşte în casa retrasă de zgomotul oraşului. Profesori bătrâni lucrează aici alături de cercetători
tineri şi de studenţi. Niciun afiş nu vine să impună liniştea, şi totuşi fiecare respectă munca celuilalt, fiecare se îndeamnă la lucru
prin exemplul celuilalt.
Dacă oaspeţii Muzeului veniţi din străinătate – savanţi ca
A. Meillet, J. Vendryès, M. Roques, M. Bartoli, K. Jaberg, C. Tagliavini
ş.a., tineri absolvenţi ai universităţilor străine veniţi să facă la noi
studii de specializare, ca, în anul trecut, un olandez şi doi germani –
au remarcat cu plăcere felul ştiinţific în care Muzeul e organizat,
n-a fost unul din ei care să nu observe şi această atmosferă caldă
de colegială colaborare care a realizat minunea ca Muzeul să vadă
în fiecare săptămână adunându-se un număr de filologi — şi adunându-se frăţeşte, deşi greu e de găsit un neam de oameni mai dispuşi să se certe pentru chestiuni de specialitate ca filologii — pentru ca să discute comunicări lingvistice în şedinţe săptămânale pline de îndemnuri noi, în care gluma îndulceşte critica adesea severă
şi întotdeauna dreaptă.
Care este secretul acestei atmosfere pline de camaraderie la
lucru, care face pe membrii Muzeului să vină să lucreze zilnic, cu
aceeaşi plăcere cu care — după vorba unuia din ei — obişnuiţii cluburilor le frecventează în fiecare zi? E greu de spus. Cred însă că ea
se explică în bună parte prin spiritul altruist care stă la temelia acestei instituţii. Aici totul e orientat spre facilitarea muncii colective.
Cea mai mare parte din lucru rămâne anonimă, începând cu fişele
lexicografice, bibliografice şi cele pentru indicele general, scoase de
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funcţionarii Muzeului, şi sfârşind cu corecturile şi corespondenţa făcute de director. Într-o asemenea atmosferă de colaborare şi de întregire, chestiunea paternităţii ideilor, care de obicei provoacă cele
mai mari susceptibilităţi, aproape nu se pune. Când unul din muzeişti vine cu o idee nouă, bucuria tuturor celorlalţi e mai mare — şi
sincer mai mare — decât a celui ce o aduce.
Şi mai e ceva: curiozitatea ştiinţifică veşnic trează, care îndreaptă atenţiile spre orizonturi noi. Plăcerea de a explora regiuni
noi e mai mare decât mulţumirea ce ţi-o dă siguranţa drumurilor
umblate. Chiar când urcuşul prin regiuni necunoscute duce pe
margini de prăpăstii şi uneori se înfundă, silindu-te să te întorci la
poteca umblată, aceste explorări aduc surpriza unei privelişti îndepărtate şi deschid perspective nebănuite.
Şedinţele Muzeului se ţineau la început cu câte 5–6 membri,
toţi filologi: azi institutul este prea puţin încăpător pentru a putea
cuprinde pe toţi prietenii Muzeului, în parte profesori de la alte
specialităţi, mai ales istorici, care vin să asiste la interesantele comunicări. Dar nu numai cei ce iau parte la şedinţele Muzeului sunt
consideraţi ca fii ai Muzeului. Într-un colţ îndepărtat de ţară, la
Universitatea din Cernăuţi, o seamă de filologi, elevi ai lui Sextil
Puşcariu, în frunte cu Alecu Procopovici, păstrează strânse legături cu Muzeul, căruia îi trimit din când în când câte-o contribuţie
ce se publică în buletinul institutului. În aceste şedinţe ale Muzeului Limbii Române s-au pus pentru întâia oară atâtea probleme, de
multe ori de amănunt, care aveau să fie date mai târziu publicităţii,
ca studii originale, aducând aporturi noi ştiinţei.
Aici a scânteiat într-o vreme spiritul viu şi erudiţia vastă a
lui Vasile Bogrea, cel care ne-a părăsit prea devreme şi, presimţindu-şi sfârşitul, s-a dăruit neobosit contemporanilor săi, răspândind prea multe scântei de detaliu pentru ca să mai găsească vremea pentru o lucrare de sinteză. Aici au fost publicate etimologiile
noi şi ingenioase ale lui G. Giuglea, fecunde întotdeauna prin discuţiile principiale şi metodice ce le provoacă. Aici Th. Capidan a
comunicat luminoasele sale cercetări asupra dialectelor transdanubiene şi a raporturilor limbii române cu limbile balcanice, cercetări
din care reiese în mod evident partea pe care am dat-o acestor popoare. (Până acum se accentuase prea mult partea de împrumut
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făcut de români de la popoarele balcanice.) N. Drăganu a făcut o
serie întreagă de comunicări asupra unor manuscrise vechi, asupra
raporturilor româno-maghiare şi asupra unor delicate chestiuni de
sintaxă, totdeauna meticulos documentat, mai ales în cercetările sale
etimologice. Comunicările lui C. Lacea aduc observaţii pline de noutate care scot la iveală amănunte lămuritoare pentru chestiuni grele
filologice şi literare. G. Kisch urmăreşte de ani de zile chestiunile
grele de toponimie ardeleană, iar G. D. Serra dă rezultate pline de
vederi noi cu privire la toponimia italiană, găsind totuşi vreme ca,
alături de cercetări aride filologice, să se entuziasmeze pentru frumuseţea poeziei lui Eminescu. C. Diculescu scormoneşte trecutul
îndepărtat, urmărind cu o tenacitate puţin obişnuită dovedirea existenţei elementelor vechi germane şi vechi greceşti în limba română.
I. Ol. Ştefanovici-Svensk şi E. Petrovici au elucidat un şir întreg de
probleme de fonetică românească şi, deşi timid încă, tot mai dese se
urmează comunicările tineretului, îndemnat şi încurajat de directorul instituţiei, care începe de obicei şirul comunicărilor.
Roadele acestei munci se văd în cele cinci volume ale
DACOROMANIEI, Buletinul Muzeului Limbii Române, cu peste
4 500 de pagini, premiată în anul 1925 de Societatea de Lingvistică
din Paris. La apariţia vol. I al „Dacoromaniei” s-au scris în ţară şi
în străinătate recenzii elogioase, iscălite de savanţi cunoscuţi. Reproducem mai jos câteva fragmente:
N. Iorga sub titlul Solidaritatea românească în Ardeal:
„Splendida publicaţie ştiinţifică a d-lui Sextil Puşcariu şi a colaboratorilor săi... «Dacoromania» n-are numai un mare interes ştiinţific,
care i se va recunoaşte şi în străinătate — poate mai mult chiar decât la
noi — ci ea are şi o deosebită valoare morală. Iată, în adevăr, un grup de
oameni care sunt capabili să-şi unească sforţările pentru o frumoasă
faptă de cultură. Iată atâţia oameni distinşi care se pot înţelege şi, în loc
să prezinte spectacolul certelor fără motiv şi fără folos, aduc dovada de
ce poate face ştiinţa românească cultivată cu un nobil devotament...”.

În „Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen”, vol. 143 (1922), p. 339 se scrie:
„Muzeul Limbii Române de la Universitatea din Cluj oferă publicului întâiul volum al unei reviste strict ştiinţifice. Articolele, dintre
care unele sunt destul de mari, sunt toate serioase şi instructive, după
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cum şi era de aşteptat de la un editor ca Puşcariu, şi arată contactul viu
cu cercetările Apusului; un viitor strălucit aşteaptă această revistă...”.

E. Gamillscheg, profesor de limbile romanice la Berlin, publică în „Zeitschrift für romanische Philologie” o lungă recenzie în
care vorbeşte în parte de fiecare colaborator al „Dacoromaniei”.
Apoi adaugă:
„...Colaborarea acestor bărbaţi, care-şi pun cunoştinţele lor speciale în serviciul cercetării limbii române, explică maturitatea ştiinţifică a lucrărilor strânse în acest volum. Cu apariţia «Dacoromaniei» se
începe — presupunând că revista va apărea şi de acum înainte în
aceleaşi condiţii — o nouă epocă a filologiei române”.

Hugo Schuchardt, decanul filologiei romanice, scria d-lui
Puşcariu (scrisoare din 28 februarie 1922):
„O simplă răsfoire a «Dacoromaniei»... îmi arată ce iniţiativă
sănătoasă, ce privire largă stăpâneşte această revistă. Într-adevăr,
acum există o Românie Mare şi în înţelesul ştiinţific!”.
„Cu această nouă revistă, România câştigă un organ de studii
lingvistice de primul rang. Vol. I pe care-l am înaintea mea poate fi
pus alături de «Archivio glottologico italiano» sau de «Revista de
Filología Española»... şi se găseşte la înălţimea cercetărilor lingvistice
moderne, cum nici nu ne puteam aştepta altfel de la editorul lui şi redactorul marelui Dicţionar al Academiei Române, Sextil Puşcariu. Articolele cele mai bogate-n conţinut şi-n idei sunt scrise de director şi în
ele se uneşte claritatea cu frumuseţea expunerii”. (Leo Spitzer,
Marburg, în „Die neueren Sprachen”, vol. XXX, pag. 405–406.)

Începând cu anul II, învăţaţi străini ca W. Meyer-Lübke (care
publică o elogioasă dare de seamă în „Zeitschrift für romanische
Philologie” (din 1923, p. 228–231), L. Spitzer şi alţii intră în rândul
colaboratorilor, iar recenziile cu care e urmărită „Dacoromania”
devin din ce în ce mai amănunţite şi mai elogioase.
„Volumul foarte prezentabil — e vorba de vol. II — e o dovadă
despre sârguinţa şi priceperea cu care Sextil Puşcariu conduce institutul pentru studiul limbii române creat de d-sa la Universitatea din
Cluj. El ştie să atragă talente şi să le îndrume la o muncă perseverentă
şi bine definită în ţintele sale. Lingvistica e tratată în spirit modern:
chiar şi variaţia contribuţiilor poate servi de model”... E. Richter,
Viena, în „Die neueren Sprachen”, 1925, pag. 469.
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Despre vol. II şi III scrie E. Gamillscheg o recenzie de 21 de
pagini în „Zeitschrift für romanische Philologie”, din care reproducem începutul:
„Clujul a devenit, graţie activităţii lui Sextil Puşcariu, centrul
cercetării limbii române. Munca ştiinţifică adunată în cele două volume mari întrece aşteptările pe care le exprimam cu ocazia apariţiei primului volum. Sunt studiate lexicul şi gramatica, se urmăresc în studii
întinse raporturile limbii române cu limbile învecinate, dar se urmăresc şi curentele ce ne conduc pe teritoriul celorlalte limbi romanice”...
„Volumul al treilea al acestui anuar «Dacoromania» întrece cu
mult volumul precedent. Dar nu numai în extensiune, ci el stă şi din
punct de vedere ştiinţific la înălţime. Cuprinsul e atât de bogat încât
trebuie să mă mărginesc la relevarea câtorva studii mai importante...
Un număr mare de pagini cuprind recenziile, dintre care unele se disting prin bogăţia şi erudiţia lor, iar altele sunt utile prin faptul că dau
informaţii despre cărţi care nu mai sunt cunoscute în afară de hotarele
României. Din cauza aceasta e nepreţuită şi Revista periodicelor, redactată analitic cu foarte multă îngrijire”. (A. Zauner, Graz, în „Literaturblatt für germanische und romanische Philologie”, 1927, coll. 205–
210.)

„Sub magistrala direcţie a lui Sextil Puşcariu, acest buletin al
Muzeului Limbii Române — e vorba de vol. IV — constituie o adevărată comoară de erudiţie, mai ales filologică”. (S. Salaville, în „Echos
d’Orient”, XXXII, 1929, p. 304.)
Nu s-a publicat, de la 1920 încoace, niciun studiu de filologie
românească în care să nu fie citat unul din studiile fundamentale
sau din contribuţiile de amănunt publicate în „Dacoromania”, care
a dat atâtea soluţii, a pus în discuţie nenumărate probleme.
De câte ori un nou volum iese de subt tipar, toţi muzeiştii se
adună ca să serbeze acest eveniment. Nu mai este atunci o şedinţă
serioasă, în care savanţi gravi să discute filologie, ci e o adunare de
camarazi veseli şi mulţumiţi de a-şi vedea rezultatul atâtor oboseli.
Atunci fiecare uită pentru un moment preocupările sale serioase. Cu
câteva zile înainte de această serbare, numită „Dracomania”, fiecare
profesor — copil sau prieten al Muzeului — făureşte — cu aceeaşi
grijă cu care lucrează la câte o etimologie — versuri şi proză plină
de spirit unde se face aluzie la şedinţele de peste an.
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Aşa bunăoară, „Omonimia”, fiind una din chestiunile cele
mai mult discutate în ultimul timp în lingvistică, a inspirat profesorului P. Grimm următoarea poezie, în care omonimele — cuvinte de origine diferită şi cu scris deosebit, însă cu aceeaşi formă
— sunt ţintuite în rime:
„Şi-acuma-ntruna zi măi, zi.
O noapte-ntreagă şi o zi!
Nu-mi pasă ce o fi să vie,
Cât timp mai este vin în vie;
Mă bucur doar de orice vine,
Cât timp mai curge sânge-n vine.
Bine-au venit toţi cei ce vin
Să-nchine un pahar de vin,
Hai, vino, care vrei să vii,
Cu chef să fim cât suntem vii,
Căci în mormânt când o să fii,
Ca tine-or face ai tăi fii.
C-aşa ne-au spus şi-acei ce fură:
Pe cel ce strânge hoţii-l fură.
Mai bine este dacă bei,
Şi-ţi trăieşti viaţa ca un bei,
Căci omul care are minte,
Numai nu fură şi nu minte.
Dar bea ca mine câte-un pic,
Pân-ce sub masă o să pic.
Căci fiecărui, ca să moară,
Îi vine rândul, ca la moară,
De ce-o mai fi să nu ne doară,
Şi dac-o fi odat’ să piei,
Nu ţi-o lua dracul şapte piei!”.

Iată ce le spunea tot P. Grimm lui Lacea şi Drăganu, care, din
cauza unor forme ca „taire” şi „maire” (în loc de „tare” şi „mare”),
găsite în cele mai vechi Psaltiri, publicaseră — independent unul
de altul – în acelaşi volum al „Dacoromaniei”, părerea că Psaltirea
Scheiană cuprinde „săsisme” şi că cel puţin unii din copiştii ei au
fost saşi:
„Din ce se pot naşte pizme?
Din nişte săsisme
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Scoase de prin vechi hârţoage.
Le-au găsit deodată doi
În ale Psaltirii foi.
Unul „taire”, altul „maire” —
Începură să se-ncaire”.

Şi desigur că Drăganu şi Lacea n-au râs cu mai puţină poftă
decât toţi ceilalţi „dracomani”, chemaţi la ospăţ în felul următor:
„Domnul Muzeu L.R. şi Doamna Filologia R. au onoare a vă
aduce la cunoştinţă naşterea fiicei lor Dacoromania şi a vă invita la
botezul ei, care va avea loc... în locuinţa domnului Muzeu.
Cu această ocazie va apărea o scriere festivă în formă de jurnal,
la care sunteţi rugaţi a colabora cu o comunicare veselă (cea mai
preţioasă veselă pe care se va servi).
Ţinuta de rigoare pentru dracomani: veşmântul de gală al bunei
dispoziţii, decoraţiile spiritului, spada ironiei”.

Mâncărurile servite la ospăţul „dracomanilor” sunt şi ele gătite după o Carte de bucate, din care cităm următoarea reţetă de
„piftii vegetariene” (aluzie la etimologiile unor muzeişti):
„Iai patru dicţionare greceşti — nu uita de Boisacq! — le frunzăreşti bine-bine şi, după ce cureţi cuvintele de terminaţiuni, le laşi numai rădăcinile, pe care le speli în câteva ape, de nu mai rămâne nimic
din sensul original. Cauţi apoi câteva sufixe şi prefixe româneşti, le
adaugi la rădăcini şi le mesteci cam un sfert de ceas, apoi le pui să se
închege. Pentru ca piftiile să fie mai gustoase, le asezonezi cu ceva
dresuri exotice, precum: cuişoare sanscrite, scorţişoară lituană şi mai
ales mult piper vechi-german-superior (marca Kluge). Înainte de a le
servi, presari pe deasupra ceva «atmosferă semantică»”.

Este oare de mirat că, cu ocazia acestor serbări chiar tipografia la care se tipăresc volumele „barosane” ale „Dacoromaniei” îşi
descoperea talent poetic, trimiţând următoarea scrisoare în versuri
către directorul Muzeului:
„Zeţarii noşti să nu-i omori,
Că-s cei mai harnici cetitori
Şi pot să-ţi fie mărturie
Că este cineva pe lume
Domnule director, dragă,
Cin’ ţi-a cetit-o cartea-ntreagă.”
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Iată cum ştiu să petreacă aceşti buni tovarăşi de muncă. A
doua zi însă fiecare este iarăşi la postul său, lucrând cu dragoste
pentru un nou volum al „Dacoromaniei”.
Dar Muzeul Limbii Române mai este şi locul unde se lucrează două opere mari, care sunt stâlpii de reazim ai lingvisticii române. Acestea sunt Dicţionarul Academiei şi Atlasul lingvistic al
României.
DICŢIONARUL ACADEMIEI s-a redactat aproape fără întrerupere în timpul anilor grei, când Academia Română nu mai
putea suporta cheltuielile împreunate cu tipărirea Dicţionarului. În
fiecare zi, Sextil Puşcariu, conducătorul lucrării, împreună cu
C. Lacea, Th. Capidan, mai demult şi N. Drăganu şi, acum în
urmă, T. Naum, se adâncesc în această muncă istovitoare. Şi mereu
noi sunt probleme ce le răsar din fişele pe care le aştern pe masă,
de câte ori trec la studierea altui cuvânt.
De zece ani s-au început la M.L.R. lucrările pregătitoare pentru alcătuirea unui ATLAS LINGVISTIC AL ROMÂNIEI. Pentru a
strânge tezaurul lexical şi pentru a urmări în acelaşi timp şi răspândirea fenomenelor caracteristice de fonologie, morfologie, sintaxă şi derivaţiune, s-au trimis în zece mii de exemplare în toate
regiunile ţării nişte chestionare, la care au fost rugaţi să răspundă
mai ales preoţii şi dascălii. La chestionarul întâi, Calul, s-au primit
peste 600 de răspunsuri. Cei ce le-au trimis au fost înscrişi ca membri corespondenţi ai Muzeului Limbii Române. Tot lor, şi altor persoane indicate de ei, li s-a trimis al doilea chestionar, Casa, la care
au venit 414 răspunsuri. Răspunsurile la chestionarul III, Firul,
n-au sosit încă toate.
Se observă că numărul membrilor corespondenţi a scăzut. E
un fenomen bine cunoscut acesta, al entuziasmului pentru lucrul
nou scăzând din ce în ce. Răspunsurile primite — neegale ca valoare — cuprind un material foarte bogat, care, întrebuinţat cu critica necesară, serveşte la completarea colecţiei de fişe pentru Dicţionarul Academiei şi în acelaşi timp dă indicaţii utile pentru anchetele de teren necesare pentru Atlasul lingvistic.
În vederea acestor anchete au fost pregătiţi în mod special
doi tineri absolvenţi ai Universităţii clujene. S. Pop a fost la Paris
elevul lui Gilliéron, cunoscutul părinte al geografiei lingvistice şi
înfăptuitorul primului Atlas lingvistic al Franţei, şi a făcut anchete
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pe teren în Italia, Franţa şi Catalonia, însoţind pe d-nii Pellis şi
Scheuermeier, anchetatorii pentru Atlasele italiene. E. Petrovici a
studiat lingvistica şi în special fonetica experimentală la Paris, la
abatele Rousselot. Astfel pregătiţi, cei doi tineri învăţaţi au început
munca grea a anchetelor lingvistice pe teren.
Cercetările se fac în 400 de comune alese în diferite puncte
ale ţării. În 320 de comune, anchetatorul îşi face studiile cu ajutorul
unui chestionar mic de 2 000 de chestiuni, cuprinzând cuvintele
uzuale, caracteristice ca formă şi ca sens. Celelalte 80 de comune
sunt cercetate cu un chestionar mai mare, tratând şi despre folclor
şi etnografie.
Anchetatorii sunt prevăzuţi cu diferite aparate, fonograful
fixează pe plăcile sale rostirile caracteristice, alături de interesante
cântece populare. Se ştie că astăzi studiul cuvântului nu mai este
înţeles altfel decât în legătură cu obiectul pe care îl desemnează: de
aceea aparatul fotografic prinde pentru a putea apoi reda imaginea
obiectelor, pe când filmul cinematografic fotografiază acţiuni sau,
mai abstract, verbe.
Abia după ce s-au început cercetările lingvistice pe teren, cei
ce le-au iniţiat şi-au dat seama că era momentul suprem ca ele să
fie începute. Limba literară se răspândeşte cu o iuţeală de neînchipuit prin şcoli, presă, armată, aşa că vechile expresii şi forme de
pronunţare sunt pe cale de a se pierde.
Anchetele vor dura 4–5 ani şi abia atunci materialul adunat va
putea fi prelucrat. Este o muncă uriaşă, împreunată cu mare trudă şi
cu mari cheltuieli materiale; şi este mare meritul celui ce a iniţiat-o
că a ştiut să găsească mijloacele ca să se şi realizeze. Astăzi Atlasul
are mulţi prieteni — şi speră să câştige prieteni noi, care-i vor ajuta
să se înfăptuiască; el ne va aşeza alături de ţările surori care au terminat sau lucrează la asemenea atlase lingvistice, încât în curând
vom avea înfăţişarea cartografică a întregului teritoriu romanic.
Alături de Dicţionarul Academiei, cu care se completează,
Atlasul lingvistic va fi lucrarea de bază a lingvisticii române.
Muzeul Limbii Române, care a ajuns centrul unei importante şcoli
şi creatorul unei noi generaţii de filologi, a ajuns astfel să fie şi lăcaşul unde se înfăptuiesc cele mai importante două mari opere de
filologie românească.
(„Boabe de grâu”, I, 1930, nr. 2, p. 85–91)

IOSIF PERVAIN

STUDIUL LIMBII ROMÂNE ÎN
TRANSILVANIA

Aşezat în mijlocul unei înviorătoare grădini din strada
Elisabeta, Muzeul Limbii Române din Cluj vorbeşte cunoscătorului despre oameni rari, plini de râvnă, şi-i destăinuie lucruri tâlcuitoare de pilde adânci.
Meritele înfiinţării acestui institut, ale acestei „şcoli de înalte
studii”, îi revin lui Sextil Puşcariu, care a prezentat Consiliului
Dirigent, în şedinţa din 27 august 1919, planul de întemeiere şi de
organizare al Muzeului. Înzestrat cu un fericit dar de intuiţie,
S. Puşcariu şi-a dat seama de foloasele pe care le poate avea înjghebarea unui aşezământ pentru cultivarea limbii române, a vorbit
despre ele înţelegătorilor şi i-a determinat să sprijine îndeplinirea
dorinţei ce-l însufleţea.
„Ştiinţa, scria S. Puşcariu în 1921, s-a dezvoltat atât de mult în
fiecare specialitate, încât principiul economiei celei mai mari de timp a
devenit un postulat pentru fiecare cercetător. Bibliotecile cu cataloage
raţionale, bibliografiile care să te informeze repede şi exact asupra lucrărilor înaintaşilor şi, mai ales, muzeele care să-ţi cruţe vremea şi
osteneala de a-ţi aduna însuţi materialul de studii au devenit o necesitate pentru progresul ştiinţei în fiecare specialitate. Din recunoaşterea
acestei necesităţi s-a născut gândul de a întemeia şi pentru studiul limbei române un muzeu”.

În cuprinsul articolului-program, publicat în primul volum
al „Dacoromaniei”, au fost precizate ţelurile pe care Muzeul
Limbii Române le va urmări şi indicate mijloacele ce promovează
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sigura lor îndeplinire. Scopurile fixate aici impun prin mulţimea,
varietatea şi îndreptăţita lor alegere. Unirea tuturor ţinuturilor locuite de români aducea cu sine unificarea limbii noastre literare, „a
terminologiei tehnice şi speciale” în toate aceste ţinuturi. Problema
a ispitit pe predecesori şi continuă să preocupe pe contemporani.
Ca această unificare să se poată realiza erau necesare, pe de o
parte, ordonarea şi prelucrarea materialului lexicografic strâns de
înaintaşi, iar pe de alta îmbogăţirea acestui material cu sporuri noi.
Vor trebui consultate cu mult răgaz monumentele literare din „zilele de aur a scripturilor române” ca, după spusa poetului, să reînviem comorile lexicale uitate „pe mucedele pagini” ale bătrânelor
cronici şi, concomitent cu această înţeleaptă scotocire, se va reîncepe ştiinţifica cercetare a dialectelor şi graiurilor noastre „prin chestionare trimise în toate ţinuturile româneşti şi prin îndemnarea
specialiştilor la conlucrare”. Această cercetare va fi încredinţată
filologilor români, a căror pregătire Muzeul Limbii Române şi-o ia
asupră-şi. Înjghebarea „unei biblioteci de specialitate cât se poate
de completă” este menită să uşureze această pregătire, punând la
dispoziţia zeloşilor obolul ştiinţific al învăţaţilor de la noi şi din
Apus. Roadele muncii lor susţinute se vor vedea în dicţionarele,
monografiile, studiile, bibliografiile, hărţile lexicale etc. pe care
Muzeul le va tipări ori în publicaţia periodică a cărei editare constituia întâia şi statornica grijă a directorului acestui institut,
S. Puşcariu. S-ar părea că lucrurile a căror îndeplinire Muzeul
Limbii Române şi-o propusese întrecea cu mult posibilităţile de
realizare. În realitate, toate au fost începute şi mulţumitor continuate, ba ceva mai mult: cu trecerea anilor, obiectivele urmărite de
directorul şi membrii institutului au fost simţitor sporite.
Încredinţat cu conducerea Muzeului, S. Puşcariu s-a gândit
chiar de la început să-şi asigure colaborarea colegilor de la nou
înfiinţata Universitate clujeană, pe aceea a oamenilor de ştiinţă
preocupaţi cu studierea limbii române şi să înregimenteze în rândurile lor numeroşi tineri, aleşi dintre „literiştii” cei mai merituoşi
ai Facultăţii din Cluj. Astfel s-a închegat întâiul grup al aşa-zişilor
muzeişti, care a hotărât, în urma sugestiei date de Maestru, să se
strângă în fiecare săptămână în „cămările” institutului, unde să
stea „la citeală şi la învăţătură”.
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Şedinţele membrilor Muzeului au început îndată ce instalarea
lui a fost desăvârşită în toamna anului 1921. În cei douăzeci de ani
de la întemeierea Muzeului, procesele-verbale au consemnat prezenţa la şedinţe a filologilor V. Bogrea, N. Drăganu, G. Giuglea,
C. Lacea, Şt. Paşca, S. Pop, Al. Procopovici, E. Petrovici, a profesorilor — de literatură română modernă, de literatură greacă, engleză ori latină — Şt. Bezdechi, I. Breazu, P. Grimm, T. Naum,
D. Popovici, a istoricilor sau geografilor S. Dragomir, Al. Lapedatu,
E. Panaitescu, G. Vâlsan, a bizantinologului N. Bănescu, etnografului R. Vuia, botanistului Al. Borza şi chiar a poetului şi gânditorului L. Blaga. De la celelalte universităţi din ţară au luat parte la
unele şedinţe D. Caracostea, P. Cancel, E. Herzog, Gr. Nandriş;
dintre profesorii noştri secundari I. Chinezu, I. Costea,
R. Demetrescu, iar dintre învăţaţii străini amintim pe V. Brøndal,
E. Gamillscheg, M. Małecki, Mario Roques, M. Ruffini,
C. Tagliavini, M. Valkhoff, J. Vendryès ş.a. Deşi veniţi din diferite
părţi, totuşi între muzeişti s-a plămădit curând o atmosferă de cuceritoare intimitate, şi-n mijlocul acestei atmosfere cunoştinţele se
împărtăşeau nesilite, discuţiile se înteţeau calm, lipsite de tonul
prea agitat, obişnuit la noi. Unii dintre participanţi îşi expuneau
rezultatele cercetărilor de până atunci, reînviau greutăţile pe care
le-au întâmpinat ori cereau lămurirea unor chestiuni de amănunt a
căror cheie n-o găsiseră încă; alţii dădeau indicaţii preţioase, menite să stârnească interesul celor ce ar fi avut nevoie de făclii noi pentru luminarea cărărilor aşa de întortocheate, dar atât de ispititoare,
ale filologiei. Multe dintre comunicările ţinute la Muzeu au fost
date apoi publicităţii, servind ca punct de mânecare pentru studiile viitoare sau menţinând viu interesul pentru probleme de importanţă indiscutabilă.
Având ca factor existenţial o atmosferă de comunicativitate
sui-generis, statornicind în sânul membrilor o atitudine de îndărătnică respectare a adevărului, împintenându-i spre activităţi deosebite şi înzestrându-i cu învăţăminte noi şi sigure, şedinţele Muzeului au alimentat admiraţia străinilor ce au luat din când în când
parte la ele, au stors chiar zgârcitele aprecieri ale conaţionalilor.
Dar, pentru ca mijloacele de informaţie să fie cât mai lesnicioase şi mai grabnice, s-a simţit chiar de la început nevoia unei
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biblioteci de specialitate. Silinţele depuse în această direcţie au dat
rod îmbelşugat, aşa că astăzi biblioteca Muzeului numără aproape
8 000 de opere în 12 500 de volume. Numărul este impresionant.
Ceea ce face însă ca această bibliotecă să fie deosebit de preţioasă
este valoarea, de foarte multe ori raritatea şi felul de catalogare al
operelor ce o compun. Muzeul adăposteşte o serie de cărţi nepreţuite prin raritatea lor, unele dintre ele negăsindu-se nici la Academie. Nu e de mirare deci că, zilnic, profesori şi studenţi răsfoiesc
sârguincioşi carte după carte, reviste din alte vremi ori manuscrise.
Materialul se adună cu răbdare, iar din interpretarea lui se zămislesc operele de seamă ale profesorilor sau începuturile promiţătoare ale dascălilor de mâine.
Pentru că muzeiştii au ţinut să împărtăşească şi altora lucrările
lor, editarea unei publicaţii periodice a devenit necesară. Ea trebuia
să continue o tradiţie adânc înrădăcinată în deprinderile aleşilor
Ardealului: cultul limbii româneşti. Şi este semnificativ faptul că primul volum al „Dacoromaniei”, apărut în 1921, anul în care se împlineau o sută de ani de la moartea lui Petru Maior, a fost închinat
acestuia. Era un omagiu ce se cuvenea marelui înaintaş.
„Dacoromania” se adresa tuturor acelora care se ocupau cu
studiul limbii şi literaturii noastre. Răsfoind cele nouă volume de
până acum, oricine se poate convinge că scopurile urmărite de conducătorul şi colaboratorii „Dacoromaniei” au fost îndeplinite cu
sfinţenie. Studiile de filologie publicate aici au înzestrat ştiinţa limbii
româneşti, pe aceea a raporturilor noastre interdialectale, cu contribuţii a căror dreaptă valoare abia urmaşii vor şti s-o cumpănească.
Surprinzător de bogată şi de variată este mai cu seamă activitatea
ştiinţifică a lui S. Puşcariu. Începând cu studiul Ideile lui Petru Maior
despre limba română, continuând cu Despre onomatopee în limba română, Morfonemul şi economia limbii, Consideraţiuni asupra sistemului
fonetic şi fonologic al limbii române şi sfârşind prin sugestivele interpretări ale hărţilor Atlasului lingvistic român din ultimul volum al
„Dacoromaniei”, cunoştinţele vaste şi temeinice ale lui S. Puşcariu
sunt prezente în toate, iar claritatea expunerii adaugă la valoarea
ştiinţifică a tuturor acestor studii un deosebit preţ stilistic.
Lucrările celorlalţi colaboratori ai „Dacoromaniei” sunt tot
atât de vrednice de atenţia noastră. Cu titlu de informaţie cităm pe
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cele mai de seamă: T. Capidan, Raporturile albano-române, Românii
nomazi, Fărşeroţii; C. Diculescu, Elemente vechi greceşti în limba
română; G. Giuglea, Elemente vechi germane în Orientul romanic;
D. Macrea, Palatalizarea labialelor; W. Meyer-Lübke, Palatalizarea
labialelor; S. Pop, Câteva capitole din terminologia calului; Şt. Paşca,
Terminologia calului. Părţile corpului; A. Procopovici, Despre ă şi â,
Probleme de fonetică şi fonologie, Chestiuni principiare; G. D. Serra, Per
la storia del cognome italiano etc. Prin subiectele, ca şi prin felul lor
de tratare, aceste lucrări au meritul de a da pentru problemele dezbătute rezultate cvasidefinitive, au încetăţenit la noi teorii zămislite de învăţaţii altor ţări şi — de ce n-am spune-o — de foarte
multe ori ştiinţa filologică românească a bătătorit cărările indicate
de colaboratorii „Dacoromaniei”.
Dar filologia n-a fost singura preocupare a celor grupaţi în
jurul „Dacoromaniei”: istoria literară, etnografia sau folclorul i-au
interesat şi ele. Iniţiaţii îşi amintesc desigur de studiile de literatură veche ale lui N. Drăganu şi Vasile Grecu. De asemenea, trebuie reţinute cele de literatură comparată ale lui P. Grimm şi
Gh. Oprescu, cele de literatură română modernă ale lui I. Breazu şi
D. Popovici, ca şi cele de etnografie şi folclor ale lui R. Vuia şi
I. Muşlea.
Ceea ce a făcut din „Dacoromania” un buletin de primul rang
este, pe lângă studiile amintite, capitolul ei de bibliografie: Revista periodicelor. S-a înregistrat în această bibliografie critică tot ceea ce s-a
scris, în ţară şi în străinătate, referitor la limba şi literatura română,
începând cu anul 1921. Ea a fost astfel alcătuită, încât cercetătorul să
se poată orienta uşor şi sigur în orice chestiune. Întocmirea bibliografiei se datoreşte lui N. Georgescu-Tistu, iar din 1929 lui I. Breazu
şi celor de care ambii au fost ajutaţi: I. Chinezu, I. Gherghel,
E. Herzog, M. Lipăneanu, Lia Manoilescu-Puşcariu etc.
O rubrică ce completează bibliografia o formează însemnările lui S. Puşcariu: Pe marginea cărţilor. Necesitatea şi îndreptăţirea
noii rubrici (o aflăm întâi în volumul IV al „Dacoromaniei”) au fost
astfel precizate de autorul ei:
„De data aceasta încercăm o inovaţie, care ne dă înainte de toate
posibilitatea de a ieşi uneori din cadrele restrânse ale preocupărilor
Muzeului Limbei Române, spre a discuta chestiuni generale şi de
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natură principiară, fără să ne oblige să îmbrăţişăm un teren prea vast.
Strângând într-un mănunchi notele făcute pe marginea cărţilor cetite,
desluşim uneori curentele ce se accentuează într-un anumit timp şi
punctele nouă de vedere din care sunt văzute problemele vechi. Îndreptăţirea pe care o găsim pentru felul cum e lucrată această nouă
rubrică a «Dacoromaniei» ne-o dă, credem, dreptul oricărui cercetător
de a fi, de la o vârstă încolo, alegător în lectura cărţilor nouă şi convingerea că o critică «impresionistă» poate fi de folos, când ea e
întemeiată pe o experienţă îndelungată”.

Adăugând la cele înşirate până acum marele număr de recenzii, remarcabile prin priceperea şi conştiinciozitatea cu care
sunt scrise, îndeosebi cele ale lui N. Drăganu, necrologurile şi indicele de nume şi de materii din „Dacoromania”, am avea, credem, o
idee sumară despre ceea ce cititorul află în paginile ei despre funcţia pe care ea a îndeplinit-o în cultura noastră.
Acum, după ce cunoaştem împrejurările cărora „Dacoromania” îşi datoreşte faima, încuviinţăm laudele ce i s-au adus.
O. Densusianu, cu toate că a manifestat o oarecare ostilitate faţă de
şcoala filologică de la Cluj, totuşi scrisese, după apariţia primelor
două volume, că „cele două volume din «Dacoromania» apărute
până acum sub direcţia lui Sextil Puşcariu arată intenţia bună de a
face să participe la mişcarea noastră filologică şi tânăra Universitate din Cluj...”, iar E. Gamillscheg şi A. Zauner şi-au exprimat
convingerea că „Dacoromania”, îmbunătăţită cu fiecare volum,
este una dintre publicaţiile ştiinţifice cele mai serioase. Din aprecierile lor rezultă că în străinătate „Dacoromania” a îndeplinit un
dublu rol: a adus la cunoştinţa specialiştilor cercetările învăţaţilor
de la noi şi i-a obişnuit cu gândul că publicaţiile noastre pot fi aşezate alături de cele din Occident. Mitul inferiorităţii noastre, răspândit în Apus de gurile clevetitoare ale atâtor răuvoitori, s-a destrămat pe încetul, fiind înlocuit cu convingerea că, în condiţiuni
materiale potrivite, interesul nostru pentru problemele ştiinţifice şi
literare este activ şi că felul cum sunt prezentate aceste probleme
satisface exigenţele cele mai pretenţioase. Prin „Dacoromania”,
Universitatea din Cluj îşi făurea o faimă, iar Muzeul Limbii
Române şi-a temeinicit un prestigiu.
Înşirând câteva dintre meritele buletinului Muzeului, gândul
nostru poposeşte o clipă şi la căpătâiul amintirii colaboratorilor
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dispăruţi, căci luminoasele idei din studiile şi articolele lor stăruie
şi astăzi, regăsindu-se în operele urmaşilor. Ne gândim întâi de
toate la neuitatul Vasile Bogrea, la acest „burduf de carte”, cum l-a
numit N. Iorga, al cărui spirit „vecinic încordat” sălăşluieşte încă
printre zidurile Muzeului. Având o pregătire enciclopedică, comunicările sale, mărturiseşte S. Puşcariu, erau „bogate în idei sclipitoare, uimitoare prin bogăţia informaţiei, seducătoare prin uşurinţa neobişnuită de a îmbrăca în imagini comunicative fulgerările
spiritului său...”. Studiile sale lărgesc nespus de mult orizonturile,
prodigiozitatea documentării şi sobrietatea expresiei fiind calităţile
lui esenţiale. Ne-au părăsit, de asemenea: Iosif Popovici, subtilul
fonetician de la Universitatea din Cluj, G. Vâlsan, profesor cu o
„temeinică cultură generală”, care a ştiut să armonizeze, în descrierea peisajului geografic, cerinţele ştiinţei cu frumuseţile exprimării alese, G. Kisch, iscoditorul chestiunilor de toponimie şi „tovarăş
neodihnit de muncă” al muzeiştilor, ca şi E. Herzog, sprijinitorul
credincios al .„Dacoromaniei”, împreună cu W. Meyer-Lübke,
unul dintre cele mai luminate capete ale romanisticii, care a publicat în cuprinsul „Dacoromaniei” un valoros articol despre Palatalizarea labialelor. Cunoştinţa aprofundată a lucrărilor pe care ni
le-au lăsat şi recunoaşterea sinceră a realizărilor înfăptuite de ei
sunt prinosul ce-l aduc muzeiştii de azi tovarăşilor de altădată.
Nu putem încheia capitolul nostru privitor la „Dacoromania” fără a spune câteva cuvinte despre Biblioteca Dacoromaniei.
Deşi a înfruntat numeroase greutăţi de ordin financiar, totuşi
Muzeul a tins să sprijine publicarea unui număr însemnat de lucrări de filologie şi de istorie literară. De la 1920 până în prezent au
apărut în Biblioteca Dacoromaniei nouă lucrări, semnate de A. Bena,
Şt. Binder, G. Bogdan-Duică, I. Breazu, N. Drăganu, E. Petrovici,
E. Precup, Al. Procopovici şi G. D. Serra. Toate cele nouă lucrări
aduc un material documentar inedit, îl studiază cu un discernământ rar şi împlinesc în ştiinţa românească goluri de care ea s-a
resimţit multă vreme. Critica le-a întâmpinat cu elogii, fapt care
pune din nou în lumină foloasele operei întreprinse şi sprijinite de
Muzeu.
În afară de problemele de limbă, cea a onomasticii şi a toponimiei au ispitit şi ele pe muzeişti. Pentru a da avânt acestor disci-
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pline s-a înfiinţat o secţie de onomastică şi toponimie. Activitatea
acestei secţii a început relativ târziu, abia în 1929, când Şt. Paşca,
pe atunci asistent universitar, azi conferenţiar, s-a întors din străinătate, unde fusese trimis tocmai pentru a se informa despre ceea
ce Occidentul realizase în domeniile antroponomasticii şi ale toponimiei. Venit în ţară, Şt. Paşca şi-a continuat neobosita activitate
începută în Italia. Pe de o parte, s-a trimis membrilor corespondenţi ai Muzeului chestionarul IV: Nume de loc şi nume de persoană;
răspunsurile la aceste chestionare au îmbogăţit apoi Biblioteca
Muzeului cu un material nou şi interesant, iar pe de alta s-au scos
din urbariile păstrate la Arhivele Naţionale din Cluj, urbarii
datând din secolele XVII şi XVIII, date referitoare la elementele
onomastice din Ţara Oltului. Materialul cules din aceste urbarii,
unit cu cel al răspunsurilor la chestionarul IV şi cu cel luat din alte
documente, s-a închegat în lucrarea lui Şt. Paşca, Nume de persoane
şi nume de animale în Ţara Oltului, pe care Academia Română a lăudat-o în mod deosebit, acordând autorului Marele Premiu Heliade
Rădulescu. Răsplata Academiei a stimulat întreprinderea unor noi
investigaţii; între altele s-a făcut un început serios în vederea alcătuirii primului Onomasticon românesc. Din nefericire, lipsa de personal a silit Muzeul să amâne pentru mai târziu lucrările secţiei de onomastică şi toponimie, ele însă vor fi reluate şi duse la bun sfârşit.
În cadrele Muzeului funcţionează de la 1930 şi Arhiva de
folclor, înfiinţată de Academie în urma unui memoriu întocmit de
I. Muşlea, directorul Arhivei. Despre obiectivele urmărite şi despre
metodele de lucru a vorbit I. Muşlea în articolul ce prefaţează
întâiul volum al „Anuarului Arhivei de Folclor”.
„Instalarea Arhivei la Muzeul Limbei Române, observă just
I. Muşlea, îşi are rostul ei. În afară de atmosfera de muncă şi de devotament pentru cercetări, în acest institut Arhiva poate profita de excelenta organizaţie şi de colecţiile acestuia, de experienţa conducătorilor
în materie de chestionare şi de utilizarea anchetelor Atlasului lingvistic al României, cari şi ele aduc bogate materiale folclorice”.

Într-adevăr, I. Muşlea şi colaboratorii săi şi-au însuşit — în
scurtă vreme — spiritul iscoditor şi elanul de muncă proprii muzeiştilor şi, pornind la drum cu un program de lucru bine închegat,
au reuşit să dea culturii noastre opere de reală valoare. Prin ches-
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tionare sau prin anchete făcute pe teren s-a adunat un vast şi inedit
material folcloric, din care cea mai mare parte a fost publicat în
miezoasele articole din „Anuarul Arhivei”. Colaborarea la Anuar a
lui N. Drăganu, Petru Caraman, I. Muşlea, E. Petrovici ş.a., recenziile şi bibliografia au făcut din această publicaţie o carte indispensabilă celor ce urmăresc descoperirea comorilor patrimoniului
nostru folcloric.
Am rezervat pentru sfârşitul articolului nostru consideraţiunile în legătură cu Dicţionarul Academiei şi Atlasul lingvistic român,
cele două uriaşe lucrări ale Muzeului. De-ar fi numai ele şi tot ar
putea justifica din plin existenţa unui institut.
După cum se ştie, dorinţa de a da un dicţionar complet al
limbii române a muncit multe capete: ea a însufleţit pe întemeietorii Academiei şi de atunci a stimulat străduinţele luminaţilor ei
membri. Dintre cei care s-au încumetat, înaintea lui S. Puşcariu, să
ia asupra lor istovitoarea muncă a alcătuirii Dicţionarului,
A. T. Laurian şi I. C. Massim au sfârşit prin a se pierde în utopiile
latinismului, Bogdan Petriceicu Hasdeu a fost victima activării pe
planuri prea vaste, pentru îndeplinirea cărora răstimpul unei vieţi
s-a dovedit neîndestulător, iar A. Philippide, după o muncă dârză
de vreo câţiva ani, nu şi-a putut însuşi punctul de vedere al Academiei. În felul acesta, opera, pentru grabnica durare a căreia
Regele Carol I a stăruit cu îndemnuri împărăteşti, a tot întârziat să
apară, aşa încât augustul ei sprijinitor a trecut la cele veşnice cu
părerea de rău de a o şti neterminată. Totuşi, bănuim că în suflet
au început să-i înflorească oarecare nădejdi, reamintindu-şi vorbele lui S. Puşcariu, înfiorate de glasul sărbătoresc al încrezătoarei
tinereţi: „Voi munci din toate puterile şi cu inimă curată”. Întocmirea Dicţionarului i-a fost încredinţată lui S. Puşcariu în 1906.
Acest fapt are o semnificaţie deosebită, pentru că schimbarea conducătorului a însemnat şi o primenire chibzuită a vechilor planuri
de lucru. Fără a desfiinţa în întregime concepţiile predecesorilor,
noile vederi ale lui S. Puşcariu s-au boltit peste tărâmuri necunoscute lor şi au conturat câmpul viitoarelor cercetări, înţelenit de
neştiinţa unora, de nepăsarea altora. Întâi de toate, numărul fişelor
moştenite de la înaintaşi a fost mult sporit. Din nou s-a şters praful
de pe vechile noastre monumente de limbă, scoţându-se din ele

MUZEUL

57

acele cuvinte despre care se bănuia că „erau într-adevăr înţelese şi
întrebuinţate pe atunci de popor sau de cărturari...”, iar dintre
neologismele aflătoare în ele s-au reţinut pentru Dicţionar „acelea
care au pătruns... în limba uzuală”. De asemenea, s-au recitit operele clasicilor noştri, au fost utilizate cele ale scriitorilor contemporani, cărţile de literatură populară, numeroase glosare, diferite
manuale de specialitate, răspunsurile primite la chestionarele trimise de Muzeu membrilor corespondenţi din toată ţara etc. N-au
fost uitate nici dicţionarele de până atunci ale limbii noastre.
Exemplele şi explicaţiile nimerite din aceste dicţionare şi-au găsit
locul cuvenit în noul Dicţionar al Academiei Române. După terminarea acestor serioase pregătiri, a început redactarea primelor
fascicule, mai întâi la Cernăuţi, iar din 1920, la Muzeul Limbii
Române din Cluj.
„Astfel, spune S. Puşcariu, între Muzeu şi Dicţionar se stabileşte
o legătură firească: materialul Dicţionarului stă la dispoziţia Muzeului, iar aceştia prin studiile speciale, fac lucrările pregătitoare pentru
Dicţionarul limbei”.

Că într-adevăr studiile membrilor Muzeului aduceau adeseori
contribuţii la Dicţionar, e destul să cităm aici ceea ce C. Tagliavini a
scris cu privire la lucrarea lui S. Pop, Câteva capitole din terminologia
calului: „Specialmente notevoli io ritengo il Lessico che occupa le pagine
138–240 e forma supplemento indispensabile ai dizionari rumeni”. Dar
mulţi dintre muzeişti au fost colaboratori statornici la Dicţionar. Îi
amintim aici pe toţi, împreună cu cei care, din 1906 chiar, au fost
de un nepreţuit ajutor lui S. Puşcariu. Dintre dispăruţi amintim pe
C. Găluşcă, I. Grămadă, Gh. Tofan şi J. Urban Jarník; dintre cei în
viaţă, pe I. Breazu, T. Capidan, I. Chinezu, I. Costea N. Drăganu,
C. Lacea, T. Naum, Şt. Paşca, E. Petrovici, S. Pop, Al. RădulescuPogoneanu etc., ca şi pe Henry Lolliot şi Yves Auger, care au
revăzut traducerea franceză a cuvintelor din Dicţionar. Fireşte, în
această uriaşă muncă de colaborare, activitatea lui S. Puşcariu a
fost cea mai grea, căci nu s-a mulţumit să aibă „numai rolul de
organizator şi animator al muncii de colaborare..., ci toate articolele, mari şi mici, au trecut prin mâna lui spre a fi completate,
întregite şi adesea modificate în întregime”. Însufleţiţi de o râvnă

58

MUZEUL LIMBII ROMÂNE ŞI MUZEIŞTII

pilduitoare, având o pregătire temeinică, conducătorul şi colaboratorii Dicţionarului au depus o muncă vajnică. Cu toate acestea, mai
ales în ultimul timp, rezultatele de până acum au stârnit unele
nemulţumiri; ispita publicităţii lor a neliniştit pe mulţi, însă numai
fericitul domn Timoleon Pisani a reuşit să scrie rândurile sale de
tristă pomenire. Ele ne-au dovedit încă o dată că lui T. Pisani îi
place să rătăcească cu pânzele întinse în apele primejduite de vijeliile
diletantismului. Într-un articol publicat în „Universul”, S. Puşcariu a
dovedit netemeinicia afirmaţiei că numai Dicţionarul nostru e
„bătut de toate nenoroacele”, a arătat că „înaintarea înceată e inerentă” unei astfel de opere şi că în niciun caz nu se poate vorbi de o
„dulce odihnă” a colaboratorilor la Dicţionarul Academiei Române.
E în afară de orice discuţie, pentru orice cunoscător, că Dicţionarul
Academiei e superior tuturor celor existente la noi, că de pe acum
el poate fi socotit ca „un monument nepieritor” al limbii române şi
că, în privinţa săvârşirii lui, trebuie să fim mai puţin sceptici, să ne
însuşim în întregime judicioasele cuvinte ale Regelui Carol I:
„Într-adevăr, lucrarea aceasta este foarte întinsă, poate că nemărginită; să ne amintim însă cuvântul lui Horaţiu: Est modus in rebus, sunt
certi denique fines şi sunt convins că opera Academiei, care îşi va ridica
sieşi un monument, va fi încoronată de o izbândă fericită”.

După publicarea Atlasului lingvistic francez şi a mai multor
studii scrise pe baza materialului din el, geografia lingvistică a luat
un mare avânt. Noua ştiinţă urmărea explorarea limbii vii, aşa
cum o vorbeşte poporul, şi-n acelaşi timp dădea materialului cules
de anchetatori interpretări neaşteptate. Faptele acestea au contribuit la grabnica ei popularizare: geografia lingvistică a devenit o
disciplină autonomă şi — viguroasă — îşi cucerea drepturile. Învăţămintele ei au răzbit victorioase în Occident, iar de la 1920, odată
cu înfiinţarea Muzeului Limbii Române, au devenit actuale şi la
noi. Chiar de la întemeierea Muzeului, S. Puşcariu a înscris printre
îndatoririle acestui institut şi adunarea „sistematică a materialului
limbii vorbite în toate părţile locuite de români, prin studii dialectale făcute la faţa locului şi prin chestionare care vor fi trimise în
toate părţile”. Chestionarele mai aveau menirea să fie „un fel de
schiţă pregătitoare pentru Atlasul viitor”, să uşureze fixarea între-
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bărilor ce vor alcătui cuprinsul chestionarului cu care se va face
ancheta pentru Atlas, să informeze pe dialectolog „asupra regiunilor în care... va trebui să cerceteze mai multe comune decât în
altele”. Însă, pe lângă aceste binefaceri, metoda anchetării prin corespondenţi, prin chestionare trimise lor, prezenta serioase scăderi;
S. Puşcariu şi-a dat seama de ele, A. Zauner le-a pus în lumină, iar
S. Pop, în lucrarea Buts et méthodes des enquêtes dialectales, a insistat
îndelung asupra lor. Totuşi, Muzeul a recurs la adunarea materialului dialectal prin membrii lui corespondenţi: până la 1928, când
s-au început lucrările pentru Atlas, acest mijloc era singurul posibil, iar după această dată concomitenţa celor două operaţii n-a
dăunat niciuneia din ele.
Am spus că lucrările Atlasului au început în 1928. Perioada
de pregătire durase aşadar opt ani, de la 1920. În acest răstimp, s-a
desăvârşit pregătirea primului pioner al echipei de cercetători
specialişti ai dialectelor şi graiurilor noastre, a lui S. Pop. Fiind
angajat la Muzeu încă de pe când era student, S. Puşcariu şi-a
putut da seama de însuşirile remarcabile cu care tânărul funcţionar, mai târziu colaborator, era înzestrat. Despre ele a vorbit în
Prefaţa Atlasului lingvistic român I: „rezistenţă fizică, ureche foarte
fină, putere de a sacrifica orice alte preocupări şi de a-şi concentra
toate forţele asupra anchetei şi darul de a stabili o atmosferă de
încredere între el şi subiectele sale”. Aşa fiind, S. Pop a fost trimis
în Franţa, unde a ascultat ultimele lecţii ale lui J. Gilliéron,
întemeietorul geografiei lingvistice, ca să facă, în tovărăşia unor
învăţaţi ca L. Gauchat, J. Jud, E. Tappolet, A. Griera, Ugo Pellis,
P. Scheuermeyer ş.a., mai multe anchete dialectale în Franţa, în
Italia şi în Spania. Din Franţa, S. Pop s-a reîntors deplin familiarizat cu problemele geografiei lingvistice, fiind astfel cel mai indicat să înceapă şi să ducă la bun sfârşit anchetele pentru Atlas.
S. Pop a alcătuit — în vederea acestor anchete — un chestionar cât
se poate de vast, pe care, după ce a fost discutat de către membrii
Muzeului, l-a împărţit cu E. Petrovici. E. Petrovici l-a mai completat, încredinţat [fiind] cu adunarea şi redactarea materialului
pentru Atlasul lingvistic român II. S. Pop a fixat apoi, în colaborare
cu E. Petrovici, un sistem de transcriere capabil să redea nuanţele
cele mai fine ale sunetelor limbii noastre, s-au stabilit localităţile al
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căror grai urma să fie studiat, 310 de către S. Pop, cu 2 208 întrebări, 88 de E. Petrovici, cu 4 800 întrebări, iar în 1930, după terminarea câtorva anchete de încercare, ambii şi-au început apostolatul. Timp de şapte ani, până în 1937, munca lor a fost statornică,
trăsătura ei eroică o defineşte, un seceriş mănos a încununat-o.
Depozitele Muzeului se îmbogăţeau în fiecare an cu zeci de mii de
fişe: numărul lor, după terminarea anchetelor, ajunsese la grăitoarea cifră de un milion. Ritmul cu care s-a făcut trierea materialului
destinat primului volum al Atlasului lingvistic român I n-a cunoscut
zăgazuri. Rolul lui S. Puşcariu, „iniţiator, animator şi sfătuitor” al
acestei opere, priceperea, energia şi sacrificiul autorului ei, ale lui
S. Pop, au fost hotărâtoare pentru răsunătorul ei început; Crăciunul
anului 1938 ne-a adus un dar regesc: volumul I al Atlasului lingvistic român I.
Nu putem stărui aici asupra tuturor problemelor pe care materialul Atlasului le pune. Desigur, ar fi interesant să se arate unitatea graiurilor în regiunile de colonizare ale ţării, să se discute
deformaţiile fonetice ale cuvintelor, repartiţia ariilor semantice, să
le studiem în „conexitatea lor geografică”, determinând condiţiile
naşterii şi ale luptei caracteristice cazurilor de polisemie sau să punem în lumină însemnătatea zonelor marginale ale ariilor semantice, probleme dezbătute de K. Jaberg în legătură cu Sprach- und
Sachatlas Italiens und der Südschweiz. Rezervând pentru altă dată
urmărirea acestor chestiuni, ne mulţumim să schiţăm acum aspectele celor două probleme: a felului cum ni-l arată pe ţăran răspunsurile înregistrate de autorii Atlasului şi a contribuţiei aduse de
această operă istoriei noastre naţionale.
Perspicacitatea ţăranului român se vădeşte în conştiinţa cu
care surprinde schimbările cărora limba se supune şi procesul de
infiltraţie a cuvântului literar. Inconştient el simte că omonimia dă
naştere la confuzii; din această cauză unul dintre subiecţi a refuzat
să formeze pluralul chei — de la singularul cheie, motivând că „vine
rău”, căci te poţi gândi la chei de uşă. Un altul a declarat că un plural
al cuvântului obraz i-ar părea oarecum curios, deoarece obrazul e de
două lături şi se ţine deolaltă. Subiecţii mai ştiu că astăzi mulţi oameni
s-o sucuit (= s-au obişnuit) să vorbească mai extra, după moda nouă,
ceva mai modificat şi astfel înlocuiesc numele de Vidra cu noua no-
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menclatură Avram Iancu, băşicuţei de demult îi zic coş, hepticei —
tuberculoz şi tuberculoză, doftoriei — dicament, turbării — boala Babeşului, foalelui — burtă etc. Când în loc de ţeastă subiectul din Pişcolt a
răspuns ciontvas, a adăugat — exact — că astfel vine pe ungurime; un
altul a mărturisit că el are în graiul său vorba pântece, dar că, de la
venirea regăţenilor, se spune pe româneşte şi burtă. Cei care nu ştiu să
denumească lucrurile după carte cunosc adeseori termenul literar din
expresii. În regiunea în care cuvântul gât e necunoscut, se aude totuşi
expresia te prind de gât, iar acolo unde oamenii se pupă în loc să se
sărute salută pe doamne cu săru-mâna. Expresia aşadar uşurează
pătrunderea unui cuvânt literar, îi precizează înţelesul şi-i crăiniceşte victoria. Fiind uneori cea dintâi care anunţă cuvântul, în alte
cazuri expresia este cea din urmă care-l mai păstrează. Aşa, spre
exemplu, vintre a dispărut în multe părţi, cu toate acestea, fără a-i
mai cunoaşte înţelesul, multe mame îşi urgisesc copiii cu mânca-te-ar
vintirea. Ingeniozitatea ţăranului român nu poate fi tăgăduită. Numărul cuvintelor pe care el le creează ca să denumească noţiuni
pentru care noi avem un singur termen sau cel mult doi arată tocmai norocoasa lui inventivitate. În procesul de creaţie al noilor termeni, posibilităţile limbajului figurat sunt neîntrecute, metafora des
folosită, tot aşa şi comparaţia. Pentru literarul omuşor, ţăranul are
vreo cincizeci de cuvinte deosebite. Cităm pe cele mai caracteristice:
bumburez, căţelul gâtului, clopoţel, guşter, manoş, ţâţă; un om umflat la
faţă e înfoiat, cel cu dantura întreagă e mândru la dinţi, băierile inimii
sunt brăcinarul sufletului, plămânii — casa sufletului, pupila e fetiţa
ochiului, cărunţilor le-au înflorit ghioceii în păr, unii au părul zbârlit ca
ciutura morii. Prin cele două figuri stilistice, metafora şi comparaţia,
ţăranul realizează concretizarea denumirilor prea abstracte pentru
el, le fixează înţelesurile uneori, şi-n ambele cazuri recurge la o
virtuozitate ce-i este proprie. Datele spicuite din Atlas dovedesc că
„ţăranii satelor noastre, prin limba pe care o vorbesc, reprezintă tezaurul
viu al graurilor noastre şi accentuează importanţa operei pe care autorii
Atlasului au săvârşit-o”.
Se ştie că studiind limba unui popor putem ajunge la unele
constatări valabile pentru istoria neamului respectiv. Astfel de constatări sunt preţioase mai ales pentru acele epoci din trecutul naţiunilor pentru luminarea cărora documentele sunt neîndestulătoa-
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re, iar relatările scriitorilor contemporani cu evenimentele crunt învrăjbite cu adevărul. Pentru istoria noastră, răstimpul cuprins între
anul retragerii lui Aurelian din Dacia Traiană şi veacul al X-lea se
clasează printre epocile susnumite. Tocmai din această cauză, cei
care au încercat să lămurească spinoasa problemă a continuităţii
elementului roman în Dacia Traiană nu şi-au prea zăgăzuit elanul:
unii — urmărind scopuri străine ştiinţei — s-au făcut vinovaţi în
faţa adevărului, alţii — învolburaţi de un patriotism rău înţeles —
au devenit braconieri pe tărâmurile neadevărului. Înfierând pe primii şi înţelegându-i pe cei din urmă, învăţaţii de la noi şi de aiurea,
folosindu-se în trecut de argumente de bun simţ, astăzi mai ales
de dovezi lingvistice, au încercat să susţină statornica noastră prezenţă în Dacia, să descopere părerile şubrede ale adversarilor acestei
persistenţe şi să desluşească intenţiile lor de natură politică, intenţii
în viermuiala cărora adevărul trage a moarte. Dintre cele scrise cu
privire la problema continuităţii cităm broşura lui S. Puşcariu, Les
enseignements de l’Atlas Linguistique de Roumanie. Bazat pe o parte din
materialul Atlasului, S. Puşcariu arată că elementele latine ale limbii
române s-au păstrat până astăzi mai ales în regiunile de intensă colonizare
romană; limitele acestei regiuni au fost precis circumscrise de istoricul C. Giurescu. Dacă toată populaţia romană din Nordul Dunării s-ar
fi deplasat, odată cu Aurelian, în Peninsula Balcanică, aşa cum greşit cred
unii, existenţa elementelor latine (fonologice, morfologice şi lexicale)
n-ar putea fi explicată în mod mulţumitor. Prin reducerea la absurd a
unor asemenea presupuneri, teza contrară continuităţii se destramă,
devine şubredă. Ce e drept, nu toate elementele latine relevate de
Atlas arată o repartizare geografică asemănătoare cu cea a cuvintelor avute în vedere de S. Puşcariu (arină, cioban, cuminecătură,
ceteră, cotătoare, moare etc.). În unele cazuri, în regiunea de intensă
colonizare, cuvântul latin este rar sau deloc întrebuinţat, el întâlnindu-se însă în alte ţinuturi ale ţării. Această situaţie e departe de a
infirma concluziile lui S. Puşcariu. Atunci când într-o regiune oarecare elementul latin e sporadic, însă formează arii compacte în
altele, în aceste arii, potrivit celor arătate de A. Dauzat, trebuie cuprinse şi regiunile în care întrebuinţarea lui e astăzi rară. Lipsa cuvântului latin din regiunile vestice ale ţării nu-nseamnă că el n-a
existat niciodată în aceste părţi. Cauze ce urmează să fie arătate de
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studiile viitoare au fost vitrege faţă de el: l-au îndepărtat în ţinuturi
mai prielnice dăinuirii lui. Tamás Lajos a pus la îndoială concludenţa părerilor lui S. Puşcariu. Asupra rezervelor lui Tamás Lajos
nu putem insista, deoarece suntem convinşi că un învăţat care în
veacul al XX-lea face imprudenţa să vorbească despre „la théorie
fictive de la continuité latino-roumaine norddanubienne”, despre
„le roumain primitif, disparu au theâtre de sa naissance”, şi în sfârşit crede în „la fonction séparatrice des Carpathes à l’époque antérieure à Trianon” mânuieşte săbii năclăite în teci mâncate de rugină,
pierzând orice drept la un răspuns serios. Crezând că serveşte revendicări binecunoscute nouă, Tamás Lajos sfârşeşte prin a le compromite. Spre deosebire de profesorul budapestan, noi bătătorim,
împreună cu S. Puşcariu, S. Pop, O. J. Tuulio ş.a., urgisitele cărări ale
Adevărului şi credem că „vechile frontiere politice n-au avut un rol
hotărâtor pentru dezvoltarea limbii române” (S. Pop), că Munţii
Carpaţi au fost „plutôt l’épine dorsale d’un seul et même peuple, le
nôtre, répandu sur les deux versants en perpetuelle communication” (S. Puşcariu) şi-n sfârşit împărtăşim cuvintele finlandezului
Tuulio: „pas de déromanisation médievale par les Roumains partant de la rive sud du Danube; et c’est l’ouest de la Roumanie qui a
conservé la tradition avec le plus de fidélité. C’est ce qui ressort clairement de quelques-unes des cartes du grand Atlas lingvistic român”.
Căutând să desluşim multiplele aspecte ale activităţii desfăşurate de Muzeul Limbii Române, credem că am reuşit să indicăm şi
coordonatele ideologice proprii şcolii filologice din capitala Ardealului. Am spus proprii, deoarece ele se deosebesc întrucâtva de cele
ale centrelor filologice din Bucureşti sau Iaşi. Se ştie că la Bucureşti
O. Densusianu şi Al. Rosetti au fost aceia care au directivat multă
vreme mişcarea filologică, cel din urmă o îndrumă şi astăzi. Pentru
O. Densusianu şi pentru colaboratorii săi de la „Grai şi suflet”
părerea că un cuvânt este „expresiunea sufletului, într-un anumit
sens şi a stărilor sociale” s-a transformat într-un crez. Psihologia şi
sociologia au fost cele două ştiinţe la învăţămintele cărora ei au recurs adeseori. Tot aşa la estetică. Cuvintele, scrie O. Densusianu, au
„valoarea lor estetică şi pot fi studiate astfel chiar de filologi”. „Integralitatea lor expresivă” nu trebuie ştirbită: ea va fi desluşită după
principiile unui estetism veritabil. Călăuzite de asemenea principii,
se poate afirma că cercetările lui Densusianu se caracterizează prin
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bioglotismul lor, mai precis, prin psihoglotism. Spiritul de adâncă şi
fină pătrundere a literaturii şi posibilitatea de a identifica subtilităţi
inexistente pentru alţii: iată cele două mari calităţi ale fostului romanist de la Bucureşti. Al. Rosetti a dat mai multă atenţie foneticii experimentale, iar elevul său, D. Şandru, geografiei lingvistice. „Bulletin-ul
Linguistique” e o mărturie în această privinţă. Prin Al. Rosetti şi
D. Şandru activitatea filologică a Bucureştilor şi-a adăugat aspecte
noi, neglijate de Densusianu, care a manifestat tot timpul o atitudine
de neîncredere faţă de foloasele geografiei lingvistice.
Iaşii, cu I. Iordan, au continuat năzuinţele lui Al. Philippide,
deosebindu-se totuşi de el prin importanţa acordată punctului de
vedere istoric ca mijloc de studiere a limbii.
Vrednici prin obiectivele urmărite, nici Bucureştii, nici Iaşii nu
şi-au concretizat în opere de largă sinteză rezultatele cercetărilor.
Coordonarea forţelor pentru ducerea la bun sfârşit a operelor de colaborare, concentrarea interesului asupra necesităţilor ştiinţifice de
arzătoare actualitate aparţin Clujului, au revenit Ardealului. Cele
două opere: Dicţionarul Academiei Române şi Atlasul lingvistic român,
pe planuri deosebite, istovesc un material nebănuit de vast; Dicţionarul îl studiază mai mult din punct de vedere istoric, al evoluţiei în
timp, Atlasul încearcă urmărirea răspândirii geografice a fenomenelor de limbă. Tendinţele urmărite nu se confundă, ci se completează.
Înzestrând cultura noastră cu aceste opere, Ardealul s-a dovedit continuatorul unei tradiţii al cărei început l-a făcut, cu mai
bine de un veac şi jumătate înainte, Şcoala Ardeleană. Această tradiţie a evoluat paralel cu o altă notă specifică spiritului transilvan:
preferinţa pentru construcţia epică, izvorâtă din acelaşi strat.
La lungul şir de căutători ai tainelor limbii româneşti pe care
această ţară totdeauna românească i-a dat în trecut, va trebui să
adăugăm de acum înainte şi pe filologii clujeni de azi. Fii ai unui
popor de muncitori şi de luptători, ei sporesc cu o contribuţie esenţială un ram al culturii naţionale care, aici în Ardeal, a fost pornit
sub egida monumentalului.
(„Gând românesc”, VII, 1939, nr. 7–9, p. 255–
269. Semnat I. Verbină)

TEODOR NAUM

AMINTIRI DE LA MUZEUL LIMBII ROMÂNE

Muzeul Limbii Române (astăzi Institutul de Lingvistică şi
Istorie Literară), creat, organizat şi condus de profesorul Sextil
Puşcariu, a desfăşurat (cu deosebire în perioada ce s-a scurs între
cele două războaie mondiale) o bogată activitate care a luat repede,
datorită valoroaselor contribuţii ale membrilor lui, caracterul unei
şcoli filologice aparţinând Clujului. Această activitate a rămas în impunătoarea colecţie a buletinului intitulat „Dacoromania” şi ea reprezintă în chip neîndoios un capitol important în istoria filologiei
române. Când, în toamna anului 1926, scriitorul acestor rânduri a
fost numit profesor la Universitatea din Cluj, el a găsit la Muzeu, în
jurul lui Sextil Puşcariu, pe Theodor Capidan, C. Lacea, N. Drăganu,
G. Giuglea, Gustav Kiseh, P. Grimm, G. D. Serra, Y. Auger şi
H. Jacquier (aceşti doi din urmă singurii care mai trăiesc azi). Cu
puţin timp înainte murise la Viena Vasile Bogrea, care fusese, şi el,
unul din protagoniştii Muzeului. Mai târziu numai au devenit
membri ai Muzeului profesorii A. Procopovici, venit de la Cernăuţi,
şi D. Popovici, urmaşul de catedră al lui G. Bogdan-Duică. Alături
de cei mai sus amintiţi s-au găsit şi alţii, mai tineri: Emil Petrovici şi
Sever Pop, Ştefan Paşca şi C. Daicoviciu, I. Breazu şi I. Muşlea (care,
şi ei, nu mai sunt astăzi printre noi) şi, în ultimul loc, chiar unii studenţi mai apropiaţi de profesorii lor.
Se ştie că la Muzeu se lucra la Dicţionarul limbii române, cu redactarea căruia Sextil Puşcariu fusese însărcinat de Academia
Română încă din anul 1906, dar că, din cauza împrejurărilor, lucra-

66

MUZEUL LIMBII ROMÂNE ŞI MUZEIŞTII

rea începută de el n-a mai putut fi continuată. O parte măcar din
istoria acestui dicţionar — al treilea după încercările neizbutite ale
lui Laurian şi Massim, Hasdeu şi Philippide — se poate cunoaşte
din expunerea făcută de Sextil Puşcariu însuşi în volumul postum
de amintiri, intitulat Călare pe două veacuri, apărut în 1968 (p. 335–
369). Şi totuşi, aşa cum a rămas, neterminat, izvorât însă din
concepţia autorului că el trebuie „să oglindească sufletul” însuşi al
poporului nostru „în dezvoltarea sa de veacuri” şi bazat pe o largă
documentare, Dicţionarul lui Sextil Puşcariu rămâne, cu toate imperfecţiunile ce i se pot găsi, un tezaur lexical şi stilistic, care poate fi
folosit cu cel mai mare folos de scriitorii şi traducătorii români întru
înfrumuseţarea limbii lor. Se ştie, de asemenea, că la Muzeul Limbii
Române, tot sub direcţia lui Sextil Puşcariu, s-au pus şi bazele Atlasului lingvistic. Cei dintâi care au început să adune pe teren material în vederea redactării şi a acestei mari opere lexicografice au fost
Emil Petrovici şi Sever Pop. În sfârşit, o a treia manifestare a activităţii ştiinţifice de la Muzeu o constituia şedinţele de comunicări şi
discuţii ale membrilor, şedinţe care se ţineau săptămânal, în fiecare
marţi. Dat fiind caracterul strict filologic al acestor şedinţe, mai rar
se întâmpla să ia parte la ele vreun profesor nefilolog de la Facultatea de Litere sau vreun profesor de la alte facultăţi; de la Facultatea de Medicină, un bun amic al Muzeului era doctorul Valeriu
Bologa, profesor de istoria medicinii; de la Facultatea de Ştiinţe a
venit o singură dată Emil Racoviţă, nu în calitate de speolog, ci ca să
pună în discuţie nişte probleme de… ortografie!
În şedinţe se făceau comunicări şi se încingeau discuţii într-un
spirit ştiinţific şi într-o atmosferă de strânsă colegialitate. O temă
favorită era etimologia. Şi mă gândesc astăzi cât de bine se va fi
simţit la şedinţele Muzeului Vasile Bogrea, care, „pasionat de viaţa
acelor insecte care sunt cuvintele”, se compara cu un entomolog.
Fireşte, nu întotdeauna etimologia avea succes: în cazul acesta se
putea întâmpla ca sentimentul paternităţii să fie mai tare decât
deziluzia insuccesului şi autorul să răspundă, cum a răspuns odată
N. Drăganu: „Eu tot o public”!
„Dacoromania”, Dicţionarul, Atlasul lingvistic şi şedinţele săptămânale constituiau partea serioasă a activităţii Muzeului. Acesta
avea însă şi o parte veselă, ca şi vechea Junime de la Iaşi: si parva
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licet componere magnis! (Dacă e permis să compari cele mici cu cele
mari. Vergiliu, Georgice, IV, 176). După apariţia unui volum din
„Dacoromania”, buletinul Muzeului, se organiza o petrecere numită „Dracoromania”, la care, pe lângă muzeişti, mai puteau fi invitate şi alte persoane şi la care glumele şi versurile erau de rigoare.
Cu aceeaşi ocazie erau sărbătoriţi membrii Muzeului care împliniseră etatea de 50 sau de 60 de ani. Era obiceiul ca scriitorul acestor
rânduri, la început în colaborare cu Sextil Puşcariu — şi în cazul
acesta rezultatul era o „bisextilă”! — iar mai apoi singur, să facă
„dracoromanilor” un raport în versuri, fie în legătură cu activitatea
înseşi a muzeului, fie pe alte teme din viaţa universitară sau din
viaţa muzeiştilor.
(„Tribuna”, XXI, nr. 1 (1046), 6 ian. 1977, p. 7)

ION MĂRII

MUZEUL LIMBII ROMÂNE —
UN INSTITUT DE PRESTIGIU NAŢIONAL
ŞI INTERNAŢIONAL

La început a fost un vis, un vis din anii de război (de Prim
Război Mondial) trăiţi de marele învăţat şi marele organizator de
ştiinţă şi învăţământ universitar SEXTIL PUŞCARIU:
„Una dintre plăcerile mari în viaţă e să aprinzi ţigara şi, plimbându-te prin odaie, să te laşi pradă visurilor pentru viitor.
Iată cel pe care l-am făcut astăzi, pe când din depărtare se auzeau bubuiturile de tunuri:
Când va fi gata Dicţionarul, aş vrea să mai am numai cinci ani de
putere de muncă, ca să pun la cale acea instituţie ce mi se pare una din
cele mai frumoase şi care ar fi menită să îndepărteze toate greşelile şi să
umple toate lacunele lucrării prezente. Ea s-ar numi «Muzeul Limbei
Române». Mi-ar ajunge patru colaboratori pentru el. Unul să strângă
material din scrieri vechi (manuscripte şi tipărituri), altul să urmărească toate publicaţiile filologice, extrăgând pe fişe tot ce se raportează la lexicografia română şi, cunoscător al limbilor cu care cea românească a fost în contact, să caute în dicţionarele existente să precizeze
exact etimologiile. Aceasta ar fi şi bibliotecarul Muzeului, având să se
îngrijească ca toate cărţile trebuincioase să fie în bibliotecă. Al treilea
ar fi etnograful, care ar trebui să procure obiectele sau fotografiile lor
pentru toţi termenii istorici şi populari care sunt specifici româneşti.
El vara ar face călătorii spre acest scop în toate regiunile româneşti,
strângând materialul necesar şi, prin chestionare bine întocmite, trimise în toate colţurile româneşti, ar strânge încetul cu încetul toată terminologia specific românească, adunând astfel şi materialul pentru răspândirea geografică a anumitelor cuvinte. Colaboratori i-ar fi un desenator, care ar trebui să facă ilustraţiile tuturor obiectelor acestora şi ale
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celor ce mai sunt de nevoie pentru o ediţie ilustrată a Dicţionarului. Al
patrulea colaborator ar fi redactorul, căci «Muzeul» ar trebui să aibă
Buletinul sau Revista sa, în care să se publice toate lucrările pregătitoare pentru noua ediţie a Dicţionarului: glosare speciale, etimologii,
studii lexicografice, o bibliografie completă a chestiunii, lucrări accesorii şi mai ales articole de popularizare, care să arate publicului românesc bogăţia limbii sale, expresiile care pot înlocui neologismele, să
răspundă la întrebări «Cum se zice?» etc. El ar trebui să aibă legături
cu savanţii noştri din toate ramurile ştiinţei, spre a putea preciza cea
mai justă definiţie a unui cuvânt, spre a identifica exact cutare termen
dialectal sau vechi şi spre a crea terminologia tehnică românească în
toate ramurile ştiinţei, începând cu gramatica şi sfârşind cu mecanismul celei mai noi invenţii.
Cu aceşti colaboratori, pe care desigur i-aş afla între elevii mei,
sunt sigur că în curs de cinci ani aş putea îndruma şi începe cele două
publicaţii, pe care Academia ar trebui să le tipărească după ce Dicţionarul Academiei va fi gata: un suplement, care să întrebuinţeze materialul nou, să facă retrimiterile ce nu se puteau face cu modul de acum de
publicare, să primească cuvintele rare, neologismele, barbarismele care
au rămas de bunăvoie afară, să precizeze mai bine unele definiţii, să
completeze traducerea şi etimologia, să înavuţească frazeologia, să
îndrepte greşelile etc., etc. Astfel de suplemente ar putea ieşi din 10 în
10 ani, până ce după 50 sau 60 de ani s-ar putea face o ediţie nouă a
Dicţionarului.
Alăturea cu această lucrare întregitoare ar trebui să apară un
dicţionar mic, ilustrat, extras din Dicţionarul Academiei cu suplementul
lui. El ar trebui să dea pe scurt înţelesurile şi etimologia cuvintelor, cu
o bogată frazeologie, cu înşirarea sinonimelor şi cu definiţii scurte şi
exacte. Exemple din literatură nu s-ar da, ci din cele cuprinse în Dicţionarul Academiei s-ar arăta pe scurt toate felurile de întrebuinţare
(construcţii, locuţiuni, idiotisme).
Odată organizat «Muzeul Limbei Române» şi pornite publicaţiile lui, aş putea da cu inima liniştită conducerea lui unui tânăr vrednic pe care mi l-aş creşte anume, dându-i experienţa mea ca s-o îngemăneze cu vânjoşia-i tinerească şi să facă un lucru mai bun de cum am
putut face eu.
Fireşte, acest Muzeu ar trebui să fie public şi să aibă o sală de
lectură, în care să fie, pe lângă biblioteca specială, la dispoziţia cercetătorilor şi un al doilea exemplar (copiat cu hârtie indigo) al fişelor de
dicţionar. Astfel, înainte de a se tipări suplementele, orice filolog va
putea consulta materialul complet lexical şi bibliografic (şi cel ce nu se
tipăreşte, fiind prea mult). Dicţionarele române nouă toate ar trebui să
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se lipească pe fişe, îndată după apariţie, de asemenea glosarele şi indicele, încât munca cercetătorilor să fie uşurată în toate privinţele”.

Am reprodus întocmai şi în întregime din volumul de
Memorii (Puşcariu 1978, p. 190–192), cele visate de profesorul universitar cernăuţean de origine transilvăneană în ziua de 23. II.
1917, la Marter, pe frontul italian. La numai doi ani (şi câteva luni)
de la visarea acestui extraordinar proiect, gândit în exclusivitate
dintr-o perspectivă lexicografică, în toamna anului 1919, Sextil
Puşcariu, devenit întâiul rector al Universităţii din Cluj, a dat viaţă
visului, creând, pe lângă catedra de limbă română a Facultăţii de
Litere şi Filosofie, Muzeul Limbii Române, instituţie pe care, ca
director, a condus-o, cum nimeni altul după el nu a mai reuşit să o
facă, până la al doilea război mondial. Două decenii, Sextil Puşcariu
s-a aflat, aşadar, la cârma primului şi al celui „mai autentic institut de
cercetări în sensul nostru de astăzi existent înainte de eliberare”, „am
putea spune, singurul institut de cercetare lingvistică serioasă al ţării între
cele două războaie”, aprecieri ce aparţin (cu evidenţierea noastră) lui
Iorgu Iordan, un reprezentant de frunte al şcolii ieşene de lingvistică
(vezi Istoria ştiinţelor în România. Lingvistica, Bucureşti, Editura Academiei, 1975, p. 88, 93, precum şi Istoria lingvisticii româneşti, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1978, p. 105, 110).
Obiectivele instituţiei create de Sextil Puşcariu în inima
Ardealului au fost clar formulate în programul Muzeului, program publicat, în datele sale esenţialeT şi semnificative, în articolul
de început, intitulat Muzeul Limbei Române, al primului volum
(apărut în 1921) din „Dacoromania”, buletinul institutului. În
formularea directorului, aceste directive-program (cele mai importante, desigur) ale activităţii Muzeului Limbii Române sunt următoarele: „2. a. strângerea şi prelucrarea ştiinţifică a materialului
lexicografic al limbii române din toate timpurile şi din toate regiunile locuite de români; b. pregătirea de studii şi lucrări speciale în
vederea unificării limbii literare şi a terminologiei tehnice şi speciale în toate ţinuturile româneşti; c. deşteptarea interesului obştesc pentru studiul şi cultivarea limbii române; d. pregătirea de
filologi români; [...] 4. a. extragerea pe fişe şi ordonarea întregului
material lexicografic al limbii române după alfabet şi categorii; b.
înfiinţarea unei biblioteci de specialitate cât se poate de completă;
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c. îndrumarea de studii dialectale şi lexicografice prin adunarea de
material la faţa locului, prin chestionare trimise în toate ţinuturile
româneşti şi prin îndemnarea specialiştilor la conlucrare; d. publicarea de monografii, dicţionare speciale, glosare, hărţi lexicale, studii, bibliografii, scrieri de popularizare şi prin editarea unei publicaţii periodice, care va fi buletinul Muzeului Limbei Române” (p. 3–
4). Şi în acest program, statuat (pe articole) în toamna anului 1919,
odată cu transformarea visului în realitate, transformare datorată
întregirii (sau, mai exact, reîntregirii) statului naţional român, în
centrul activităţii Muzeului Limbii Române, evaluat doar ca institut de cercetare lingvistică, este plasat tot Dicţionarul limbii române
(cunoscut şi sub denumirea de Dicţionarul Academiei), dicţionar pe
care Sextil Puşcariu îl conducea încă din 1906, când Academia
Română, al cărui membru corespondent era de un an, îi încredinţase, la vârsta de 29 de ani, elaborarea acestei lucrări fundamentale a lingvisticii şi, în primul rând, a culturii noastre. Muzeul
Limbii Române devine astfel, ab initio, sediul şi şantierul Dicţionarului limbii române, la elaborarea căruia, sub redacţia (reală, şi nu
formală) a lui Sextil Puşcariu, participă direct în principal
Constantin Lacea şi Theodor Capidan, iar în secundar Nicolae
Drăganu, C. Diculescu, D. Evolceanu, Teodor Naum, Şt. Paşca,
Yves Auger, I. A. Rădulescu-Pogoneanu etc. Indirect însă, prin
miile de note lexicale şi etimologice (domeniu în care a excelat, în
primul rând, Vasile Bogrea) prezentate în şedinţele (săptămânale)
de comunicări şi publicate (apoi, în marea lor majoritate) în
„Dacoromania”, la făurirea Dicţionarului limbii române au contribuit
aproape toţi membrii activi ai Muzeului Limbii Române.
„Pentru întâia oară în istoria lexicografiei naţionale munca de redactare propriu-zisă este dublată de o activitate lexicografică permanentă, foarte utilă pentru continua perfecţionare a dicţionarului, pentru
orientarea sa de ansamblu (Seche 1969, p. 45).

Elaborarea, în continuare, în cadrul Muzeului Limbii Române,
a marelui şi monumentalului dicţionar consacrat vocabularului
limbii române constituie unul dintre cele trei titluri (la fel de importante, considerăm noi) de glorie naţională şi internaţională ale
Muzeului Limbii Române. Din păcate, nici redacţia Sextil Puşcariu
nu a reuşit să finalizeze această mare operă lexicografică (la redac-
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tarea căreia se lucrează şi astăzi), dar, precizează aceeaşi autoritate
în domeniul istoriei lexicografiei române,
„dicţionarul academic elaborat sub conducerea lui Sextil Puşcariu
reprezintă una dintre culmile lexicografiei naţionale [...]; calităţile lucrării covârşesc limitele ei şi fac din ea o operă fundamentală a lingvisticii
române şi romanice” (Seche 1969, p. 72).

Cel de-al doilea titlu de glorie naţională şi internaţională al
institutului creat şi condus de Sextil Puşcariu îl constituie Atlasul
lingvistic român. Spirit deschis, înţelegând poate cel mai bine dintre
lingviştii români, la acea dată, înnoirea de substanţă adusă de geografia lingvistică în studiul fenomenului lingvistic viu, în anchetarea, descrierea şi explicarea faptelor de limbă în strânsă legătură
cu realitatea extralingvistică desemnată prin cuvânt, cu istoria culturii materiale şi spirituale a unui popor, Sextil Puşcariu a înscris
printre obiectivele majore ale acestui prestigios institut de lingvistică şi elaborarea unui atlas lingvistic general al limbii române. Elaborarea „atlasului lingvistic român a format — preciza S. Puşcariu
în Prefaţa la primul volum (apărut în anul 1938) din Atlasul lingvistic român, partea I — una din preocupările de căpetenie ale
Muzeului Limbei Române din Cluj, chiar de la întemeierea lui, în
toamna anului 1919”. Nu vom stărui aici asupra a ceea ce s-ar
putea numi istoria unei idei, iar apoi, de la o anumită dată, istoricul unei lucrări cu adevărat monumentale, al unei opere fundamentale a ştiinţei şi culturii noastre, o lucrare care, aprecia lingvistul elveţian Jakob Jud, a început, „fără îndoială, un capitol nou, nu
numai în lingvistica română, ci şi în cea internaţională”.
Iniţiat, gândit şi condus (în toate cele trei momente esenţiale
ale zămislirii sale) de Sextil Puşcariu, Atlasul lingvistic român a fost
realizat de doi dintre cei mai străluciţi elevi ai săi, Sever Pop şi
Emil Petrovici, cei care, înţelegând importanţa unei asemenea lucrări, au pregătit, temeinic, anchetele lingvistice, au efectuat, apoi,
eroic, cele 398 de anchete lingvistice şi au publicat doar o parte din
imensul şi foarte importantul material înregistrat cu prilejul desfăşurării acestor anchete.
Sever Pop, cu un chestionar cuprinzând 2 160 de poziţii şi un
număr cel puţin dublu de întrebări, a realizat între anii 1930 şi 1937,
pentru partea I a Atlasului lingvistic român, 301 anchete lingvistice,
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iar E. Petrovici, cu un chestionar cuprinzând 4 800 de poziţii şi un
număr iarăşi cel puţin dublu de întrebări, a efectuat, între anii 1930
şi 1938, pentru partea a II-a din Atlasul lingvistic român, 88 de anchete lingvistice (trei dintre ele, cele consacrate dialectelor suddunărene, fiind realizate de Ştefan Paşca şi Theodor Capidan). Între anii
1938 şi 1943, din această lucrare de importanţă europeană, lucrare ce
prezintă (cum sublinia romanistul Carlo Tagliavini) „o perfecţionare
în forma şi substanţa atlaselor lingvistice de pe teritoriul românesc”,
au apărut 4 volume din ancheta întreprinsă de Sever Pop şi 3 volume, precum şi un excelent volum de Texte dialectale, din ancheta
înfăptuită de E. Petrovici. Întreruptă la un moment dat (imediat
după război), publicarea în continuare şi în întregime a imensului
material lingvistic (dar şi de altă natură) înregistrat cu prilejul
anchetelor a fost reluată în anul 1956 de către colectivul de dialectologie din cadrul actualului Institut de Lingvistică şi Istorie
Literară „Sextil Puşcariu”, continuatorul Muzeului Limbii Române.
Lucrare unanim apreciată în ţară şi în străinătate, Atlasul
lingvistic român are, pentru ştiinţa şi cultura românească, o dublă
semnificaţie: pe de o parte, Atlasul lingvistic român constituie un
inegalabil şi nepieritor document al limbii române populare, iar
pe de altă parte, el este cea mai importantă descriere spaţială generală (= lexicală, morfologică, fonetică) a limbii române. Prin descrierea lingvistică complexă pe care o realizează, ALR interesează nu
numai dialectologia, ci, în egală măsură, toate disciplinele lingvistice, iar în ceea ce priveşte descrierea lexicală, ALR constituie, fără
îndoială, o sursă de informare extrem de preţioasă pentru toate ştiinţele care au ca obiect de cercetare cultura materială şi spirituală
populară. Pentru istoria limbii române şi a poporului român, ALR
înseamnă un izvor şi un document viu dintre cele mai importante,
pentru că, preluând o afirmaţie a lui Sextil Puşcariu, limba pe care
o vorbim constituie cel mai vechi izvor al istoriei noastre. ALR a
evidenţiat prin materialul publicat până acum, mai bine ca oricare
altă lucrare lingvistică, unitatea şi diversitatea limbii române,
fiind, în acelaşi timp, cum s-a demonstrat, o mărturie concludentă
a continuităţii populaţiei dacoromâne în spaţiul carpato-dunărean:
hărţile ALR, afirma lingvistul elveţian K. Jaberg, „vorbesc o limbă
limpede” în acest sens.
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Anchetele dialectale efectuate de Sever Pop şi Emil Petrovici
în vederea realizării Atlasului lingvistic român au fost precedate de,
iar apoi, începând cu anul 1930, desfăşurate în paralel cu anchetele indirecte, prin corespondenţi. Încă din anul 1922, mergând pe
urmele lui B. P. Hasdeu şi îndeplinind (de fapt) unul dintre obiectivele Muzeului, Sextil Puşcariu iniţiază ancheta prin corespondenţi, redactând şi trimiţând în ţară (preoţilor şi învăţătorilor) primul chestionar, intitulat Chestionar pentru un Atlas lingvistic al limbei române, I. Calul. Între anii 1922 şi 1937 sunt redactate (de către
Sextil Puşcariu, S. Pop, I. Chinezu, Şt. Paşca, P. Coman şi A. Bena)
opt chestionare (v. Chest. MLR), dintre care numai primul, cel
redactat de Sextil Puşcariu, poartă menţiunea „pentru un Atlas
lingvistic al limbei române”. Această anchetă prin corespondenţă a
fost gândită atât din perspectiva elaborării Dicţionarului limbii
române, cât şi din perspectiva realizării Atlasului lingvistic român,
ambele lucrări profitând, într-un fel sau altul, în înfăptuirea lor, de
pe urma acestor anchete foarte importante.
Al treilea titlu de glorie al institutului denumit Muzeul
Limbii Române este revista „Dacoromania”, considerată, pe bună
dreptate, ca fiind „cel mai bun periodic de specialitate al epocii”
(Iorgu Iordan, în aceleaşi lucrări de istoria lingvisticii româneşti
menţionate mai sus, p. 88, respectiv 106) şi „cea dintâi şi cea mai
importantă publicaţie periodică de lingvistică apărută în această
perioadă” (Macrea 1965, p. 101). În perioada 1921‒1948, din „buletinul” Muzeului au apărut 11 volume masive, însumând aproximativ 9 000 de pagini. Pe lângă lucrări de lingvistică (lucrări care —
sub formă de studii, articole, note, recenzii — acoperă majoritatea
domeniilor de cercetare lingvistică, precum: lexicologia, dialectologia, geografia lingvistică, istoria limbii, onomastica, lingvistica
generală, fonetica şi fonologia etc.) şi de filologie, revista publică, e
adevărat, într-un număr mult mai redus, şi cercetări de istorie şi
critică literară. Mai mult, în fiecare volum este publicată o excelentă bibliografie a periodicelor, bibliografie în care sunt inventariate
analitic lucrările de lingvistică, filologie, folclor, etnografie şi literatură apărute în ţară şi în străinătate şi care, evident, se referă la
limba, cultura şi literatura română.
În marea lor majoritate, textele (de mai mică sau mai mare
dimensiune) apărute în paginile „Dacoromaniei” aparţin muzeiş-
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tilor (din toate cele trei generaţii) şi ele reprezintă o parte a cercetărilor individuale realizate de membrii Muzeului, cercetări care,
în primul rând, sunt rodul săptămânalelor (ţinute, la început, luni,
iar apoi, în fiecare marţi seara) şedinţe de comunicări. Aceste şedinţe de comunicări au însemnat (pentru toţi membrii Muzeului,
indiferent de vârstă) nu numai un laborator de creaţie ştiinţifică, ci
o adevărată şcoală, şcoală în care (reproducând cuvintele rostite de
Sextil Puşcariu la dispariţia lui Nicolae Drăganu) „am profitat
unul de altul prin criticile reciproce, acerbe uneori, spirituale de
cele mai multe ori, niciodată însă amărâte, căci spiritul de critică
nu izvora niciodată din plăcerea de a distruge, ci din dorinţa de a
completa, iar bucuria pentru descoperirea altuia era totdeauna mai
mare decât ispita de a persista într-o eroare. În această atmosferă
s-a putut dezvolta acea adevărată emulaţie între noi, care a produs
volumele «Dacoromaniei» şi cele publicate de cei mai mulţi dintre
noi la Academia Română” sau, adăugăm noi, în Biblioteca Dacoromaniei, volume care reprezintă cealaltă parte, a cercetărilor individuale ale membrilor Muzeului.
Existenţa în viaţa Muzeului a acestor şedinţe de comunicări
(la care, pe lângă lingvişti, participau şi istorici literari, clasicişti,
istorici, geografi, etnografi, folclorişti, naturalişti, medici) a întreţinut şi stimulat cercetarea individuală, originală şi valoroasă, cercetare ce a completat armonios cercetarea colectivă, sporind, astfel,
prestigiul naţional şi internaţional al Muzeului Limbii Române,
care, aici, în centrul cultural şi ştiinţific al Transilvaniei, a însemnat
mult mai mult decât un excelent institut de specialitate.
(„Tribuna”, V, 1993, nr. 13, 1‒7 aprilie, p. 9;
reluat cu adăugiri în LR, Chişinău, V, 1995, nr. 5
(23), p. 15‒19; reprodus după Ion Mării, Contribuţii la lingvistica limbii române, Cluj-Napoca,
Editura Clusium, 2004, p. 177‒184)

MAGDALENA VULPE

EVOLUŢIA UNUI PROIECT

Istoria unei instituţii începe, de obicei, cu actul ei de întemeiere. În cazul Muzeului Limbii Române, avem la dispoziţie câteva
documente care ne permit să-i urmărim devenirea încă din starea
de virtualitate. Prima etapă, aceea de „vis pentru viitor” conturat
din fumul de ţigară, este consemnată de Sextil Puşcariu pe frontul
italian, la Marter, în 23 februarie 1917 (Puşcariu 1978, p. 190–192).
Cea de-a doua reprezintă un Raport nedatat, scris — de mână — pe
dosul a 10 fişe de auditor (Belegschein) la cursul de Istorie a literaturii române ţinut la Cernăuţi, în 1910. Raportul (adresat cui?) trebuie să fi fost redactat după Unirea tuturor românilor, căci în introducere se vorbeşte la trecut de vremea „când hotarele statelor despărţeau fraţi de fraţi”, dar înainte de numirea oficială a lui Sextil
Puşcariu la Cluj (1 iulie 1919), căci în text se menţionează: „Sediul
muzeului se va stabili mai târziu. El trebuie să fie într-un oraş cu
universitate românească”. Termenul ante quem poate fi chiar 6
martie 1919, când, aflând de la I. Lupaş că s-ar putea să fie numit
la Cluj, Puşcariu exclamă: „Ce frumos ar fi să pot ajunge la Cluj,
[...] şi acolo să-mi fac şi Muzeul Limbii Române!” (Puşcariu 1978,
p. 358).
Al treilea document, scris tot de mâna lui S. Puşcariu, începe
cu: „Art. 1. Se întemeiază cu ziua de 1 octombrie 1919 un Muzeu al
Limbei Române” şi coincide, în datele sale esenţiale, dacă nu în formulările lui, cu actul de constituire publicat în Monitorul Oficial. Extrase din acesta din urmă au fost reproduse în articolul datat 25. 04.
1920, care prefaţează primul volum al „Dacoromaniei”.
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Dificultăţi financiare, asociate cu nesiguranţa legată de instabilitatea politică, ameninţau însă să transforme din nou Muzeul —
cu tot prestigiul ştiinţific câştigat între timp — în „fum”. Urmărind să consolideze, şi prin mijloace administrative, poziţia instituţiei atât de dragi inimii lui, directorul încearcă, în 1923 (profitând, probabil, şi de prezenţa prietenului său, Al. Lapedatu, în
fruntea Ministerului Cultelor şi Artelor), să treacă prin parlament
o lege care să-i consfinţească statutul. Ciorna acestui proiect de
lege, redactat pe baza experienţei acumulate în trei ani de activitate a Muzeului, se păstrează în două exemplare. Pe cel dactilografiat, Puşcariu intervine substanţial, în special în expunerea de
motive. Din referirile la inventarul bibliotecii, la şedinţele de comunicări şi la volumele din „Dacoromania” apărute până „la sfârşitul anului 1931”, deducem că ideea unei legi speciale privind
Muzeul Limbii Române, nerealizată în 1923, a fost reluată în 1932.
Din compararea celor şase documente descrise mai sus reiese
evoluţia concepţiei lui Sextil Puşcariu despre rolul, organizarea şi
funcţionarea Muzeului Limbii Române. Îmi propun să schiţez aici
numai câteva aspecte, deşi chestiunea ar merita un studiu mai
amănunţit, al cărui ultim termen de comparaţie ar putea fi situaţia
de azi.
1) Denumirea instituţiei se menţine neschimbată, cu observaţia că în toate menţionările manuscrise anterioare prezentării din
DR la forma de genitiv întrebuinţată de Puşcariu este limbii.
2) Rostul unui „muzeu al limbii” este cel care, în decursul
anilor, s-a modificat cel mai mult în concepţia creatorului lui. În
1917, instituţia era „menită să îndrepteze toate greşelile şi să umple toate lacunele” Dicţionarului Academiei, care, la ora ipoteticei ei
înfiinţări, va fi fost terminat (Puşcariu 1978, p. 190). În acelaşi timp,
ea urma să pună la dispoziţia oricărui filolog întregul material al
dicţionarului, prelucrat sau nu.
Dependenţa directă de dicţionar dispare odată cu Raportul
din 1918/19, scopul Muzeului fiind formulat astfel: „1) Adunarea,
coordonarea şi punerea la dispoziţia publicului mare a materialului lexical al limbii române. 2) Unificarea limbii literare şi a
terminologiei tehnice. 3) Deşteptarea şi menţinerea interesului obştesc pentru chestiuni privitoare la limba românească”.
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Orientarea lexicologică şi lexicografică se menţine în toate
proiectele următoare, suferind cel mult nuanţări: în Proiectul de lege
din 1923–1932, se vorbeşte de „Strângerea, clasarea şi prelucrarea
materialului lingvistic — cu deosebire a celui lexicografic — al limbii române, din toate timpurile şi din toate regiunile locuite de români”. Se menţine, de asemenea, dezideratul, să-i spunem propagandistic, Proiectul de lege din 1932 lărgind aria de preocupări şi de
influenţă: „Deşteptarea interesului obştesc pentru studiul limbei şi
literaturei române, atât în ţară cât şi în străinătate”.
În cadrul acestor constante, la care se adaugă editarea unui
Buletin al institutului, se remarcă o notabilă deplasare de accent: de
la utilitarism imediat la crearea unei baze ştiinţifice pentru lucrările
de interes practic, de la popularizarea ştiinţei la cercetarea originală.
Unificarea limbii literare şi a terminologiei tehnice, prevăzută ca
obiectiv în 1918 şi 1919, devine, în 1920, „pregătirea de studii şi lucrări speciale în vederea unificării limbei literare şi a terminologiei
tehnice şi speciale în toate ţinuturile româneşti” şi dispare în Proiectul de lege. Ca obiectiv nou, apare, începând cu actul de constituire
(1919), „pregătirea de filologi români”, paragraf completat, în 1923,
prin „şi istorici literari, pentru lucrări originale”.
În acelaşi proiect de lege apar două noi obiective: „crearea
unei biblioteci de specialitate şi a unei bibliografii cât mai complete” şi „comunicări şi discuţii ştiinţifice”.
Buletinul institutului, care trebuia să cuprindă, în varianta
iniţială, „toate lucrările pregătitoare pentru noua ediţie a Dicţionarului: glosare speciale, etimologii, studii lexicografice, o bibliografie
completă a chestiunii, lucrări accesorii şi mai ales articole de popularizare, care să arate publicului românesc bogăţia limbii sale, expresiile care pot înlocui neologismele, să răspundă la întrebări «Cum se
zice?» etc.”, este ulterior doar menţionat printre publicaţiile Muzeului (dicţionare speciale, glosare, hărţi, bibliografii (1919), studii ştiinţifice, scrieri de sinteză şi de popularizare a ştiinţei (1923)).
În sfârşit, referirile din preambul la folosul pe care un muzeu
al limbii române l-ar aduce publicului larg (1918), „cercurilor largi
ale populaţiunii” (1920), folos realizat, practic, prin scrierile de popularizare şi prin accesul publicului la materialul lexicografic brut
(1917, 1918), dispar din ambele variante ale expunerii de motive
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din Proiectul de lege. În versiunea acestuia din 1932, regăsim ideea
de a face accesibil materialul lingvistic stocat în Muzeu, dar într-o
variantă mult evoluată, aceea a indicelui general.
3) Cu aceasta atingem alt aspect al evoluţiei concepţiei lui
Puşcariu asupra Muzeului Limbii Române, acela al organizării lui.
Numai Raportul din 1918 şi versiunea ultimă a proiectului de
lege prevăd existenţa unor secţiuni speciale. Ele au ca obiect: 1) studiul dialectelor, 2) terminologia tehnică (juridică, medicală, industrială, comercială, gramatică, botanică, zoologică etc., etc.); 3) cuvintele istorice, dispărute din uz (instituţiuni, monede etc.); 4) numiri topografice; 5) numele proprii (onomasticon) — respectiv:
secţiunile lexicografică, bibliografică, a atlasului lingvistic, onomastică şi toponomastică, a indicelui general.
4) Toate cele 6 documente cercetate menţionează, mai mult
sau mai puţin amănunţit, metodele sau mijloacele de cercetare utilizate în institut. Ca factori comuni se remarcă, pe de o parte, biblioteca de specialitate şi bibliografia aferentă, pe de alta, cercetările
dialectale, realizate prin chestionare şi direct pe teren.
5) Ca bun organizator, Sextil Puşcariu specifică, în proiectele
sale, bugetul Muzeului, numărul şi funcţiile salariaţilor, drepturile
şi îndatoririle lor, precum şi drepturile instituţiei. Detaliile ar interesa, fără îndoială, atât pe manageri, cât şi pe economişti. Eu mă
voi mărgini să arăt că numărul salariaţilor variază între 5 (1917) şi
13 (1918, când sunt prevăzuţi 2 servitori-laboranţi; în 1919 nu se
specifică numărul extractorilor de fişe) şi că directorul şi servitorul
beneficiau de locuinţă, lumină şi încălzire gratuită.
Dar nu în acest domeniu trebuie să căutăm evoluţia şi, mai
ales, progresul Muzeului Limbii Române, ci în ceea ce a dat el
ştiinţei şi culturii româneşti.
(LR, Chişinău, V, 1995, nr. 5 (23), p. 20‒22)

II. CTITORUL:
SEXTIL PUŞCARIU

(4 ianuarie 1877 – 5 mai 1948)

TH. CAPIDAN

SEXTIL PUŞCARIU

Rândurile care urmează au fost rostite de mine în 4 ianuarie
1937, la marea serbare universitară organizată de intelectualitatea
românească din capitala Daciei Superioare, pentru sărbătorirea
profesorului Sextil Puşcariu, cu prilejul împlinirii vârstei de şaizeci
de ani şi treizeci şi cinci de ani de activitate ştiinţifică şi didactică la
Universităţile din Viena, Cernăuţi şi Cluj.
Ilustre Maestre,
Este pentru mine o deosebită cinste şi mare bucurie însărcinarea cu care m-au onorat colegii, prietenii şi foştii d-voastră elevi,
ajunşi îndrumători ai culturii, de a vă exprima în aceste momente
solemne, când sărbătorim împlinirea vârstei de 60 de ani, toată
afecţiunea şi admiraţiunea noastră pentru marea operă ce aţi realizat în domeniul culturii naţionale în cursul celor 35 de ani câţi aţi
activat ca dascăl şi îndrumător, dar, mai ales, ca om de ştiinţă, cu o
reputaţie recunoscută dincolo de hotarele ţării.
Pentru un popor ca al nostru, care, din cauza unui complex de
împrejurări aproape fără precedent în trecutul celorlalte neamuri, îşi
poate explica perioada sa de formaţiune mai mult din studiul ştiinţific al limbii decât din documentele ce nu ni s-au păstrat, contribuţiile d-voastră în domeniul filologiei române reprezintă tot ceea ce
ştiinţa noastră de specialitate a produs mai de valoare pentru înţelegerea problemelor în legătură cu limba şi istoria noastră.
Fireşte, la aceste frumoase rezultate aţi ajuns atât prin înaltele însuşiri cu care v-a înzestrat natura pentru acest soi de specu-
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laţiuni ştiinţifice, cât şi printr-un concurs de împrejurări care, de
la început, v-au permis să vă dedicaţi în mod cu totul dinadins
studiului faptelor de limbă. În vremea când la noi în ţară dăinuia
încă perioada lirismului, care în mod firesc implica patriotismul
în ştiinţă, d-voastră aţi avut norocul să vă începeţi studiile într-un
mediu din universităţile germane, unde şcoala clasică a neogramaticilor se impunea printr-o nouă ideologie în cercetările lingvistice. E drept că cu două, trei decenii înainte de a vă începe
studiile, se reuşise şi la noi să se producă un început de tranziţie
în domeniul acestor speculaţiuni, prin contribuţiile lui Bogdan
Petriceicu Hasdeu, care, pe atunci, domina întreaga mişcare filologică din ţară. Cu toate acestea, nici el n-a putut scăpa de unele
influenţe de ordin sentimental, care reclamau anumite concesii
din partea disciplinei noastre.
În schimb, în Apus, pe vremea aceea, studiul limbii realizase o
nouă ascensiune în rândul ştiinţelor, prin contribuţiile unor învăţaţi
germani ca vestitul indo-europenist K. Brugmann, slavistul A.
Leskien, germanistul Ed. Sievers şi alţii, pe care i-aţi ascultat la
universităţile germane. Dacă învăţăturile acestor mari dascăli, pe
care i-am apucat şi eu în plină activitate, v-au îndrumat în studiul
formal al limbii, la Lipsca, unde v-aţi făcut studiile iniţiale, mai era
cineva care propovăduia de pe catedră că limba, acest dar nepreţuit
cu care dumnezeirea l-a împodobit numai pe om, nu se reduce
numai la sunete şi cuvinte, care apar pe buzele individului vorbitor
şi apoi dispar fără urmă, ci şi la o parte din suflet, pe care fiecare din
noi o pune în vorbire. Era celebrul psiholog cu reputaţie mondială
W. Wundt, care, vorbind despre grai în legătură cu sufletul, trecea
de la studiul formal al graiului la spiritualitatea limbii.
Tot pe vremea studiilor d-voastră în Germania mai profesa
la Lipsca un alt învăţat, care v-a condus primii paşi în cercetările
ştiinţifice din domeniul limbii materne, şi mi-a fost şi mie multă
vreme călăuză în studiile de limbă şi istorie sud-est europeană,
anume profesorul Gustav Weigand. Dacă la cursurile celorlalţi
învăţaţi aveaţi prilejul să vă iniţiaţi în toate principiile care stau la
baza limbii sub acţiunea factorilor psiho-fiziologici, la Weigand,
dar mai ales la institutul lui de studii sud-est europene, aţi avut
prilejul să cunoaşteţi întreaga evoluţie istorică a graiului nostru şi,
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din această evoluţie, să aflaţi că, dacă limba şi întreaga dezvoltare
a poporului român din primele veacuri de formaţiune ne vin de la
Roma, ceva mai târziu, din cauza unor dureroase evenimente istorice, pe care romanitatea occidentală nu le-a cunoscut, ele au fost
nevoite să se vadă izolate, cu privirile îndreptate spre splendorile
Bizanţului, de unde ne veneau prin limbă, direct sau indirect, o
nouă civilizaţie, cu tot cortegiul de credinţe şi obiceiuri, care s-au
păstrat în desfăşurarea vieţii istorice a poporului nostru de pretutindeni.
Înţelegerea acestui nou aspect al vieţii noastre de mai târziu,
care se oglindeşte atât de bine în limbă, v-a lărgit şi mai mult orizontul cunoştinţelor pe care, mai târziu, adâncindu-le cu mijloace
proprii ce vă oferea talentul şi experienţa d-voastră, le-aţi putut
folosi atât de strălucit la tratarea tuturor problemelor în legătură
cu evoluţia istorică a limbii noastre în sud-estul european. Sub
acest raport ajunge să arăt aici că chiar la sfârşitul acestor studii de
iniţiere, făcute în domeniul unei discipline care se găsea în continuă ascensiune, d-voastră v-aţi anunţat ca un nou sol în ştiinţa
graiului, chiar în cele două publicaţii iniţiale, una despre graiul din
Valea Oltului, alta despre derivaţiune, în care aduceaţi o ideologie
de adâncime, bazată pe studiul minuţios al faptelor de limbă.
Şi fiindcă tot pe atunci — suntem în 1899 — în Franţa studiul
limbii lua un nou avânt, prin cercetările celebrului filolog Gaston
Paris, reprezentantul tipic al neogramaticilor germani, după ce
v-aţi luat doctoratul în filosofie şi litere la Lipsca, aţi trecut în
capitala Franţei, spre a asculta prelegerile savante ale acestui
ilustru învăţat, care, prin genialitatea spiritului şi puterea magică a
cuvântului, a dominat filologia franceză până în preajma vremurilor noastre, începutul secolului al XX-lea.
Din Franţa, unde aţi rămas doi ani, aţi trecut direct la Universitatea din Viena. Aici aţi petrecut alţi doi ani tot ca student sub
directa înrâurire a celebrilor profesori de indo-europenistică, filologie şi etnografie balcanică, P. Kretschmer, V. Jagić, Konst. Jireček,
dar mai ales ca eminent elev al ilustrului romanist Wilhelm
Meyer-Lübke, până când, în 1905, v-aţi abilitat ca docent, creând şi
un seminar de limba română pe care l-aţi condus până în 1906,
când aţi fost chemat să ocupaţi catedra de limba română de la
Universitatea din Cernăuţi.
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În răstimpul cât aţi stat la Viena, unde aţi avut elevi care mai
târziu au ajuns profesori în învăţământul superior din apus, nu
v-am cunoscut. V-am cunoscut însă la Cernăuţi, în scurtul interval
de câteva luni din anul 1910, când mă iniţiam în studiul lexicografiei, în calitate de colaborator al d-voastră la Dicţionarul Academiei. Deşi aveam rostul meu în învăţământul secundar, mă interesau foarte mult cursurile d-voastră de limbă şi literatură română,
pe care le urmăream la fiecare oră. La aceste ore am putut admira
pentru întâia dată nivelul superior în care se mişcau ideile din
prelegerile d-voastră, la care forma clară şi atrăgătoare se întâlnea
cu o rară bogăţie de informaţie. Nu mai puţin mă fermeca şi întreaga d-voastră ţinută de profesor tânăr şi savant cu acea atitudine pe
catedră mândră şi senină ce impunea respect şi admiraţie studenţilor care vă ascultau.
Nu voi vorbi aici de toate realizările pe care aţi reuşit cu
timpul să le înfăptuiţi în capitala acestei provincii, nici de atitudinea
d-voastră demnă şi hotărâtă, pe care aţi avut-o în clipele decisive
pentru destinul neamului nostru. Despre toate acestea va vorbi un
alt coleg al meu şi tovarăş credincios al d-voastră. Aici îmi voi permite să citez numai un mic pasaj din scrisoarea de adeziune la
această sărbătorire, venită din partea unui coleg al d-voastră din
Cernăuţi, care ilustrează îndeajuns rolul hotărâtor pe care l-aţi
avut în ultimele evenimente:
„Sextil Puşcariu nu şi-a mărginit activitatea numai la cercetarea
fenomenelor limbii şi realizărilor literaturii româneşti, ci, în momente
hotărâtoare pentru întregirea neamului nostru între hotarele sale fireşti, a dezlănţuit la Cernăuţi, expunându-şi viaţa, acea acţiune de curaj, care a început prin editarea ziarului «Glasul Bucovinei», al cărui
prim număr a apărut pe când încă Bucovina era în puterea armatei şi
administraţiei străine şi s-a sfârşit prin proclamarea unirii Bucovinei
în congresul naţional din 28 noiembrie 1918”.

La Cernăuţi aţi rămas până în 1918, când, în anul următor,
aţi venit în capitala Ardealului, unde, în calitate de Comisar al
Universităţii, aţi dat o nouă organizare acestei înalte instituţiuni. În
intervalul acesta, d-voastră aţi desfăşurat o activitate atât de intensă în domeniul filologiei, încât în multe direcţii ea domină mişcarea noastră de specialitate.
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După cele două lucrări iniţiale publicate la Lipsca, primele
contribuţiuni care au stârnit interes şi admiraţie în cercurile ştiinţifice din ţară şi străinătate au fost studiile lexicografice. Sub acest
raport, afară de unele interpretări reuşite pe care ni le-au lăsat
Bogdan Petriceicu Hasdeu şi, după el, Ovid Densusianu, studiul
originii cuvintelor, partea cea mai grea din filologia română, se
reducea mai mult la încercările lui Cihac, cuprinse în cele două
dicţionare etimologice. Însă Cihac era mai mult un diletant care nu
stăpânea nici metoda de investigaţie curentă pe vremea aceea în
Apus, nici cunoştinţele temeinice care stau la baza transformărilor
de limbă. De aceea, nouăle dezlegări etimologice din tezaurul nostru lexical, publicate de d-voastră în mod periodic în diferite reviste de specialitate din ţară şi din străinătate, contribuiau, de o
parte, la îmbogăţirea materialului de limbă moştenit de la romani,
de alta, la o mai bună cunoaştere a normelor de transformare la
care a fost supus elementul latin.
Activitatea d-voastră în această direcţie, care a urmat imediat
după terminarea studiilor în Franţa, a fost atât de fecundă încât, în
anul 1905, marea editură germană a lui Carl Winter din Heidelberg
v-a oferit un loc în colecţia de lucrări ştiinţifice sub conducerea lui
W. Meyer-Lübke, în care, în calitate de docent universitar la Viena,
aţi publicat primul dicţionar etimologic românesc, conceput după
toate cerinţele lingvisticei moderne, în care elementul latin, tratat
cu formele corespunzătoare din celelalte limbi romanice, apărea în
toată eflorescenţa lui interdialectală, aşa cum se păstrează în graiurile româneşti răspândite în provinciile din sudul Dunării. Această
operă, care marca începutul unei noi perioade în cercetările noastre lexicografice, a fost salutată cu o egală bucurie atât din partea
învăţaţilor străini, care au întâmpinat-o cu cele mai elogioase
aprecieri, cât şi din partea învăţaţilor români şi mai ales din partea
Academiei Române, care, după ce v-a decernat Premiul Năsturel,
v-a numărat printre colegii ei, în calitate de membru corespondent.
Dar chiar înainte de apariţia acestei lucrări, d-voastră v-aţi remarcat ca un savant de valoare printre învăţaţii străini în mijlocul
cărora activaţi, prin studiul de abilitare intitulat Ti şi ki în limbile
română, italiană şi sardă, care v-a deschis porţile universităţii din
Viena. Acest studiu cuprinde, pe lângă o mulţime de sugestii privitoare la evoluţia celor trei limbi în anumite particularităţi comune, şi
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unele corective aduse clasificării limbilor romanice în relaţie cu
latinitatea orientală, în care limba noastră ocupă un loc deosebit.
Un an după aceasta, adică atunci când aţi trecut la Universitatea din Cernăuţi, Academia Română v-a încredinţat redactarea
Dicţionarului limbii române. Era dorinţa Academiei, de la constituirea ei, să pună ordine în tezaurul nostru lexical, prin înregistrarea
lui după toate normele lexicografiei moderne într-un mare dicţionar universal. Opera era atât de vastă, iar materialul lexical atât de
bogat încât, după încercarea genialului Hasdeu, de la care n-au
rămas decât literele A şi B, cu un bogat material popular cules cu
ajutorul unor chestionare, după preluarea lui de Al. Philippide, la
care a muncit opt ani fără să fi lăsat ceva tipărit, d-voastră v-a
revenit sarcina să-l duceţi mai departe. În luna aceasta s-au împlinit 30 de ani de când d-voastră, cu colaboratorii d-voastră, lucraţi
la această monumentală operă. Fireşte, ultimele evenimente care
au schimbat înfăţişarea patriei mărite, ca şi criza financiară care a
urmat după aceasta, au provocat întreruperi de mai mulţi ani de-a
rândul în redactarea ei. Cu toate acestea, lucrarea este atât de
înaintată, încât cu puterile nouă pe care aţi ştiut să vi le pregătiţi
din tinerii filologi, toţi foşti elevi ai d-voastră, veţi reuşi, în cele din
urmă, încă fiind în viaţă, să o puneţi la dispoziţia marelui public, a
cărei apariţie completă o aşteaptă cu nerăbdare.
Dar partea care interesează ştiinţa din această vastă activitate
constă în faptul că, cu toate că, cu redactarea Dicţionarului, v-aţi
luat o însărcinare atât de grea de la începutul carierei universitare,
când abia împlineaţi vârsta de 30 de ani, totuşi contribuţiile
d-voastră la studiul ştiinţific al limbii noastre se succedau în acelaşi ritm grăbit ca şi mai înainte în periodicele de specialitate din
ţară şi străinătate. În această epocă reviste cu reputaţie mondială
ca „Zeitschrift für vergleischende Litteraturgeschichte”, „Kritischer Jahresbericht über die Fortschritte der romanischen Philologie”, „Romanischer Jahresbericht” şi altele publicau studii din
istoria limbii şi literaturii noastre, până când, în 1909, în volumul
omagial închinat lui W. Meyer-Lübke, aţi scos la lumină studiul de
sinteză Zur Rekonstruktion des Urrumänischen (Contribuţiuni la
reconstruirea limbii române străvechi), în care aţi expus, cu acea
pătrundere ascuţită a faptelor de limbă care caracterizează toate
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studiile d-voastră, rezultatele la care aţi ajuns cu referire la epoca
cea mai obscură din evoluţia graiului nostru. Lucrarea, cum era de
aşteptat, a stârnit discuţiuni vii în cercurile filologice din ţară şi
străinătate. Fapt este că astăzi, după 27 de ani de la publicarea ei,
rămâne singura încercare de reconstruire a limbii noastre sub forma ei străveche, pe care cercetările ulterioare au confirmat-o.
Dar, cu cât înaintaţi în aceste studii, venind în contact cu nouăle curente ce-şi făceau drum în cercetările lingvistice, cu atât mai
repede se producea în concepţiile d-voastră o schimbare pe care
am putut-o urmări încă din anii 1910–1912, când am petrecut verile în Ardeal, colaborând alături de d-voastră la Dicţionar.
Pe vremea aceea, disciplina noastră trecea printr-o nouă criză. Şcoala clasică a neogramaticilor, epuizând toate mijloacele pe
care i le oferea aplicarea principiului acţiunii uniforme şi constante
a legilor fonetice, se arăta insuficientă. În condiţiile acestea, toată
lumea se aştepta la o schimbare a metodei de cercetare. De astă
dată încercările veneau de pretutindeni. Bătrânul Schuchardt cu
ideile lui într-adevăr profetice răscolea întregul material, accentuând mai mult asupra laturii semantice. Indo-europenistul Rudolf
Meringer şi romanistul Meyer-Lübke atrăgeau luare-aminte asupra rolului pe care civilizaţia materială îl joacă în evoluţia faptelor
de limbă. Aceştia au şi creat un organ intitulat „Wörter und
Sachen”, care apare şi acum şi la care aţi colaborat şi d-voastră, de
la început, aducând preţioase contribuţii din materialul viu al graiului nostru. În fine, alţii veneau cu alte teorii. Totuşi, noua direcţie
care aşeza lingvistica pe adevăratele ei temelii ne-a venit de la
şcoala franceză, mai întâi, prin ideile geniale ale savantului lingvist
şi indo-europenist elveţian Ferdinand de Saussure, după aceea
prin cercetările de teren, inaugurate cu atâta succes de învăţatul
francez Julles Gilliéron.
Toate aceste idei se găseau în plină circulaţie între anii 1910–
1914. După ce le-aţi remarcat d-voastră în cele două articole-studii,
publicate în 1910 în „Convorbiri literare”: Probleme nouă în cercetările lingvistice, aţi încercat să le introduceţi în studiul limbii noastre, în momentul când, după marele cataclism care ne-a adus patria în hotarele ei fireşti, aţi descălecat aici la Cluj, în capitala
Daciei Superioare, spre a pune temelii solide acestei înalte institu-
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ţiuni de cultură românească şi a fonda, alături de ea, acel institut
cunoscut sub numele „Muzeul Limbii Române”, în care, după
prigonirea milenară, studiul limbii materne a fost pus din nou la
locul lui de onoare.
În Cluj începe pentru d-voastră o nouă perioadă de activitate. Ea este atât de bogată şi variată încât numai un studiu îmbrăţişând totul va putea prezenta în lumina ei adevărată silinţele
uriaşe ce aţi depus pentru realizarea acelei splendide afirmări româneşti. Această încercare va rămânea pentru mai târziu în sarcina
altor învăţaţi.
Aici mă mulţumesc să mai insist asupra unei alte laturi din
opera d-voastră, care este mai puţin cunoscută în lumea de afară.
Anume, vreau să relevez atmosfera caldă şi senină pe care aţi creat-o la Muzeul Limbii Române, un adevărat sanctuar consacrat studiului limbii materne. În şedinţele săptămânale de la acest Muzeu,
în care, într-un spirit de perfectă colegialitate şi strictă egalitate, se
discută sub conducerea d-voastră problemele cele mai variate, domneşte acea rară armonie între colegi, datorită spiritului d-voastră de
obiectivitate cu care înţelegeţi să conduceţi acele discuţiuni. Graţie
acestei armonii, în cursul celor 17 ani de când fiinţează Muzeul, s-au
discutat cele mai variate probleme referitoare la studiul graiului
nostru. Tot graţie acestei înţelegeri, numărul învăţaţilor care au luat
regulat parte la comunicări şi discuţiuni s-a mărit, iar lucrările ieşite
din aceste discuţiuni s-au înmulţit cu fiecare an. Publicaţiile periodice ale Muzeului, reproduse în „Dacoromania”, au ajuns până
acum la nouă volume mari, din care unele au trecut peste 1 000 de
pagini. Biblioteca creată în mod special ca anexă la „Dacoromania”,
după aceea operele mai mari, cu proporţii monumentale, scrise de
membrii acestui Institut şi publicate de Academia Română, dau dovada cea mai strălucită despre spiritul conducător şi nivelul superior în care se ţin discuţiunile din aceste şedinţe.
La acest Muzeu, după un plan elaborat de d-voastră, se adună materialul mort şi viu din graiul nostru: cel dintâi din documente, ultimul din explorări la ţară prin chestionare. Pentru uşurarea acestor lucrări s-au făcut tot felul de încurajări, prin acordarea de diplome şi premii în bani intelectualilor de la ţară. Fapt
este că astăzi, după o muncă intensă, s-a putut stabili între Institut
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şi toate ţinuturile ţării acea legătură indispensabil necesară, cu ajutorul căreia se înlesneşte din depărtare lămurirea acelor forme de
limbă de care membrii Muzeului au nevoie în investigaţiile lor
ştiinţifice.
Tot la Muzeul Limbii Române aţi creat cele două secţiuni de
cercetări în domeniul toponomasticei şi antroponomasticei româneşti, care au şi început să dea roadele aşteptate, prin două lucrări
monumentale, publicate de curând în Editura Academiei Române.
Dar lucrarea care va rămâne de-a pururi mândria acestui
Muzeu este marele Atlas lingvistic al României, conceput de d-voastră
în unire cu membrii Institutului, lucrare care va constitui, fără exagerare, cea mai măreaţă operă închinată graiului nostru. Numărul
abonamentelor ce v-au sosit de la înaltele institute din străinătate,
ca şi ajutoarele primite de la instituţiunile culturale din ţară, v-a
permis, fără a face apel la bugetul Statului, să încercaţi publicarea,
chiar în cursul acestui an de comemorare. Această lucrare s-a impus de pe acum învăţaţilor din străinătate, numai din prospectele
pe care le-aţi distribuit Congresului Internaţional al Lingviştilor,
ţinut în vara trecută la Copenhaga.
Vorbind despre acest Congres, la lucrările căruia am participat şi eu, nu voi lipsi să relevez aici marea cinste ce s-a făcut ţării
şi ştiinţei româneşti, atunci când vi s-a încredinţat preşedinţia spre
a conduce lucrările unei şedinţe plenare, dar mai cu seamă când
aţi fost ales de către cei 320 de congresişti din toată lumea ca membru în comitetul permanent al Congresului.
Fireşte, toată această activitate şi grandioasă operă săvârşită
aici în Cluj de un fiu ales al Ardealului nu se datoreşte unei simple
întâmplări. Ardealul, leagănul redeşteptării conştiinţei româneşti,
prin cultivarea limbii şi istoriei naţionale a fost întotdeauna centrul
unor permanente preocupări filologice însufleţite de spiritul marilor animatori: Samuil Micu, Petru Maior şi Timotei Cipariu, în rândul cărora veniţi acum, d-voastră, ilustre Maestre, spre a vă ocupa
locul de onoare pe care vi-l conferă talentul şi vrednicia d-voastră.
Noi, pentru toate aceste realizări izvorâte din iniţiativa şi
acţiunea d-voastră, după o muncă închinată adevărului şi iubirii
de neam, am crezut că popasul de 60 de ani la care aţi ajuns este
momentul cel mai potrivit când se cuvine să vă arătăm în public
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toată afecţiunea şi veneraţiunea noastră, oferindu-vă acest volum
omagial însoţit de această Tabula Gratulatoria, în care, la adeziunea
intelectualităţii din ţară, se asociază dragostea şi admiraţia unui
număr de 72 de savanţi străini, de la 45 de Universităţi din ţările
civilizate, exprimându-vă în aceste momente solemne şi în aceeaşi
caldă simţire cu noi, cei adunaţi în această sală, urările de bine,
unite cu înalta lor preţuire colegială.
(„Revue de Transylvanie”, III, 1937, nr. 3,
p. 281–291; reprodus după Limbă şi cultură,
Bucureşti, Fundaţia Regală pentru Literatură
şi Artă, 1943, p. 361‒373)

EMIL PETROVICI

SEXTIL PUŞCARIU

A împlinit şaizeci de ani Sextil Puşcariu, profesorul de limba
şi literatura română de la Universitatea din Cluj şi directorul
Muzeului Limbei Române.
Pentru cultura românească din Ardeal, mai cu seamă pentru
cea dinainte de război, în zbuciumul ei după bunuri sufleteşti superioare, în condiţiile grele de atunci, care-i ţintuiau paşii la pământ,
tânărul docent de filologie romanică de la Universitatea din Viena
(1904) şi, în curând după aceea (1906), profesor de limba şi literatura
română la Universitatea din Cernăuţi a fost o mândrie şi o chezăşie
a posibilităţilor culturale ale neamului nostru de pe aceste meleaguri. Prin colaborări la reviste ştiinţifice străine — „Zeitschrift für
romanische Philologie”, „Kritischer Jahresbericht über die Fortschritte der romanischen Philologie”, „Literaturblatt für germanische und romanische Philologie”, „Zeitschrift für vergleichende
Literaturgeschichte”, „Wörter und Sachen” etc. — dând articole şi
studii de filologie română şi de istorie literară, şi prin lucrări ştiinţifice fundamentale — Der Dialekt des oberen Olttales, în nr. 5 al
„Jahresbericht des Instituts für rumänische Sprache”, Leipzig, 1898,
Die rumänischen Diminutivsuffixe, Leipzig, 1899; Lateinisches ti und ki
im Rumänischen, Italienischen un Sardischen, Leipzig, 1904 etc. — s-a
impus în cercurile ştiinţifice din Occident. În 1905 i se publică dicţionarul etimologic (Etymologisches Wörterbuch der rumänischen
Sprache. 1. Lateinisches Element, mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen) în colecţia „Sammlung Romanischer Elementarbücher” publicată de Wilhelm Meyer-Lübke.
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În anul următor e numit profesor la Cernăuţi, iar Academia
Română îl însărcinează cu redactarea Dicţionarului. Acesta îi ia
foarte mult timp. Continuă totuşi să colaboreze sârguincios la reviste şi să publice studii, dintre care cel mai de seamă este o sinteză a cercetărilor de fonologie şi morfologie istorică română: Zur
Rekonstruktion des Urrumänischen (1910). Să amintim şi publicarea
— în colaborare cu Alexie Procopovici — a Cărţii cu învăţătură a lui
Coresi (1914).
Urmează cei patru ani de groază ai războiului, după care cu
atât mai strălucitoare par zorile unor zile mai bune pentru neamul
românesc şi pentru ştiinţa românească. Sextil Puşcariu joacă un rol
de căpetenie în momentele acelea hotărâtoare pentru soarta
Bucovinei de la sfârşitul marelui măcel. Drept răsplată pentru că,
neînfricat şi energic, întâiul după război, a dat glas revendicărilor
româneşti în acel colţ de ţară, i-a fost hărăzit să ducă Regelui
românilor solia unirei Bucovinei cu ţara mamă.
O clipă a fost ispitit de a se arunca în vâltoarea luptelor politice. Dar îndată şi-a dat seama că politică şi ştiinţă nu se pot face în
acelaşi timp, şi a ales, fireşte, ştiinţa.
La Cluj îl aşteptau doar atâtea opere de înfăptuit: Universitatea românească trebuia organizată, studiul limbii române trebuia
ridicat la un nivel vrednic de noua instituţie de înaltă cultură
creată în capitala Ardealului românesc, Dicţionarul Academiei
trebuia continuat...
La Cluj, în atmosfera senină, ştiinţifică, de la Muzeul Limbei
Române întemeiat şi condus de dânsul în tovărăşia unei pleiade
de cercetători pe care a ştiut să-i câştige pentru o colaborare rodnică, într-un spirit de adevărată prietenie, creând astfel ceea ce se
numeşte „şcoala filologică de la Cluj” şi învrednicind astfel capitala Ardealului să fie considerată drept unul dintre cele mai importante centre de studii romanice de astăzi — aici şi-a dat cele
mai de seamă opere ale sale: admirabila privire sintetică asupra
Locului limbii române între limbile romanice (discursul de recepţie la
Academie, 1910); adevărata capodoperă care este Istoria literaturei
române. Epoca veche (1921, apărută şi în o a treia ediţie), în care
cărturarul cult admiră ţinuta literară de o rară frumuseţe a operei,
dascălul claritatea şi concizia expunerii, iar specialistul bogăţia
informaţiilor pe care le dă; pe urmă volumele II şi III (volumul I a
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apărut în 1906) ale Studiilor istroromâne (1926 şi 1929), vastă monografie în care a fost cercetat tot ce poate fi în legătură cu graiul,
istoria şi etnografia micii insule româneşti din Istria, operă definitivă la care cu greu se va putea adăuga ceva nou, cuprinzând şi
câteva pagini de judicioase consideraţiuni asupra formării neamului nostru în care regăsim aceeaşi putere de sinteză ca în Zur
Rekonstruktion des Urrumänischen şi în Locul limbii române între limbile romanice; în sfârşit, nenumărate articole, studii, etimologii publicate în diferite reviste, şi mai ales în „Dacoromania” (Buletinul
Muzeului Limbei Române), care a ajuns la volumul al VIII-lea. Să nu
uităm îndeosebi paginile din „Dacoromania” intitulate Pe marginea
cărţilor, atât de pline de fine observaţii interesând lingvistica generală. De altfel, toate operele sale de filologie sunt adevărate comori
de asemenea observaţii de lingvistică generală.
Sextil Puşcariu se consideră, modest, un simplu specialist de
filologie română. Cred însă că congresul lingviştilor ţinut anul
trecut la Copenhaga, alegându-l printre cei patru preşedinţi ai săi,
a ţinut astfel să recunoască meritele profesorului de la Cluj pe
terenul ştiinţei generale a graiului.
De aceea trebuie salutată cu bucurie ideea prietenilor şi elevilor săi de a-i oferi drept omagiu un volum în limba franceză, în
care au fost reunite o seamă de articole de ale sale apărute în diferite
reviste — multe dintre ele româneşti — şi de pasaje din operele sale,
mai caracteristice, prezentând un interes mai general lingvistic.
În timpul activităţii sale ştiinţifice, Sextil Puşcariu a fost la
curent cu problemele şi metodele mai noi în cercetările lingvistice
şi a luat parte la discuţii. Îi dorim ca încă mulţi ani de-a rândul
să-şi păstreze capacitatea de a ţine tinereşte pas cu timpul, spre
binele ştiinţei.
Sextil Puşcariu are în mare măsură darul, indispensabil unui
învăţat, de a vedea, într-o masă amorfă de fapte, firul roşu, împrejurul căruia ele se grupează, de a deosebi esenţialul de accesoriu,
de a îmbrăţişa cu o privire sintetică întreg domeniul căruia îi aparţin faptele studiate şi de a trage concluzii de o valoare cât mai generală. Talentul însă nu l-a dispensat de munca răbdătoare, migăloasă, la aparenţă chiar meschină, a adunării, a clasării, a vânturării materialului. După cum însuşi spune undeva: inteligenţa cercetătorului se aseamănă cu briciul bine ascuţit ai meşterului bărbier;
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oricât de tăios ar fi briciul, nu poate face treabă bună fără o zdravănă săpuneală a bărbii aspre a muşteriului. La fel şi mintea ageră
a cercetătorului e de prisos fără o sârguincioasă, meticuloasă adunare şi examinare a materialului. Iată o bună lecţie pentru tinerii
noştri „genii” care dispreţuiesc munca.
Savantul şi organizatorul Sextil Puşcariu este dublat de un
om de inimă, care împrăştie un farmec deosebit în jurul său. De
altfel, chiar acestei capacităţi de a captiva oamenii i se datoresc
realizările ca organizator (Dicţionarul Academiei, Universitatea din
Cluj, Muzeul Limbei Române, Atlasul lingvistic etc.). Graţie aceleiaşi magii este, în bună parte, atât de iubit şi ca profesor, nu numai
datorită clarităţii şi frumuseţii expunerii. Cei care l-am cunoscut
mai de aproape, în seminarii, la Muzeul Limbei Române în şedinţele săptămânale, în orele de colaborare ştiinţifică, nu ne-am putut
sustrage acestei vrăji. Mai cu seamă cei tineri îi vor fi veşnic devotaţi, amintindu-şi cu câtă camaraderească bunăvoinţă le-au fost
încurajaţi primii paşi pe câmpul ştiinţei. Niciodată un începător,
după ce l-a cunoscut, nu şi-a mai putut imagina că Sextil Puşcariu
s-ar putea supăra pentru că novicele şi-a exprimat o părere deosebită de cea a maestrului.
Neobositului redactor al Dicţionarului Academiei şi curajosului
şi avântatului iniţiator al Atlasului lingvistic român îi urăm să vadă
cât mai curând terminate aceste două opere monumentale închinate limbii române şi să se poată apoi bucura de roadele pe care
ştiinţa le va culege de pe urma lor.
(„Luceafărul”, Timişoara, III, 1937, nr. 2,
p. 68‒70)

SEVER POP

SEXTIL PUŞCARIU.
CU PRILEJUL SĂRBĂTORIRII SALE

Între cărturarii ardeleni care şi-au închinat toată activitatea
lor numai ştiinţei, un loc de frunte ocupă Sextil Puşcariu. Încă de
acum trei decenii numele acestui învăţat străbătuse în lumea lingvistică a Apusului, iar astăzi rodnica sa activitate reprezintă un
titlu de mândrie pentru ţara noastră.
S. Puşcariu s-a născut în Braşov, în anul 1877, dintr-o familie
ai cărei reprezentanţi au scris pagini de glorie în istoria românismului de dincoace de munţi. Dintre înaintaşi se cuvine să pomenim pe următorii: Cavalerul Ioan Puşcariu, istoric care a prezentat
pentru întâia dată într-o lumină nouă trecutul familiilor nobile româneşti din Ardeal, publicând date istorice deosebit de preţioase.
Străjer neobosit al cauzei noastre naţionale, a participat la revoluţia
din 1848 şi la adunarea de la Blaj, iar mai târziu (1861) la înfiinţarea Asociaţiunii transilvane, această cetate de cultură, de rezistenţă
etnică şi de luminare a elementului românesc din Ardeal. Arhimandritul Ilarion Puşcariu a avut un rol important în viaţa bisericească a mitropoliei din Sibiu. Pentru contribuţia însemnată pe
teren cultural a amândurora, precum şi pentru îndârjita luptă de
afirmare a elementului românesc asuprit, ei au fost aleşi membri ai
Academiei Române. Părintele filologului şi lingvistului sărbătorit
într-o şedinţă solemnă de Universitatea „Regele Ferdinand I” a
fost advocatul Iosif Puşcariu (m. 1923), care are marele merit de a fi
întemeiat prima revistă politică-satirică din Ardeal („Cocoşul
roşu”, 1876), de a fi publicat, în 1908 şi 1911, Amintirile lui Moş
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Barbă Albă şi de a fi luat parte activă la toate mişcările politice şi
culturale din Ardeal. După mamă, S. Puşcariu face parte din distinsa familie Ciurcu, care probabil este de origine aromânească.
În asemenea împrejurări nu ne surprinde cultul viu al iubirii
de neam, activitatea stăruitoare şi toate acele neîntrecute opere realizate de S. Puşcariu. Visul Unirii tuturor românilor a fost neîntrerupt alimentat în familiile Puşcariu. În 1907, urmând aceeaşi tradiţie
de pregătire sistematică a timpurilor pe care le-am trăit, S. Puşcariu
declara atât de profetic (în „Junimea literară”, IV, nr. 1, p. 4):
„Programele noastre politice sunt limitate astăzi în spaţiu şi
timp. Dar românii din Bucovina nu sunt numai bucovineni, ci fac
parte dintr-un popor mare şi plin de nădejdi, care e strâns acum mai
mult decât orişicând în jurul unui ideal care nu ţine seamă de graniţe,
el e: unitatea culturală a tuturor românilor” (sublinierile sunt ale noastre).

Acestea le spunea cărturarul în calitate de profesor al Universităţii germane din Cernăuţi. o afirmaţie mai categorică, mai
cumpănită nu se putea face în calitatea pe care o avea, căci este
ştiut, după o unitate culturală conştientă trebuie să urmeze unitatea politică, un fruct al celei dintâi. În toată strălucita sa carieră,
S. Puşcariu n-a cunoscut termenii „regăţean”, „ardelean”, „bucovinean” etc., ci numai termenul român, reprezentant al blocului românismului norddunărean şi suddunărean, care are un rol bine
definit în acest colţ latin al Europei.
Spirit ager, suflet nobil, încălzit de focul sacru al patriotismului, S. Puşcariu trebuie să fie un model pentru toată generaţia
tânără de pretutindeni care vrea să slujească cu demnitate la altarul de afirmare şi de mărire a neamului românesc. Acesta este motivul pentru care vom încerca să prezentăm, în aceste rânduri, activitatea şi meritele acestui cărturar ardelean, care se grupează în
Panteonul românilor de dincoace de munţi, alături de ilustrele figuri ale lui Samuil Micu, Gh. Şincai, Petru Maior, T. Cipariu,
Andrei Şaguna, Gh. Bariţiu etc.
După studii făcute în ţară, S. Puşcariu pleacă la Leipzig, având
de acasă încă înclinaţii spre literatură (Schiţe, Craiova, 1896;
Juvenilia, proză şi versuri, Braşov, 1898). În Germania a avut norocul
să fie îndreptat spre cercetările lingvistice şi filologice de personalităţi care nu sunt nici astăzi depăşite, cu toate că de atunci este
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aproape o jumătate de secol. Lecţiile vestitului indo-europenist
K. Brugmann, ale slavistului A. Leskin, ale germanistului
Ed. Sievers şi ale celebrului psiholog W. Wundt brăzdau adânc
mintea luminată a tânărului braşovean. În institutul lui G. Weigand,
în care se dădea atât de multă atenţie limbii române, el a fost condus
spre dezlegarea numeroaselor probleme din graiul părintesc, probleme care îl vor preocupa toată viaţa, din dezlegarea cărora câştigăm un sentiment de mândrie îndreptăţită. Noi, românii, suntem
singurii urmaşi legitimi ai limbii şi culturii române biruitoare în
răsăritul Europei.
Talentul şi ascuţita pătrundere a acestor grele probleme fac
ca S. Puşcariu să devină curând colaboratorul maestrului la adunarea materialului de limbă din Valea Oltului superior, material care
s-a publicat apoi în însemnata lucrare Atlasul lingvistic al limbii
române (de G. Weigand) şi într-o lucrare personală. Prin alt studiu
despre Diminutive în limba română (1899), tânărul braşovean se
anunţă ca un nou crainic în ştiinţa graiului românesc.
După ce şi-a luat doctoratul la Leipzig, el pleacă la Paris, unde
a avut ca profesor pe celebrul G. Paris, savant care a dominat prin
talentul său filologia franceză până la începutul acestui secol. Cei
patru ani din Germania şi cei doi din Franţa sunt hotărâtori pentru
viitoarele preocupări ale lui S. Puşcariu. Literatura şi, mai ales,
poezia, spre care era chemat de un glas tainic al sufletului, este părăsită — cum singur a mărturisit-o cu prilejul sărbătoririi —, îndreptându-şi paşii cu multă energie spre lămurirea problemelor de
limbă.
În popasul de alţi doi ani făcut la Universitatea din Viena el a
fost puternic influenţat de profesorii de indo-europenistică, filologie
şi de etnografie balcanică (P. Kretschmer, V. Jagić, K. Jireček) şi, îndeosebi, de cel mai de seamă romanist al timpurilor noastre, de
W. Meyer-Lübke (mort de curând). Abilitat docent, deschide în
capitala Austriei primul seminar de limba română la Universitate.
Numeroase studii, articole şi etimologii publicate în reviste străine
de mare circulaţie („Zeitschrift für romanische Philologie” etc.) şi
în reviste româneşti („Familia”, „Telegraful român”, „Gazeta
Transilvaniei”, „Luceafărul”, „Convorbiri literare”, „Noua revistă
română”, „Sămănătorul”, „Junimea literară”) fac ca numele lui
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S. Puşcariu să fie aşezat printre personalităţile care vor avea rol
hotărâtor în propăşirea neamului românesc. Îndeosebi Dicţionarul
etimologic al elementelor latine din limba noastră (Etymologisches
Wörterbuch der rumänischen Sprache, Heidelberg, 1905) îi creează în
romanistica apuseană un nume nepieritor. Se demonstra pentru
prima dată că limba noastră păstrează 1 947 de cuvinte de origine
latină, la care se adaugă miile de derivate create de spiritul graiului
românesc. Se câştigă prin această lucrare, unică şi neîntrecută până
acum, un loc de frunte limbii noastre între celelalte limbi neolatine,
arătând importanţa ei capitală pentru studiile de romanistică. Dicţionarul etimologic înscrie o culme din activitatea lui S. Puşcariu.
Colţul pitoresc al Moldovei, Bucovina, îl cheamă (în 1906) să
onoreze catedra de limba şi literatura română de la Universitatea
germană de acolo, după ce Academia Română (în 1905) îl alesese
membru corespondent şi îi încredinţase redactarea Dicţionarului (1
ianuarie 1906). Bucovina era în pragul unui declin naţional tot mai
accentuat şi a unei nepăsări condamnabile faţă de cultura românească. Revista „Junimea literară” (înfiinţată în 1904) încerca, după
mărturisirea redactorului ei, I. Nistor, să combată „înstrăinarea
sufletului şi a gândului românesc”. S. Puşcariu a venit la timp
pentru ca, de la catedră, prin numeroase conferinţe şi prin şezători
literare, la care participau scriitorii din vechea ţară, să deştepte Ia o
nouă viaţă societatea românească bucovineană, care lunecase pe
povârnişul deznaţionalizării. Cu talent de vorbitor neîntrecut care
cucereşte inimile, cu acea minunată limbă românească, pe care o
stăpânea ca nimeni altul, el a aprins în sufletele generaţiilor de
dinainte de Unire dragostea de vorbă românească, de literatură românească, strecurând printre cuvinte credinţa neclintită în realizarea unităţii noastre naţionale. Soarta i-a hărăzit să se bucure de
munca-i obositoare în 1918, când a putut prezenta Regelui dezrobitor de neam şi întregitor de ţară, Ferdinand I, actul unirii pentru
vecie a Bucovinei cu vechea Ţară Românească. Acest apostolat în
slujba ideii naţionale reprezintă o pagină de glorie în viaţa acestui
slujitor credincios al condeiului. Gazeta de fiecare zi pe care o visau
bucovinenii a realizat-o tot el, scoţând „Glasul Bucovinei” (primul
număr a fost scris numai de dânsul), încă pe vremea când Bucovina
se afla sub dominaţia austriacă. În această „veselă grădină” s-a
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lucrat intens la Dicţionarul Academiei Române, din care primul volum (literele A şi B) de 716 pagini a apărut în 1913. De atunci şi
până astăzi, cu toată întreruperea pricinuită de război şi cu toate
greutăţile financiare, din Dicţionar au mai apărut literele F, G, H, I
şi fascicole din C, iar litera J este sub tipar.
Pe când era în Bucovina, S. Puşcariu a publicat importanta
lucrare de reconstruire a străromânei (Zur Rekonstruction des Urrumänischen, 1910), care deschide perspective noi în epoca întunecoasă a formării limbii şi a poporului nostru. Academia Română îl
onorează, în 1914, cu cea mai înaltă distincţie ce se poate acorda
unui om de ştiinţă, alegându-l printre membrii săi.
În războiul mondial, cărturarul ardelean, căpitan de artilerie,
a zăbovit în drum spre frontul Italiei, atât cât a putut, prin Ardeal
cu bateria pe care o conducea, nădăjduind că vor veni fraţii dezrobitori care trecuseră Carpaţii şi pe care îi simţea atât de aproape
în sufletul şi în planurile sale. Pe coasta Dalmaţiei, în sacul de
campanie, nu s-a putut despărţi de materialul de limbă adunat de
la românii din Istria pe când era la Viena, ci l-a purtat cu sine şi, în
momentele puţine de odihnă, îl aprofunda şi îl studia pentru ca
să-şi uite de sălbăticiile războiului. Rodul acestor meditaţii au fost
cele două volume de 704 pagini consacrate românilor din Istria. Cu
această ocazie se pune printr-o lumină cu totul nouă şi originală
problema locului, a felului cum s-a format limba noastră şi cum
s-au născut cele patru dialecte. Paginile din vol. II, din concluzii,
citindu-le, eşti cuprins de o mândrie legitimă, de o încredere în
soarta poporului nostru şi de o admiraţie faţă de înaintaşii care au
scris pagini atât de glorioase.
S. Puşcariu a intrat în Bucovina în vârstă de 29 de ani şi a
părăsit-o în 1919, când avea 41 de ani, pentru ca să vină în capitala
Ardealului şi să organizeze cel mai înalt aşezământ de cultură,
Universitatea. Cu toate acestea, ori de câte ori ai prilejul să-i vorbeşti de acest colţ al Moldovei, vorba lui primeşte un accent duios
şi plin de înţeles.
De când a organizat S. Puşcariu Universitatea din capitala
Daciei superioare, avem o dovadă vie în activitatea intensă a generaţiei de învăţaţi români veniţi din toate colţurile pământului
românesc întregit, în urma căreia astăzi acest aşezământ este consi-
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derat printre cele mai de seamă focare de cultură din Apus. Progresul realizat în domeniul ştiinţei de Universitatea din Cluj este
cel mai puternic argument pentru drepturile noastre sfinte asupra
acelui pământ românesc.
Dragostea neţărmurită pentru cuvântul românesc care, studiat cu pricepere, străpunge negura în care zace trecutul nostru, îl
face pe savant să creeze în centrul de prigonire al elementului românesc cel mai de seamă institut, Muzeul Limbei Române, care are
menirea de a pune în toate drepturile sale limba românească prigonită un mileniu. O energie fără pereche, un talent de organizator
neîntrecut şi o prevedere providenţială au fost la baza acestui
institut care a strâns în jurul lui pe cei mai de seamă filologi, lingvişti şi istorici care se interesează de vorba românească. Faima
Muzeului, instituţie unică în ţară şi poate în Europa, este clădită pe
o hărnicie fără pereche. Publicaţia „Dacoromania” oglindeşte în
cele nouă volume care cuprind 7 500 de pagini opera măreaţă şi
monumentală care se face sub conducerea lui S. Puşcariu. Dacă
mai adăugăm şi cele nouă volume de lucrări publicate în Biblioteca
Dacoromaniei este firesc să fim cuprinşi de mândrie şi să avem
încredere în puterile spirituale ale învăţaţilor neamului.
Muzeul Limbei Române a intrat de la început (1919) în legătură cu intelectualii satelor, pentru a aduna cât mai repede comoara
de cuvinte şi de obiceiuri româneşti. Prin cei aproape o mie de corespondenţi din întreaga ţară, institutul culege şi scapă de la pieire
tezaurul de vorbe cu care ne exprimăm fiecare dintre noi gândurile.
Pentru ca această operă să se facă şi cu aparatul ştiinţific
necesar, S. Puşcariu a pus bazele şi a condus realizarea celei mai
grandioase opere lingvistice a secolului nostru, anume Atlasul
lingvistic al României. Pentru această lucrare, cel care semnează a
studiat în nouă sute de zile trei sute de comune, scriind la faţa
locului aproape 700 000 de răspunsuri, iar tânărul şi distinsul
slavist Emil Petrovici a lucrat vreo şapte sute de zile în alte optzeci
de comune din întreaga ţară, scriind aproape 400 000 de răspunsuri. Cele câteva hărţi publicate în prospectul acestei lucrări arată,
între altele, stăruinţa neamului nostru în nordul Dunării şi drepturile noastre asupra acestui pământ care ne-a fost leagăn şi ne va fi
şi mormânt.
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Cele 363 de lucrări, de articole, de recenzii, publicate până
acum de S. Puşcariu în activitatea sa neîntreruptă de patru decenii
îl aşază, fără exagerare, printre cei mai de seamă bărbaţi de ştiinţă
ai ţării noastre şi printre savanţii cu renume mondial. Pentru generaţiile tinere, S. Puşcariu este o pildă dintre cele mai alese de viaţă
închinată ştiinţei şi de afirmare a rolului nostru de străjeri credincioşi ai latinităţii celei mai răsăritene din Europa, atât pe teren cultural, cât şi pe teren politic.
Revista noastră este deosebit de fericită de a se asocia la sărbătorirea acestui ilustru cărturar ardelean care a ridicat ştiinţa
filologiei şi a lingvisticei române la culmi neatinse de ea până
acum şi care a sădit în sufletele generaţiilor care l-au avut profesor
o iubire fără de margini pentru vorba românească şi pentru pământul românesc.
(„Ţara Bârsei”, IX, 1937, nr. 2, p. 102–108)

POMPILIU CONSTANTINESCU

O CARTE DE ŞTIINŢĂ ROMÂNEASCĂ

Generaţiile următoare se vor bucura, sperăm, de o perspectivă mai aşezată în judecarea culturii române, care s-a dezvoltat
într-un ritm nou şi cu o amploare deosebită, din momentul unificării naţionale, în urma războiului precedent, şi până în aceste
chinuitoare clipe de tranziţie istorică.
Creaţia naţională s-a răsfirat pe toate planurile spiritului,
într-o uimitoare colaborare a generaţiilor, aşa cum niciodată, se
pare, nu s-a mai petrecut în succesiunea culturii noastre. Prin
această colaborare tainică nu trebuie să înţelegem o încetare a
ostilităţilor dintre curente, dintre tendinţe deosebite, sau o confundare a personalităţilor într-o cenuşie neutralitate spirituală.
Mai mult ca oricând, istoria literaturii şi culturii române contemporane a fost străbătută de individualităţi impermeabile, de metode şi ideologii divergente şi de lupte înverşunate. Un dinamism
neostenit, ireductibilităţi persistente caracterizează ultimul sfert
de veac al creaţiei româneşti. O emulaţie rodnică, în poezie, în
proză, în critică şi eseu, în filosofie şi economie politică, în istorie
şi filologie, în artele plastice şi chiar în muzică a răscolit spiritele,
le-a ascuţit puterea de pătrundere şi le-a insuflat nobila ambiţie
de-a îmbrăţişa aspecte cât mai multe de creaţie, de-a adânci problemele şi de-a înfăţişa sinteze cât mai cuprinzătoare.
Trăim, de câţiva ani, un prelungit moment de afirmare a
forţelor spirituale româneşti şi asistăm la un bogat seceriş de opere, din care ne facem substanţiale rezerve pentru viitor.
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Însăşi ideea de specialist s-a modificat, s-a lărgit şi s-a încadrat mai deplin în ideea de cultură; au apărut, în ultima vreme,
numeroase sinteze, în diverse domenii, dar care, prin orizontul lor,
prin ideile generale ce le răspândesc, se adresează unui public cultivat, din ce în ce mai întins. Fără ca specialistul să fi renunţat la tot
ce constituie cercul închis al iniţiatului din propria specialitate,
fără a face concesii de vulgarizare, degradându-şi ştiinţa, a ajuns
totuşi să intereseze într-un grad mai înalt conştiinţa intelectuală a
ţării. Cărturarii de veche şi mai nouă reputaţie, care au lucrat
stăruitor în specialităţi restrânse, şi-au adunat materialele dobândite cu trudă, le-au organizat, le-au dat o semnificaţie generală,
scoţând ştiinţa din orgoliosul ei mandarinat. Fenomenul se explică,
desigur, atât prin creşterea puterii de creaţie, prin sinteză, a cărturarilor naţionali, cât şi prin progresul nivelului cultural al publicului. O cultură, ca să fie viabilă, are nevoie de o ambianţă colectivă, de un ecou în spiritul generaţiilor, nu numai în cadrul restrâns al specialiştilor. În măsura în care un cărturar îşi răsfrânge
orientările cercetărilor lui în domeniul public, în elitele care pricep
şi asimilează, sporeşte şi mai mult conştiinţa naţională, dându-i
justificări documentare ale raţiunii ei de-a fi şi a poporului din care
face parte. Cultura devine activă, căpătând coloratură socială şi naţională; căci nu există domeniu spiritual, oricât de inaccesibil ar
părea el, care să nu poată mişca mintea şi inima unei colectivităţi
cultivate, să nu-i poată da conştiinţa de sine, când specialistul ştie
să facă din cele mai aride şi dificile probleme o substanţă nutritivă.
Iar dacă materia tratată are atingeri cu ce este mai scump şi mai
comun tuturora, cum este istoria şi filologia, atunci adeziunea conştiinţei publice este dinainte asigurată.
*
Unui atare destin cultural aparţine şi primul volum din cele
patru, câte vor fi, despre Limba română1 al d-lui Sextil Puşcariu.
Subintitulat Privire generală, el este o vastă introducere savantă,
metodică, luminoasă în problemele de lingvistică privitoare la
1 Editura Fundaţia pentru Literatură şi Artă „Regele Carol II”, Biblioteca
enciclopedică, 1940.
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limba noastră. Cunoscut mai ales specialiştilor, prin studiile sale,
d. Sextil Puşcariu este de mult o autoritate recunoscută în materie
de filologie. Dar numele său a pătruns în straturi mai largi de cititori, fie prin unele notiţe de critică literară, fie prin patronatul acordat Dicţionarului limbii române, în lucru de ani de zile, sub auspiciile Academiei Române, şi de o apariţie spornică, de câtva timp,
fie prin acea foarte folosită printre studenţi şi oameni de cultură
Istorie a literaturii române. Epoca veche.
Noua sa operă, în curs de publicare, va fi nu numai o sinteză
nouă despre limba română, dar însăşi sinteza erudiţiei şi activităţii
fragmentare a unuia din cei mai mari lingvişti ai noştri; ea cuprinde rezultatele a aproape patru decenii de activitate ştiinţifică susţinută, reflecţiile şi experienţele unui cunoscător emerit al întregii
limbi naţionale, soluţii şi sugestii nenumărate, într-un domeniu
care interesează orice om de cultură. Aşa cum se înfăţişează, primul tom din sinteza în continuare a d-lui Sextil Puşcariu depăşeşte cadrul îngust al specialităţii şi se impune ca o creaţie de cultură generală, ca o contribuţie excepţională întru lămurirea unei
feţe a complexului ce se cheamă fenomenul românesc. Limba oricărui popor este oglinda civilizaţiei lui, a rezistenţei lui, a specificului de simţire şi de gândire în raport cu popoarele înrudite, fundamental deosebitoare, este instrumentul cel mai delicat al expresiei
originale, în tot ceea ce în spiritul naţional se manifestă prin mijlocirea
cuvântului: literatura, populară şi cultă, ştiinţa, filosofia şi, unde
documentele lipsesc sau sunt insuficiente, însăşi istoria lui.
Cartea d-lui Sextil Puşcariu nu este un simplu manual şi nicio
operă de mandarin ştiinţific: ea este o mărturie, pe cât de erudită pe
atât de vie, de concludentă, despre înzestrarea poporului român cu
darul expresiei originale, o nouă dovadă a romanităţii noastre şi o
demonstraţie a supleţei şi bogăţiei lingvistice de care limba naţională s-a învrednicit de la primele ei cristalizări până astăzi.
Un inventar neasemuit al bunurilor graiului românesc din
toate ramurile rupte din trunchiul comun al limbii, cu toate modificările impuse de evoluţia politică, socială şi culturală — iată, în
scurt, ce cuprinde acest prim tom al sintezei sale.
Dar noutatea lucrării d-lui Sextil Puşcariu constă nu numai
în bogăţia şi varietatea materialului expus, ci şi în metoda folosită;
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nu ne aflăm în faţa unei istorii a limbii române, după modul cunoscut, al vechii şcoli de filologi, din veacul trecut. Clasică în felul
ei, Istoria limbii române a lui Ovid Densusianu a însemnat un moment în evoluţia creatoare a disciplinei filologice la noi. Însuşi regretatul savant n-a rămas la metoda cărţii lui fundamentale, alcătuită acum patru decenii, când altul era spiritul filologiei apusene;
cei care i-au fost elevi ştiu cum, an de an, Densusianu îşi împrospăta cunoştinţele, se adapta la noile cercetări ale lingvisticii europene şi îşi înnoia cursul cu probleme de semantică, de geografie
lingvistică, de estetica limbii etc. Moartea pre-timpurie l-a împiedicat fie să-şi tipărească aceste cursuri în forma în care le-a profesat, fie să-şi sintetizeze, modificându-şi metoda şi spiritul, materialele risipite cu atâta râvnă şi subtilitate în cercul restrâns al
universităţii.
D. Sextil Puşcariu, format la acelaşi spirit pozitivist al filologiei din veacul trecut ca şi Densusianu, şi-a întârziat opera capitală
cu treizeci şi cinci de ani, cum singur mărturiseşte, supunându-se
unei a doua formaţii, înnoindu-şi metoda şi lărgindu-şi orizontul
disciplinei, devenind — din filolog — lingvist.
Într-adevăr, primul volum din Limba română este şi o expunere structurală a disciplinei, cu toate problemele, cu toate preocupările în legătură cu fenomenul lingvistic, dar aceste probleme nu
sunt doar nişte principii seci, generale, compilate şi transplantate
în literatura noastră de specialitate. Ele sunt aplicaţii pe viu la
structura limbii române, exemplificări abundente, bazate pe intuiţii lingvistice; nici tratat pedant, nici istorie plană, ci sinteză organică în adâncime şi în nuanţă, cartea d-lui Sextil Puşcariu este un
act neîntrerupt de gândire, în legătură cu problemele, câte se pun,
despre limba noastră. În cadrul problemelor generale pe care le-a
născut lingvistica europeană, se individualizează astfel o metodă, i
se dă un conţinut specific, iar gândirea specialistului se concretizează, capătă o substanţă vie, care circulă de la un capăt la altul.
Nu este problemă cât de aridă, nu e subtilitate cât de particulară, nu este exemplificare cât de erudită, nu este asociaţie comparatistă cât de specializată, nu este nomenclatură cât de rebarbativă, care să nu reţină şi să nu poată fi asimilată de un spirit de
cultură generală. D. Sextil Puşcariu are darul înnăscut de a expune
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clar, metodic şi convingător. Experienţa profesorului se îmbină cu
gravitatea savantului, metoda disciplinei capătă supleţe, prin seducătoare analogii, o anume cursivitate a expresiei se împleteşte
cu o uşoară sinuozitate a ideii, exemplul familiar răsare printre
cele livreşti; puţină fantezie şi o insinuantă bonomie fac plăcute
cele mai complicate excursii, un simţ al adevărului ferm, dublat de
un înţelept simţ al relativităţii lui, îndepărtează de rigiditate şi pedantism; şi, mai presus de toate, senzaţia că limba română e un
organism viu, mobil, că are o viaţă cu o curgere nesecată, ne dă un
impuls permanent să gândim şi noi o dată cu autorul. D. Sextil
Puşcariu nu ne striveşte sub erudiţia sa, nu ne înspăimântă cu
siguranţa sa orgolioasă de savant, nu ne rătăceşte, dar nici nu ne
ţintuieşte într-un dogmatism antipatic. Ideile generale se insinuează astfel de la sine, fără să capete formulări apodictice; şi chiar
acolo unde concluziile sale sunt categorice, drumul străbătut, până
la final, e plin de agrementul disciplinei calme, al analizei amănunţite şi al documentării cu uşurinţă împrăştiată.
O astfel de expunere împacă şi pe cei mai înverşunaţi adversari ai filologiei; repulsiile lor dobândite în şcoală şi la examene se
risipesc, fiindcă d. Sextil Puşcariu e un excelent pedagog şi un scriitor ştiinţific de sobră, luminoasă şi agreabilă expresie. Stilul său cu
lesnicioase comparaţii, de o familiaritate cuceritoare adesea, fără să
vulgarizeze, de limpezime în abstracţie şi lipsit de rigiditate, înlătură imaginea hirsută, care în genere se iveşte la auzul cuvântului
de filolog şi lingvist.
Nu vom face o prezentare de specialist a cărţii despre Limba
română; spiritul ei general, valoarea ei de sinteză, semnificaţia ei
culturală, plăcerea însăşi pe care ne-a procurat-o citind-o, sensul
ei de gândire lingvistică, elogiul ei documentat şi conştiinţa naţională lucidă, fermă care-o însufleţesc sunt însuşiri deosebite, pe
care am ţinut să le scoatem în lumină. Lăsăm competenţei ştiinţifice a altora să judece contribuţiile d-lui Sextil Puşcariu. Un critic
are datoria să semnaleze orice act creator al spiritului, orice sinteză de cultură şi să surprindă farmecul — că există unul — chiar al
cărţilor de specialitate. E ceea ce am căutat să desprindem din
lectura noastră, împărtăşind, sub formă de impresii, ecoul particular al unui cititor către alţi cititori.
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Ne vom opri totuşi ceva mai mult asupra a două capitole din
voluminosul tom prim al d-lui Sextil Puşcariu; este vorba de problema esteticii limbii şi de problema neologismelor; amândouă sunt
indisolubil legate nu numai de lingvistică, dar şi de critica literară.
Bunul-simţ ştiinţific, maleabilitatea inteligenţei, darul de a
sugera mai mult decât a impune fac din d. Sextil Puşcariu o călăuză preţioasă în înfăţişarea şi indicarea soluţiilor acestor probleme.
Dacă preocupările despre estetica limbii sunt rezervate mai numai
criticilor şi lingviştilor, fără prea mult ecou în opinia publică, în
schimb despre neologism şi utilitatea lui s-au pronunţat chemaţi şi
nechemaţi, fără să fi ieşit dintr-o dispută mai multă lumină decât
era în capul tuturor care-au vrut s-o lumineze.
Mai înaintea lingviştilor, de estetica limbii s-au ocupat, şi la
noi, criticii literari. Era şi firesc: caracterul intuitiv al judecăţii critice
nu se putea să nu se izbească şi de anume frumuseţi particulare de
expresie din operele studiate. Valoarea formei, mai ales în poezie,
este atât de esenţială, încât fie şi sub aspectul mai vechi al prozodiei,
al figurilor de stil şi de cugetare (moştenire a criticii retorilor antici),
a fost una din preocupările criticii literare. Dar nu despre aceste superficiale identificări are a se ocupa un critic modern, când e vorba
să facă aplicaţii despre estetica limbii unui scriitor. Vechiul concept
despre formă (versificaţie, lexic, figuraţie), privit separat faţă de conţinutul poemei, este înlocuit cu un concept nou, în care expresia este
realizarea organică, structurală a intuiţiei poetice în estetica limbajului. Structura sonoră a poemului este un produs al structurii
obiective a limbii naţionale, cu particularităţile ei bine determinate,
şi al structurii subiective a creatorului. În acest sens, se poate vorbi
de limba literară individualizată: a lui Eminescu, a lui Bacovia, a lui
Arghezi; deşi toţi lucrează cu un material comun — limba română
— fiecare reprezintă limbaje poetice de valori intransmisibile.
D. Sextil Puşcariu, în capitolul Eufonia, fixează câteva caractere obiective ale sonorităţii sugestive a limbii române, în raport cu
celelalte limbi romanice. Ele sunt valabile atât pentru poezie, cât şi
pentru proză. Limbajul estetic este comun a tot ceea ce numim
creaţie literară.
Spuneam că, înaintea lingviştilor şi filologilor, criticii noştri
au observat unele particularităţi de estetică a limbii; cele mai interesante s-au îndreptat asupra lui Eminescu. Astfel, Titu Maiorescu,
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în studiul despre Eminescu şi poeziile lui, în a doua parte, remarcă
intuitiv o sumă de particularităţi expresive ale liricii eminesciene.
Anghel Demetriescu, în Rima lui Eminescu, constată unele inovaţii
ale poetului. În Note asupra versului, G. Ibrăileanu sugerează şi
încearcă să sistematizeze ingenioase observaţii despre structura
sonoră a limbii lui literare. Cercetarea de izvoare despre Poezia lui
Eminescu a d-lui Tudor Vianu cuprinde şi un capitol referitor la
Armonia eminesciană. Tot lui Eminescu îi consacră câteva substanţiale reflecţii d. Lucian Blaga, în Geneza metaforei şi sensul culturii.
Iar d. D. Caracostea, pe baza unei impresionante bibliografii, române şi străine, şi pe considerente lingvistice şi estetice, a închinat
un volum compact problemei despre Arta cuvântului la Eminescu.
Cu acelaşi spirit al relativităţii, caracteristic felului său de-a
vedea, d. Sextil Puşcariu ne oferă două remarcabile aplicaţii la poezia eminesciană: una cu sens mai general şi cu exemple scoase din
variate poeme şi alta specială, în care fixează profilul muzical din
Rugăciune.
Ca un principiu de estetică a limbii, d. Sextil Puşcariu precizează:
„Precum efectul pe care-l produce rima, asonanţa şi aliteraţia
constă în esenţă din repetarea în anumite poziţii a aceluiaşi sunet sau
grupuri de sunete, tot astfel muzicalitatea unui vers nu o dau sunetele
în sine, cu un cuprins mai melodic decât altele, ci repetiţiile, alternanţele
sau contrastele, infinite în varietatea lor dintre diferite sunete în cadrul
aceloraşi versuri sau strofe”.

Prin urmare, nimic din rigiditatea unei legi, cu pretenţie de
valoare obiectivă: jocul liber al intuiţiei lingvistului şi criticului e la
fel de apărat ca şi al intuiţiei creatorului. Despre unul din mijloacele specifice ale limbajului estetic eminescian, însoţindu-l de numeroase exemple probante, d. Sextil Puşcariu afirmă numai atât:
„Dacă examinăm iarăşi poezia lui Eminescu, vedem că unul din
mijloacele cele mai obişnuite la el este repetarea vocalei accentuate a cuvântului din rimă, într-o silabă accentuată anterioară, mai ales în jumătatea dintâi a versului”.

Iar după ce analizează şi transpune în schemă grafică „profilul
muzical” din Rugăciune, cu acelaşi simţ al relativităţii, acordând ce
se cuvine lingvisticii şi intuiţiei critice, d. Sextil Puşcariu conchide:
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„Dacă am încerca să aşezăm pe portativ şi alte poezii după principiile urmate în Rugăciune, am da probabil greş căci fiecare poezie îşi
are profilul ei muzical particular. Încercarea de a găsi principii generale,
potrivite pentru toţi poeţii şi pentru toate poeziile, o cred zadarnică”.

Campania pe care puriştii o duc de câtva timp în contra neologismelor n-a atins, la drept vorbind, conştiinţa literară a creatorilor. Pentru ei problema era de mult rezolvată, în principiu; rămăsese
doar o problemă strict individuală, de simţ al limbii şi de necesitate
expresivă, după natura talentului fiecăruia. Scriitorii nu s-au condus
niciodată după gramatici şi reţete empirice în materie de limbă.
Dacă pe cei ai veacului trecut i-a preocupat, îndeosebi, şi problema
limbii literare în aspectul ei teoretic, cei mai expresivi dintre ei au
fost şi cei mai îndrăzneţi. Un Creangă, un Eminescu, un Caragiale
sau un Titu Maiorescu şi-au creat din instinct o limbă literară proprie, modelând geniul colectiv al limbii naţionale după geniul lor
individual. Creangă a mers la izvoarele limbajului figurat provincialist, resorbind, prin instinct artistic, toate bogăţiile limbii populare.
Eminescu a făcut o măiestrită sinteză din limba cărţilor vechi, a cronicarilor mai ales, din limba populară şi din îndrăzneţe neologisme.
Caragiale nu s-a sfiit să dea expresivitate estetică limbajului mahalalei şi al semidocţilor de la oraş, cu mai multă sau mai puţină pretenţie de cultură, creând o limbă proprie dintr-un material socotit
trivial şi zvârlit la periferia însăşi a limbii vorbite. Maiorescu a creat
un limbaj de idei de o preciziune, de o eleganţă şi o transparenţă
care i-au conferit valoarea unui adevărat stil.
Capitolul al VII-lea şi cel final, intitulat Influenţe culturale, din
cartea d-lui Sextil Puşcariu sunt tot ce s-a scris mai complet, mai
documentat şi mai luminos de către un lingvist referitor la problema neologismelor.
După o scurtă prezentare istorică a problemei şi deci după o
justificare a ei, ca o realitate culturală, în evoluţia limbii române, d.
Sextil Puşcariu o tratează, ca de altfel toate problemele lingvistice
atinse, în acelaşi spirit structural. Un paragraf ca acela despre Polisemia cuvintelor vechi, care demonstrează cu exemple sărăcirea limbii române în anume cuvinte vechi, silite să ia mult prea multe înţelesuri şi să-şi piardă astfel conţinutul şi preciziunea, ni se pare de
o importanţă hotărâtoare în justificarea introducerii neologis-
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melor, iar o formulare atât de categorică despre valoarea creatoare
de limbă a neologismului în veacul al XIX-lea, când s-au introdus
cele mai multe de altfel, alungă spaimele iscate de toţi puriştii de
ieri, de azi sau de mâine:
„Revoluţionarea spiritului public a produs o revoluţiune a limbii. Neologismul latin sau neolatin a avut ca urmare o plămădire din
nou a limbii române, tot atât de importantă ca împrospătarea prin împrumuturi din slavoneşte”.

Nu vom insista asupra tuturor observaţiilor, pozitive şi negative, ce suscită problema neologismelor; cititorul — specialist
sau nu — se poate adresa cu cel mai mare folos capitolului respectiv, în care d. Sextil Puşcariu tratează cu largă vedere, cu supleţe şi cu numeroase exemple din limba vorbită şi cea literară
toate aspectele unei pasionante dezbateri. Un lingvist de competenţa sa şi cu simţul măsurii şi al nuanţei e cel mai chemat să lumineze, să discute şi să sugereze atâtea gânduri despre năpăstuitul
neologism.
După cum am scos în evidenţă justificarea structurală a
neologismului, în limba română, vom mai stărui numai asupra a
două principii din capitolul pe care-l recomandăm literaţilor, profesorilor, gazetarilor, elevilor şi studenţilor, puriştilor şi fanaticilor,
într-un sens sau altul preocupaţi de o problemă violent şi stângaci
reactualizată.
Cel dintâi principiu este de natură mai mult practică şi se
adresează marelui public sub forma unui sfat:
„Măsura în care voi întrebuinţa neologismul nu mi-o poate da
decât bunul-simţ şi tactul. Neologismul e cerut de ambianţa în care-l
întrebuinţez şi e justificat de pregătirea auditoriului meu de a-l înţelege şi de a-l gusta”.

Celălalt este un principiu de estetică a limbajului şi formulează un adevăr şi un criteriu care privesc pe scriitori: „Problema
pe care o pune azi neologismul e de natură stilistică”. Într-adevăr,
niciun scriitor, oricât de modern sau modernist ar fi el, nu se mai
izbeşte de însăşi dificultatea structurală a limbii române, dinainte
de veacul al XIX-lea, când au fost introduse cele mai multe neologisme la noi. Cantitatea lor s-a micşorat simţitor, importul de cu-

CTITORUL

113

vinte noi se face mult mai rar şi mai scrupulos azi decât acum un
veac. Un fel de protecţionism natural s-a înfiinţat, în mod tacit, faţă
de limba română: saturată de neologisme pe care le-a asimilat în
plămada ei, limba naţională s-a îmbogăţit cu noi conţinuturi şi noi
nuanţe de înţeles; scriitorul de talent sau de geniu nici nu-şi mai
pune azi problema, rezolvată în însuşi cadrul culturii române, a
neologismului în sine. Ea a rămas o problemă de stil individual, de
simţ al limbajului estetic. Între lingvist şi creator nu mai e nicio
prăpastie principială. Problema limbii literare sub aspectul ei integral, aşa cum o tratează şi d. Sextil Puşcariu, nu mai e o problemă
urgentă de cultură, ci o preocupare permanentă, exclusivă a creatorilor de valori expresive.
Prin mulţimea problemelor expuse, prin soluţionarea lor
într-un luminos criticism şi prin încadrarea lor în înseşi realităţile
noastre de cultură generală, volumul Limba română al d-lui Sextil
Puşcariu e menit să fecundeze spiritul public dincolo de limitele
înguste ale unei specialităţi. Cu astfel de sinteze se înalţă nivelul
conştiinţei naţionale şi se justifică în sens creator ideea de ştiinţă
românească.
(RFR, VII, 1940, nr. 9, p. 662‒670; reprodus în
Pompiliu Constantinescu, Scrieri, vol. IV. Ediţie îngrijită de Constanţa Constantinescu. Cu
o prefaţă de Victor Felea, Bucureşti, Editura
Minerva, 1970, p. 438–447)

MIRCEA ELIADE

SEXTIL PUŞCARIU

Vestea ne-a îndurerat pe toţi, dar nu ne-a surprins.
Ştiam de mult că Sextil Puşcariu e osândit. Aflasem — din
scrisori, din zvonuri, din spusele emigranţilor — că marele savant
se luptă din greu, fără nădejde, cu moartea. Aflasem, mai ales, că
strălucitul cărturar fusese izgonit din toate aşezămintele culturale
pe care le crease sau le cinstise cu munca sau măcar cu sprijinul
său. Încet, încet, i se luase totul: dreptul de a publica, dreptul de a
vorbi, dreptul de a călca pragul Academiei Române. Şi, ca şi când
sărăcia, izolarea, ponegrirea n-ar fi fost de-ajuns, l-au năpăstuit,
una după alta, bolile. În cele din urmă, aproape paralizat, îşi pierduse şi vederea. În casa lui ţărănească din Bran, ţintuit în întuneric, mângâiat doar de devotamentul fiicei sale, Sextil Puşcariu s-a
pregătit să moară după datina ţării: în desăvârşită singurătate, ca
să se poată apropia curat de Dumnezeu...
Ce păcate a trebuit să răscumpere suferinţa aceasta lungă,
neînţeleasă şi necruţătoare? În primul rând, păcatul de a fi crezut
într-o spiritualitate românească, într-o limbă, o istorie şi o cultură
românească. De a fi crezut în ele şi de a fi încercat să le sporească
bogăţia prin propria lui muncă şi prin propria lui creaţie — în loc,
bunăoară, de a le proslăvi, pur şi simplu, de la o masă de cafenea.
Spre deosebire de atâtea notorii nulităţi culturale, care şi-au cucerit
şi susţinut cariera prin „patriotism”, Sextil Puşcariu era, înainte de
toate, un foarte mare savant. Ştiinţa lui n-o pune nimeni la îndoială. Au fost fără număr consacrările venite de peste graniţă.

CTITORUL

115

Şi printre cele mai măgulitoare trebuie amintită alegerea lui
ca membru al Academiei Germane, cinste pe care niciun român nu
a avut-o de la Dimitrie Cantemir încoace. Cam tot ce s-a lucrat în
ultimii 25 de ani în filologia românească i se datoreşte lui. El a
organizat Universitatea din Cluj, cu admirabilul Muzeu al Limbii
Române; el a fundat revista „Dacoromania” şi a stăruit să ia fiinţă
Arhiva de Folclor; el a pus la cale Atlasul lingvistic al României. În
sfârşit, seria de monografii şi studii de specialitate a fost încununată prin acea admirabilă Limba română, al cărei prim — şi, din
nefericire, singur — volum a apărut în 1940.
Dar în afară de păcatul de a fi crezut în munca şi onestitatea
ştiinţifică, într-o ţară în care atâtea cariere se fac prin telegramele
şefilor de cabinet, în afară de acest mare păcat al savantului Sextil
Puşcariu, se adaugă vina lui fără margini de a fi crezut în capacitatea de creaţie a neamului românesc. Sextil Puşcariu ghicise, din
cercetările lui lingvistice şi folcloristice, uriaşele rezerve creatoare
ale neamului nostru. Pentru el, formula lui Titu Maiorescu — „nu
rezistă celula” — era nu numai nedreaptă, ci şi incorectă. „Celula”
românească rezistase foarte bine la atâtea eforturi intelectuale şi
atâtea îndrăzneli creatoare; dovadă: Cantemir, Eminescu, Iorga.
Sextil Puşcariu credea, dimpotrivă, că spiritualitatea românească,
odată în stăpânirea instrumentelor ei de expresie, îşi va putea da
contribuţia pe toate tărâmurile, de la ştiinţa exactă la poezie şi metafizică. Sextil Puşcariu credea, ca şi generaţia lui Lucian Blaga,
într-un destin major al spiritualităţii româneşti. Dar o asemenea
credinţă a fost multă vreme subversivă în România. Şi ea a devenit, în ultimii ani, o crimă de înaltă trădare faţă de ideologia ocupantului. Pentru care, neamul nostru, ca şi alte atâtea neamuri care
nu au un imperiu la dispoziţie, nu poate fi vrednic decât să traducă şi să imite normativele expediate dintr-o sucursală oarecare a
stăpânitorilor.
(„Uniunea română”, Paris, nr. 5, noiembrie
1948; reprodus după Mircea Eliade, Împotriva
deznădejdii. Publicistica exilului. Ediţie îngrijită
de Mircea Handoca. Cu o prefaţă de Monica
Spiridon, Bucureşti, Editura Humanitas, 1992,
p. 25–26)

IORGU IORDAN

SEXTIL PUŞCARIU

Ceea ce caracterizează activitatea şi personalitatea acestui
mare lingvist român sunt bogăţia şi varietatea preocupărilor sale,
adică a problemelor pe care le-a abordat şi a căutat să le rezolve. El
poate fi considerat în istoria lingvisticii noastre (şi a lingvisticii în
general) ca un eclectic, fără nuanţa mai mult ori mai puţin peiorativă pe care o dau unii oameni (şi nu ştiu de ce) acestui cuvânt.
Atitudinea de înţelegere pentru orice concepţie sau metodă vrednică de acest nume, la baza căreia stă, de fapt, spiritul de obiectivitate ştiinţifică, se explică, în cazul lui Puşcariu, măcar într-o anumită măsură, prin temperamentul său de om blajin, ca să întrebuinţez un termen popular, stăpân, în general, pe actele sale şi ponderat în ceea ce priveşte aprecierea oamenilor. În sprijinul acestei
afirmaţii pot invoca tonul potolit al polemicilor lui, destul de numeroase, deşi ştia să-şi apere, chiar cu dârzenie, când era nevoie,
părerile proprii şi să le combată, la fel, pe ale adversarului. O singură dată, dacă am socotit bine, a părăsit acest ton într-un răspuns
dat fostului său profesor Gustav Weigand, care, imediat după primul război mondial, începuse a se manifesta ostil şi nedrept nu
numai faţă de lingvistica românească, ci şi faţă de poporul nostru,
admirat de el mai înainte fără nicio rezervă. Aş mai invoca faptul
că, spre deosebire de alţi confraţi ai săi, Puşcariu nu-şi extindea
animozitatea pe care o avea, de obicei provocată, contra unor adversari de idei asupra elevilor acestora.
Eclectismul lui Puşcariu se datoreşte însă mai ales unor cauze
externe, obiective. Formaţia lui ştiinţifică a coincis, în linii mari, cu
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înteţirea atacurilor împotriva neogramaticilor. Născut în 1877, el
îşi termina studiile universitare (la Leipzig, cu G. Weigand, în domeniul dialectologiei româneşti şi cu numeroşi specialişti celebri în
alte ramuri ale lingvisticii) în jurul anului 1900, când începuseră să
se înmulţească adversarii neogramaticilor. Puşcariu a fost, în fond,
toată viaţa un neogramatic (la fel cu toţi lingviştii români ceva mai
în vârstă sau ceva mai tineri decât dânsul), dar n-a rămas surd la
chemările geografiei lingvistice a lui Gilliéron, ale stilisticii lui
Vossler şi Spitzer, ale şcolii fonologice de la Praga etc. Dimpotrivă,
le-a dat ascultare, unora mai mult, altora mai puţin, şi aşa se explică
un număr însemnat de studii, articole, note şi recenzii ale sale cu
preocupări aparţinând curentelor noi din disciplina noastră. Prin
acest eclectism Puşcariu se deosebeşte de toţi confraţii săi naţionali,
contemporani cu dânsul, în mod avantajos nu numai din punct de
vedere personal, ci şi pentru dezvoltarea lingvisticii româneşti.
Cariera ştiinţifică a lui Puşcariu a fost foarte rapidă. Faptul se
datoreşte, evident, calităţilor sale, dar într-o măsură destul de
însemnată şi unor factori externi mai mult decât favorabili. Fiind
născut în Transilvania, el a fost, până la unirea acestei provincii cu
România veche (1918), cetăţean al statului austro-ungar. Această
calitate l-a ajutat ca, destul de curând după terminarea, cu titlul de
doctor, a studiilor universitare (1899) pe care le-a făcut la Leipzig
imediat după terminarea liceului, să devină (1904) docent la Universitatea din Viena, unde avea să lucreze alături de marele romanist W. Meyer-Lübke. Câţiva ani mai târziu era profesor de Filologie română la Universitatea din Cernăuţi, centrul principal al
Bucovinei, provincie care aparţinea atunci Austriei. Am avut
prilejul să asist, în aprilie 1910, la o lecţie a lui consacrată lui Mihail
Kogălniceanu, marele nostru istoric şi om de cultură progresist din
secolul al XIX-lea.
Au intervenit şi alte împrejurări care i-au favorizat cariera
ştiinţifică şi l-au ajutat să aibă încredere în munca sa şi în roadele
ei. Academia Română se găsea într-o situaţie grea în legătură cu
elaborarea Dicţionarului (tezaur sau general al) limbii noastre.
După încercarea latiniştilor Laurian şi Massim, după alte încercări
nereuşite, a lui Hasdeu şi a lui Philippide, prima din cauza extinderii prea mari şi, drept urmare, a întârzierii la fel de mari în ce
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priveşte terminarea lucrării, Academia a însărcinat pe Sextil
Puşcariu la 1 ianuarie 1906, când el avea abia 29 de ani, să ducă la
bun sfârşit dicţionarul amintit. De altfel, cu un an mai înainte fusese ales membru corespondent, iar nouă ani mai târziu (1914)
membru activ al acestei înalte instituţii de cultură.
Spre a termina cu aceste aspecte, oarecum exterioare, ale activităţii lui Puşcariu, care îşi au şi ele importanţa lor, trebuie să mai
arăt că, îndată după unirea Transilvaniei cu România veche, el a
avut un rol de primul rang în munca de reorganizare a Universităţii din Cluj, care trebuia să devină un institut de învăţământ
superior românesc. Pentru lingvistica şi filologia noastră merită să
fie subliniat meritul personal al lui Puşcariu, acela de a fi ales ca
profesori ai noii Facultăţii de Litere oameni valoroşi ca Nicolae
Drăganu, Theodor Capidan, Vasile Bogrea etc. şi, fapt mai important, de a fi creat „Muzeul Limbii Române”, un adevărat institut
de cercetări, cum spunem noi astăzi, cu anuarul lui binecunoscut
pretutindeni, „Dacoromania”. În modul acesta, Clujul a devenit repede cel mai de seamă centru de activitate lingvistică şi filologică
al ţării, întrecând chiar pe cel din Bucureşti, care avea totuşi o tradiţie destul de îndelungată, ca să nu mai vorbesc de cel din Iaşi,
unde condiţiile de ordin mai ales material nu permiteau o prea
mare dezvoltare a disciplinelor în discuţie.
*
Lucrările lui Puşcariu sunt extrem de numeroase şi de variate. O bibliografie completă a lor există, după cât ştiu, numai
până în 1937, când a apărut volumul Études de linguistique roumaine
publicat de elevii şi prietenii lui cu prilejul celei de-a 60-a aniversări şi care conţine o culegere de studii şi articole ale sărbătoritului.
Bibliografia dată în acest volum continuă pe aceea apărută cu zece
ani mai înainte în „Revista filologică”, I, 1927 şi merge până la nr.
363. În cei 12 ani cât a mai trăit s-au adăugat încă vreo câteva zeci
de contribuţii, care fac ca totalitatea lucrărilor sale să se apropie de
400. Conţinutul lor este foarte felurit, căci Puşcariu a avut preocupări nu numai de lingvistică, ci şi de filologie propriu-zisă, de
istorie şi critică literară, de folclor şi de cultură în general. Cele mai
multe şi mai importante aparţin lingvisticii, fiindcă autorul lor a
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fost, înainte de toate, lingvist. De aceea în expunerea care urmează
mă voi opri numai la activitatea lui ştiinţifică din domeniul
lingvisticii. Amintesc totuşi Istoria literaturii române vechi, apărută
în două ediţii (1921 şi 1930), care, în ciuda faptului că venea după
contribuţiile atât de bogate în fapte şi în idei ale lui Nicolae Iorga,
prezintă importanţă prin puncte de vedere personale şi prin
atenţia acordată limbii operelor studiate.
Pe cât de variată a fost activitatea ştiinţifică, privită în general, a lui Puşcariu, pe atât de multiple sunt ramurile lingvisticii pe
care le-a abordat şi studiat temeinic. Mă voi conduce, în cele ce
urmează, după clasificarea existentă în volumul deja citat Études de
linguistique roumaine, la baza căreia stau pe de o parte criteriul
cronologic, pe de alta cel de conţinut al problemelor studiate.
Ca elev al lui Meyer-Lübke, în sensul de adept al concepţiei
şi metodelor acestuia, Puşcariu trebuia să fie istorist şi comparatist
în acelaşi timp. (De altfel, este vorba de o trăsătură comună a neogramaticilor în general.) L-a preocupat, astfel, poziţia limbii române în cadrul Romaniei. Acestei probleme i-a consacrat discursul
de recepţie ţinut la Academia Română (Locul limbii române între
limbile romanice, 1920) şi articolul Rumänisch und Romanisch (în
„Archiv für das Studium der neueren Sprachen”, CLXIV, 1933,
p. 209–233). În ambele aceste studii, autorul se interesează, cum
cere de altfel însăşi tema, de ceea ce constituie specificul limbii
noastre în comparaţie cu celelalte idiomuri romanice şi de cauzele
istorice care au creat românei un loc oarecum aparte, fără ca ea să
fie prin aceasta mai puţin romanică decât celelalte. Interesează mai
ales apropierile cu sarda, precum şi existenţa exclusivă în română
a unui număr destul de mare (circa 120) de cuvinte latineşti.
Metoda comparativă, pe care Puşcariu o aplică aş putea spune în aproape toate lucrările sale mai extinse, a folosit-o cu un scop
bine determinat, acela de a reconstitui limba română primitivă, în
studiul Zur Rekonstruktion des Urrumänischen (în XXVI. „Beihefte
zur Zeitschrift für romanischen Philologie”, 1910). Procedeul este
cel întrebuinţat, încă de la începuturile lingvisticii ştiinţifice,
pentru reconstituirea faptelor de limbă neatestate: după cum
indo-europeniştii au fost nevoiţi să creeze limba indo-europeană
comună pornind de la continuatoarele ei cunoscute, la fel a procedat şi Puşcariu, pe baza dialectelor limbii noastre, pentru a schiţa
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trăsăturile caracteristice ale acestei limbi, aşa cum va fi arătat ea
înainte de a se fi diversificat în variantele ei teritoriale. Se ştie că
această metodă a fost (şi mai continuă, în parte, să fie) folosită pentru reconstituirea latinei populare, deşi situaţia acesteia diferă
foarte mult de aceea a unei limbi despre care nu ştim nimic înainte
de a păşi la alcătuirea ei. Ne amintim de asemenea că, în tinereţea
sa, Meyer-Lübke afirmase că cel mai sigur, dacă nu chiar unicul
izvor al latinei populare, îl reprezintă compararea limbilor romanice. Rezultatele obţinute de Puşcariu în lucrarea amintită au fost
primite, cum nu se putea altfel, în mod diferit după punctul de vedere teoretic al specialiştilor faţă de problema în sine. În orice caz,
încercarea are meritele ei şi dovedeşte din partea autorului nu
numai curaj, ci şi ingeniozitate.
În domeniul foneticii se poate constata într-o măsură neobişnuit de mare ceea ce am numit, la începutul articolului nostru,
eclectismul lingvistului clujean. Formaţia lui de neogramatic nu l-a
împiedicat să-şi dea seama de marea importanţă a fonologiei, disciplină nouă acum 30–40 de ani, creată de Şcoala lingvistică de la
Praga (în frunte cu Trubetzkoy şi Jakobson). Deja în studiul despre
legile fonetice1 (DR, II, 1921–1922), a căror valabilitate o recunoaşte
în general, se văd rezervele lui, întemeiate, e adevărat, mai ales pe
criticile aduse de Schuchardt şi alţii conceptului de „lege fonetică”
socotită drept regulă obligatorie în evoluţia sunetelor limbajului
uman, căreia i se opune analogia, proces de natură pur psihică,
menită să explice aşa-zisele excepţii. După I-ul Congres al lingviştilor (Haga, 1928) şi I-ul Congres al slaviştilor (Praga, 1929), problema fonemului şi a fonologiei, aşa cum înţelegem astăzi aceşti
termeni, a început să devină actuală. Puşcariu o studiază temeinic,
şi în două studii (Phonetisch und Phonologisch, în „Volkstum und
Kultur der Romanen”, III, 1930 şi mai cu seamă în Consideraţiuni
asupra sistemului fonetic şi fonologic al limbii române, în DR, VII, 1934)
îşi expune punctul său de vedere, mai întâi oarecum teoretic (în primul) şi apoi cu aplicaţii la limba noastră, pe baza unui bogat material, cules adesea pe teren, în sensul că provine din experienţa autorului asupra sa însuşi şi asupra celor cu care a stat de vorbă, indiferent de condiţiile exterioare ale conversaţiei. În ambele, Puşcariu
1 Puşcariu spune „fonologice” şi încearcă, în altă parte, să justifice întrebuinţarea acestui termen cu sensul lui „fonetic”, dar fără să reuşească.
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manifestă înţelegere pentru noua ramură a lingvisticii, care este fonologia, deşi se arată în multe privinţe rezervat şi critic, şi, ca în mai
toate lucrările sale, o mare capacitate de a utiliza achiziţiile de ordin
teoretic ale altora în cercetarea faptelor concrete, în primul rând, ale
limbii materne. Observaţiile sale dovedesc un simţ lingvistic deosebit, care îl ajută să pătrundă adânc în procesul aflat la baza fenomenelor produse în conştiinţa subiectului vorbitor. Spre deosebire
de neogramatici în general şi de teoreticianul lor în special (mă refer
la Hermann Paul), Puşcariu ţine seamă, în mare măsură, şi de psihologia socială, mai bine zis de faptul că limba presupune existenţa şi
a unui ascultător, că membrii colectivităţii lingvistice sunt, rând pe
rând, emiţători şi receptori de cuvinte, forme gramaticale etc., că,
deci, vorbesc şi aud în acelaşi timp, ceea ce presupune un schimb
neîntrerupt, o influenţă neîncetată, o dependenţă a unuia de altul,
cu consecinţe hotărâtoare asupra dezvoltării limbii.
Legătura strânsă dintre fonetică şi morfologie, bazată pe faptul că modificările suferite de sunete au foarte des efecte de ordin
morfologic şi că între diversele forme gramaticale ale unui cuvânt
sau între cuvintele aparţinând aceleiaşi familii se stabilesc corespondenţe fonetice pe care limba le foloseşte ca instrument în vederea dezvoltării ei ulterioare, o studiază Puşcariu într-un foarte interesant articol intitulat Morfonemul şi economia limbii (în DR, VI,
1931, p. 211–243). Termenul „morfonem” (< „morfo-fonem”) l-a
împrumutat de la N. Trubetzkoy, existenţa fenomenului însă,
demonstrată mai cu seamă practic, dar şi cu unele idei de natură
teoretică, fac din acest studiu o lucrare originală în toată puterea
cuvântului. L-a ajutat la realizarea lui în condiţii excelente şi faptul
că limba română oferă un material extrem de bogat şi de variat
pentru ilustrarea fenomenului analizat. Să se compare exemple ca
furcă (sg.) — furci (pl.), cadă (sg.) — căzi, băiat — băieţel (diminutiv),
port (pers. I sg.) — porţi (pers. II sg.), masă (sg.) — mese (pl.), pară
(sg.) — pere (pl.) etc. etc.
Astfel de corespondenţe fonetice cu valoare morfologică
vorbitorii le au, bineînţeles, foarte clar în mintea lor şi de aceea le
utilizează ori de câte ori simt nevoia, de pildă, când intră în limbă
cuvinte venite din afară sau când urmează să se formeze cuvinte
noi de la cele deja existente cu ajutorul sufixelor. Folosirea acestor
corespondenţe este dirijată, spune Puşcariu (şi are dreptate), de
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simţul etimologic şi de cel gramatical, după caz, al vorbitorului,
simţuri care, la rândul lor, sunt produsul fenomenului însuşi, apărut în mod cu totul firesc prin transformarea necontenită a sunetelor, mai întâi la cuvintele vechi (în frunte, totdeauna, cu cele latineşti). Cum arată chiar titlul studiului (şi, bineînţeles, cum dovedeşte elaborarea lui), autorul introduce în discuţia de ordin teoretic ideea de „economie”, atât de actuală în lingvistica contemporană, evident că într-un sens destul de diferit de cel actual.
La începutul expunerii mele am amintit, printre alte aspecte
ale activităţii ştiinţifice, bogate şi multilaterale pe care a desfăşurat-o Puşcariu timp de o jumătate de secol, şi pe acela de lexicograf. Sub raportul duratei, se poate spune că munca lui în domeniul lexicografiei (şi al lexicologiei) ocupă locul cel mai mare. În
1905 a publicat Etymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache,
care conţine numai elemente de origine latină, lucrare în vederea
căreia se exersase, ca să zic aşa, mai mulţi ani, publicând etimologii ale unor cuvinte izolate, iar un an mai târziu a păşit la întocmirea Dicţionarului limbii române (e vorba de dicţionarul general
sau tezaur al ei). În ciuda faptului că, spre deosebire de predecesorii săi (Hasdeu şi Philippide), Puşcariu a avut colaboratori, chiar
pentru partea de redactare a articolelor, în cei patruzeci de ani
scurşi de la începerea lucrului şi până în 1948, când vechea Academie Română a fost transformată în actuala Academie a Republicii
Socialiste România, n-a putut fi dusă la bun sfârşit (şi, bineînţeles,
tipărită) decât jumătate din această operă (literele A–C, F–L, ultima
numai parţial), care se distinge, între lucrările academice similare
din alte ţări de limbă romanică, prin spiritul larg şi înţelegerea
justă a autorilor (de fapt, a redactorului responsabil) faţă de materialul menit să intre în dicţionar: au fost acceptate nu numai toate
cuvintele vechi şi populare pentru care s-au găsit atestări (în ce
priveşte pe cele populare, s-au folosit foarte des aşa-zisele comunicări, adică informări venite de la buni cunoscători ai vorbirii din
diversele regiuni ale ţării), ci şi o mare cantitate de neologisme,
precum şi un număr, ceva mai redus, de cuvinte (eventual numai
variante) familiare sau, extrem de rar, e adevărat, chiar argotice.
Munca lui Puşcariu la Dicţionarul limbii române prezintă, din
punct de vedere teoretic, o importanţă mai mare decât aceea de
conducător şi de „revizor” final al lucrării. Parcurgând, studiind şi
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revizuind o cantitate enormă de cuvinte, el a putut să pătrundă
adânc în ceea ce putem numi viaţa limbii, activitatea sau mişcarea
ei necontenită, şi, în consecinţă, să observe şi să înţeleagă fenomene care altfel i-ar fi scăpat. Rodul constatărilor şi al meditării lui
asupra faptelor constatate l-a publicat, în diverse rânduri, de obicei
sub titlul Din perspectiva dicţionarului (v. „Dacoromania”, în al cărei
volum I, 1920, a apărut prima serie consacrată onomatopeelor din
limba română). Nu-i posibil, şi nici necesar, să dau amănunte, fie şi
foarte reduse, asupra conţinutului acestor studii. Trebuie să spun
totuşi că multiplele calităţi de lingvist autentic ale lui Puşcariu, de
care, într-o formă ori alta, am amintit în paginile precedente şi în
fruntea cărora aş pune adâncul şi totodată subtilul său spirit de
observaţie cu privire la faptele de limbă şi mai ales la semnificaţia
lor teoretică, se vădesc din belşug tocmai în aceste studii, cu caracer adesea de causerie, la fel ca în tot atât de preţioasele lui Note
pe marginea cărţilor, extrem de bogate şi acestea în puncte de vedere personale, mai totdeauna convingătoare, fiindcă se întemeiază şi pe calităţile menţionate mai înainte, dar şi pe o experienţă
vastă, aproape unică în lingvistica românească, produs al contactului neîntrerupt cu limba, prin intermediul textelor şi, în primul
rând, al vorbitorilor înşişi, netransformaţi în subiecte ca pentru o
anchetă, ci aşa cum se manifestă ei în viaţa de toate zilele.
De preocupările lexicografice şi lexicologice ale lui Puşcariu
se leagă destul de strâns cele privitoare la formarea cuvintelor, aş
zice mai mult practic, în sensul că utilizarea derivării, sub toate
aspectele ei, şi a compunerii satisface nevoia vorbitorilor de a-şi
îmbogăţi mijloacele de exprimare atât pur intelectuală, cât şi afectivă, prin crearea de cuvinte noi, ca şi prin nuanţarea semantică a
celor deja existente. O problemă asupra căreia a revenit în mai
multe rânduri este aceea a diminutivelor: teza lui de doctorat, prezentată şi susţinută în 1899 la Leipzig, tratează despre formaţiile
diminutivelor româneşti sufixate (v. VIII. „Jahresbericht des Instituts für rumänische Sprache zu Leipzig”, p. 86–232). Dar şi ceva
mai înainte de această dată, sub forma unor scurte contribuţii, precum şi mai târziu, în articolul Au sujet des diminutifs roumains (în
volumul omagial Prof. dr. Jos. Schrijnen, 1919), unde urmăreşte pe
de o parte diversele specii, aş spune stilistice, ale diminutivelor, pe
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de alta unele chestiuni teoretice privitoare la „diminutivizare”,
apoi în câteva dintre studiile sale lexicografice, care conţin multe
fapte şi idei referitoare la această problemă.
Mai puţin numeroase, dar deopotrivă de interesante sunt
contribuţiile lui Puşcariu în domeniul sintaxei şi al stilisticii, ca, de
pildă, Despre pre la acuzativ (DR, II, 1922, p. 565–581), studiu de sintaxă istorică consacrat originii, apariţiei şi răspândirii prepoziţiei
p(r)e ca morfem al acuzativului complement direct, Nominativul ca
acuzativ, Exclamaţiile ca mijloc de exprimare cu valoare stilistică şi Câteva
cazuri de brevilocvenţă (= brachilogie), fragmente, toate, din Pe marginea cărţilor (DR, V şi VI), ultimul cu conţinut destul de divers, care
nu permite încadrarea lui sigură într-un anumit compartiment al
limbii, deşi aspectul stilistic este vizibil în majoritatea cazurilor.
În primele pagini ale expunerii de faţă am relevat, între alte
calităţi ale lingvistului Puşcariu, eclectismul şi spiritul de organizare — ultima de ordin mai mult practic, dar prin nimic inferioară celorlalte, ci mai degrabă dimpotrivă. Aceste calităţi — una
dintre ele a fost oarecum ilustrată, mai mult indirect, e adevărat, în
paginile de până aici — au colaborat în modul cel mai strălucit la
grandioasa întreprindere de importanţă ştiinţifică şi totodată naţională puţin obişnuită, care este Atlasul lingvistic român. Datorită
lui Puşcariu, ţara noastră este una dintre primele de limbă romanică, după Franţa şi Italia, care posedă o asemenea operă absolut
indispensabilă pentru cunoaşterea temeinică a realităţii lingvistice
actuale. În vederea ducerii ei la bun sfârşit, lingvistul clujean a
ştiut să utilizeze toate achiziţiile valabile ale geografiei lingvistice,
creată de Jules Gilliéron şi dezvoltată de elevii săi Karl Jaberg şi
Jakob Jud. După lucrări îndelungate, pregătitoare, printre ele alcătuirea câtorva chestionare speciale extrem de extinse, precum şi instruirea, prin participare la anchete şi cercetări dialectale etc., a
viitorilor exploratori ai graiurilor româneşti (Emil Petrovici, Sever
Pop şi Ştefan Paşca — ultimul trebuia să se ocupe de onomastică),
a început munca de culegere a materialului pe teren, în cca 400 de
puncte, cu ajutorul a două chestionare foarte bogate ca număr de
întrebări, diferite însă de la unul la celălalt. Din cauza războiului şi
a consecinţelor lui, nu dispunem, în momentul de faţă, sub formă
de hărţi, de întreg materialul cules de anchetatori. Se apropie de
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sfârşit partea elaborată de E. Petrovici, care a folosit chestionarul
cu cele mai multe întrebări (4 800), dar în schimb a avut de anchetat
relativ puţine puncte (87). Din atlasul întocmit de Sever Pop, pe
baza unui chestionar mai redus (2 200 de întrebări), cu care a mers
în 301 localităţi, au apărut numai două volume.
Atlasul lingvistic român reprezintă, în unele privinţe, un progres chiar faţă de Atlasul Italiei şi al Elveţiei meridionale, lucru oarecum firesc, dacă ţinem seamă de faptul că geografia lingvistică,
ramură nouă a disciplinei noastre, a atras, din capul locului, un
mare număr de specialişti, ceea ce a dus, oarecum prin forţa lucrurilor, la înmulţirea şi perfecţionarea, nu numai de ordin pur tehnic,
a acestor instrumente de lucru care sunt atlasele lingvistice.
Dintre inovaţiile introduse de Puşcariu, mă opresc la una
singură, aceea a alcătuirii de atlase aşa-zise mici, cu hărţi colorate, ca
un fel de anexe ale atlasului propriu-zis, dar care nu îl repetă pe
acesta, ci, aş spune, îl rezumă, în sensul că prezintă, cu ajutorul unor
semne speciale (cercuri colorate etc.), situaţia pe teren a anumitor
fapte lingvistice, aşa cum rezultă din înregistrarea lor în atlasul
mare. Această inovaţie însemnează o uşurare enormă pentru cercetător, nu numai în sensul că-i pune la dispoziţie în mod organizat
un material graţie căruia se poate orienta rapid şi sigur într-o problemă de ordin fonetic sau lexical, ci şi prin aceea că-i poate servi de
model în vederea alcătuirii de hărţi similare cu privire la o problemă
pe care doreşte s-o pună şi s-o rezolve el însuşi, pornind de la hărţile
mari, eventual de la materialul rămas necartografiat din motive de
natură mai ales tehnică. Trebuie amintite şi textele dialectale, culese
şi publicate de E. Petrovici, în strânsă legătură cu atlasul. (Au apărut
în 1943 ca anexă a părţii din atlas lucrată de E. Petrovici.)
Puşcariu a cultivat şi dialectologia, lucru aş zice obligatoriu
pentru un adept al geografiei lingvistice. Este adevărat că n-a făcut
anchete propriu-zise, pe teren, dar a folosit cu pricepere materialul
de fapte strânse de alţii. (De altfel, cunoştea foarte bine, prin experienţă personală directă, graiurile din Transilvania.) S-a interesat
mai cu seamă de dialectul istroromân, pe care-l considera, după
mine cu dreptate, ca o ramură a românei balcanice (termenul folosit de el pentru a desemna pe istroromâni era acela de români apuseni). I-a consacrat trei volume, parte scrise în colaborare, extrem
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de bogate în informaţii de tot felul. Pe lângă texte, găsim numeroase date bibliografice, prezentate, de obicei critic, ştiri istorice,
precum şi o descriere aproape exhaustivă a foneticii şi gramaticii
acestui dialect românesc care continuă să existe, deşi condiţiile
existenţei lui sunt foarte grele. Un al IV-lea volum, destinat vocabularului istroromân, n-a mai apărut, din păcate, şi de aceea trebuie să ne mulţumim, pentru moment, cu lucrarea similară, nu
numai veche, ci şi învechită, a lui A. Byhan, publicată în „Jahresbericht”-ul lui Weigand, vol. VI.
Din cele spuse până aici rezultă, cred, destul de clar că Sextil
Puşcariu era foarte indicat, poate cel mai indicat printre lingviştii
noştri, să elaboreze o lucrare de mari proporţii, bogată şi variată în
conţinut, asupra limbii române. Probabil că el însuşi a simţit un fel
de chemare în acest sens. Dovadă cele două volume intitulate
Limba română, dintre care primul, apărut în 1940 (cf. şi traducerea
Die rumänische Sprache, Leipzig, 1943), poate fi considerat ca o
introducere, în ciuda extinderii lui puţin obişnuite pentru o lucrare
cu caracter introductiv. Al doilea volum, cu subtitlul Rostirea, este
consacrat foneticii (şi fonologiei) şi a fost publicat destul de târziu,
după moartea autorului. Despre continuarea lor, care, foarte probabil, există, nu pot da nicio informaţie, mai ales că nu de mult a
încetat din viaţă fiica lui, deţinătoarea tuturor manuscriselor rămase de la dânsul şi îngrijitoarea publicării volumului al II-lea.
Prea multe lucruri noi, în comparaţie cu cele cuprinse în numeroasele lucrări apărute anterior ale lui Puşcariu, nu găsim în aceste
două volume. Din punctul de vedere al concepţiei constatăm,
lucru firesc, de altfel, acelaşi eclectism de care am pomenit în mai
multe rânduri de-a lungul discuţiei noastre şi care, ţin să repet, nu
constituie, după mine, un defect, ci, mai degrabă, dimpotrivă. De
asemenea, consider drept un avantaj, socotit de alţii, cu siguranţă,
un mare cusur, faptul că punctul de vedere sincronic se amestecă,
adică se întrepătrunde, cu cel diacronic. În orice moment al evoluţiei ei, limba se prezintă sub ambele aceste aspecte: faptele actuale
sunt produsul celor care le-au precedat şi, la rândul lor, servesc ca
punct de plecare pentru altele viitoare. Puşcariu a ştiut să îmbine
cu îndemânare sincronia şi diacronia, care pentru adepţii zeloşi ai
uneia sau ai celeilalte constituie o contradicţie antagonică. Îndemâ-
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narea autorului contribuie cu atât mai mult la urmărirea nu numai
atentă, ci şi plăcută, a faptelor discutate şi a explicaţiilor propuse,
cu cât tonul expunerii seamănă adesea cu al unei causerii. De aici,
accesibilitatea mare a lucrării chiar pentru un cititor fără pregătire
lingvistică propriu-zisă.
Nu ştiu dacă am izbutit să demonstrez justeţea afirmaţiei
făcute la început că Sextil Puşcariu a fost un mare lingvist, aş adăuga acum, nu numai pe plan naţional. Bogăţia şi felurimea preocupărilor lui, înţelegerea justă faţă de concepţiile şi metodele moderne la vremea lor, pe care le-a acceptat şi aplicat cu măsură, deci
şi cu folos pentru dezvoltarea lingvisticii româneşti, capacitatea lui
de organizare a muncii proprii, ca şi a muncii celor din jurul lui:
aceste calităţi prin excelenţă ale fostului savant clujean sper totuşi
că au ieşit la iveală din expunerea mea şi îndreptăţesc, cred, aprecierile făcute de-a lungul ei.
(CL, XI, 1966, nr. 2, p. 151–159)

EMIL PETROVICI

SEXTIL PUŞCARIU, ÎNTEMEIETOR AL
ŞCOLII LINGVISTICE CLUJENE

Majoritatea celor prezenţi la această comemorare, mă gândesc
bineînţeles la lingvişti şi filologi, îl considerăm pe profesorul Sextil
Puşcariu ca pe un maestru al nostru. Într-adevăr, o seamă dintre noi
i-au urmat cursurile atât de clare, elegante, atrăgătoare şi am participat la lucrări de seminar pe care le conducea ca un simţ pedagogic neîntrecut, ştiind să trezească în participanţi pasiune pentru
problemele de lingvistică şi filologie. De asemenea, unii dintre noi
au avut prilejul să ia parte la şedinţele de comunicări de marţi seara
de la Muzeul Limbii Române, pe care le conducea cu mult tact, liniştind, când era nevoie, şi cele mai sensibile susceptibilităţi, îmbărbătând pe cei tineri şi trăgând, din discuţiile uneori foarte aprinse,
concluzii de ordin general, ceea ce făcea din aceste şedinţe de marţi
seara o înaltă şcoală pentru tinerii filologi şi lingvişti.
Cei mai tineri aici prezenţi, care au studiat la Universitatea
noastră, cu toate că n-au fost elevi propriu-zişi ai lui Sextil Puşcariu,
totuşi, în mod indirect, au beneficiat de învăţătura maestrului, transmisă prin elevii săi direcţi şi prin colegii şi prietenii săi, prin
aşa-numiţii membri ai Muzeului Limbii Române, care cu toţii au
fost, mai mult sau mai puţin, influenţaţi de doctrina marelui învăţat
de la Cluj, care a reuşit să creeze un nou centru lingvistic, curând
după întemeierea Universităţii, instaurând o atmosferă de viu şi
pasionat interes pentru studiile de limbă şi, în primul rând, pentru
studiul limbii române.
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După primele volume ale „Dacoromaniei”, buletinul Muzeului
Limbii Române, activitatea filologilor din Cluj a dobândit repede o
faimă, putem spune, mondială.
Se vorbeşte acum tot mai mult de Şcoala lingvistică clujeană,
care-şi datorează faima şi strălucirea în primul rând calităţilor deosebite ale şefului şi întemeietorului ei. Într-adevăr, Şcoala lingvistică
clujeană a luat fiinţă datorită iniţiativei profesorului S. Puşcariu de a
crea Muzeul Limbii Române, de a edita „Dacoromania”, buletinul
Muzeului, şi „Biblioteca Dacoromaniei”, o serie de lucrări publice în
mai multe volume, de a grupa în jurul Muzeului şi al „Dacoromaniei” un număr considerabil de cercetători nu numai clujeni, graţie
farmecului său personal deosebit, talentului său de animator şi
autorităţii sale ştiinţifice prestigioase.
Darul său de iniţiator, animator şi sfătuitor s-a manifestat în
tot cursul activităţii sale. După ce a organizat anchetele dialectale
prin corespondenţă, cu ajutorul unor chestionare tipărite, ca cele
intitulate „Calul”, „Casa” şi altele, dându-şi seama că acestea nu
au dat rezultate satisfăcătoare, fiind nevoie de anchete pe teren,
iniţiază lucrările de lungă durată pentru întocmirea Atlasului lingvistic român. Spre deosebire de anchetele întreprinse pentru atlasele lingvistice precedente, ca cel al Franţei sau al Italia şi Elveţiei,
ancheta Atlasului lingvistic român a constat în realitate din două
anchete paralele, desfăşurate pe întreg teritoriul studiat, cu două
reţele de puncte, una mai deasă şi una mai rară, şi cu două chestionare, unul mai mic, pentru reţeaua deasă, şi unul mai mare, pentru
reţeaua rară.
Iniţiativei şi încurajărilor lui S. Puşcariu îşi datorează apariţia
unele studii de onomastică, printre care trebuie amintit cel al lui
Ştefan Paşca asupra numelor de persoane şi de animale din Ţara
Oltului, un studiu de bază al onomasticii româneşti.
Faima Şcolii lingvistice clujene s-a răspândit departe peste
graniţele ţării. Numeroşi învăţaţi de seamă vizitându-ne ţara, între
cele două războaie, au ţinut să facă un popas, câteodată mai lung, şi
la Cluj, ţinând conferinţe şi asistând la şedinţele de comunicări de la
Muzeul Limbii Române. Printre alţii au vizitat Clujul A. Meillet,
M. Roques, V. Brøndal, M. Bartoli, K. Jaberg, J. Vendryès,
W. Meyer-Lübke, L. Spitzer, P. Skok. Atraşi de faima Şcolii clujene,
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tineri romanişti din diferite ţări, care ulterior au devenit cercetători
apreciaţi, au petrecut mai mult timp la Cluj, pentru a-şi desăvârşi
cunoştinţele în limba română şi, putem spune, în romanistică.
O lucrare de mare interes ştiinţific şi naţional, Dicţionarul
limbii române, fiind încredinţată încă mai de mult de Academia
Română lui S. Puşcariu, a contribuit şi ea în mare măsură la ridicarea prestigiului Şcolii clujene. Fasciculele dicţionarului, cu toate că
apăreau la intervale destul de mari, se răspândeau în toate ţările în
care exista un învăţământ de filologie romanică, stârnind, întocmai
ca volumele „Dacoromaniei”, interesul romanisticii pentru limba
şi literatura noastră. La aceasta a contribuit şi faptul că fiecare
cuvânt-titlu al dicţionarului era urmat şi de o traducere, de o explicaţie în limba franceză a diferitelor lui sensuri, ceea ce, fie spus
între paranteze, lipseşte din noile fascicule ale dicţionarului, scăzându-i în felul acesta mult din priza pe care ar putea-o avea în
străinătate, chiar şi printre romaniştii care ştiu, mai mult sau mai
puţin, româneşte, dar care ar fi ajutaţi în folosirea dicţionarului de
traducerea franceză a cuvintelor.
S. Puşcariu, ca şi ceilalţi lingvişti strânşi în jurul Muzeului
Limbii Române, avea o formaţie neogramatică. De la maeştrii săi
neogramaticieni a învăţat grija pentru exactitate în cele mai mici
detalii, acea acribie în cercetările de lingvistică şi filologie care caracterizează operele sale închinate limbii şi literaturii române vechi.
Acest respect al exactităţii, îndeosebi al exactităţii în corespondenţele fonetice dintre limbile romanice şi latină sau dintre diferitele
limbi sau graiuri romanice comparate între ele, aşadar respectul
pentru legile fonetice a ştiut să-l insufle nu numai elevilor săi, ci şi
membrilor mai în vârstă ai Muzeului Limbii Române. Cu mult tact
şi menajamente în cursul discuţiilor ce urmau comunicărilor făcute
marţi seara la Muzeu, respingea etimologiile propuse care contraziceau legile fonetice, cum le numeau neogramaticienii. Şi astăzi o
etimologie nu este valabilă dacă nu ţine cont de aceste corespondenţe regulate.
Dar S. Puşcariu nu era un neogramatician fanatic, refractar
oricăror idei de înnoire a cercetării lingvistice, dimpotrivă, era receptiv la inovaţii, chiar când ele atacau doctrina neogramaticienilor. Dovadă este faptul că a recunoscut curând ce aduce nou şi
extrem de util în cercetarea lingvistică şi în concepţiile despre
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limbă geografia lingvistică. Datorită iniţiativei şi îndrumărilor sale
România a fost printre primele ţări care să aibă un atlas lingvistic,
care, deşi încă nu a apărut în întregime nici chiar astăzi, prezintă
un material foarte valoros, utilizat în multe lucrări privitoare la
limba română şi graiurile ei, dar totuşi nu încă îndeajuns de folosit
de cercetători.
S. Puşcariu a cunoscut şi a apreciat pozitiv activitatea Cercului lingvistic de la Praga, una dintre şcolile lingvistice cele mai
inovatoare din epoca de după Primul Război Mondial. A încercat
chiar să aplice unele concepţii, unele procedee ale ei studiului limbii române. Să amintim numai de studiul său mai mare intitulat
Morfonemul şi economia limbii1. Întrebuinţează aici chiar un termen
al Şcolii fonologice de la Praga, termenul de morfonem, pe care şi eu
îl întrebuinţez astăzi tot în sensul Şcolii de la Praga şi în sensul lui
Sextil Puşcariu.
Nici Şcoala neolingvistă nu i-a fost străină şefului Şcolii clujene şi membrilor acestei şcoli. Studiul ariilor dialectale, a izogloselor pe care le prezentau primele hărţi apărute ale Atlasului lingvistic român, a fost inaugurat şi încurajat de S. Puşcariu. Trebuie
însă remarcat că Şcoala clujeană, datorită în primul rând simţului
de măsură şi de moderaţie al şefului ei, a fost ferită de exagerările
neolingviştilor, luând de la unul dintre protagoniştii ei, M. Bartoli
(de altfel, un vechi colaborator al lui S. Puşcariu la studiul dialectului istroromân), cu precauţie şi măsură teoria ariilor, în genere
admisă de lingviştii de astăzi.
Am socotit că e potrivit să mă restrâng la cele câteva cuvinte
prin care am încercat să apreciez meritele şi să situez într-un cadru
mai larg activitatea lui S. Puşcariu ca întemeietor şi animator al
Şcolii filologice clujene. Înainte de a încheia, vreau să spun câteva
cuvinte despre directorul Muzeului Limbii Române şi profesorul
S. Puşcariu ca om.
În relaţiile cu colegii mai în vârstă sau tineri şi cu studenţii,
S. Puşcariu era un om fermecător, de o politeţe şi amabilitate
cuceritoare. Datorită felului său blând şi afabil de a se adresa tinerilor, aceştia nu se sfiau să-şi exprime părerile proprii, chiar atunci
când erau în contrazicere cu cele susţinute de maestru. Nu ara1

DR, VI, 1929–1930, p. 210–243.
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reori, după astfel de observaţii îşi revizuia textul, îndreptând explicaţia greşită şi adeseori notând că schimbarea a făcut-o la sugestia cutărui cercetător tânăr.
La cursuri şi seminare, în relaţiile cu studenţii i-a tratat pe
aceştia egal, indiferent de naţionalitate. Ceea ce conta pentru el era
munca serioasă şi pasiunea pentru învăţătură şi pentru cercetare.
Lipsa oricărui naţionalism agresiv, a oricărui şovinism în comportamentul social al lui S. Puşcariu poate fi dovedită şi prin faptul că a
creat şi a condus câtva timp o revistă redactată în trei limbi, intitulată semnificativ „Cultura”. Nu e vina lui dacă în împrejurările de
atunci, în anii dintre cele două războaie mondiale, revista şi-a sistat curând apariţia.
Pe acest Sextil Puşcariu, plin de bunăvoinţă, amabilitate şi
omenie, să ni-l amintim toţi cei care l-am cunoscut. Pe acest Sextil
Puşcariu, adevărat umanist al epocii în care a trăit, să-l propunem
ca exemplu generaţiilor tinere şi generaţiilor viitoare.
(StUBB, XIV, 1969, fasc. 1, p. 107‒110)

RADU BRATEŞ

SEXTIL PUŞCARIU

Despre Sextil Puşcariu, profesorul meu de filologie română
de la Universitatea din Cluj, nu pot scrie cu entuziasm, deşi am petrecut în preajma lui aproape toţi anii studenţiei. Puşcariu nu era
dintre profesorii care să te apropie, să-ţi îngăduie confidenţe, să-ţi
dezlănţuie elanul. Era tocmai opusul lui G. Bogdan-Duică. Distant,
reţinut în relaţiile cu studenţii. Un cuvânt de apreciere, un zâmbet
binevoitor erau date cu atâta cumpănire, că le ţineai minte multă
vreme...
Cel mai mare succes l-am avut la un seminar de filologie cu
Puşcariu, după care profesorul, încrezător, probabil, în pasiunea
mea de „filolog”, m-a chemat la Muzeul Limbii Române într-un
post de practicant. Trei ani am petrecut în acel cadru de laborioase
cercetări filologice. Şi nu regret. Chiar dacă n-am continuat munca
de filolog, am învăţat ce este disciplina ştiinţifică, am prins gust
pentru esenţial şi pentru lucrările durabile, am văzut că lucrările
valoroase sunt rodul multor ani de cercetări asidue, că reclama nu
adaugă nimic unei opere lipsite de valoare intrinsecă.
Pe Puşcariu l-am admirat. L-am admirat din mândrie. Din
mândria ce mă stăpâneşte când evoc din neamul meu numele lui
Alexandru Odobescu, Titu Maiorescu sau Duiliu Zamfirescu. Semnele distinctive ale acestei elite sunt un simţ al măsurii şi o supleţe
intelectuală care impun de la primul contact şi care se reflectă în cele
mai neînsemnate detalii. Au rămas celebre lecţiile universitare ale
lui Titu Maiorescu, stilul cu timbru de metal preţios al lui Odobescu,
ţinuta distinsă a figurii lui Duiliu Zamfirescu. Cei care l-au cunoscut
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pe profesorul Sextil Puşcariu şi care i-au urmărit activitatea şi viaţa
vor recunoaşte că în această familie de elită e locul său.
Caracterul sintetic al regiunii natale, Braşovul, şi educaţia
primită în familie, ca şi studiile făcute la Leipzig, Paris şi Viena
i-au determinat stilul personal: peste sobrietatea ardelenească, o
sclipire de optimism şi dragoste de viaţă.
*
Făcând o privire retrospectivă asupra formaţiei sale ca om de
ştiinţă şi ca profesor, în memoriile scrise la sfârşitul vieţii şi publicate după moarte (Călare pe două veacuri, Bucureşti, Editura pentru
Literatură, 1968), Puşcariu aminteşte cu recunoştinţă
„pe cei trei dascăli care, în cursul studiilor, m-au format: Weigand,
Gaston Paris şi Meyer-Lübke. De la cel dintâi am învăţat cu deosebire
două lucruri: să ai un contact nemijlocit şi perpetuu cu elevii, îndemnându-i să lucreze cu dragoste şi încredere în propriile puteri, iar, pentru ca această dragoste şi încredere să le vină, să nu laşi ca îndoielile şi
un scepticism nelalocul lui la începători să-i facă şovăitori. De la marele
dascăl parizian am deprins grija unei expuneri limpezi şi frumoase,
chiar când tratezi un subiect arid şi eşti nevoit să cercetezi amănuntul la
aparenţă neînsemnat şi plicticos. El punea aceeaşi dragoste când voia să
trezească fiorii artei ca şi când elucida o problemă de fonetică. La
Meyer-Lübke am găsit acea pătrunzătoare privire în esenţa lucrurilor în
ansamblul lor şi bucuria pentru aflarea adevărului, chiar când la ea trebuie să ajungi prin sacrificarea unei păreri eronate proprii” (p. 332).

Aceste trăsături se întâlnesc, îmbinate original, în toată activitatea lui Puşcariu. Personalitatea sa a avut de câştigat însă şi din
relaţiile şi prieteniile cu scriitorii contemporani lui (Anghel, Iosif,
Goga, Sadoveanu), din frecventarea muzeelor, expoziţiilor şi concertelor, din vasta experienţă de viaţă pe care i-au dat-o contactul
cu oamenii din toate categoriile sociale, sau călătoriile în ţară şi
străinătate, pe care Puşcariu le-a putut face şi le-a făcut.
Simţul monumentalului l-a condus la operele de mari proporţii: Dicţionarul Academiei şi Atlasul lingvistic român. Gustul pentru esenţial şi durabil l-a făcut adversar al pitorescului, al compilaţiei şi al reclamei, ducându-l la o riguroasă metodă ştiinţifică,
cu ajutorul căreia a putut trece la rezolvarea atâtor dificile proleme
de filologie română.
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Un merit al lui Puşcariu este şi faptul de a fi ştiut să-şi aleagă
colaboratorii (Constantin Lacea, Theodor Capidan, N. Drăganu,
G. Giuglea, Th. Naum ş.a.). În memoriile sale are cuvinte de largă
apreciere pentru fiecare: Constantin Lacea, „muncitor, pasionat
pentru Dicţionarul pe care l-a iubit de la început, conştiincios şi
prieten cu mine din copilărie” (p. 359), Theodor Capidan, „acest
aromân deştept şi cu dor de muncă mi-a făcut din primul moment
o impresie excelentă. Am pus ochiul pe el pentru Dicţionar, unde
nu aveam niciun balcanist” (p. 360–361), V. Bogrea, „un mare erudit”, G. Giuglea, „scăpărând de idei nouă”, N. Drăganu „de o rară
conştiinciozitate şi probitate ştiinţifică” (p. 36).
Cu ajutorul lor şi al altora a putut întreprinde lucrările Dicţionarului Academic — „opera principală a vieţii mele”, cum îl numeşte el în memorii, şi ale Atlasului lingvistic român.
Şcoala filologică de la Cluj a ajuns cunoscută şi în străinătate.
Intuiţia lui Puşcariu şi elasticitatea spiritului l-au ajutat să grupeze
în jurul său un mănunchi de filologi, care, împărtăşindu-i directivele, ne-au dat lucrări de cea mai mare valoare ştiinţifică.
Dar Sextil Puşcariu a creat şi discipoli, a ridicat noi cadre de
lingvişti. I-a trimis să se specializeze în străinătate, i-a angajat în
lucrări de proporţii, a cultivat spiritul în echipă, a procurat mijloacele materiale şi a înfruntat adversităţile şi criticile unor filologi.
Emil Petrovici, Sever Pop, Ştefan Paşca, Dimitrie Macrea ş.a. s-au
format în apropierea lui şi sub îndrumarea lui. El însuşi, ţinându-se la pas cu evoluţia ştiinţei, s-a adaptat ideilor noi şi a încercat
să înţeleagă vederile generaţiei tinere.
„Un element care i-a asigurat lui Sextil Puşcariu câştigarea unei
bune poziţii în lingvistica noastră — remarcă D. Macrea1 — a fost receptivitatea lui deosebită pentru tot ce apărea nou în ştiinţă. De aceea
preocupările lui au fost mereu reînnoite prin înţelegerea rapidă şi critică a teoriilor şi cercetărilor care aduceau elemente inedite pentru explicarea proceselor lingvistice”.

Caracteristică în această privinţă a fost rubrica Pe marginea
cărţilor din „Dacoromania” (revista Muzeului Limbii Române).
1

Lingvişti şi filologi români, p. 199–200.
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Puşcariu comenta lucrările din domeniul lingvisticii, apărute în ţară
sau în străinătate, şi ce i se părea just împărtăşea, ce i se părea eronat
sau tendenţios combătea. Curiozitatea ştiinţifică permanent vie l-a
făcut să se ţină la curent cu toate lucrările din domeniul lingvisticii
apărute între 1920 şi 1940.
*
Dar Sextil Puşcariu a avut o influenţă largă asupra tuturor
elevilor săi. Fără să fie un orator de catedră (nici specialitatea nu
era pentru aşa ceva), cursurile sale universitare erau audiate de
foarte mulţi studenţi. Ele aveau toate frumuseţile stilului ştiinţific
din operele sale publicate: Istroromânii, Consideraţiuni asupra sistemului fonetic şi fonologic al limbii române, Istoria literaturii române.
Epoca veche, Limba română ş.a.
Afluenţa mare de studenţi la aceste cursuri se explica şi prin
prestigiul profesorului, dar şi prin expunerea clară, sistematică,
precisă, prin documentaţia serioasă, fără să fie prea încărcată, prin
logică şi un deosebit simţ al nuanţelor. Exemple din vorbirea obişnuită, comparaţii şi analogii făceau accesibile studenţilor problemele aride ale filologiei. Avea marele dar de a se face înţeles, de a
fi elementar cu începătorii, de a deschide minţile spre problemele
dificile fără a descuraja. Nu urmărea atât adoptarea unei teorii, cât
însuşirea metodei critice care să te conducă printre sisteme şi teorii
şi să faciliteze cercetările personale.
Felul cum punea Puşcariu problemele, cum sistematiza exemplele şi cum „ţinând seama de ceea ce e general lingvistic” încerca
să scoată în relief „ceea ce e caracteristic în sistemul fonetic, morfologic şi sintactic al limbii noastre”2 atrăgea pe studenţi, îi introducea treptat în domeniul vast al lingvisticii şi-i familiariza cu noţiunile şi termenii tehnici. Puşcariu căuta să stabilească legătura cu
„lingvistul înnăscut”3 din fiecare student şi, printr-o prezentare
limpede şi plăcută, colorată ici-colo prin imagini şi analogii, să-l
apropie de problemele de limbă.
2
3

Limba română, I, Bucureşti, 1940, p. 10.
Ibidem, p. 8.
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Atunci n-am ştiut de unde-i venea această calitate de pedagog. Azi o ştim din memoriile sale (p. 130):
„Când eram şi eu profesor, înainte de a intra la curs, nu-mi recapitulam numai în minte materia despre care aveam să vorbesc, ci mă
preocupa şi gândul cum o voi face”.

Din această preocupare intenţionată de forma comunicării,
au rezultat acele incursiuni în viaţa limbii, acele comparaţii care
aeriseau cursul şi-l făceau atrăgător. Îmi amintesc de comparaţia
făcută la o oră de curs între neologismele şi călătorii străini ai unui
tren. Comparaţia a fost reprodusă şi în Limba română, I, p. 401. O
dăm de acolo:
„Neologismele ce năvălesc în limbă se pot asemăna cu trenurile
încărcate cu străini, care intră în gările oraşelor mari. Unii călători coboară pentru ca peste puţin timp să se urce iarăşi în tren şi să plece
mai departe: sunt neologismele cu o viaţă efemeră, care nu izbutesc să
se încetăţenească în limbă. Sunt însă călători care intră în oraş şi rămân acolo. Unii sunt singuri şi numai încetul cu încetul se obişnuiesc
în noua lor patrie, păstrând caracterul străin toată viaţa lor. Alţii însă
sunt aşteptaţi în gară de rude şi prieteni, care-i îmbrăţişează la sosire
şi în societatea cărora rămân mereu. Acestea sunt neologismele care
de la intrarea lor în limbă au fost asimilate elementului băştinaş şi au
intrat în familia cuvintelor înrudite etimologiceşte”.

Cu astfel de comparaţii făcea accesibile problemele şi trezea
în student interesul pentru studierea limbii. Mulţi studenţi şi profesori de limba română au făcut glosare dintr-o regiune sau o localitate reprezentativă, ori au studiat probleme lingvistice sugerate
de operele literare, de stilul gazetăresc sau de pulsaţia vie a vorbirii. Mulţi şi-au închinat anii universitari studiului filologiei române
şi au făcut teze de licenţă din filologie numai atraşi de farmecul pe
care Puşcariu ştia să i-l împrumute. Apoi, răspândiţi pe tot cuprinsul ţării, ei au dus în viaţă acest interes pentru limbă, cultivat în ei de
Puşcariu la cursuri şi seminarii, prin conferinţe sau în atmosfera de
muncă riguroasă de la Muzeul Limbii Române.
Nu uita însă Puşcariu să atragă atenţia studenţilor că, pentru
a nu cădea în diletantism anost, trebuie să cunoască evoluţia ştiinţei căreia se dedică, să-şi verifice aptitudinile şi să-şi delimiteze
câmpul cercetătorilor. Releva apoi meritul sincerităţii în descope-
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rirea adevărului. Onestitatea intelectuală te obligă să apreciezi contribuţia reală a predecesorilor, te ajută să descoperi lacunele unui
sistem, să-ţi recunoşti propria greşeală.
Puşcariu îşi dădea seama că nu toţi vor ajunge filologi, nu
toţi vor da rezultate mari. Dar nu înceta să le arate că însăşi munca
de cercetare dă o satisfacţie deplină. Aşa cum va scrie în prefaţa
lucrării Limba română, I:
„Farmecul cercetării ştiinţifice nu-l dă aflarea, ci căutarea luminii, iar străduinţa noastră de fiecare clipă trebuie să fie perfecţionarea
armelor cu care combatem întunerecul”.

Ceea ce a făcut Puşcariu toată viaţa.
(Oameni din Ardeal, Bucureşti, Editura Minerva,
1973, p. 135–141)

SABINA TEIUŞ

SEXTIL PUŞCARIU —
LEXICOLOG ŞI LEXICOGRAF

S. Puşcariu se impune de la bun început în lingvistica noastră
ca o personalitate cu totul marcantă. Aceasta îşi află explicaţia, în
mare măsură, în faptul că generaţia de lingvişti din care făcea
parte era prima care a găsit condiţii noi de lucru, deoarece Bogdan
Petriceicu-Hasdeu pusese deja piatra de temelie a lingvisticii moderne româneşti prin principiile — net superioare predecesorilor
săi — care au stat la baza întregii sale activităţi, deschizând o nouă
perspectivă cercetărilor în domeniul limbii.
Din multitudinea preocupărilor de limbă ale lui S. Puşcariu
se desprind, ca o activitate consecventă care i-a ocupat patruzeci
de ani din viaţă, probleme legate de studierea bogăţiei lexicale româneşti şi de alcătuirea Dicţionarului limbii române, pe care însuşi
autorul îl considera drept opera principală a vieţii sale1.
În momentul în care Academia Română trece lucrările Dicţionarului limbii române în responsabilitatea profesorului S. Puşcariu, în
lexicografia noastră se produsese o schimbare prin orientarea pe care
o dăduse B. P. Hasdeu. Acesta în Etymologicum magnum Romaniae,
acordase o atenţie deosebită termenilor din graiul popular, pentru
adunarea cărora întocmise un chestionar, precum şi cuvintelor bătrâneşti, pe care le-a extras din arhive. Ignorarea aproape totală în
Etymologicum a imensului material neologic intrat în limba noastră în
secolul al XIX-lea se explică, într-un fel, prin obiectivele pe care şi le
propusese autorul, deoarece dicţionarul său „nu avea în vedere
1

Vezi Puşcariu 1968, p. 335.
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anume limba română literară de astăzi, ci mai ales limba cea veche
şi graiul actual al poporului”2. Cel care îl urmează pe B. P. Hasdeu
la elaborarea dicţionarului Academiei, Al. Philippide, completează
ideea înaintaşului său despre ceea ce urmează să cuprindă un
dicţionar, susţinând că acesta trebuie să fie „un inventar al limbii în
orice manifestare a ei, cât de accidentală”3 şi să reprezinte „un
catalog complet” al cuvintelor, inclusiv neologisme. În felul acesta,
S. Puşcariu începe să lucreze, în 1906, pe un teren pe care erau
trasate jaloanele principale ale elaborării dicţionarului Academiei.
Orientarea Academiei spre S. Puşcariu nu este întâmplătoare. Tânărul profesor se afirmase deja ca un bun cercetător al
lexicului prin publicarea unor studii de formare a cuvintelor şi a
unor etimologii româneşti. În 1905, la Heidelberg, apare Etymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache. I. Lateinisches Element, în
care S. Puşcariu, la propunerea profesorului său, Meyer-Lübke, a
prelucrat elementul latin păstrat în română, având în vedere toate
dialectele române şi dând, pe lângă corespondentele romanice, şi
pe cele din albaneză.
S. Puşcariu preia de la Al. Philippide materialul excerptat de
acesta, pe care îl îmbogăţeşte cu fişe extrase din scriitori, în special
din cei moderni, şi din răspunsurile la chestionarele trimise în toate
părţile locuite de români. De asemenea, lista izvoarelor este completată cu lucrări tehnico-ştiinţifice din diferite domenii şi cu dicţionarele existente deja şi pe care S. Puşcariu ştie să le valorifice cu
discernământ. Luând ca model dicţionarele franţuzeşti, adoptă doar
structura generală a acestora, şi, mai ales, a Dicţionarului general al
limbii franceze de A. Hatzfeld, A. Darmesteter şi A. Thomas, pe care
îl consideră „cel mai bun dicţionar modern”4. Principiul formulat de
Hatzfeld — Darmesteter — Thomas în dicţionarul lor cu privire la
selectarea materialului — „L’usage est ici le suprême arbitre”5 — i
2
3

Etymologicum magnum Romaniae, tomul I, Bucureşti, 1887, p. VI.
Vezi G. Pascu, Limba comună în dicţionarul nostru, în „Arhiva”, XVI, 1905,

p. 548.
4 Dicţionarul limbii române, tomul I, partea I (A–B, Bucureşti, 1913, p. XXVII.
Va fi citat în continuare DA.
5 A. Hatzfeld, A. Darmesteter et A. Thomas, Dictionnaire général de la langue
française, tome I, Paris, Delagrave, 1890, p. IX.

CTITORUL

141

se pare lui S. Puşcariu de neaplicat în limba română, deoarece noi
nu avem o literatură veche ca cea franceză şi nu au existat la noi
împrejurările care să fi hotărât un uz al limbii, ca la poporul francez.
În aceste condiţii, una din grijile de căpetenie ale lui S. Puşcariu,
după cum singur o mărturiseşte6, a fost alegerea cât mai chibzuită
a materialului care să intre în dicţionar.
Având un caracter istoric şi general, dicţionarul prezintă mare
deschidere spre cuvintele vechi pentru care s-au găsit atestări şi spre
cuvintele populare şi regionale, căci, în concepţia lui S. Puşcariu, în
cuvintele populare „se oglindeşte geniul limbii noastre”7, iar „adevărata comoară lexicală... zace în limba vorbită de popor”8.
S. Puşcariu a păstrat totuşi măsura, fiind conştient că nu orice cuvânt întrebuinţat de popor poate intra în dicţionar.
Fără să neglijeze neologismele, cum făcuse Hasdeu, dar şi
fără să le accepte pe toate, ca Al. Philippide, S. Puşcariu recunoaşte
necesitatea introducerii în dicţionar a unor termeni neologici. Astfel, acceptă termenii tehnici şi neologismele care denumesc noţiuni
pentru care nu avem cuvinte româneşti, cum ar fi noţiune, formă,
culoare, sau pe acelea care au trecut de la scriitori clasici în limba
comună, unde au devenit uzuale. Dar este împotriva unor cuvinte
ca busculadă, gambă, maladie. Mai târziu, în 1926, S. Puşcariu afirma:
„Neologismul e azi pe cale de a pătrunde în popor, deci de a câştiga toate drepturile de cetăţean”9 sau, şi mai târziu, „cuvintele culturale şi neologismele au ajuns să egaleze în frecvenţă pe cele
vechi”10. Această situaţie se datoreşte schimbărilor care survin permanent în evoluţia societăţii, în special în domeniul tehnicii, lucru
pe care S. Puşcariu îl înţelege pe deplin11 şi nu se sfieşte să revină
asupra atitudinii tranşante de la început cu privire la neologisme şi
să le integreze pe parcurs la locul cuvenit în dicţionar.
Astfel, Dicţionarul Academiei ajunge să conţină o foarte bogată listă de cuvinte şi de variante lexicale, chiar mai bogată decât
Vezi DA, I, p. XII.
Ibidem, p. XVI.
8 Ibidem, p. X.
9 Sextil Puşcariu, Dicţionarul Academiei [broşură], Bucureşti, 1926, p. 13.
10 Puşcariu 1968, p. 352.
11 Vezi idem, Limba română, vol. I, Bucureşti, 1940, p. 386.
6
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cea a cuvintelor franţuzeşti din dicţionarul lui M. E. Littré, considerat pe atunci ca etalon absolut în această privinţă12.
S. Puşcariu a fost preocupat permanent de interpretarea semantică a materialului lexical. Principiul care stă la baza clasificării
sensurilor în Dicţionarul Academiei este cel istoric13, principiu aplicat şi până atunci în lexicografia românească (de exemplu, în Dicţionarul lui Laurian şi Massim). S. Puşcariu aduce însă o rectificare,
arătând că nu întotdeauna prima atestare a cuvântului coincide cu
cel mai vechi sens în limba română14, precum nu întotdeauna coincide cu acesta nici sensul cel mai răspândit. În asemenea cazuri,
primul sens va fi cel etimologic, după care vor urma celelalte, organizate prin coordonare, când sensurile sunt pe acelaşi plan, şi prin
subordonare, când ele derivă unele din altele, căci „numai astfel
putem vedea la fiecare cuvânt şi istoria lui”15. Această organizare
din punct de vedere semantic a materialului lexical cu numeroase
ramificaţii are model în dicţionarele franceze şi decurge din felul în
care înţelege S. Puşcariu cuvântul: „Cuvântul nu-i decât o formulă
simplă pentru un complex de idei”16. Totodată, acest fel de prezentare a filiaţiei sensurilor explică procesul care s-a petrecut în creierul
vorbitorilor pentru a duce la schimbările de ordin semantic.
În ce priveşte definirea cuvintelor, S. Puşcariu spunea în
Raportul către Comisiunea Dicţionarului, din decembrie 1906:
„Definiţia formează neajunsul de căpetenie al celor mai multe
dicţionare. Noi însă ne punem într-o situaţiune deosebit de favorabilă
în această privinţă, prin faptul că dăm şi traducerea franceză. Ne vom
folosi de ea, iar de câte ori avem a face cu vorbe înţelese de oricine...,
ne putem dispensa de orice definiţie”17.

Această hotărâre luată la început nu a fost, din fericire, respectată pe parcursul lucrărilor. S. Puşcariu revine asupra acestor
12 Vezi Mircea Seche, Schiţă de istorie a lexicografiei române, vol. II, Bucureşti,
1969, p. 49.
13 Vezi DA, I, p. XXIX.
14 Vezi ibidem, p. XXXI.
15 Ibidem, p. XXIX.
16 Sextil Puşcariu, Limba română, I, p. 103; vezi şi idem, Études de linguistique
roumaine, Cluj–Bucureşti, 1937, p. 353.
17 DA, I. p. XXXIV.
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idei, formulând, dimpotrivă, necesitatea definiţiei în toate cazurile18. El recunoaşte că în Dicţionarul Academiei nu toate definiţiile
sunt originale şi acceptă de la predecesori tot ceea ce i s-a părut
bun, neavând pretenţia de a fi original, „când o compilaţie poate fi
mai de folos pentru cetitor”19. În special pentru definirea termenilor tehnici a apelat din plin la Dicţionarul general al limbii franceze.
Din modul în care au fost date definiţiile în Dicţionarul
Academiei reiese clar progresul pe care îl face S. Puşcariu faţă de
Hasdeu spre definirea lingvistică a termenilor, creând astfel o
operă lexicografică remarcabilă şi, după cum spune Iorgu Iordan,
„care se distinge, între lucrările academice similare din alte ţări de
limbă romanică, prin spiritul larg şi înţelegerea justă a autorilor
(de fapt, a redactorului responsabil) faţă de materialul menit să
intre în dicţionar”20.
Formându-se şi activând într-o perioadă în care cercetările
etimologice erau o urmare firească a istorismului şi comparatismului, preocupări principale ale lingviştilor de atunci, S. Puşcariu
a fost atras şi el de aceste cercetări. Începutul îl face, cum am mai
spus, cu publicarea unor etimologii dispersate, ca apoi să dea la
lumină Micul dicţionar etimologic (cum îl numeşte chiar autorul în
Călare pe două veacuri, p. 335) şi să culmineze cu etimologiile date în
Dicţionarul Academiei. Secţiunea etimologică de aici este o contribuţie deosebită în lexicografia românească. Pe lângă achiziţiile sigure ale ştiinţei, sunt date şi unele etimologii probabile sau discutabile, cu indicarea izvorului, pentru ca cititorul să poată lua cunoştinţă de întreaga argumentaţie. În acest fel, dicţionarul reprezintă şi un punct de plecare pentru cercetări viitoare. Dar pentru
S. Puşcariu, descoperirea etimologiei cuvintelor limbii române reprezenta ceva mai mult decât o simplă contribuţie lingvistică, deoarece „originea cuvintelor poate servi, mai ales la noi, la români,
ca să elucideze multe probleme ale istoriei şi ale istoriei noastre
culturale”21.
Dacă ar fi să ne oprim chiar şi numai la aceste câteva probleme legate de selectarea materialului pentru dicţionar, de definirea
Vezi Sextil Puşcariu, Din perspectiva Dicţionarului, Cluj, 1922, p. 6.
DA, I, p. XV.
20 Iorgu Iordan, Sextil Puşcariu, în CL, XI, 1966, nr. 2, p. 155.
21 DA, I, p. XXXVII.
18
19
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cuvintelor şi de indicarea etimologiei, şi tot am putea constata că
Dicţionarul Academiei reflectă personalitatea multilaterală a lui
S. Puşcariu, cu bogăţia şi diversitatea preocupărilor sale. Pentru cel
ce parcurge printr-un sondaj Dicţionarul Academiei este evidentă
receptivitatea autorului principal al lucrării pentru concepţiile şi
metodele moderne la vremea lor, înţelegerea justă şi aplicarea lor
cu măsură.
Metoda indicaţiilor în ce priveşte răspândirea cuvintelor,
care a fost o inovaţie la Hasdeu, a fost adoptată şi de S. Puşcariu şi
dezvoltată mult, în sensul introducerii a numeroase indicaţii referitoare la poziţia cuvintelor în raport cu limba literară. Acesta este
rezultatul convingerii că lexicul trebuie privit sub cele patru aspecte ale sale: istoric, sociologic, stilistic şi geografic22.
Numeroasele exemple în citate dau posibilitatea formării unei
idei generale despre frecvenţa în limbă a cuvintelor şi despre
răspândirea lor în spaţiu şi în timp. Lista de sinonime concentrate în
special la termenul literar, precum şi cea a unităţilor frazeologice
subordonate sensurilor din care ele s-au dezvoltat constituie un izvor neîntrecut în bogăţie pentru cercetătorul lexicului românesc.
Chiar dacă uneori ne apare ca inconsecvent în aplicarea unei
metode de rezolvare a diferitelor probleme legate de redactarea
dicţionarului sau în disonanţă cu unele dintre propriile-i enunţări,
S. Puşcariu n-a părăsit principiile călăuzitoare cu care a pornit la
drum, ci le-a lărgit pe nesimţite, punându-le în concordanţă cu
acelea ale timpului său23. Ca unul care a parcurs şi studiat o cantitate enormă de cuvinte („tezaurul limbii din toate vremurile şi
din toate locurile”24), S. Puşcariu a reuşit să pătrundă adânc în
aparatul atât de uriaş şi întreţesut de atâtea subtilităţi, supus zilnic
la atâtea transformări — limba unui popor — şi, prin urmare, să
sesizeze şi să înţeleagă fenomene pe care în alte condiţii probabil
nu le-ar fi observat. Revista „Dacoromania”, mai ales în secţiunea
intitulată Din perspectiva dicţionarului (apărută şi în volum separat), consemnează o serie întreagă de aspecte teoretice care decurg
firesc din practica redactării dicţionarului. S. Puşcariu dezbate aici
Vezi Sextil Puşcariu, Dicţionarul Academiei, p. 20.
Vezi Puşcariu 1968, p. 336.
24 DA, I, p. XXII.
22
23
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problema definiţiei cuvintelor, a factorului social în evoluţia sensurilor, a raportului semantic dintre cuvintele-bază şi derivatele
lor, a deplasărilor de sens, a relaţiilor în cadrul seriilor sinonimice,
arată mecanismul de formare a calchierilor şi a derivatelor, explică
etimologia populară şi contaminarea, analizează legătura dintre
lexic şi gramatică, dintre lexic şi stilistică, dintre lexic şi fonologie.
Astfel, pentru prima dată în istoria lexicografiei noastre, munca
practică de redactare a dicţionarului este însoţită permanent de o
vie activitate lexicologică25. Elaborarea dicţionarului Academiei a
constituit, aşa cum spune Dimitrie Macrea26, o şcoală de bază în
lexicografia românească.
S. Puşcariu ne-a lăsat o bogată moştenire: pe lângă cele trei
volume şi trei fascicule, reprezentând literele A, B, C, F, G, H, I, Î, J
şi L (până la lojniţă, inclusiv), apărute între anii 1907 şi 1944, colectivele actuale de lexicografi din ţara noastră au preluat de la vechiul colectiv un foarte bogat fişier şi un număr mare de manuscrise.
Cu această ocazie se cuvine să aducem un pios omagiu celor
dinaintea noastră, căci, aşa cum se spune în Introducere la Dicţionarul
limbii române, serie nouă,
„publicând această operă, noii redactori valorifică nu numai
propria lor muncă, ci şi strădaniile câtorva generaţii de cercetători ai
limbii române, a căror activitate lexicografică a permis să nu se reia
totul de la capăt” (p. XV).
(CL, XIX, 1974, nr. 1, p. 19–24)

Vezi Mircea Seche, op.cit., p. 45.
Opera lingvistică a lui Sextil Puşcariu, în LR, V, 1956, nr. 6, p. 15; idem,
Lingvistica românească între cele două războaie mondiale. Şcoala clujeană, în CL, II,
1957, p. 15.
25
26

ROMULUS TODORAN

SEXTIL PUŞCARIU ŞI LIMBA LITERARĂ

În perioada de formaţie a lui S. Puşcariu şi a desfăşurării
activităţii sale, adică la sfârşitul secolului al XIX-lea şi în primele
decenii ale secolului nostru, limba literară nu constituia obiectul de
studiu al unei discipline lingvistice autonome.
Şcoala neogramatică, dominantă în acea vreme, cu remarcabile rezultate în studiul limbilor, a dirijat cercetarea fenomenelor
de limbă cu deosebire spre fonetică. Descoperirea şi cunoaşterea
legilor fonetice au facilitat explicarea formelor cuvintelor şi au dus
la stabilirea etimologiilor. Prin studiul evoluţiei sunetelor s-a
promovat astfel morfologia şi lexicologia istorică, cercetarea
limbilor în dezvoltarea lor primind un caracter ştiinţific. Precum se
ştie, neogramaticii, pentru studiul istoric al limbilor, au asociat
textele vechi graiurilor populare. Atât unele, cât şi altele au servit
drept surse de prim ordin pentru „gramatica” istorică. Ar fi necesar să observăm că istoria diverselor limbi, în acea vreme, s-a oprit
la epocile vechi din dezvoltarea acestora. Se poate spune că, în general, perioada modernă şi cea contemporană din istoria limbilor a
fost neglijată, deşi izvoarele pentru aceste perioade sunt incomparabil mult sporite. Limba ca instrument de cultură şi ca expresie
artistico-literară nu a interesat pe lingvişti decât în mică măsură.
Toate acestea explică de ce preocupările pentru limba literară ale
lui S. Puşcariu, ca şi altor contemporani ai săi, ocupă un loc marginal în ansamblul activităţii sale.
Observaţiile, părerile şi studiul unor aspecte ale limbii literare sunt rezultatul cercetărilor lui S. Puşcariu în domeniul istoriei
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literare, al activităţii sale de lexicograf şi de „cultivator” al limbii
române.
Cunoscuta sa sinteză asupra literaturii române vechi — Istoria
literaturii române. Epoca veche1 —, atât de mult apreciată pentru
caracterul ei elementar, pentru simplitatea, eleganţa şi limpezimea
expunerii, precum şi pentru bogata şi sistematica bibliografie care
o însoţeşte, ne oferă posibilitatea de a cunoaşte punctul de vedere
al lui S. Puşcariu în problema originii şi formării limbii literare
române. Dar chiar înainte de publicarea lucrării menţionate întâlnim unele observaţii privind această problemă, fie în sensul celor
susţinute aici, fie în direcţia altor puncte de vedere.
Cea dintâi menţiune datează din 1904. Discutând ortografia
Academiei, revizuită în acest an, S. Puşcariu relevă fluctuaţia pronunţării literare, care ar trebui să fie uniformă, explicabilă prin
aceea că mulţi scriitori nu sunt originari din Muntenia, „provincia
al cărei dialect a devenit limbă literară”2. În altă parte a aceluiaşi
articol, semnalează necesitatea ca Academia să decidă cu claritate
care din cele două pronunţări: seară sau sară, e literară. O decizie e
greu de luat. Forma seară, muntenească, deşi nu e cea mai răspândită, „e îndreptăţită prin faptul că dialectul muntean a dat naştere
limbei literare”3. El nu face altceva decât să accepte părerea curentă în acea perioadă, susţinută de Al. Lambrior, B. P. Hasdeu, în
parte, de M. Gaster şi mai ales de O. Densusianu4. Mai apoi, îşi formează o concepţie proprie, pe care, pe parcursul activităţii sale, o
va completa cu unele precizări noi.
Concepţia de care am amintit a savantului clujean este în
strânsă dependenţă de începuturile scrisului românesc. În această
privinţă, el s-a declarat adeptul teoriei husite, lansată de N. Iorga.
Primele texte în limba română — textele rotacizante —, după
această teorie, ar fi traduse în nordul Transilvaniei, în Maramureş,
Ediţia I, Sibiu, 1921; ediţia a II-a, Sibiu, 1930.
S. Puşcariu, Ortografia revizuită a Academiei Române (Scrisoare către D. Ioan
Bogdan), în „Convorbiri literare”, XXXVIII, 1904, nr. 11, p. 973.
3 Ibidem, p. 977.
4 Cf. G. Istrate, Originea şi dezvoltarea limbii române literare, în „Analele ştiinţifice ale Universităţii «Al. I. Cuza» din Iaşi” (serie nouă), secţiunea III (Ştiinţe
sociale), III, 1957, fasc. 1–2, p. 81‒84.
1
2
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de adepţii ideilor reformatoare ale lui J. Hus. Îmbrăţişând teoria
husită, încă în 1910, în treacăt, se referă la unele probleme ale formării limbii literare române. După Puşcariu, cele dintâi texte româneşti s-au tradus din slavonă într-o regiune care păstra, în secolul al XV-lea, labialele nepalatalizate. Această regiune trebuie
plasată în nordul şi nord-vestul domeniului dacoromân. Dacă
lucrurile ar sta altfel, cele dintâi scrieri româneşti, transpuse din
slavoneşte în limba poporului român, ar prezenta kept în loc de
piept. Faptul că în secolul al XVI-lea labialele apar intacte se datoreşte tradiţiei literare pe care au creat-o primele texte în limba
română5. Ideile acestea au fost reluate ulterior şi expuse cu unele
precizări noi. Din cele menţionate mai sus şi din afirmaţia sa, cu
caracter teoretic, şi anume că „cel ce întrebuinţează mai întâi o
limbă în scopuri literare fixează în scris, în mod firesc, graiul
popular vorbit în regiunea sa”6, se poate deduce că S. Puşcariu s-a
gândit la o bază dialectală maramureşeană a limbii noastre literare.
„Să ne închipuim că în regiunile din nordul Ardealului — afirmă el în continuarea aceleaşi idei — s-ar fi pronunţat în secolul al
XV-lea, ca în cele mai multe părţi româneşti de azi, chept în loc de
«piept», ghine în loc de «bine», hier sau şer în loc de «fier» ş.a.m.d. Cei
dintâi tălmăcitori ar fi scris atunci chept, ghine, hier şi urmaşii lor ar fi
continuat să scrie astfel, fixând pentru totdeauna în limba noastră literară aceste forme, pe care noi le simţim urâte şi care ar face ca limba
noastră să se depărteze foarte tare de oricare altă limbă romanică” 7.

Fixând astfel punctul de plecare, el înţelege dialectic procesul formării limbii literare române. Primele texte româneşti reflectă
graiul din Transilvania de nord, care este şi „temelia” graiului
moldovenesc.
„În drumul lor spre miazăzi — precizează profesorul clujean —,
copiindu-se, mereu, scrierile acestea au pierdut unele arhaisme şi particularităţi dialectale neînţelese aiurea (bunăoară rotacismul) şi s-au
5 Aceste idei au fost expuse mai întâi în valorosul său studiu Zur Rekonstruktion des Urrumänischen, apărut în 1910; cf. versiunea franceză, în Études de linguistique roumaine, Cluj–Bucureşti, 1937, p. 82‒83; cf. şi Gh. Ivănescu, Probleme capitale ale
vechii române literare, Iaşi, 1948, p. 64‒67 (Extras din BIFR, XI–XII, 1944‒1945).
6 S. Puşcariu, Istoria literaturii române. Epoca veche, ed. II, Sibiu, 1930, p. 79‒80.
7 Ibidem, p. 80.
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apropiat tot mai mult de dialectul din Ardealul sudic, identic, în trăsăturile sale principale cu cel din Muntenia. Tipărindu-le, Coresi a stabilit o formă a limbei care era înţeleasă pretutindeni”8.

Până a ajunge la Braşov sau în Ţara Românească, ele au suferit
un proces de modernizare, proces care constă în curăţirea lor de
provincialisme9. Diaconul Coresi şi-a câştigat un merit în cultura
română ca tipograf, răspândind prin tipărirea vechilor traduceri şi a
altora noi slova românească în toate regiunile locuite de români.
„Prin marea sa activitate — concluzionează Puşcariu — Coresi
contribuie însă în primul rând la stabilirea unei limbi literare româneşti
înţelese pretutindeni”10.
Am amintit mai sus că S. Puşcariu consideră graiul din nordul Transilvaniei drept „temelie” a celui moldovenesc. În lucrările
sale, nu găsim explicitată această idee. Ceea ce putem spune sigur
în legătură cu relaţia stabilită între graiul moldovean şi cel din
nordul teritoriului lingvistic dacoromân este că el împărtăşeşte părerea lui Al. Procopovici, după care limba cărturarilor moldoveni
cu labialele nealterate se explică prin stratificarea socială existentă
în Moldova; descălecătorii maramureşeni cu rol conducător în statul moldovenesc, constituind clasa suprapusă, au păstrat labialele
intacte, ca în graiul regiunii din care au descins, în timp ce masele
populare moldoveneşti au schimbate aceste consoane în palatale.
În scris, s-au impus formele existente în graiul clasei dominante.
Aşa se explică de ce un fenomen atât de caracteristic pentru graiurile moldoveneşti nu apare în textele din Moldova decât accidental. Lui S. Puşcariu i se pare că
„teoria aceasta s-ar putea extinde şi asupra limbii literare din
Muntenia, unde consolidarea principatului s-a făcut dinspre vest spre
est [...]. Vestul (Banatul şi o parte din Oltenia) păstrează [...] până azi
labialele nealterate”11.

Din această zonă s-au impus la curtea munteană cuvintele şi
formele cu labialele păstrate, după cum se poate observa din actele
Ibidem.
Ibidem, p. 71.
10 Ibidem, p. 78.
11 S. Puşcariu, Pe marginea cărţilor, în „Dacoromania”, VIII, 1934–1935,
8
9

p. 310.
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de cancelarie şi din cărţile bisericeşti tipărite de Coresi, care a utilizat traducerile mai vechi din nordul Transilvaniei, cu labialele intacte, el însuşi fiind din aria acestor consoane nepalatalizate12.
Mai târziu, în 1938, ocupându-se de rolul traducerilor cărţilor religioase în formarea limbii literare române, profesorul clujean îşi conturează mai clar punctul de vedere expus mai sus. Din
precizările pe care le aduce, rezultă că „întâia traducere în româneşte a celor mai importante părţi din cărţile sfinte [...] nu reflectează limba unui ţinut, deosebită de graiurile vorbite în alte regiuni”, din cauză că „copiştii care ajutau ca manuscrisele să pătrundă pretutindeni nivelau deosebirile dialectale, ce nu erau prea
mari de altminteri”13. Aceste constatări îl duc la concluzia că limba
noastră literară, fixată prin cărţile religioase, „s-a creat prin contribuţia tuturor regiunilor româneşti”, fiind un factor care explică „unitatea limbii româneşti în provinciile despărţite politiceşte veacuri
de-a rândul”14. Prin admiterea contribuţiei tuturor graiurilor la formarea limbii române literare, se poate presupune că S. Puşcariu nu
neagă baza dialectală maramureşeană a acesteia. Baza dialectală a
12 Această teorie a lui Al. Procopovici şi S. Puşcariu a fost acceptată de D.
Macrea (cf. Gh. Ivănescu, op. cit., p. 66, şi D. Macrea, Studii de istorie a limbii şi a
lingvisticii române, Bucureşti, 1965, p. 75, 76).
13 S. Puşcariu, Limba cărţilor sfinte, în „Biserica ortodoxă română”, LVI,
1938, nr. 11–12, p. 719. Cu nouă ani înainte, afirma, în altă ordine de idei, cam
acelaşi lucru: „Cărţile bisericeşti — prin care s-a stabilit limba literară — circulau
dintr-o provincie românească în alta, iar limba era înţeleasă pretutindeni; autori
din diferitele părţi o îmbogăţeau cu cuvinte regionale în mod normal şi în măsura
în care limba comună se împrospătează cu elemente nouă” (Limba română şi graiul
din Ardeal. Extras din vol. Transilvania, Banatul, Crişana, Maramureşul, II, Bucureşti,
1929, p. 8).
14 Ibidem. În altă formulare, aceeaşi idee apare în S. Puşcariu, Contribuţia
Transilvaniei la formarea şi evoluţia limbii române, în RFR, IV, 1937, nr. 5, p. 322: „În
Transilvania s-a întrebuinţat mai întâi limba literară în scris, traducându-se scrieri
bisericeşti. A fost un noroc că cel care a răspândit mai întâi aceste cărţi cu ajutorul
tiparului a fost un muntean, care, la Braşov, a adaptat graiul mai evoluat din jurul
Târgoviştei, la traducerile mai vechi făcute în limba aspră a nordului rotacizat.
Astfel, limba literară a apărut de la început ca o sinteză a limbii de pretutindeni,
înţeleasă în toate colţurile dacoromâne”. Cf. şi S. Puşcariu şi T. Naum, Îndreptar şi
vocabular ortografic, ed. IV, Bucureşti, 1943, p. 8. O asemenea părere a mai fost
susţinută de Al. Philippide, G. Coşbuc şi, mai târziu, de G. Ibrăileanu. Cf.
G. Istrate, art. cit., p. 90.
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limbii literare şi îmbogăţirea ei cu elemente din toate graiurile
româneşti sunt două lucruri diferite15.
Lucrarea consacrată istoriei literaturii româneşti vechi este
importantă pentru studiul limbii literare şi dintr-un alt punct de
vedere. În ea, S. Puşcariu, ca filolog, prezintă o caracterizare a
limbii române din secolul al XVI-lea şi face observaţii asupra limbii
unor cărturari ai vechii noastre culturi.
Limba primelor noastre scrieri e stângace, nemlădiată pentru
nevoile literare, constată S. Puşcariu. Tocmai de aceasta ea ne permite să ne facem o idee mai precisă asupra particularităţilor de limbă din secolul al XVI-lea. Limba acestui secol se caracterizează prin
elemente arhaice: în lexic, cuvinte de origine latină, ca: gintu „neam”
(< lat. gens), op „treabă” (< lat. opus), deşider „doresc” (< lat. desidero),
mărit „ginere” (< lat. maritus), temoare (< lat. timor) ş.a.; cuvinte de
origine latină, cu sens arhaic: rost „gură”, la om, în opoziţie cu gură,
la animale, săruta „saluta” ş.a.; în gramatică: plurale feminine în i, cu
păstrarea lui a în radical: cetaţi, parţi, scari ş.a., vocativul fii, de la fiu
(< lat. fili), genitive formate cu de (casa de Domnul), dative formate cu
a (te închini a Dumnezeu), genitive ale numelor proprii cu articolul
proclitic (ei Ane); forme de imperfect şi mai-mult-ca-perfect la pers. 1
sg., fără desinenţă personală (eu cânta, eu avuse), forme etimologice
ale perfectului simplu (dedu, feciu, fripşu, răspunşu; noi cântămu, voi
cântatu); condiţionalul vechi: se eu cântaru, imperativul negativ, pers.
2 pl.: nu cântareţi, prepoziii şi conjuncţii arhaice: spre „deasupra,
peste”, se „dacă”; construirea acuzativului, complement drept, al
numelor de persoane fără p(r)e: văd tine; în fonetică: rotacismul,
păstrarea diftongului ea (leage), rezultat prin metafonizare ş.a. Unele
din aceste fenomene fonetice şi gramaticale se găsesc în dialectele
româneşti transdanubiene sau regional în dacoromână16.
Prezentarea succintă a întregii noastre culturi din epoca veche nu-i îngăduie să facă observaţii lingvistice asupra celor mai
15 Interpretarea lui G. Istrate a afirmaţiilor de mai sus, în sensul „că, spre
sfârşitul vieţii sale, Puşcariu nu era adeptul teoriei husite şi a originii limbi
noastre literare în textele maramureşene din prima jumătate a secolului al
XVI-lea” (Locul lui Sextil Puşcariu în lingvistica românească, în „Analele ştiinţifice
ale Universităţii «Al. I. Cuza» din Iaşi” (serie nouă), secţiunea III (Ştiinţe sociale),
c) Limbă şi literatură, XIV, 1968, fasc. 2, p. 168) nu pare plauzibilă.
16 Cf. S. Puşcariu, Istoria literaturii române..., p. 66–68.
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importante opere din această epocă. Totuşi, asemenea observaţii
nu lipsesc cu desăvârşire. Demne de menţionat sunt elementele caracterizatoare ale limbii lui Grigore Ureche şi a Mitropolitului
Dosoftei. Limba lui Ureche e de „un deosebit farmec”, fapt care se
explică prin originalitatea operei cronicarului. Caracterul popular
al limbii lui Ureche este remarcat astfel:
„Sintaxa e curat românească, neologismele lipsesc şi termenii
necesari sunt căutaţi în limba de toate zilele, care era pe vremea aceea
şi graiul poporului, limpede, vânjos şi plin de imagini. În limba noastră pătrunde acum o comoară lexicală necunoscută scrierilor bisericeşti, cu cercul lor restrâns de noţiuni. Adesea ne surprinde eleganţa
unei întorsuri de frază, vioiciunea unei locuţiuni idiomatice, iar arhaismele dau acestui grai cumpătat un deosebit parfum de vechime. Stilul, nesubţiat de gândurile unui şir întreg de înaintaşi, ne apare cam
greoi; dar dacă Gr. Ureche şi urmaşii săi nu găseau totdeauna pentru
ideile lor îmbrăcămintea suplă, croită pe corp, ei le înveşmântau în
acele haine largi şi groase, care le ţineau de cald şi din care ele se dezbrobodeau întregi şi nefalsificate”17.

Limba lui Dosoftei „e neîngrijită, cu expresii improprii, cu
construcţii şi întorsături greoaie, adesea influenţate de originalul
slavon sau grecesc, cu un prea pronunţat colorit dialectal şi mai ales
cu multe neologisme. El împrumută fără multă alegere cuvinte din
limbile originalelor sale şi — ceea ce bate mai ales la ochi — are un
număr cam mare de latinisme”18. Fără a-i tăgădui orice talent poetic,
recunoscându-i meritul de a ne fi dat cea dintâi operă în versuri, de
proporţii mari, S. Puşcariu constată că „versurile lui Dosofteiu nu
sunt curgătoare, iar accentele nefireşti ale silabelor jignesc tot atât de
mult urechea noastră, pe cât ne supără banalitatea rimei, necorectă
de cele mai multe ori, şi pe cât îngreunează înţelesul multelor umpluturi”19. Necesităţile prozodice l-au împins pe mitropolitul-poet
spre „plăsmuirea” unor cuvinte, creaţii proprii ale sale.
Importante contribuţii la istoria limbii române literare a adus
S. Puşcariu prin studiul neologismelor20. Înţelegând neologismele
Ibidem, p. 122.
Ibidem, p. 124.
19 Ibidem.
20 Cf., mai cu seamă, studiile: Din carnetul unui filolog. VII. Despre neologisme, în „Tribuna” (Arad), XV, 1911, nr. 38, p. 1‒2; Raport către Comisiunea Dicţio17
18
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ca împrumuturi lexicale pe calea culturii („Fremdwörter”), lingvistul clujean este obligat mai întâi să le analizeze şi să ia atitudine faţă de ele ca lexicograf, în calitatea sa de redactor al Dicţionarului Academiei. La început s-a arătat mai reticent faţă de neologisme (probabil şi din cauza atitudinii cu totul rezervate a Comisiei Dicţionarului, la care se angajase). Cu timpul, pe măsură ce şi-a
dat seama de complexitatea problemelor neologismului, într-o perioadă de dezvoltare vertiginoasă a culturii noastre, el a devenit
mai înţelegător faţă de cuvintele neologice şi a încercat a le examina mai mult de pe poziţiile lingvistului decât de pe acelea ale
unuia care se erijează în „cultivator” al limbii române. Dezvoltarea
culturii aduce noţiuni noi, mai ales în domeniul ştiinţelor, gândirea devenind mai analitică şi mai nuanţată, ceea ce impune cu
necesitate crearea unor mijloace de expresie adecvate. Împrumutul
neologismelor în limbă este nu numai o cale importantă, dar şi
necesară prin care se îmbogăţeşte vocabularul limbii noastre.
Prin actualitatea sa, chestiunea neologismelor a devenit de
interes public, aşteptându-se o rezolvare a ei, mai cu seamă sub
raportul găsirii unor criterii care să justifice necesitatea lor.
„Problema neologismelor — afirmă cu dreptate S. Puşcariu — e
departe de a fi rezolvată şi cu greu se va putea găsi vreodată o formulă
normativă, prin care să se stabilească în mod definitiv şi clar: până la ce
grad suntem îndreptăţiţi să primim, din limbi străine, cuvinte neologisme în graiul nostru şi care-i criteriul după care putem judeca dacă
cutare vorbă străină poate primi dreptul de cetăţenie la noi sau nu”21.
Normele care s-ar putea stabili ar fi două: să se împrumute
neologismele care servesc la îmbogăţirea limbii noastre şi numai
atunci când nu avem un echivalent românesc. Dar aceste norme
„nu ţin de cald”. Ele nu ne ajută să rezolvăm problema, fiindcă,
aşa cum arată S. Puşcariu, bogăţia unei limbi este relativă, fiindcă
„ceea ce unuia i se pare un lux, e pentru altul o trebuinţă”. Pe de
altă parte,
narului, în Academia Română, Dicţionarul limbii române, tomul I, partea I, A–B,
Bucureşti, 1913, p. XIX–XXIII; Despre neologisme, în Închinare lui N. Iorga cu prilejul
împlinirii vârstei de 60 de ani, Cluj, 1931, p. 345‒359 (republicat în Études...,
p. 406‒428); Limba română, I, Bucureşti, 1940, p. 364‒415.
21 S. Puşcariu, Din carnetul unui filolog. VII. Despre neologisme...., p. 1.
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„să nu uităm — ne avertizează S. Puşcariu — că vorbele unei
limbi nu se acopere niciodată deplin cu ideea pe care o exprimă. Ele
sunt ca nişte forme rigide în care avem să turnăm, după împrejurări,
un conţinut mai mic sau mai mare, şi numai rareori întocmai de aceeaşi mărime cu aceste forme constante. De aceea, acelaşi cuvânt uneori
ni se pare că exprimă prea mult, alteori prea puţin [...]. De multe ori,
având un cuvânt vechi în limbă, când ni se pare că nu-i destul de expresiv, nu ne vom sfii să întrebuinţăm neologismul. Cu atât mai mult
că trebuinţa aceasta de a recurge la neologisme creşte cu gradul de
dezvoltare a culturei noastre, e dictată uneori de consideraţii estetice
sau stilistice sau de trebuinţa de a evita orice echivocitate”22.
Criteriul cel mai sigur pentru acceptarea neologismelor îl
constituie uzul lor în limbă. Făcând observaţia că Dicţionarul
Academiei nu are un caracter normativ, în sensul aprobării sau
condamnării unor cuvinte, el arată că „limba nu se plămădeşte în
academii” şi afirmă cu justeţe că „numai timpul poate consacra
sau îngropa o vorbă”23. De aceea, consideră că lupta antineologică
este sortită eşecului: neologismele nu vor putea fi stârpite, nici prin
articole vehemente, nici prin decrete academice. Singurul mijloc
prin care se poate opri introducerea năvalnică a neologismelor în
limba noastră ar fi ridicarea maselor largi la conştiinţa frumuseţilor limbii strămoşeşti, descoperind şi introducând în uz noile ei
valori, „astfel că articolul de import care e neologismul să devină
de prisos”24. Oricât de interesantă este această recomandare, ea
rămâne iluzorie, practic inaplicabilă.
Aceeaşi ponderabilitate şi acelaşi bun simţ îl manifestă
S. Puşcariu vorbind de influenţa franceză în limba română.
„Un împrumut — se exprimă el atât de plastic şi just totodată —
poate fi productiv, ca o ploaie venită la vreme, dar el poate fi şi stricăcios, când nu-l ştii întrebuinţa bine. Tot astfel cuvintele nouă împrumutate în epoci de prefacere mai istorice şi sociale pot fi folositoare
sau pot intoxica limba prin numărul lor prea mare”25.
22 Ibidem; cf. şi M. Popa, Probleme de limbă în „Tribuna” de la Arad (1897–
1912), în CL, XVII, 1972, nr. 1, p. 161.
23 Idem, Raport către Comisiunea Dicţionarului, în Academia Română, Dicţionarul limbii române, tomul I, partea I, A‒B, Bucureşti, 1913, p. XXII.
24 S. Puşcariu, Din carnetul unui filolog. VII. Despre neologisme..., p. 2.
25 Idem, Influenţa limbei franceze asupra celei româneşti, în „Societatea de
mâine”, VIII, 1931, nr. 6–7, p. 146.
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Mijlocul firesc de îmbogăţire a limbii şi de împrospătare continuă a elementelor ei rămâne „crearea de valori nouă din tezaurul
existent”. Această „industrie naţională” „trebuie proteguită prin
oprelişti vamale faţă de un import nelimitat de neologisme”26.
Numai atunci neologismul devine productiv şi pe deplin folositor,
când, prin întrebuinţarea lui, se pune în valoare bogăţia tezaurului
lingvistic naţional. Folosirea abuzivă a neologismului, din comoditate sau snobism, observă just S. Puşcariu, duce la atrofierea puterii creatoare a limbii naţionale27.
Problema neologismelor în limba română este analizată de
S. Puşcariu în complexitatea ei. Găsim în contribuţiile sale, pe lângă
utile observaţii de ordin teoretic, o remarcabilă prezentare istorică a
neologismelor româneşti, începând cu secolul al XVIII-lea până în
timpul său, în care se fixează preţioase jaloane pentru o viitoare
amplă istorie a acestei probleme. Dar nu numai atât. Sursele neologismelor, raportul lor cu termenii tehnici, adaptarea neologismelor
şi funcţiile lor stilistice sunt tot atâtea aspecte de care s-a ocupat
Puşcariu. Examinarea neologismelor în funcţie de condiţiile socialistorice specifice ale Transilvaniei, pe de o parte, şi ale Munteniei şi
Moldovei, pe de altă parte, şi urmărirea diferenţierilor din limba
cultă în raport cu influenţele culturale diferite evidenţiază laturi
dintre cele mai interesante ale istoriei limbii române literare28.
În studierea neologismelor româneşti, ca şi în alte lucrări ale
sale, el a fost favorizat de munca la Dicţionarul Academiei şi de posibilitatea de a avea la îndemână imensul material al acestei opere.
S. Puşcariu a înţeles just rolul neologismelor în limba noastră
şi a avut o atitudine cumpănită faţă de ele, dictată de apreciabilul
său simţ lingvistic, dar, înainte de toate, de cunoaşterea ştiinţifică a
dezvoltării limbii române, în diverse condiţii istorice. Învăţatului
român îi revine meritul de a fi făcut constatarea, devenită astăzi
comună, că prin introducerea masivă a elementelor neologice de
Ibidem; cf. şi idem, Despre neologisme, în Închinare lui N. Iorga..., p. 358
Cf. ibidem, cf. şi idem, Limba română, I, Bucureşti, 1940, p. 395.
28 Cf. idem, „Ardelenisme” în limba noastră, în „Drumul nou”, I, 1931, nr. 35,
p. 1; idem, „Germanisme” în limba română în Ardeal, în „Drumul nou”, I, 1931, nr.
37, p. 1; idem, Deosebiri de grai, în „Drumul nou”, I, 1931, nr. 41, p. 1; idem, Limba
română, I, Bucureşti, 1940, p. 409–415.
26
27
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provenienţă latină sau romanică s-a produs un proces de reromanizare a limbii române. Prin aceasta, limba română manifestă o tendinţă convergentă faţă de limbile romanice29.
Interes pentru limba literară a manifestat S. Puşcariu prin
ortografie, care se integrează, într-un fel sau altul, în acţiunea mai
largă de cultivare a limbii. Îndată după aprobarea de către Academie a ortografiei din 1904, S. Puşcariu scrie un substanţial articol,
Ortografia revizuită a Academiei Române30. Apreciind înaltul for de
cultură pentru reforma ortografică pe care a aprobat-o, consideră
că e necesar ca acest început să fie continuat. După ce combate etimologismul cu argumente puternice oferite de pregătirea sa lingvistică, îşi afirma totala adeziune pentru fonetism. Ortografia trebuie „să fie o fotografie a pronunţării”31, având acelaşi rol în scriere ca pronunţarea în vorbire. Fonetismul presupune o „pronunţare uniformă”, iar „ca normă nu se poate lua decât limba literară”32. Deşi nu se vorbeşte de ortoepie, trebuie să înţelegem că normele ortoepice sunt identice în cea mai mare parte cu cele ortografice. Autorul consideră că, în fixarea unui sistem ortografic fonetic, nu ne putem conduce de sentimente, de orice natură ar fi ele.
În discuţia pe care o poartă pe marginea ortografiei, S. Puşcariu
se opreşte asupra unor reguli ortografice aprobate de Academie în
discordanţă cu principiul fonetic şi neimpuse în uz, şi, totodată,
propune soluţii pentru probleme ortografice trecute cu vederea. E
de semnalat faptul că propunerile lui S. Puşcariu, fiind raţionale şi
bazându-se pe elemente ştiinţifice, au fost fie admise în următoarele modificări ale ortografiei, fie reluate în discuţiile care au avut
loc cu acele ocazii.
Nu este de acord cu întrebuinţarea a două litere — â şi î —
pentru acelaşi sunet, nici cu regula, inconsecventă de altfel, fixată
pentru scrierea cu una sau cu alta din aceste litere, fiindcă prin
aceasta se calcă principiul fonetic şi se contravine uzului. Academia,
pusă în faţa unei dileme,
Cf. idem, Renaşterea noastră română, în Omagiu lui Ramiro Ortiz, Bucureşti,
Editura Cultura Naţională, 1929, p. 150; idem, Limba română..., p. 370.
30 Publicat în „Convorbiri literare”, XXXVIII, 1904, nr. 11, p. 961–978.
31 S. Puşcariu, Ortografia revizuită..., p. 965.
32 Ibidem, p. 973.
29
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„a recurs la vechea reţetă, practicată de zeci de ani, la compromis, la împăcarea fonetismului cu etimologismul, acest strigoi încuibat
în palatul din Calea Victoriei, pe care nici «radicalii» n-au putut încă
să-l alunge, în nădejdea că tot vor ajunge odată să scurteze coada
cânelui de tot, deşi deocamdată s-au mulţumit s-o taie cu bucăţica, ca
sasul, care credea că astfel câinele va avea dureri mai mici” 33.
O părere îndrăzneaţă are în legătură cu ĭ, eliminat din ortografia Academiei. Reproşul lui S. Puşcariu este că nu s-a ţinut seama
de faptul că ĭ notează două realităţi fonetice: ĭ semivocalic, în diftongi
şi triftongi şi « ĭ şoptit », după consoane, în poziţie finală. Propune să
se menţină ĭ pentru « ĭ şoptit », sunet specific limbii române. Propunerea e susţinută, în primul rând, prin consecvenţa aplicării principiul fonetic. Dacă se admite la plural, nearticulat, ĭ, forma articulată se
poate scrie cu un singur i, corespunzând întru totul pronunţării.
„Astfel nu vom fi numai consecvenţi cu principiului fonetic pe
care l-am admis pe de-o parte şi cu uzul, întrucât acesta era corect pe
de altă parte, ci vom mai scăpa şi dintr-o încurcală mare. Dacă scriem
domnă pentru forma nearticulată a pluralului, va ajunge să scriem
domni pentru cea articulată şi nu mai avem nevoie de doi i (domnii) ca
să-l cetim pe i aşa cum se pronunţă”34.

Justă este atitudinea lui S. Puşcariu în privinţa „omeotropilor” (omonimelor). Marcarea deosebirii dintre omonime este nu
numai imposibilă, ci şi de prisos. Contextul este hotărâtor:
„cuvintele nu se pronunţă niciodată izolate, ci în frază, iar sensul frazei nu va lăsa niciodată în nedumerire dacă avem să înţelegem
părul din cap sau părul din grădină, râsul graţios al iubitei sau râsul
fioros din pădure”35.

Pornind de la inconsecvenţele existente în ortografia Academiei şi cu deosebire în glosar, el fixează reguli cu privire la scrierea
vocalelor în hiat, a diftongilor ea şi ia, a sunetelor s şi z, în raport cu
33 Ibidem, p. 967. Opinia lui S. Puşcariu, care nu e singulară în epocă, a
învins în ortografia din 1952.
34 Ibidem, p. 970. Propunerea lui S. Puşcariu a fost reluată cu ocazia discuţiilor care au avut loc cu scopul îmbunătăţirii normelor ortografice actuale, de
E. Petrovici (v. „Cum vorbim”, III, 1951, nr. 7–8, p. 79) şi, cu unele modificări, de
Al. Graur (v. „Cum vorbim”, III, 1951, nr. 7–8, p. 82).
35 Ibidem, p. 971.
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caracterul surd sau sonor al consoanelor următoare. Soluţiile date
de S. Puşcariu sunt norme în ortografia actuală.
În 1923, S. Puşcariu a prezentat Academiei un raport pentru
revizuirea ortografiei din 1904. Desăvârşirea statului naţional unitar
român ridica problema elaborării şi aplicării unor norme ortografice
precise, unitare şi totodată mai simple. Principiul călăuzitor trebuie
să fie — precizează profesorul clujean — „un fonetism moderat, ţinând seama de tradiţie, care, oricum, nu e de ieri-alaltăieri şi reoglindeşte o statornică năzuinţă a predecesorilor noştri de a da limbei
cea mai potrivită formă exterioară”36. Scrierea corectă presupune
pronunţarea corectă şi uniformă. În materia de ortoepie, inclusiv în
gramatică, ne găsim adesea în faţa unei dezorientări din cauza existenţei a două sau a mai multor variante. Dicţionarul Academiei va
putea da indicii asupra formelor întrebuinţate de marii scriitori, care
pot fi orientative. În numeroase cazuri timpul, adică uzul, va decide.
Problemele ortografiei noastre l-au preocupat pe S. Puşcariu
până către sfârşitul carierei sale ştiinţifice. Idei, ca cele relevate mai
înainte, revin mereu, cu unele completări şi nuanţări în contribuţiile sale de mai târziu în acest domeniu. Congresul filologilor români din 1926 accentuează necesitatea reformei ortografice, în sensul îmbunătăţirii ei, stârnind astfel din nou interesul public pentru
ortografie. Peste trei ani, S. Puşcariu prezintă Academiei un proiect
de reformă a ortografiei37, care, discutat, în general, stă la baza ortografiei adoptate de forul academic în 1932. Dacă i se recunoaşte
aportul la elaborarea acestei ortografii, trebui să i se recunoască şi
meritul de a o fi răspândit în rândurile oamenilor culţi sau dornici
de a se instrui şi a-şi însuşi elementele culturii. Îndreptarul ortografic38, în colaborare cu Teodor Naum, constituie instrumentul cel
mai eficient pentru propagarea cultivării limbii naţionale, prin
întărirea ideii de normă şi prin punerea la îndemâna elevilor, studenţilor, profesorilor şi a celorlalte categorii de intelectuali a unui
36 S. Puşcariu, Cum scriem? 1. Generalităţi, în „Societatea de mâine”, I, 1924,
nr. 3, p. 64.
37 Cf. Academia Română, Anale, tomul XLIX, şedinţele din 1928–1929,
Bucureşti, 1929, p. 200–214.
38 Titlul exact este: Îndreptar şi vocabular ortografic după noua ortografie
oficială, pentru uzul învăţământului de toate gradele. Între 1932 şi 1946, au apărut
cinci ediţii. Este şi aceasta o dovadă de importanţa şi necesitatea lucrării.
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ghid competent în scrierea şi pronunţarea corectă. Bogatul vocabular de la sfârşitul lucrării completează regulile comentate ale ortografiei Academiei. Recomandările făcute de autori se bazează pe un
vast material lingvistic, oferit de fişierul Dicţionarului Academiei, pe
remarcabilul lor simţ lingvistic, iar, în numeroase cazuri, soluţiile
propuse se sprijină pe consultarea unor scriitori ca M. Sadoveanu şi
I. Al. Brătescu-Voineşti, reprezentativi pentru cele două mari provincii româneşti, precum şi a altor personalităţi ale culturii noastre39.
Chiar dacă timpul nu a confirmat justeţea rezolvărilor date de autori
unor cazuri particulare, în ansamblu Îndreptarul lui S. Puşcariu şi
T. Naum a contribuit în mare măsură la uniformizarea limbii române literare, în perioada de după marele act istoric al unirii tuturor
românilor într-un singur stat naţional.
Ocupându-se de ortografie (şi implicit sau explicit de ortoepie), S. Puşcariu a subliniat caracterul fluctuant al pronunţării literare româneşti şi, în dependenţă de aceasta, al scrierii. A avut chiar
ideea de a întreprinde o „anchetă” în acest sens40. Materialul obţinut îi impune constatarea că tot al zecelea cuvânt din vocabularul
limbii noastre literare pune o problemă fie de ortografie, fie de
ortoepie sau de gramatică. Limba română — e vorba de ceea ce
numim astăzi limba standard — e necristalizată încă. În aceste pronunţări şi forme gramaticale şovăitoare nu e nimic specific pentru
limba noastră. Şi alte limbi au trecut prin această fază. Altceva ne
caracterizează, precizează S. Puşcariu:
„În stadiul actual al civilizaţiei, în care totul tinde spre standardizare, când toate limbile popoarelor apusene apar organizate, graiul
nostru [e vorba de limba literară] are încă aspectul pitoresc al unei păduri pe care grădinarul-gramatic n-a schimbat-o încă într-un parc. «Gramaticalizarea» limbii este un postulat al societăţii moderne, care cere ca
singurul mijloc pe care îl are omul spre a împărtăşi semenilor săi gânduri, sentimente şi îndemnuri, să fie cât mai uniform şi neechivoc”41.

O limbă ca a noastră, care n-a fost reglementată prea mult
prin şcoală şi literatură, este neîncătuşată în forme rigide. Ea are
39 Cf. S. Puşcariu şi T. Naum, Îndreptar..., ed. IV, Bucureşti, 1943, p. 8; S.
Puşcariu, Rostiri şi forme şovăitoare, în RFR, III, 1936, nr. 9, p. 569.
40 Cf. S. Puşcariu, Rostiri..., p. 566–582.
41 Ibidem, p. 567.
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„posibilităţi de exprimare mai vioaie şi mai impresionante; vorbitorul, dispunând de mai multe varietăţi de exprimare, poate necontenit să toarne nuanţe nouă de conţinut în ele şi să le diferenţieze”42. Acestea îi dau limbii române o notă de prospeţime, ceea ce
constituie un avantaj. În acelaşi timp, însă, caracterul ei fluctuant
duce la o „lipsă de claritate supărătoare”, adesea fiind „ambiguă”43, în neconcordanţă cu stadiul civilizaţiei atins.
Elementele pe care le-am semnalat mai sus privind concepţia
savantului despre limba literară română şi contribuţiile sale la
cunoaşterea şi studierea ei nu se încheagă într-un sistem. Sunt
doar ornamente arhitecturale care fac ca marele edificiu al operei
ştiinţifice a lui S. Puşcariu să fie mai frumos, mai impunător, în
toată măreţia şi complexitatea lui.
(CL, XIX, 1974, nr. 1, p. 43–53; reluat în
Romulus Todoran, Contribuţii la studiul limbii
române. Ediţie de Ion Mării şi Nicolae Mocanu,
Cluj-Napoca, Editura Clusium, 1998, p. 290–
303)

42
43

S. Puşcariu, Proiect de reformă a ortografiei române..., p. 202.
Idem, Rostiri..., p. 567.

IORGU IORDAN

CUM L-AM CUNOSCUT
PE SEXTIL PUŞCARIU

Înainte de a-l cunoaşte personal pe Sextil Puşcariu, l-am văzut
şi l-am ascultat vorbind. Era în vacanţa de Paşti a anului universitar
1909–1910, când cercul studenţesc ieşean a organizat, cu concursul
autorităţii universitare supreme, o excursie în Bucovina. Am vizitat
atunci, bineînţeles, toate locurile celebre din această parte a ţării şi
am asistat, unii dintre noi, la o lecţie a lui Sextil Puşcariu. Aşa se
chema catedra sa după modelul catedrelor similare din Germania,
unde un profesor de filologie romanică, de pildă, nu făcea cursuri
numai de lingvistică sau numai de istorie literară, ci era obligat să
ţină lecţii atât de filologie propriu-zisă, cât şi de lingvistică. La fel se
prezenta situaţia şi la universităţile din Austria. Puşcariu făcea cursuri şi de limba română, şi de istoria literaturii române. De altfel, el
a publicat în 1930 o Istorie a literaturii române. Epoca veche. Lecţia pe
care am ascultat-o atunci avea ca temă activitatea literară a lui
Kogălniceanu.
L-am revăzut trei ani mai târziu la Eforie. Era cu familia
(soţia şi doi copii mici, un băiat şi o fată). Fata, doamna Lia
Puşcariu, ne-a ajutat după transformarea vechii Academii în
actuala Academie, la lucrările pentru Dicţionarul tezaur al limbii
române, împreună cu prof. Theodor Capidan, cu care lucrase
foarte mult împreună la această operă. Se poate spune că primii lexicografi români, de după eliberare, au fost, într-o măsură anumită, elevii doamnei Lia Puşcariu.
Personal l-am cunoscut pe Puşcariu în septembrie 1924, când
m-am dus la Cluj. Mă invitase să colaborez la Dicţionarul

162

MUZEUL LIMBII ROMÂNE ŞI MUZEIŞTII

Academiei, pe care-l conducea el, ca coordonator, sau, mai bine
zis, ca redactor-şef. Pentru a mă iniţia în această muncă pe care n-o
cunoşteam a trebuit să fac un drum la Cluj, spre a mă introduce în
lucrare. Colaborarea mea n-a durat multă vreme, pentru că, la începutul anului 1925, a trebuit să mă duc la Paris, ca să-mi continui
pregătirea în domeniul lingvisticii romanice. Am lucrat puţin la
dicţionar, n-aş putea să precizez cam cât, la litera i, care, cum ştiţi, în
forma veche a Dicţionarului este pusă împreună cu litera î. Fac o
mărturisire, care poate fi o consolare pentru actualii lexicografi. Nu
mi-a plăcut mult această muncă, deşi mă interesa, fiindcă este grea,
migăloasă şi nu prea dă satisfacţii strict ştiinţifice. Este mai interesantă munca de revizor, adică de control şi verificare a ceea ce fac
alţii, pe care o fac, în continuare, de mulţi ani, cu mare plăcere.
În ce priveşte omul de ştiinţă Puşcariu, l-aş caracteriza, în
primul rând, printr-o mare calitate a lui, cam rară la noi: obiectivitatea. A fost, cu siguranţă, cel mai obiectiv dintre toţi lingviştii
noştri. Obiectivitatea lui s-a manifestat în diverse moduri. Am să
mă refer la mine, bazându-mă pe două întâmplări pe care le cunosc foarte bine, întrucât am fost oarecum principalul lor „erou”.
Mulţi dintre d-voastră ştiu că Alexandru Philippide, profesorul meu, a criticat aspru o lucrare de tinereţe a lui Puşcariu. E
vorba de teza lui de doctorat (despre diminutivele româneşti).
Autorul ei avea atunci 22 de ani, vârstă la care unii dintre noi eram
studenţi, poate chiar de-abia terminam liceul, din tot felul de
cauze, bineînţeles toate de natură obiectivă, materială. Puşcariu ar
fi fost îndreptăţit, subiectiv vorbind, să nu se ocupe de mine ca
cercetător, să tacă din gură, cum se spune familiar, ceea ce ar fi fost
deja foarte mult, dacă ţineam seama de felul cum s-au manifestat
alţi contemporani ai săi, când a apărut teza mea de doctorat (în
1921). Puşcariu, dimpotrivă, a publicat în „Dacoromania” o recenzie favorabilă, aş putea spune chiar foarte favorabilă, care a
însemnat pentru mine o încurajare, în unele privinţe hotărâtoare,
pentru viitoarea mea activitate ştiinţifică. Mai târziu, în 1933, m-a
propus pentru un loc de membru corespondent al Academiei. Propunerea sa a fost respinsă, pentru că trebuia să ocup locul unui
scriitor, al lui Jean Bart, decedat între timp, şi cei mai mulţi
membri ai secţiei literare au fost de părere, după mine, în mod just,
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ca succesorul unui scriitor să fie tot un scriitor. În 1934, Puşcariu a
repetat propunerea, care, de astă dată, a fost acceptată. Aceste
două întâmplări arată marea obiectivitate a lui Puşcariu.
Această calitate a sa se vedea şi în alte împrejurări. El n-a polemizat, în sensul obişnuit al cuvântului, cu nimeni. Ar fi putut să
răspundă lui Philippide la critica acestuia din „Viaţa românească”.
Trebuie să precizez că fostul meu profesor se ocupa acolo, destul de
târziu după apariţia lucrării lui Sextil Puşcariu, de întreaga activitate
desfăşurată de Gustav Weigand la Institutul pentru studiul limbii
române al Universităţii din Leipzig, în „Anuarul” căruia apăruse
teza amintită. Puşcariu n-a răspuns, şi sunt convins că n-a răspuns şi
din respect sincer pentru Philippide. De altfel, critica aspră a acestuia conţinea multe observaţii care corespundeau realităţii, cum nu-i
posibil altminteri, în cazul unui tânăr de 22 de ani, oricât de înzestrat şi oricât de bine pregătit ar fi el. La vârsta aceasta, în domeniul
nostru, lucrări mari, ca să nu spun geniale, este cam greu de făcut.
Respectul lui Puşcariu pentru fostul meu profesor a devenit public,
când a apărut primul volum din Originea românilor, despre care a
scris următoarele: „Despre voluminoasa lucrare a lui Al. Philippide,
Originea românilor (Iaşi, 1925, p. 889 + XL), se va putea vorbi în
«Dacoromania» numai după apariţia volumului II. E o lucrare fundamentală, care denotă o putere de muncă ce trebuie să inspire oricând cel mai profund respect” (DR, IV, p. 333).
A polemizat totuşi, o singură dată, când a izbucnit, dar nu
pornind de la o nemulţumire de ordin personal. După Primul
Război Mondial, Gustav Weigand, care mulţi ani de-a rândul fusese subvenţionat de statul român, şi subvenţionat foarte generos,
aproape nobil, pentru institutul pe care-l conducea la Leipzig, şi-a
schimbat atitudinea, din punct de vedere politic, cu efect mai mult
ori mai puţin direct asupra activităţii sale ştiinţifice. N-a mai
publicat în continuare „Anuarul Institutului pentru studiul limbii
române”, înlocuindu-l prin altul intitulat „Balkanarchiv”, în care
continuă să se ocupe, într-o măsură cu mult mai mică decât până
atunci, şi de limba română, dar preferinţele lui merg de data
aceasta spre limbile bulgare şi albaneză, pe care le cultivase şi mai
înainte. Lui Puşcariu nu i-a plăcut atitudinea lui Weigand, fostul
său profesor, din punct de vedere nu atât ştiinţific, cât uman, sau,
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dacă vreţi, politic, şi i-a dat un răspuns de o mare asprime, care
era, bineînţeles, pe deplin motivată.
Cum îmi explic eu această obiectivitate a lui Puşcariu? În
primul rând, cred că este o chestiune de temperament. El era un
spirit ponderat, echilibrat, fără tendinţe spre extreme. La aceasta
s-a adăugat, într-o măsură mare, poate chiar mai mare, educaţia.
S-a născut, cum ştim, în Transilvania şi a studiat acolo. Când a
terminat liceul, probabil la 18 ani, s-a dus la Leipzig şi a rămas
apoi dincolo de fostele graniţe ale ţării noastre până la unirea
Transilvaniei cu România veche. Nu intenţionez să pun faţă în faţă
şi să compar atmosfera spirituală de altădată de la noi cu aceea din
Transilvania şi, mai departe, cu aceea din Apus, dar prin forţa
lucrurilor mă gândesc că levantismul, care este, după mine, cauza
principală a atâtor lipsuri de ordin etic, a influenţat prea puţin sau,
poate, n-a influenţat deloc pe românii de peste munţi, ca să nu mai
vorbim de oamenii ţărilor de la apus de Transilvania.
În ce-l priveşte pe omul de ştiinţă Puşcariu, vreau să mă opresc asupra câtorva trăsături caracteristice mai importante ale
activităţii sale. Spre deosebire de contemporanii lui, el s-a ocupat
nu numai de limba română, ci şi de alte idiomuri romanice. Afară
de asta, în studiile sale de lingvistică românească, el ia în consideraţie şi fapte din alte domenii ale Romaniei, cu scopul de a adânci
şi clarifica problemele supuse cercetării. Pe acest drum n-au mers
alţi lingvişti ai noştri şi nici chiar elevii săi direcţi, care, de altfel,
nu sunt nici numeroşi, nici deosebit de valoroşi. Meritul lui mare,
din punct de vedere să-i zicem educativ, este de altă natură. Este
crearea la Cluj a acelui „Muzeu al Limbii Române”, care a fost
atunci nu numai cel mai serios institut de cercetare ştiinţifică în
domeniul filologiei, dar putea să stea alături şi de institute similare
celebre din străinătate.
Puşcariu n-a emis nicio idee personală de valoare neobişnuită. (Observaţia este valabilă pentru toţi lingviştii noştri.). Eu îi fac
din asta un merit. Am spus şi altădată că el a fost un eclectic şi
cred că această atitudine este cea mai îndreptăţită. El se apropia nu
numai cu curiozitate, cu şi cu înţelegere, de toate curentele, de
toate concepţiile, de toate metodele şi de la fiecare, sau aproape de
la fiecare, şi-a însuşit ceea ce i s-a părut lui mai bun, şi pot afirma
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că n-a greşit, poate, absolut niciodată. Procedând în felul acesta, el
a adus totuşi contribuţii originale în ceea ce priveşte realizarea lucrărilor sale, punerea în practică, aplicarea concepţiilor şi metodelor acceptate de la alţii. De pildă, în domeniul geografiei lingvistice, atlasul iniţiat şi condus de el a însemnat o mare noutate, în
comparaţie cu atlasele precedente, nu numai cu al lui Gilliéron,
care a fost primul de mare amploare în domeniul romanic (ba şi
germanic, slav etc.), ci şi cu Atlasul Italiei şi al Elveţiei meridionale, organizat şi coordonat de celebrii romanişti elveţieni Jakob
Jud şi Karl Jaberg. În ce constă noutatea atlasului său? În primul
rând, Puşcariu a folosit două chestionare pentru anchetă, unul
foarte bogat, cu aproape 5 000 de întrebări, dar pentru mai puţine
puncte anchetate (89 sau 90), iar altul cu întrebări mai puţine, circa
2 000 cred, menit, în schimb, să servească la anchetă în aproape 300
de localităţi.
Altă noutate constă în faptul că, pe lângă hărţile în formatul
mare al atlasului propriu-zis, Puşcariu a avut ideea să publice, ca
anexă la fiecare volum, un Atlas lingvistic mic, ca o carte in-8°, cu
tot felul de înlesniri de ordin tehnic pentru cercetătorul care doreşte să studieze una sau mai multe hărţi, pe baza faptelor înregistrate acolo, şi să tragă anumite concluzii.
În sfârşit, încă două noutăţi, mai puţin importante în ele înseşi, dar la fel de utile în ce priveşte cunoaşterea profundă a vorbirii populare reale, şi anume: materialul necartografiat, adică faptele care n-au putut intra în hărţi, indiferent din ce cauză, au fost
totuşi puse la dispoziţia cercetărilor la locul respectiv din atlas, pe
marginea şi în afara hărţilor. Iar ca anexă a întregii lucrări, un volum de texte dialectale, destinat a înlesni compararea faptelor înregistrate în atlas, cu ajutorul chestionarelor, cu cele notate oarecum
liber, produs al vorbitorilor puşi să povestească ceea ce ştiu din
viaţa lor sau a altora, fără supravegherea care există, trebuie să
existe, atunci când se face anchetă propriu-zisă, când se pun, adică,
întrebări subiectului anchetat.
Aş mai adăuga, spre a sfârşi, atitudinea înţelegătoare a lui
Puşcariu pentru toate noutăţile ivite în lingvistica timpului, ceea
am spus, de altfel, indirect, când l-am caracterizat drept un eclectic. De astă dată, mă refer la acceptarea şi utilizarea în studiile sale
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a fonologiei, pe atunci creaţie a şcolii lingvistice de la Praga (cu
N. S. Trubetzkoy în frunte), pe baza doctrinei lui Saussure şi a lui
Baudoin de Courtenay.
Închei această scurtă alocuţiune, afirmând că Sextil Puşcariu
a fost un mare lingvist, pe plan nu numai naţional, ci şi internaţional. Cred că graţie celor ce aţi aflat de la mine — unii dintre
dumneavoastră ştiu, bineînţeles, mult mai multe lucruri —
afirmaţia aceasta se întemeiază pe o realitate incontestabilă.
(LR, XXVI, 1977, nr. 5, p. 575–578. Cuvântare ţinută la şedinţa festivă, din ziua de 16
februarie 1977, a Academiei R. S. România,
organizată cu prilejul împlinirii a 100 de ani
de la naşterea lui S.P.)

DUMITRU POP

SEXTIL PUŞCARIU
ŞI CULTURA NOASTRĂ POPULARĂ

Între multiplele şi variatele sale preocupări de ordin ştiinţific
şi cultural, Sextil Puşcariu a rezervat un spaţiu semnificativ şi culturii noastre populare. Dacă aportul său pe acest teren nu a determinat evaluări speciale, vrednic de luat în seamă, din punctul de
vedere al folcloristului şi al etnografului1, se impune a fi consemnat totuşi, fie chiar şi numai pentru o mai exactă evaluare a personalităţii cărturarului, precum şi a rolului ce l-a jucat în viaţa
ştiinţifică şi culturală a epocii în care a trăit. Preocupările lui Sextil
Puşcariu pentru cultura populară sunt de natură să contureze
astfel mai limpede crezul său ştiinţific şi cultural, care se leagă
strâns de mişcarea română ardeleană de la sfârşitul secolului al
XIX-lea şi începutul secolului următor. Format în climatul acesteia,
Puşcariu avea să rămână credincios culturii noastre populare,
sprijinind efectiv diferitele iniţiative şi acţiuni în favoarea ei. Căci
adolescentul care în ultimul deceniu al secolului trecut încredinţa
tiparului câteva snoave populare avea să joace un rol important în
organizarea activităţii etnografice şi folcloristice din Transilvania
de după Primul Război Mondial.
Preocupat de organizarea activităţii Universităţii clujene de
după Unire şi a vieţii ştiinţifice şi culturale a acestui centru academic, Sextil Puşcariu a avut astfel un rol însemnat în întemeierea
Muzeului Etnografic al Transilvaniei şi apoi a Arhivei de Folclor a
1 Valorosul studiu al lui Mircea Vaida, Sextil Puşcariu, critic şi istoric literar,
Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1972, p. 115–124, are în vedere numai preocupările
de literatură populară ale marelui nostru filolog.
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Academiei Române. Într-o scrisoare adresată ministrului instrucţiunii publice, la 25 septembrie 1921, vorbind despre proiectul „muzeul românesc din Cluj”, savantul nostru filolog arată că acesta „va
trebuie să fie înainte de toate etnografic, căci trecutul românilor
ardeleni se oglindeşte mai ales în produsele vieţii ţărăneşti”2.
Conştient de valoarea obiectelor etnografice, Puşcariu stăruie
— în aceeaşi scrisoare — asupra necesităţii adunării lor: „e timpul
suprem ca să se culeagă, înainte de ce cultura orăşenească internaţională le-a alungat, aceste dovezi în strânsă legătură cu viaţa
patriarhală din munţi şi cătune, de o bogăţie şi valoare ştiinţifică
mai mare decât la cele mai multe popoare”. Într-un alt text manuscris, din octombrie 19293, Puşcariu atrage din nou atenţia asupra
dispariţiei unor mărturii vechi de cultură populară: „Aşa cum se
pierd particularităţile de grai, vedem pierzându-se deodată cu
progresele civilizaţiei nivelatoare urmele culturii vechi populare în
înfăţişarea ei materială (etnografia) şi spirituală (folclorul)”.
În textul amintitei scrisori adresate ministrului instrucţiunii
publice autorul recomandă „cu toată căldura” colecţia de obiecte
etnografice a învăţătorului Andrei Orosz, „care va trebui cumpărată de Ministrul Artelor”. Într-adevăr, colecţia aceasta va fi achiziţionată în scurtă vreme şi va constitui unul din fondurile de bază
ale viitorului Muzeu Etnografic al Transilvaniei4.
Creându-se comisia de organizare a Muzeului Etnografic
(1922), Sextil Puşcariu devine preşedintele ei. În calitatea aceasta
face eforturi pentru înzestrarea şi orientarea activităţii muzeului.
Astfel, în şedinţa din 22 iunie 1922 a comisiei insistă asupra necesităţii ca noul aşezământ „să fie un adevărat muzeu etnografic,
care să îmbrăţişeze nu numai arta populară, ci şi celelalte ramuri
ale etnografiei”5. Ideea aceasta este reluată, argumentată şi aplicată
în practică de către Romul Vuia, întâiul director al Muzeului
Etnografic al Transilvaniei. Profilul de astăzi al acestuia corespunScrisoarea se află la Arhivele Naţionale din Cluj-Napoca.
Textul acesta se păstrează, de asemenea, la Arhivele Naţionale din
Cluj-Napoca.
4 Vezi Teodor Onişor, Etape de dezvoltare a colecţiilor Muzeului Etnografic al
Transilvaniei, în „Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei pe anii 1957 şi
1958”, Cluj, 1958, p. 22 şi 24.
5 Ibid.
2
3
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de întrutotul orientării formulate de către învăţatul nostru filolog
odată cu înfiinţarea lui.
Sextil Puşcariu se numără totodată printre întemeietorii
„Societăţii Etnografice Române” (1923), întâia societate de acest fel
în ţara noastră, fiind — alături de învăţatul profesor Vasile Bogrea
— vicepreşedinte al ei6. Preocupările savantului român în această
direcţie sunt mai vechi. Încă în perioada studiilor sale la Leipzig
întemeiază, împreună cu doi colegi (unul german, altul danez), o
„societate etnografică” studenţească, „în care voiam să unim tot
felul de neamuri ce se găseau între studenţii înscrişi la Universitatea din Lipsca”. Cât priveşte scopul societăţii, acesta era „pur
ştiinţific, căutând prin conferinţe să răspândim cunoştinţele despre
neamurile noastre, obiceiurile şi preocupările lor”7. Faptul trebuie
amintit doar ca preocupare, deoarece practic societatea nu s-a
manifestat, rămânând la stadiul de proiect.
Sextil Puşcariu a avut, de asemenea, un rol de seamă în înfiinţarea la Cluj, în 1930, a Arhivei de Folclor a Academiei Române.
Ideea unei astfel de arhive este mai veche în cultura românească. O
întâlnim la Ath. Marienescu, A. Densuşianu, B.P. Hasdeu, Gr. Silaşi,
I. Pop-Reteganul ş.a. Ovid Densusianu făcuse demersuri speciale
pentru crearea în cadrul Academiei a unei asemenea arhive, dar
demersurile sale au rămas zadarnice. În 1929 Sextil Puşcariu îmbrăţişează ideea unei arhive de folclor la Cluj, idee datorată de data
aceasta lui Ion Muşlea, şi o susţine în faţa Secţiunii Literare a Academiei. Nereuşind să o impună, revine în anul următor şi astfel ia
fiinţă, la Cluj, în 1930, Arhiva de Folclor a Academiei Române, sub
conducerea lui Ion Muşlea8. Ea a funcţionat la început pe lângă
Muzeul Limbii Române, creat şi condus de Sextil Puşcariu şi, potrivit deciziei de înfiinţare, sub „supravegherea” acestuia9.
6 Cf. Ion Taloş, studiul introductive la Ion Muşlea, Cercetări etnografice şi de
folclor. I, Bucureşti, Editura Minerva, 1971, p. XI. Din păcate, arhiva fostei Societăţi
Etnografice de la Cluj, în care se găsesc şi alte mărturii ale activităţii lui Puşcariu
în cadrul ei, nu ne-a fost accesibilă.
7 Puşcariu 1968, p. 53 şi 65.
8 Cf. Ion Taloş, op. cit., p. XII.
9 Cf. Ion Muşlea, Academia Română şi folclorul, în „Anuarul Arhivei de
Folclor” I, Cluj, 1932, p. 5–6.
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„Legătura ce s-a făcut între Arhivă şi Muzeu — precizează
Puşcariu mai târziu, la 26 aprilie 1931, într-o scrisoare adresată lui
Ion Muşlea10 — nu e numai întâmplătoare [...], ci e o legătură
organică, căci mii de fire duc de la limbă la folclor”. El se interesează efectiv şi de-aproape de bunul mers al Arhivei. Se ocupă
astfel de obţinerea fondurilor băneşti ce i-au fost alocate, de spaţiul
de care avea nevoie, îi cere directorului ei să-şi facă un „plan de
lucru, pe care să-l discutăm când m-oi întoarce (la 1 oct.) şi-i cere
să pregătească «publicaţia»”11.
Încă înainte de a se pune problema creării unei instituţii cu
profil folcloristic la Cluj, Puşcariu reflectează la cuprinderea acestor preocupări în cadrul Muzeului. Ideea este anterioară chiar
înfiinţării acestuia. El însemna astfel, la 23 februarie 1917 în jurnalul său că Muzeul Limbii Române, la care reflecta de pe atunci, ar
avea nevoie de 4 colaboratori. Unul din aceştia ar trebui să fie
etnograf, sarcina lui fiind aceea de a procura „obiectele sau fotografiile lor pentru toţi termenii istorici şi populari care sunt specifici româneşti. El vara ar face călătorii spre acest scop — notează
Puşcariu în continuare — în toate regiunile româneşti, strângând
materialul necesar şi, prin chestionare bine întocmite, trimise în
toate colţurile ţării, ar strânge încetul cu încetul toată terminologia
specific românească, adunând astfel şi materialul pentru răspândirea geografică a anumitor cuvinte. Colaborator i-ar fi un desenator, care ar trebui să facă ilustraţiile tuturor obiectelor acestora...”12.
În aceeaşi scrisoare citată, din 8 martie 1925, Sextil Puşcariu face să
se întrevadă intenţia sa de a lărgi preocupările Muzeului şi către
folclor: „Se poate însă ca în viitor Muzeul să se dezvolte şi să îmbrăţişeze şi folclorul. Mai ales dacă vom face, cum dorim, Atlasul
lingvistic. Atunci echipele ce le vom trimite la faţa locului ar putea
să strângă, pe lângă fapte lingvistice, şi material folcloristic şi etno10 Scrisoarea aceasta, ca şi alte câteva pe care le vom cita în continuare,
ne-a fost pusă la dispoziţie de ing. Ion Muşlea, fiul folcloristului, pentru care îi
aducem şi pe această cale mulţumirile noastre.
11 E vorba de „Anuarul Arhivei de Folclor”, scrisoarea către Ion Muşlea
din 19 noiembrie 1930.
12 Magdalena Vulpe, Sextil Puşcariu — file de jurnal, în vol. 100 de ani de la
naşterea lui Sextil Puşcariu (1877–1948). Comunicările Simpozionului din 14. I.
1977. Cluj-Napoca, Universitatea „Babeş-Bolyai”, 1977, p. 50.
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grafic. Dar aceste sunt visuri pentru viitor, în funcţie de sprijinul
material ce-l vom căpăta”. Pe lângă faptul că concepţia sa lingvistică se orienta aşadar încă din 1917 către cuprinderea domeniilor
culturii populare, Sextil Puşcariu manifestă un interes real pentru
culegerea sistematică a acesteia.
Unii dintre membrii Muzeului Limbii Române (Vasile Bogrea,
Emil Petrovici, Ion Breazu, Ştefan Paşca, Valeriu Bologa, iar mai
apoi Ioan Pătruţ şi Romulus Todoran) devin colaboratori ai Arhivei
de Folclor şi ai Anuarului acesteia, care începe să apară în 1932.
Colaborarea muzeiştilor nu este cu siguranţă străină de influenţa
exercitată de Puşcariu, de climatul favorabil culturii populare pe
care l-a creat în această prestigioasă instituţie filologică, pentru că,
asemeni tuturor marilor lingvişti contemporani şi înaintaşi, el a
văzut legătura strânsă dintre faptele de limbă şi cele aparţinătoare
culturii materiale şi spirituale populare. În anul 1921, în scrisoarea
adresată ministrului instrucţiunii publice, prin care atrage atenţia
asupra importanţei colecţiei etnografice a lui Andrei Orosz, solicită
suma de 12 000 lei, cu ajutorul căreia Muzeul Limbii Române să
poată face „fotografierea obiectelor acestei colecţii şi să pregătească clişeele şi textul pentru partea descriptivă. Scopul de căpetenie
al Muzeului Limbii Române fiind tocmai adunarea bogăţiilor de
limbă, cu greu vom găsi o ocazie mai potrivită de a aduna un material atât de bogat şi sigur”. Iar în continuare:
„Cercetările lingvistice moderne au pornit de vreo 15 ani încoace tocmai în direcţia aceasta, de a explica faptele lingvistice pe baza
cunoaşterii exacte a obiectelor numite prin cuvinte. Dând o colecţie
bogată de astfel de «cuvinte fotografiate», vom arăta străinătăţii că şi
la noi se lucrează în direcţia care preocupă azi pe lingviştii statelor
apusene. Lucrarea aceasta, graţie multelor sale ilustraţii, scoasă în broşură, va forma însuşi catalogul colecţiei Orosz, va sluji dar şi scopurile
viitorului muzeu din Cluj”.

Ideea explorării în acest mod şi scop a materialului etnografic îşi are sursa în mişcarea lingvistică apuseană. Schuchardt şi
Rudolf Meringer sunt întâii ei teoreticieni, iar Max Leopold
Wagner, K. Jaberg şi J. Jud sunt cei care au aplicat-o în practică în
lucrările de geografie lingvistică ce le-au elaborat prin anii
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1921‒192813. Alături de etnografie, folclorul începe să fie asimilat şi
el în acelaşi scop, mai întâi de către învăţaţii italieni, între care
Matteo Bartoli. La noi, Ovid Densusianu preconizează şi el, încă în
1920, această orientare14.
După câte ştim, proiectul lui Sextil Puşcariu în legătură cu
fotografierea de către Muzeul Limbii Române a amintitei colecţii a
lui Orosz nu s-a realizat. În schimb, filologul nostru a acordat o
mare atenţie etnografiei şi folclorului în elaborarea Atlasului lingvistic român, una din operele fundamentale de care şi-a legat numele. Într-un text manuscris din septembrie 1929 privind lucrările
preliminare la Atlas, Puşcariu notează: „anchetele relative la folclor şi etnografie (Muzeul Limbii Române) le va face în strânsă colaborare cu Muzeul Etnografic din Cluj”15. Tot acolo aflăm despre
intenţia ce o avea Puşcariu, la un moment dat, de a combina Atlasul lingvistic „cu un atlas etnografic, folcloristic”, aşa cum reflecta
în 1925, când îi scria lui Ion Muşlea la Paris. Într-un alt text, dactilografiat, din septembrie 192916, care pare a fi o variantă a celui
din care am citat, merge mai departe cu gândul: „s-ar putea deci
asocia acestei anchete, cu o mică augmentare a cheltuielilor, şi câte
un anchetator etnografic folcloristic şi un cercetător al toponimiei
şi onomasticii noastre”. Oricum — credea învăţatul nostru filolog
— lărgind anchetele şi lărgind sfera cercetărilor, România va putea
produce o operă care să însemne un progres faţă de cele realizate
în străinătate”. El avea, aşadar, o concepţie clară şi cuprinzătoare
despre unitatea organică a faptelor de cultură populară şi despre
necesitatea studierii lor pornind de la această realitate.
Chestionarele ce au fost aplicate în anchetele lingvistice pentru realizarea Atlasului oglindesc în mare măsură aceste orientări
ale iniţiatorului lui. Fiind elaborate cu ajutorul etnografului Romul
Vuia şi al folcloristului Ion Muşlea17, chestionarele conţin numeroase
întrebări privitoare la domeniile culturii populare. Iar volumul Texte
dialectale culese de Emil Petrovici, care nu este altceva decât un „su13 Vezi amănunte în Iorgu Iordan, Lingvistica romanică. Evoluţie, curente,
metode, Bucureşti, Editura Academiei, 1962, p. 71–74; 258–261.
14 Ibid., p. 264.
15 Arhivele Naţionale Cluj-Napoca.
16 Ibid.
17 Cf. Ion Taloş, op. cit., p. X.

CTITORUL

173

pliment” la Atlasul lingvistic român II18 — cum precizează chiar în
subtitlul lucrării — se adresează nu numai lingvistului, ci aproape
în egală măsură etnografului şi folcloristului. Volumul cuprinde
însă doar o selecţie din materialul adunat pe teren:
„În unele localităţi anchetate — notează Petrovici — primii informatori s-au găsit buni povestitori de la care am putut aduna texte
mai lungi şi mai interesante (care n-au fost toate publicate în acest
volum, ci sunt păstrate în arhiva Atlasului, la Muzeul Limbii Române,
putând fi oricând puse la dispoziţia cercetătorilor)”19.

Aşa cum precizează Emil Petrovici, autorul lucrării, care a
dat şi alte contribuţii valoroase în domeniul folclorului, ideea adunării textelor dialectale îi aparţinea lui Sextil Puşcariu, „iniţiatorul
şi directorul Atlasului lingvistic român”20. De altfel, marele nostru
lingvist continua prin aceasta o acţiune pe care o iniţiase la
începutul carierei sale ştiinţifice, cu ocazia cercetărilor privitoare la
graiul istroromân, când adună, odată cu textele de interes pur
lingvistic, şi numeroase texte folclorice în proză21. E vorba despre
40 de naraţiuni care au fost notate fonetic de la însuşi informatorul
său istroromân, studentul A. Belulovici, care la data aceea nu cunoştea limba română22.
În sfârşit, nu putem omite faptul că publicaţia Muzeului
Limbii Române, „Dacoromania”, care începând cu anul 1923 a găzduit în paginile ei bibliografia publicaţiilor de profil filologic, a
acordat, în cadrul acestei lucrări (până în anul 1929 inclusiv), spaţiul
cuvenit materialelor de folclor şi etnografie. Începând cu anul 1930,
acestea vor alcătui obiectul unei bibliografii de specialitate care va
apărea în „Anuarul Arhivei de Folclor”. De altfel, „Dacoromania” a
publicat ea însăşi, sporadic, e adevărat, şi numai până la apariţia
„Anuarului…”, unele contribuţii din domeniul culturii populare23.
Sibiu–Leipzig, 1943.
Ibid., p. VI.
20 Ibid.
21 Studii istroromâne, I. Texte, Bucureşti, 1906.
22 Călare pe două veacuri, p. 333–334.
23 R. Vuia, Originea jocului de căluşari, DR, II, 1922, p. 215–254; I. Muşlea,
Şcheii de la Cergău şi folclorul lor, DR, V, 1929, p. 1–50; V. Bogrea, Sfinţii-medici în
graiul şi folclorul românesc, DR, IV, 1927, p. 169–182 ş.a.
18
19

MUZEUL LIMBII ROMÂNE ŞI MUZEIŞTII

174

Pe lângă meritele ce şi le-a creat prin sprijinirea unor iniţiative în beneficiul culturii noastre populare, Sextil Puşcariu este şi
autorul unor lucrări privitoare mai ales la unul din domeniile
acesteia: folclorul. Astfel, în perioada 1891‒1896 notează şapte
creaţii populare în proză (două de la tatăl său, trei de la un
oarecare Toma Tampa, iar câte una de la Dumitru Nălbitor şi de la
I. Cantaru), pe care le publică în 1897 la Braşov, într-o broşură
intitulată Snoave şi sub semnătura „Sex Til”. Textele acestea interesează mai puţin pe cercetătorul de specialitate, importanţa broşurii
constând mai ales în orientarea cu care venea autorul ei de pe băncile şcolilor braşovene, unde şi-a făcut studiile liceale. După câte
ştim, broşura aceasta reprezintă singura mărturie despre activitatea
directă desfăşurată de Sextil Puşcariu pe terenul culegerii folclorului. A cules însă, indirect şi vizând înainte de toate interese lingvistice, un valoros material folcloric istroromân. În 1905, de îndată
ce fusese numit docent la Universitatea din Viena, îl pregăteşte pe
studentul său istroromân Alois Belulovici în vederea culegerii de
material dialectal. Apoi, la îndemnul său, Belulovici culege în timpul vacanţelor un valoros material, alcătuit mai ales din basme,
„care au asemănări desăvârşite cu basmele noastre” şi snoave şi
„novelele populare în care lipseşte miraculosul”24. Mai târziu, în
1926, când apare volumul II al lucrării Studii istroromâne, Sextil
Puşcariu face o seamă de consideraţii, generale, e adevărat, asupra
culturii populare istroromâne. Se ocupă astfel de „literatura populară, tradiţii şi credinţe”, de „portul şi tipul” locuitorilor, de ocupaţii,
case şi traiul lor şi dă totodată informaţii cu privire la culegerile şi
studiile ce s-au făcut anterior în legătură cu istroromânii25.
Preocupările privitoare la literatura populară îl urmăresc pe
Sextil Puşcariu atât în perioada studiilor sale universitare, cât şi
mai târziu. Vorbind despre anii petrecuţi la Paris şi despre prieteniile legate acolo cu Dimitrie Anghel, Şt. O. Iosif, Cioflec, precum
şi macedoromânul Kimon Loghi, notează: „pe noi ne lega o mare
admiraţie pentru poezia populară”26. În atmosfera acestei prietenii
şi preocupări au fost create poeziile de inspiraţie folclorică ale
Studii istroromâne, I, p. 2.
Ibid., p. 49–58.
26 Călare pe două veacuri, p. 181.
24
25
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celor doi poeţi şi pânzele cuprind scene din poveştile româneşti ale
lui Loghi. Cât de sensibili erau tinerii amintiţi la acest gen de preocupări reiese şi dintr-o scurtă relatare referitoare la acea epocă.
Ca să poată intra în cercul lor, Drăghicescu „veni cu o colecţie de
poezii populare din Oltenia şi prin aceasta ştiu să-şi facă intrarea la
admiratorii muzei ţărăneşti”27. În schimb, Antimireanu, care manifesta dispreţ la adresa literaturii populare, a fost refuzat de cercul
lor şi în timp ce el plecă, ceilalţi ridicară „un imn poetului anonim
al Mioriţei”28. Aceleiaşi atitudini i se datorează şi faptul că târziu,
spre amurgul vieţii, Puşcariu vorbeşte elogios despre Matthias
Friedwagner, care vreme de „treizeci şi mai bine de ani din viaţă
i-a dedicat culegerii şi prelucrării ariilor populare române” şi care,
constant acestor investigaţii, îi scrisese numeroase rânduri despre
pregătirea culegerii sale de „cântece populare bucovinene”29.
Sextil Puşcariu este, împreună cu unul dintre elevii săi, Ion
Breazu, autorul unui florilegiu de literatură română, Antologie
română30, care, aşa cum precizează şi autorii în prefaţă, oferă un
spaţiu mai larg creaţiei orale. Planul antologiei a fost propus de
Puşcariu, care preconiza, între altele, ca ea să cuprindă „poezie
Ibid., p. 189.
Ibid., p. 182.
29 Matthias Friedwagner, în DR X, 1941, p. 225; vezi şi recenzia lui
Puşcariu la colecţia aceluiaşi, Rumänische Volkslieder aus der Bukowina, Halle, 1905
(în „Luceafărul” IV, 1905, nr. 10, p. 219, recenzie din cuprinsul căreia ne putem
face o idee nu numai despre valoarea colecţiei, ci şi despre concepţia ştiinţifică a
filologului român cu privire la modul în care trebuie publicat folclorul. Puşcariu
subliniază astfel importanţa notelor „explicative (…) de natură literară şi filologică”, menţionarea variantelor diferitelor piese „din cele mai însemnate colecţii
de cântece populare”, „explicaţiile necesare celor care nu au avut ocazia să audă
pe ţăranul nostru cântând doine şi improvizând strigături”, lămuririle cu privire
la „unele datini şi versuri grele de înţeles pentru străini, arătându-se sensul cuvintelor provinciale şi idiotismelor şi atrăgându-se atenţia asupra unor construcţii
sintactice remarcabile”. Puşcariu consideră că în modul cum au fost concepute,
notele ce însoţesc colecţia lui Friedwagner „pot servi de model tuturor celor ce
dau în vileag colecţii de cântece populare, care, din nefericire, la noi nu-s de cele
mai multe ori decât nişte aglomerări de material necernut, strâns fără critică şi
publicat fără metodă”. Cuvintele acestea din urmă ne amintesc critica severă pe
care avea să o facă peste câţiva ani Ovid Densusianu în Folclorul. Cum trebuie
înţeles (în „Viaţa nouă” V, 1909, p. 377).
30 Halle, 1938.
27
28
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populară multă”; şi planul acesta a fost respectat în general31. Antologia înmănunchează astfel 52 piese folclorice, ilustrând majoritatea speciilor poeziei noastre populare, de la balade şi cântece lirice, până la cimilituri şi proverbe. Precedată de o prefaţă, care înfăţişează panoramic aspectele fundamentale ale literaturii noastre
populare, Antologia se adresează publicului german, mai ales tineretului universitar care studia limba română. Selecţia pieselor şi explicaţiile ce se dau în note (în limba germană) evidenţiază buna orientare a autorilor în materie. Cât priveşte conţinutul prefeţei, el este
în linii generale identic cu cel al capitolului pe care Puşcariu l-a consacrat literaturii populare în Istoria literaturii române. Epoca veche32 şi
cu cel al unei broşuri, Literatura română33, care fusese publicată cu
doi ani în urmă şi în Italia, sub titlul La letteratura romena34.
Lectura amintitelor lucrări prilejuieşte constatarea că Sextil
Puşcariu nu este autorul unei concepţii folcloristice originale, ideile
sale regăsindu-se în preocupările epocii. Contribuţia sa pe acest
tărâm rezidă îndeosebi în difuzarea, în ţară şi străinătate35, a unor
idei generale, precum şi în atmosfera favorabilă pe care a creat-o folclorului şi preocupărilor legate de el. Adunate totuşi la un loc, contribuţiile lui Puşcariu în acest domeniu ne dezvăluie concepţia sa
despre locul important pe care folclorul îl ocupă în cultura noastră
tradiţională, precum şi despre unele din particularităţile sale.
Ca şi pentru N. Iorga şi pentru alţii, pentru Sextil Puşcariu
istoria literaturii române începe cu literatura populară, cea mai veche
formă de literatură în viaţa popoarelor, pentru că „masa mare de
ţărani-ciobani (…) era predispusă mai ales în acele timpuri să
cânte dorurile şi bucuriile sale, să preamărească faptele eroilor
ieşiţi din rândurile ei”36. Ea ne dă posibilitatea „să ne facem o idee
31 Cf. Mircea Curticeanu, Sextil Puşcariu şi Ion Breazu, în vol. 100 de ani…,
p. 113–114.
32 Ediţia I-a, ediţia a II-a, la care vom face trimiterile, în 1930.
33 Arad, 1925.
34 Roma, Instituto per lˈEuropa Orientale, 1923.
35 La 15 februarie 1941, Puşcariu îi scria lui Muşlea, propunându-i o lucrare de vreo 300 de pagini, care să se tipărească în Germania, sub titlul Rumänische
Volkskunde: „Gândeşte-te, te rog — spune el — că necesitatea de-a face o propaganda românească în străinătate este atât de mare, încât ne sileşte pe toţi să lăsăm
momentan pe planul al doilea orice preocupări ştiinţifice”.
36 Istoria literaturii române, p. 53.
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de preocupările literare şi de aptitudinile estetice ale poporului român înainte de ivirea unei literaturi scrise”37. Literatura populară
constituie chiar baza, punctul de plecare pentru cea scrisă: „toţi
marii noştri scriitori au sorbit abundent din izvoarele populare”38.
Cât priveşte izvoarele poeziei populare, acestea „sunt adesea
străvechi, şi numai amănuntele ce i s-au adăugat [sunt] de origine
mai nouă”39. Astfel, de pildă, o seamă din elementele componente
ale literaturii orale sunt incompatibile cu spiritul creştinismului,
ele fiind anterioare acestuia. Influenţa acestei religii este prezentă
totuşi în folclorul poporului nostru, dar „creştinismul lui e plin de
credinţe deşarte”40 provenite din tradiţia orală.
Între cele două forme de literatură, orală şi scrisă, a avut loc
un continuu proces de interferenţă. Dacă, îndeosebi de la Alecsandri
încoace (a cărui colecţie de poezii populare a însemnat „un eveniment covârşitor în evoluţia poeziei române”, „dezrobirea literaturii
române de sub influenţele străine şi descoperirea originalităţii noastre, atât în fond, cât şi în expresie”41) până la Blaga, filonul folcloric a
pătruns adânc în literatura noastră, aceasta, la rândul ei, a propulsat
numeroase elemente proprii în câmpul literaturii populare42.
Cultura populară românească — observă Puşcariu — prezintă numeroase asemănări cu cultura altor popoare, îndeosebi cu
a celor vecine, ca urmare a migraţiei motivelor, subiectelor „peste
graniţe etnice şi de limbă”43. Dincolo de aceasta, fiecare cultură
populară îşi are propria personalitate, datorată unor „deosebiri
esenţiale” în raport cu acestea, deosebiri ce trebuie căutate în special în „atitudinea artistică, în felul de prelucrare şi în conceperea
frumosului”44, pentru că „nu subiectul face operă de artă, ci felul
cum el se răsfrânge prin sufletul artistului”45. Astfel, în arta populară din sud-estul european există numeroase elemente comune
Literatura română, p. 10.
Antologie română, p. 1.
39 Istoria literaturii române, p. 54.
40 Literatura română, p. 13.
41 Antologie română, p. 1.
42 Vezi, mai ales, Istoria literaturii române, p. 54–55.
43 Literatura română, p. 6.
44 Ibid.
45 Istoria literaturii române, p. 55–56.
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sau asemănătoare. Ele se explică prin „comunitatea parţială de
sânge (prin substrat n.n.) şi influenţa îndelungată din partea aceleiaşi culturi bizantine, precum şi structura socială asemănătoare”46. Dispoziţia elementelor ce o alcătuiesc este însă cu totul
alta la români decât la aceste popoare.
„Nicăieri ca la ţăranul român — precizează autorul — nu vom
putea găsi atâta discreţie în alegerea culorilor (…), atâta măiestrie în
combinaţia tonurilor calde cu cele reci şi neutre, mai ales în aşezarea
ornamentului pe câmpuri mari (…), încât ochiul privind găseşte totdeauna odihnă, iar impresia de încărcat, îmbâcsit sau de strigător şi
insinuant lipseşte cu desăvârşire”47.

Pe lângă faptul că „în popor găsim mai nealterate caracterele
rasei”, „poporul este şi astăzi cel mai de seamă artist al nostru”48.
La rândul ei, poezia noastră populară se distinge de aceea a
popoarelor înconjurătoare prin „predilecţia poetului popular român pentru anumite forme de expresie, în setea de cea mai deplină
claritate, caracteristică popoarelor romane”49. Sunt formulări pe
care le întâlnim şi astăzi în studiile de specialitate ce apar la noi
sau peste hotare. O altă trăsătură definitorie a literaturii noastre
populare şi culte asupra căreia Sextil Puşcariu insistă în mod special este lirismul ei pronunţat. Aptitudinile lirice ale poporului român se manifestă „chiar şi atunci când povesteşte sau descrie”50,
iar „filosofia simplă şi senină” ce îşi are sursa în firea „armonică” a
creatorilor şi în „experienţa cu care viaţa a îmbogăţit pe ţăranul
român”, alături de lipsa „predispoziţiei pentru misticism”51 şi de
puternicul sentiment al naturii, vin să completeze particularităţile
literaturii populare româneşti, care, ca şi limba, „este o dovadă puternică despre unitatea sufletească a neamului nostru”52.
Cum vedem, Puşcariu încearcă să surprindă note specifice ale
creaţiei noastre populare în raport cu acelea ale popoarelor ce ne
Ce e românesc în literatura noastră?, p. 99.
Literatura română, p. 7.
48 Ce e românesc în literatura noastră?, p. 99.
49 Antologie română, p. 4.
50 Ibid., p. 2.
51 Ibid., p. 4.
52 Ibid.
46
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înconjoară. Dându-şi seama de însemnătatea, dar şi de dificultatea
întreprinderii, el este preocupat de formarea unor specialişti care să
cerceteze amănunţit şi cu rigoarea ştiinţifică necesară această problemă. Felicitându-l pe Ion Muşlea pentru studiul său Le cheval merveilleux… se opreşte asupra importanţei, dar şi a dificultăţilor pe
care le ridică cercetările comparate în folcloristică, îndemnându-l să
studieze „ceva limbi slave de sud (şi ceva ruseşte), apoi neogreaca şi
albaneza”, pentru că „fără ele va fi greu să faci folclor comparat”53.
Sextil Puşcariu s-a dovedit a fi sensibil la valorile estetice ale
folclorului, pe care le-a subliniat în repetate rânduri, atât în aprecierile generale ce le-a făcut, cât şi în analiza unor creaţii. Invocând
părerile criticilor, afirmă că poezia populară ascunde „nenumărate
comori” şi că ea a atins culmi estetice, „pe care poeţii noştri culţi
arareori au umblat”54.
Dintre creaţiile folclorice româneşti Puşcariu a acordat o
atenţie specială baladelor Meşterul Manole şi Mioriţa. În interpretarea celei dintâi „iubitorul de ştiinţă şi de legende” — cum îl
numea Lucian Blaga dedicându-i drama sa inspirată din balada
populară — merge pe urmele acestuia, subliniind astfel esenţa
creaţiei55. Este vrednică de relevat interpretarea Mioriţei. Pentru
eroul baladei, spune el, moartea nu reprezintă „o simplă alunecare
din farmecul vieţii în liniştea eternă, ci ea rupe în mod dureros
legături intime cu cele pământeşti”56, ceea ce ne aduce aminte de
interpretarea lui D. Caracostea.
Subliniind caracterul liric al baladei, Puşcariu notează că
sâmburele ei epic
„devine o operă de artă abia atunci când poetul popular îşi dă
prisosul sufletului său românesc, spre a exprima raportul de intimitate dintre cioban şi mioriţa lui, când din simplele versuri ale artistului anonim se desface maiestatea morţii în cadrul naturii întregi sau
tremură delicateţea iubirii filiale”57.

Evident, unele din consideraţiile făcute de Puşcariu pe marginea folclorului sunt depăşite astăzi. Ele trebuie privite prin prisma
Scrisoare din 8 martie 1925.
Antologie română, p. 1.
55 Ibid., p. 3.
56 Ibid., p. 2.
57 Istoria literaturii române, p. 55–56.
53
54
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epocii în care au fost formulate şi propagate de cărturarul nostru şi
totodată ţinând seama de obiectivele pe care le urmărea. Sextil
Puşcariu a fost altfel deplin conştient de însemnătatea culturii populare şi a studierii ei, şi dacă n-a avut răgazul să facă el însuşi investigaţii aprofundate şi perseverente în acest domeniu, s-a străduit să-i
stimuleze pe alţii şi să creeze în acelaşi timp cadrul şi condiţiile necesare cercetării. Meritele de căpetenie ce-i revin privesc chiar procesul de instituţionalizare al cercetărilor în acest domeniu.
(„Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei”, IX, 1977, p. 385–395; reprodus după
Dumitru Pop, Studii de istoria folcloristicii româneşti, Baia Mare, Editura Umbria, 1997,
p. 185–195)

ROMULUS TODORAN

SEXTIL PUŞCARIU
(LA CENTENARUL NAŞTERII SALE)

Lingvist şi filolog, istoric şi critic literar, S. Puşcariu, din tinereţe, s-a afirmat ca o mare forţă intelectuală. Trăind într-o epocă
frământată a istoriei noastre, el a participat cu întreaga lui capacitate la pregătirea şi înfăptuirea idealului de veacuri al poporului
român: dezrobirea naţională şi unirea tuturor românilor într-un
stat independent. Aspiraţiile românilor spre o cultură modernă au
găsit în el un sprijinitor conştient, cu vorba şi cu fapta. În condiţiile
României întregite, strădaniile sale au urmărit dovedirea virtuţilor
spirituale ale poporului român şi afirmarea lor, pe plan naţional şi
internaţional, în ştiinţă şi cultură.
Sextil Puşcariu aparţine tinerei generaţii de lingvişti de la
sfârşitul veacului trecut, care, prin activitatea ei, a dominat lingvistica românească în primele patru decenii ale secolului nostru.
Ea a desţelenit câmpul, în cea mai mare parte necultivat, al studiului limbii române. Ei îi datorăm cercetarea sistematică şi ştiinţifică
a istoriei limbii noastre sub diverse aspecte, explorarea dialectelor
şi a graiurilor populare, studierea şi publicarea unor texte vechi.
Ea şi-a câştigat merite nepieritoare prin realizarea unor lucrări fundamentale pentru studiul limbii române, prin organizarea activităţii lingvistice şi filologice din ţara noastră, precum şi a învăţământului filologic, întemeind cele dintâi institute şi publicaţii
periodice cu profil lingvistic şi filologic. Această generaţie a pus
bazele lingvisticii şi filologiei române moderne. În rândurile ei,
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alături de Al. Philippide, O. Densusianu, I-A. Candrea ş.a., Sextil
Puşcariu ocupă un loc de frunte.
Învăţatul român a avut norocul să se bucure de condiţii
deosebit de favorabile formaţiei sale ştiinţifice. Studiază la Liceul
român din Braşov, apoi la cel german, iar studiile superioare şi le
face, ca şi alţi români, la Universitatea din Leipzig, unde profesorul G. Weigand întemeiase, cu sprijinul statului român, un
institut de limba română. Anii petrecuţi la Leipzig, puternic centru
lingvistic pe atunci, sunt hotărâtori în formaţia sa ştiinţifică, desfăşurată, cel puţin la început, sub dominaţia concepţiilor neogramatice. Aici îşi începe activitatea de cercetare în domeniul lingvisticii.
Obţine titlul de doctor (în 1899) cu teza Die rumänischen Diminutivsuffixe. Cu o bursă, îşi continuă specializarea la Paris, timp de
doi ani. Alţi doi ani, îşi desăvârşeşte studiile sale de romanistică la
Viena, pregătindu-şi docenţa în filologie romanică, pe lângă
marele romanist W. Meyer-Lübke, pe care o trece, cu un strălucit
succes, în 1904, cu teza Lateinisches ti und ki im Rumänischen,
Italianischen und Sardischen (Leipzig, 1904). În acelaşi an, deschide
la Viena, cu ajutorul profesorului său, un seminar de limba română. În 1906, ajunge profesor la Catedra de limba şi literatura
română de la Universitatea germană din Cernăuţi. Alegerea sa, în
1914, ca membru activ al Academiei Române, consacră meritele
sale în activitatea ştiinţifică. Odată cu înfiinţarea Universităţii româneşti din Cluj, se transferă la această universitate, îndeplinind
în primul an al existenţei ei şi funcţia de rector. Întemeiază, în
acelaşi an, pe lângă catedra sa, Muzeul Limbii Române. Reîntors,
la vârsta de 42 de ani, în plină maturitate, în Transilvania pe care o
părăsise în tinereţe, S. Puşcariu şi-a dezvoltat la Cluj cea mai de
valoare şi cea mai mare parte a activităţii sale, în perioada interbelică. A avut satisfacţia de a crea după Primul Război Mondial un
nou centru lingvistic, care avea să devină în curând cel mai prestigios în ţara noastră. Încheindu-şi activitatea ştiinţifică prin definitivarea celui de-al doilea volum al lucrării sale de sinteză, Limba
română, ultimii ani ai vieţii şi i-a consacrat memoriilor, din care au
apărut postum, până în prezent, Călare pe două veacuri (Bucureşti,
1968) şi Braşovul de altădată (Cluj-Napoca, 1977).
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Sextil Puşcariu a îmbinat în mod strălucitor o excelentă pregătire ştiinţifică în domeniul lingvisticii generale, al romanisticii şi
al slavisticii cu o metodă riguroasă de cercetare. Aceste calităţi
sunt dominate de un real talent, în manifestarea căruia intuiţia şi
simţul măsurii se găseau într-un statornic echilibru. Prodigioasa sa
activitate lingvistică, filologică, literară şi culturală, de-a lungul
celor 45 de ani de muncă pe tărâmul ştiinţei şi al culturii, face dovada multilateralităţii preocupărilor sale. Putem să spunem că nu
există domeniu al lingvisticii româneşti, de la fonetică şi până la
stilistică şi onomastică, care să nu-l fi preocupat într-un fel sau
altul, pe marele lingvist. Desigur, în unele domenii a lucrat mai
mult decât în altele şi cu rezultate mai substanţiale. Cele mai importante contribuţii ale sale aparţin lexicografiei şi lexicologiei, istoriei
limbii române, dialectologiei şi foneticii şi fonologiei limbii române. Imaginea de ansamblu a personalităţii eruditului lingvist,
pe care încercăm s-o conturăm aici, într-un spaţiu limitat, va reieşi
mai cu seamă din expunerea activităţii sale în aceste domenii.
În complexul activităţii lui S. Puşcariu, lexicografia ocupă un
loc central. De-a lungul a aproape patru decenii, el a consacrat, cu
stăruinţă şi pasiune, cei mai rodnici ani ai activităţii sale elaborării
unor lucrări lexicografice de primă importanţă pentru istoria
limbii noastre şi pentru cunoaşterea aprofundată a lexicului românesc.
La începutul secolului nostru, lexicografia românească, cu
toate rezultatele înregistrate, era încă deficitară. Lingvistica română
nu dispunea, la acea dată, de lucrări lexicografice care să sintetizeze
rezultatele cercetărilor etimologice de până atunci şi care să valorifice, la nivelul ştiinţei contemporane, elementul latin al lexicului
românesc în totalitatea lui. Lipsea de asemenea un dicţionar general
al limbii române, care să cuprindă întreg tezaurul lexical al limbii
noastre, elaborat după principii ştiinţifice moderne. La astfel de
lucrări lexicografice s-a angajat S. Puşcariu, cu energiile şi elanul
tinereţii, când se găsea încă la începutul carierei sale.
La Viena fiind, după ce îi apăruseră mai multe lucrări şi
studii etimologice, la sugestia lui W. Meyer-Lübke, elaborează şi
publică Etymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache.
Lateiniches Element (Heidelberg, 1905), care îl face cunoscut în lingvistica romanică. Dicţionarul menţionat cuprinde 1 947 de cuvinte
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de origine latină. Pe lângă indicarea etimonului latinesc, în dicţionar sunt date corespondenţele romanice ale cuvintelor şi cele din
dialectele româneşti suddunărene. Pentru prima oară este strâns la
un loc lexicul de origine latină al limbii noastre. Editat într-o limbă
de circulaţie, dicţionarul etimologic al lui Puşcariu a permis pătrunderea limbii române în studiile de romanistică. Lucrarea,
apreciată elogios la timpul său de romanişti de seamă, e în unele
privinţe depăşită astăzi, prin progresele făcute — în parte datorate
chiar autorului — în cercetările etimologice. Cu toate acestea, ea se
consultă şi astăzi cu folos, nefiind până acum o altă lucrare mai
bună, care să înfăţişeze în întregime elementul lexical latin.
Dobândind un prestigiu binemeritat în urma lucrărilor
publicate şi mai ales a dicţionarului etimologic, lui S. Puşcariu i se
solicită de către Academie redactarea dicţionarului general al
limbii române, după încercările neizbutite ale lui A. T. Laurian şi
I. C. Massim, B. P. Hasdeu şi Al. Philippide pentru alcătuirea unei
astfel de lucrări.
În istoria lungă şi interesantă a dicţionarului academic,
S. Puşcariu reprezintă momentul cel mai important, nu numai fiindcă a închinat acestei opere de mari proporţii şi de interes naţional 34 de ani de muncă asiduă, dar mai ales pentru că a pus la
baza lucrării o concepţie lexicografică modernă, care se oglindeşte
în structura şi documentarea lucrării şi în tehnica de lucru.
Conceput ca un dicţionar-tezaur al limbii române, DA nu putea fi
decât unul de un tip complex. Este în primul rând istoric: cuvintele
sunt tratate în dezvoltarea lor semantică, aşa încât, cum a arătat
Puşcariu, „fiecare articol de dicţionar devine astfel biografia unui
cuvânt”1. Dar este istoric şi deoarece cuprinde cuvintele învechite
şi dispărute din limba curentă. Este, totodată, şi etimologic: în el se
indică şi se discută originea cuvintelor, completându-se în felul
acesta istoria lor. Fiindcă în definirea sensurilor cuvintelor se face
uz de sinonime, este şi sinonimic. Dacă ţinem seama că DA cuprinde şi lexicul regional, putem considera că este, în acelaşi timp,
şi dialectal. O asemenea lucrare lexicografică ar fi fost util să fie şi
normativă. Acest deziderat, considerat imperios la data începerii lucrării, nu a putut fi respectat decât într-o anumită măsură. Punctul
1 S. Puşcariu, Dicţionarul Academiei, Bucureşti, 1926, p. 11 (Extras din
Academia Română, Memoriile secţiunii literare, Seria III, Tomul III, Mem. 7).
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de vedere al unor academii străine de a impune cu stricteţe caracterul normativ dicţionarelor lor academice i se părea lui S. Puşcariu
„rigid şi aristocratic”. Concepţiile sale asupra unui dicţionar ştiinţific erau în discordanţă cu un asemenea punct de vedere, fiindcă
„nu se potriveşte cu referinţele de la noi, unde limba literară se
îmbogăţeşte şi se împrospătează necontenit cu cuvintele şi construcţiile pline de farmec şi de colorare ale graiului popular”2.
Preluând fişierul de la predecesori, S. Puşcariu şi-a dat seama
că documentarea dicţionarului trebuie lărgită în mai multe direcţii.
A pus astfel la o contribuţie mai mare textele vechi şi documentele
istorice, a înmulţit citatele din operele scriitorilor, ajungând până la
cele mai noi, a utilizat lucrări pentru terminologia ştiinţifică din
diverse epoci, a acordat atenţie limbajului administrativ-juridic şi,
mai târziu, pentru reflectarea limbii comune uzuale, a scos material
lexical din ziare. Amplificarea surselor de documentare s-a făcut
mai ales în privinţa lexicului dialectal. El are convingerea că
„adevărata comoară lexicală nu se află în niciun fel de scrieri, ci ea
zace în limba vorbită de popor”. De aceea, „un dicţionar al limbii
române va putea deci numai atunci să se apropie de desăvârşire,
când va cuprinde şi acest material”3. Pe lângă ceea ce cercetările
dialectale efectuate până atunci i-au putut oferi, folosind experienţa
lui Hasdeu, S. Puşcariu s-a gândit la trimiterea unor chestionare
pentru adunarea terminologiei populare, ceea ce a şi făcut în cadrul
Muzeului Limbii Române.
Din nefericire pentru lingvistica românească, pentru ştiinţa şi
cultura noastră, S. Puşcariu, cu colaboratorii săi, n-a putut duce la
capăt această monumentală lucrare, din cauza războiului şi a greutăţilor materiale. Din 1906 până în 1940, timp în care a condus efectiv lucrările, sub redacţia sa s-a elaborat aproximativ jumătate din
dicţionar, publicându-se ceva mai puţin (literele A–C, D, (de), F–L
(lojniţă)). Cele circa 3 250 de pagini tipărite, însumând aproximativ
6 500 de coloane, constituie incontestabil o realizare remarcabilă.
Dacă S. Puşcariu n-a avut satisfacţia de a-şi vedea publicat în întregime dicţionarul în care a investit un atât de mare volum de muncă;
Ibidem, p. 10–11
S. Puşcariu, Introducere la Dicţionarul limbii române, I, partea I, A–B,
Bucureşti, 1913, p. X.
2
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a avut, în schimb, mulţumirea de a fi dat o lucrare de calitate superioară. Tocmai de aceea DA este continuat, în condiţii noi, cu normele
tehnice lexicografice îmbunătăţite, cu fişierul îmbogăţit, de o „pleiadă
de tineri cercetători pregătiţi şi devotaţi”4, pe care o visa conducătorul
lucrării în 1926.
Preocupările lexicologice ale lui S. Puşcariu datează din tinereţe. În „Convorbiri literare” şi în ZRPh a publicat numeroase etimologii, explicând mai cu seamă cuvintele din fondul latin al vocabularului românesc. Mai târziu, ele sunt stimulate de redactarea
DA. Paginile „Dacoromaniei” cuprind, volum după volum, multe
etimologii semnate de Puşcariu. Aplicând o metodă riguroasă, profesorul clujean a manifestat prudenţă în afirmarea propriilor sale rezultate şi o atitudine concesivă faţă de explicaţiile altora.
„Dacă din o sută de etimologii pe care le-am publicat în cursul
anilor — afirmă Puşcariu — rămân cincizeci, sunt mulţumit şi nu regret că cealaltă jumătate e greşită. De cele mai multe ori greşeala mea
a servit altuia să descopere altă soluţie mai bună”5.

S. Puşcariu a adus şi alte contribuţii în domeniul lexicologiei
române. A studiat onomatopeele din limba română, stabilind trăsăturile lor caracteristice, urmărind constituirea lor şi punând în
evidenţă rolul pe care îl au în dezvoltarea vocabularului românesc6. Pe baza materialului lexicografic care i-a trecut prin mână, el
relevă mai multe aspecte din evoluţia semantică a cuvintelor
româneşti: schimbarea sensului prin ridicarea unei note secundare
la rangul de notă principală, contagiunea semantică, influenţa sensului opus, schimbări semantice datorate unor asocieri de idei
produse de cuvinte cu formă asemănătoare, schimbări semantice
prin interpretarea subiectivă dată cuvântului de ascultător, golirea
de sens a unor cuvinte prin gramaticalizare, factorul social în evoluţia semantică a cuvintelor ş.a.7.
4

Idem, Dicţionarul Academiei, p. 25.
Puşcariu 1968, p. 45.
6 Vezi idem, Despre onomatopee în limba română, în DR, I, pe 75–108; republicat în limba franceză în idem, Études de linguistique roumaine, Cluj–Bucureşti,
Imprimeria Naţională, 1937, p. 319–351; vezi şi idem, Cercetări şi studii, Bucureşti,
Editura Minerva, 1974, p. 171–195.
7 Vezi idem, Din perspectiva Dicţionarului (II), Cluj, 1922, republicat în idem,
Études…, p. 352–405 (în limba franceză) şi idem, Cercetări…, p. 196–231.
5
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S. Puşcariu a fost preocupat îndeaproape de cercetarea derivaţiei româneşti. În mai multe studii8, publicate de-a lungul anilor,
pe baza unui mare număr de exemple, s-a ocupat de funcţiile şi
originea sufixelor diminutive şi de problema nouă şi interesantă a
derivării de la tema pluralului. Numeroase probleme de derivaţie
au fost rezolvate în DA.
În ansamblul activităţii lingvistice a lui S. Puşcariu, istoria
limbii române constituie o componentă dominantă şi mereu prezentă în lucrările sale. Trebuie să menţionăm că el nu a scris o
istorie sistematică a limbii române, nici o gramatică istorică a
acestei limbi. Din mulţimea de probleme tratate în lucrări, studii,
articole, note pe „marginea cărţilor” şi recenzii, se poate reconstitui concepţia lui asupra problemelor fundamentale ale istoriei
limbii române, precum şi asupra unora dintre cele speciale.
Cea dintâi lucrare pe care o cităm în această direcţie este
Lateinisches ti und ki im Rumänischen, Italienischen und Sardischen
(Leipzig, 1904), în care, tratând o problemă de fonetică istorică, are
meritul de a o fi studiat comparativ cu alte limbi romanice.
Cele mai importante dintre studiile şi articolele sale, în care
S. Puşcariu dezbate probleme privitoare la istoria limbii române, au
fost adunate şi publicate în traducere franceză în volumul omagial
Études de linguistique roumaine, oferit de elevii şi colaboratorii săi cu
ocazia împlinirii vârstei de 60 de ani. Dar lucrarea care reflectă mai
fidel concepţia savantului român în problemele de istorie a limbii
noastre este Limba română (vol. I, Bucureşti, 1940, ed. II: Bucureşti,
1976; vol. II, Bucureşti, 1959, ed. II: Bucureşti, 1994).
Problemele abordate de S. Puşcariu cu privire la istoria
limbii române, de o importanţă primordială, sunt studiate din perspective noi. Ca şi O. Densusianu şi Al. Philippide, S. Puşcariu s-a
ocupat de formarea limbii şi a poporului român, construindu-şi o
concepţie proprie, valabilă, în esenţa ei, până astăzi. Premisele
etnogenezei poporului român şi, totodată, ale naşterii limbii române sunt create de cucerirea şi colonizarea peninsulei balcanice şi
a Daciei. Procesul de romanizare a fost profund şi relativ accelerat.
De aceea S. Puşcariu crede că „nu vom greşi (...) când vom admite
8 Vezi idem, Die rumänischen Diminutivisuffixe, Leipzig, 1899; vezi şi idem,
Études…, p. 297–304, 305–313; idem, Cercetări…, p. 297–302.
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că după un secol şi jumătate de dominaţie romană, Dacia Traiană,
cel puţin în regiunile în care colonizarea era intensă, era, ca limbă,
de fapt romană”9. Continuitatea daco-romană în Dacia este pentru
eruditul lingvist o certitudine. „Părăsirea” Daciei n-a însemnat o
retragere a întregii populaţii daco-romane în sudul Dunării. Evacuarea provinciei de armată şi administraţie romană „a fost una
din cauzele care au favorizat menţinerea romanismului în stânga
Dunării”10. Viaţa în Dacia, după abandonarea oficială a provinciei,
se schimbă radical. Se petrece aici un proces de rusticizare a
populaţiei orăşeneşti, care, pe plan lingvistic, duce la o rusticizare
a limbii latine. Între romanitatea de la nord de Dunăre şi cea de la
sudul fluviului s-a menţinut un contact „îndeajuns de viu pentru
ca limba română vorbită pe ambele maluri (...) să se dezvolte în
acelaşi sens”11. În elementul latin al limbii noastre, Puşcariu a găsit
argumente doveditoare pentru formarea şi persistenţa neîntreruptă a românilor în propria lor ţară.
Cu scopul mărturisit de a aduce contribuţii la rezolvarea
problemei formării limbii şi a poporului român, S. Puşcariu, aplicând metoda comparativ-istorică dialectelor româneşti, în Zur
Rekonstruktion des Urrumänischen12 (publicat în 1910), a reconstituit
elemente ale limbii române în etapa anterioară formării dialectelor,
pe care o numeşte străromână. Unitatea remarcabilă a limbii române a dus la concluzia, desprinsă de unii învăţaţi, că teritoriul de
formare a limbii şi a poporului român trebuie să fi fost restrâns şi e
fixat în sudul Dunării. S. Puşcariu a arătat pentru prima oară, în
studiul citat, că unitatea etnolingvistică, în epoca străromână, a
fost relativă. Din existenţa trăsăturilor dialectale ale străromânei
decurge o concluzie importantă: necesitatea de a admite un teritoriu întins de formare a limbii şi a poporului român. Acest teritoriu coincide cu ţinuturile romanizate de la nord şi sud de Dunăre,
unde în primele secole ale celui dintâi mileniu al erei noastre a
existat o populaţie latinofonă.
Idem, Limba română, I, 1940, p. 327.
Ibidem, p. 329.
11 Ibidem, p. 338.
12 Republicat în limba franceză, în idem, Études…, p. 64–120, şi, în româneşte, în
idem, Cercetări…, p. 57–101.
9
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Preocupat de reconstituirea străromânei şi fixării teritoriului
pe care s-a vorbit, S. Puşcariu ne-a dat o teorie proprie cu privire la
formarea dialectelor româneşti. Pe teritoriul vast de formare a limbii
române şi, în acelaşi timp străromân, luând în considerare câteva
fenomene fonetice, caracteristice numai elementului latin, el
distinge mai multe grupuri de români: românii răsăriteni, în partea
de nord-est, din care provin aromânii şi meglenoromânii, şi românii
apuseni, în partea de nord a Peninsulei Balcanice, din care se trag
istroromânii. Aceştia au avut legături mai strânse cu dacoromânii,
urmaşii populaţiei romanice din nordul Dunării. Aromânii, meglenoromânii şi istroromânii sunt, în concepţia lui Puşcariu, urmaşii
romanităţii suddunărene, iar dacoromânii, ai romanităţii norddunărene. Contribuţiile savantului român la rezolvarea problemei
formării limbii şi a poporului nostru, la stabilirea limbii române
comune şi la cunoaşterea originii dialectelor româneşti se remarcă
prin originalitate, prin bogăţia ideilor şi prin ingeniozitatea argumentării. Unanim sau parţial acceptate, tezele sale se înscriu
printre cuceririle de seamă ale lingvisticii noastre.
S. Puşcariu, la date diferite, a stăruit asupra romanităţii
limbii române, străduindu-se a o dovedi cu argumente ştiinţifice.
El are meritul de a fi reliefat caracterul romanic al structurii gramaticale româneşti, al morfemelor în primul rând. Mai uşor i-a
fost să pună în lumină romanitatea lexicului românesc. Pornind de
la teoria circulaţiei cuvintelor, a lui B. P. Hasdeu, a făcut câteva
sondaje relative la frecvenţa cuvintelor în diverse texte literare româneşti şi a stabilit în procente marea frecvenţă a cuvintelor latine, care,
în general, exprimă noţiuni fundamentale. Pentru întărirea concluziilor sale, S. Puşcariu aplică aceleaşi metode unui material lingvistic francez. Identitatea dintre cele două limbi, în privinţa frecvenţei
elementului latin, este surprinzătoare.
Examinată în comparaţie cu celelalte limbi romanice, mai
ales sub raportul specificităţii ei, savantul român fixează limbii
române locul printre limbile „surori”13. În cadrul limbilor neolatine, româna este mai apropiată de italiană, dalmată şi sardă. Con13 Vezi idem, Locul limbii române între limbile romanice. Discurs rostit la 11
iunie 1920 în şedinţa solemnă de ~, cu răspuns de Ioan Bianu, Bucureşti, 1920, republicat
în idem, Études…, p. 3–54, şi în idem, Cercetări…, p. 133–169.
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cordanţele cu aceste limbi sunt explicate prin raportarea la unele
fapte de natură istorică. S. Puşcariu subliniază încă un lucru important: caracterul conservator şi popular al elementului latin din
limba română. În Orientul romanic, limba română s-a dezvoltat
izolată de celelalte limbi neolatine şi neinfluenţată de latina literară. „Astfel s-a putut întâmpla — afirmă Puşcariu — ca, între
toate limbile romanice, limba română să fie cea mai latină”14.
Lingvistul clujean a fost preocupat de elementul autohton
traco-geto-dac din limba română. Neatestarea limbii strămoşilor
noştri daci nu l-a dezarmat. El găseşte un sprijin în rezolvarea
problemei, ca şi alţi lingvişti, în limba albaneză. Cuvintele comune
cu această limbă sunt examinate cu atenţie şi sunt considerate
moştenite din substratul traco-dac acelea care prezintă schimbări
fonetice caracteristice elementelor latine şi care au sensuri deosebite în cele două limbi.
S. Puşcariu a făcut observaţii interesante şi întotdeauna utile
asupra elementelor străine pătrunse în limba noastră. O expunere
sintetică a problemei o găsim în primul volum al lucrării sale
Limba română (p. 256–318). Autorul, cu o rară pricepere, selectează
materialul şi relevă aspectele esenţiale, care îi permit cititorului să
fixeze locul influenţelor străine în ansamblul limbii române.
Trebuie să remarcăm în plus că, tratând problema limbii române
în contact cu alte limbi, S. Puşcariu nu a avut idei preconcepute. Şi
în acest caz, ca şi în altele, s-a menţinut pe linia obiectivităţii
ştiinţifice, pe care omul de ştiinţă, după convingerea lui, nu trebuie
să o părăsească.
În domeniul istoriei limbii române literare, cele mai importante contribuţii le-a adus S. Puşcariu prin studiul neologismelor15.
Confruntat cu problema neologismelor ca redactor al DA, la început
a fost mai rezervat faţă de cuvintele noi intrate pe calea culturii, dar
mai apoi a arătat tot mai multă înţelegere faţă de ele, văzând în
pătrunderea lor în limbă un mijloc important şi necesar pentru
îmbogăţirea vocabularului limbii noastre. Criteriul cel mai sigur
Idem, Limba română, I, p. 349.
Vezi idem, Introducere la Dicţionarul limbii române (al Academiei), I, p. XIX–
XXII; idem, Despre neologisme, în Închinare lui N. Iorga…, Cluj, Editura Institutului de
Istorie Universală, 1931, p. 345–359, republicat în idem, Limba română, I, p. 364–415.
14
15
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pentru acceptarea neologismelor îl constituie uzul lor în limbă,
fiindcă „numai timpul poate consacra sau îngropa o vorbă”16.
În contribuţiile sale, pe lângă utile observaţii de ordin teoretic, se găseşte o remarcabilă prezentare istorică a neologismelor
din limba română, începând cu secolul al XVIII-lea şi până în
timpul său. Sursele neologismelor, raportul lor cu termenii tehnici,
adaptarea neologismelor şi funcţiile lor stilistice sunt alte aspecte
ale problemei de care s-a ocupat S. Puşcariu. Învăţatul român a
făcut constatarea, devenită astăzi comună, că prin introducerea
masivă a elementelor neologice de provenienţă latină sau romanică s-a produs un proces de reromanizare a limbii române.
În directă legătură cu interesul lui S. Puşcariu pentru limba
literară sunt preocupările sale de cultivare a limbii române. Prin
numeroase articole, a semnalat, mai cu seamă în limba intelectualilor ardeleni după Unire, latinisme, germanisme şi alte elemente neliterare, contribuind la difuzarea unor cunoştinţe asupra
limbii române, în general, şi asupra limbii noastre literare, în special, în masele largi de vorbitori.
O atenţie deosebită a acordat ortografiei încă din anii tinereţii. În 1904, se declară un aderent fără rezerve al fonetismului:
scrierea trebuie să fie „o fotografie a pronunţării”, pronunţarea
trebuie uniformizată, iar „ca normă nu se poate lua decât limba
literară”17. Mai târziu, Puşcariu ridică problema necesităţii revizuirii ortografiei din 1904, făcând Academiei, în mai multe rânduri,
propuneri în acest sens. Proiectul, alcătuit de lingvistul clujean, a
stat la baza ortografiei adoptate de forul academic din 1932, ale
cărei norme au fost îmbunătăţite cu douăzeci de ani în urmă. Alcătuind, în colaborare cu T. Naum, un îndreptar ortografic (şi ortoepic)18, autorii au pus la îndemâna diverselor categorii de intelectuali şi a tineretului şcolar o lucrare de reală utilitate practică şi au
contribuit astfel la consolidarea normelor literare şi, implicit, la
desăvârşirea unităţii limbii literare naţionale.
16

Vezi idem, Introducere la Dicţionarul limbii române…, p. XXII.
Idem, Ortografia revizuită a Academiei Române, în „Convorbiri literare”, 38,
1904, nr. 11, p. 973; idem, Cercetări…, p. 10; vezi şi R. Todoran, S. Puşcariu şi limba
literară, în CL, XIX, 1974, nr. 1, p. 50–52.
18 S. Puşcariu şi T. Naum, Îndreptar şi vocabular ortografic după noua ortografie
oficială pentru uzul învăţământului de toate gradele, Bucureşti, 1932; lucrarea a cunoscut
cinci ediţii.
17
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Merite dintre cele mai de seamă şi-a câştigat S. Puşcariu prin
activitatea sa din domeniul dialectologiei. Cercetările dialectale le
începe încă în anii studenţiei, sub îndrumarea lui G. Weigand.
Lucrarea care îl consacră printre dialectologii români de frunte
este monografia sa asupra istroromânilor şi a dialectului istroromân, Studii istroromâne (în trei volume)19, monumentală prin proporţiile sale şi prin erudiţia concentrată în paginile ei. În descrierea
amănunţită a structurii dialectului român din Istria, autorul
îmbină sincronia cu diacronia. Studiul comparativ cu celelalte dialecte îi permite să fixeze locul istroromânei în cadrul limbii române. Lucrarea lui S. Puşcariu asupra istroromânilor şi dialectului
lor rămâne o lucrare fundamentală a lingvisticii româneşti.
Lingvistica românească se mândreşte şi astăzi cu Atlasul
lingvistic român, realizat de Sever Pop şi Emil Petrovici, autorii
celor două părţi ale sale. Această operă, cea mai importantă din
dialectologia română, capitală pentru studierea structurii limbii
române, de un interes ştiinţific naţional şi internaţional, este legată
deopotrivă de numele lui S. Puşcariu. Acesta este iniţiatorul, animatorul şi îndrumătorul lucrării, cum însuşi îşi defineşte rolul,
recunoscând calitatea de autori celor doi anchetatori20. Ideea unui
atlas lingvistic român a avut-o Puşcariu chiar de la întemeierea
Muzeului Limbii Române (în 1919). Lucrările pregătitoare au durat
zece ani, timp în care S. Puşcariu s-a îngrijit de specializarea unui
cadru în metodologia geografiei lingvistice (S. Pop), s-a informat el
însuşi despre celelalte atlase lingvistice romanice, în curs de
elaborare, s-a sfătuit cu cei doi anchetatori asupra principiilor metodologice care urmau a fi aplicate (cu privire la chestionare, alegerea localităţilor şi informatorilor, sistemul de transcriere etc.) şi,
ceea ce nu e deloc de neglijat, a adunat fondurile necesare realizării lucrării. Cel care a iniţiat lucrarea, care a avut grijă de a forma şi
recruta cadrele, care a contribuit la stabilirea principiilor meto19 Lucrarea este scrisă în colaborare cu A. Belulovici şi M. Bartoli. Dacă vom ţine
seama de faptul că volumul al doilea, cel mai important şi cel mai extins, este în întregime
elaborate de lingvistul român, dacă avem în vedere că A. Belulovici a servit mai mult ca
informator lingvistic şi dacă luăm în considerare că M. Bartoli i-a pus la dispoziţie un
material brut, o mică parte din volumul al treilea, vom putea aprecia mai judicios meritele
lui Puşcariu la întocmirea acestei monografii.
20 Vezi S. Puşcariu, Introducere la Atlasul lingvistic roman, I, vol. 1, p. 13.

CTITORUL

193

dologice aplicate şi care a asigurat baza materială a devenit conducătorul acestei opere. În această calitate, s-a îngrijit de unitatea
lucrării, constituită din două părţi, de fapt două atlase lingvistice
complementare, şi a hotărât formatul şi modalităţile de publicare a
materialului. Graţie savantului român şi celor doi anchetatori ai
Atlasului (S. Pop şi E. Petrovici), România se înscrie printre primele ţări din lume şi printre primele ţări romanice care au alcătuit
asemenea lucrări, de mari proporţii şi de o importanţă excepţională, ştiinţifică şi documentară. Prin inovaţiile sale, Atlasul lingvistic român a îmbogăţit metodologia geografiei lingvistice. De
aceea se bucură de o preţuire unanimă din partea lingviştilor şi, în
multe privinţe, e luat de model.
De-a lungul anilor de cercetare ştiinţifică, S. Puşcariu s-a
ocupat adesea de probleme de fonetică şi, spre sfârşitul carierei sale,
şi de probleme de fonologie. Volumul II din ultima sa lucrare
lingvistică, Limba română, apărut postum (în 1959), sintetizează
contribuţiile lingvistului român în aceste domenii, care tind să se
închege într-o concepţie proprie.
Fonetica constituie, după aprecierea lui S. Puşcariu, o ramură importantă a lingvisticii. Fiziologia sunetelor explică evoluţia
lor şi diferenţierile fonetice de la o regiune la alta. Studiul sunetelor „dă răspunsuri şi lingvistului care caută să pătrundă tainele
graiului omenesc şi să desluşească tendinţele generale ce stau la
temelia felului nostru de a ne exprima”21.
În volumul amintit găsim o amplă prezentare a foneticii limbii
române, din care nu lipsesc trăsăturile specifice ale sistemului fonetic
românesc. Abundenţa exemplelor şi bogăţia ideilor, pe de-o parte, şi
maniera organizării materialului, pe de altă parte, ne îndreptăţesc
să-l considerăm pe Puşcariu printre foneticienii români de seamă.
Am putea adăuga în plus că lucrarea sa, mai sus citată, prezintă cea
dintâi descriere de ansamblu a sistemului fonetic românesc.
S-a subliniat, în repetate rânduri, spiritul receptiv al lui S.
Puşcariu faţă de înnoirile aduse de dezvoltarea lingvisticii. Această
trăsătură nu se observă atât de bine în niciun domeniu ca în acela
al foneticii şi al fonologiei. El recunoaşte meritele incontestabile ale
neogramaticilor.
21

Idem, Limba română, II, p. 4.
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„Descoperirea legilor fonetice — afirmă Puşcariu — a pus studiul lingvistic pe baze ştiinţifice solide, eliminând diletantismul şi impresionismul în materie de etimologie”22.

Pe baza legilor fonetice s-au putut studia morfologia istorică şi
originea cuvintelor. Se poate spune că întreaga istorie a limbii este
tributară legilor fonetice. Încă din 1910, S. Puşcariu se alătura acelora care fac rezerve şi formulează critici faţă de concepţiile neogramatice. Mai târziu, a încercat să arate insuficienţa concepţiilor şi
metodelor neogramaticilor şi să suplinească lipsurile lor. Cu toate
rezultatele obţinute, „rămâneau pretutindeni, pe marele ogor desţelenit de neogramatici — afirmă Puşcariu —, bucăţi de pământ pietros, în care plugul lor în zadar încerca să pătrundă”23. Neajunsurile
neogramaticilor constau, după lingvistul clujean, atât în principiile
lor lingvistice, cât şi în metoda de cercetare. El nu-şi îndreaptă ascuţişul criticii împotriva legilor fonetice, ci împotriva modului cum
sunt concepute. Metodele de investigaţie trebuiau desăvârşite.
Pe măsură ce îşi primeneşte cunoştinţele cu noile cuceriri ale
ştiinţei limbii, în special prin acelea venite de la Cercul lingvistic de
la Praga, concepţiile lingvistice ale lui S. Puşcariu se schimbă şi se
îmbogăţesc. În mai multe studii ale sale24, el încearcă o aplicare a
ideilor lingviştilor praghezi la limba română, nu arareori îmbogăţind prin observaţiile sale expunerile teoretice de la care porneşte.
Astfel, el discută conceptul de fonem, introduce, într-o concepţie
nouă, originală, pe cel de fonocinem („sunetul în mişcare”, atât în
timp, cât şi în spaţiu), analizează obiectul şi metodele fonologice,
studiază aspecte ale sistemului fonetic şi fonologic, se ocupă de
morfonologie, operează cu opoziţii (contraste) şi alternanţe, vorbeşte de organizarea limbii, de simetrie şi dezechilibru în limbă, de interdependenţa fenomenelor lingvistice, de economia limbii, de
emiţător, receptor şi mesaj etc. Însuşindu-şi critic şi într-un mod personal concepţia funcţională a Cercului lingvistic de la Praga, S.
Puşcariu este cel dintâi lingvist român (şi singurul din generaţia lui)
care a încercat să aplice creator metodele structuraliste în cercetarea
limbii române. Dacă lingvistica modernă începe cu structuralismul
22

Ibidem, II, p. 288.
Idem, Despre legile fonologice, în DR, II, p. 23.
24 Vezi expunerea de ansamblu în idem, Limba română, II, p. 217 şi urm.
23
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praghez, cum se crede, în general, astăzi, atunci savantul român are
dreptul să fie considerat primul lingvist român modern.
În 1910, S. Puşcariu afirma:
„Acum mai ales, când din toate părţile i se deschid ştiinţei căi
nouă de cercetare, mi se pare că trebuie păstrat cumpătul şi să nu părăsim, în entuziasmul pentru noutatea cărărilor neumblate, drumurile
bine bătătorite şi sigure ale generaţiei trecute”25.

Acest cumpăt, pe care îl reclama la începutul strălucitei sale
cariere ştiinţifice, l-a păstrat toată viaţa. Însuşindu-şi ideile noi pe
parcursul dezvoltării lingvisticii, el n-a părăsit de dragul noutăţii
ceea ce constituie cuceririle acestei ştiinţe. Analiza faptelor de
limbă a făcut-o cu discernământ, a privit critic vechile şi noile
concepţii şi şi-a formulat opiniile şi concluziile cu prudenţă.
În domeniul filologiei, în sensul restrâns al termenului, S.
Puşcariu a adus puţine contribuţii. Cea mai de seamă este editarea,
împreună cu Alexe Procopovici, a Cazaniei a II-a a Diaconului
Coresi26.
O imagine de ansamblu asupra activităţii lui S. Puşcariu nu
vom putea avea decât dacă vom lua în considerare şi contribuţiile
sale de istorie şi critică literară. Ca istoric literar, S. Puşcariu, prin
preocupările sale lingvistice şi filologice, s-a apropiat mai mult de
vechea noastră cultură şi literatură. Rod al unor prelegeri populare,
Istoria literaturii române. Epoca veche (Sibiu, 1921) a rămas până astăzi
o lucrare concisă, atrăgătoare prin simplitatea, claritatea şi eleganţa
expunerii, calităţi care îi acordă un profil particular printre celelalte
lucrări de acest fel. Ediţia a doua, din 1930, aduce în plus o
bibliografie a vechii noastre culturi, sporindu-i astfel utilitatea.
S. Puşcariu s-a afirmat în critica literară prin cronicile publicate în revista „Luceafărul” asupra unor scriitori de factură sămănătoristă, ca: Şt. O. Iosif, D. Anghel, I. A. Bassarabescu,
I. Al. Brătescu-Voineşti, C. Sandu-Aldea, Z. Bârsan, O. Goga,
M. Sadoveanu, I. Agârbiceanu ş.a. Mai târziu, se ocupă de speci25 Probleme nouă în cercetările lingvistice, II, Extras din „Convorbiri literare”,
XLIV, 1910, vol. II, nr. 5, p. 537–538; vezi şi Cercetări…, p. 53.
26 Diaconul Coresi, Cartea de învăţătură, publicată de S. Puşcariu şi
Al. Procopovici, vol. I. Textul, Bucureşti, 1914.
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ficul naţional al literaturii române27, ridicându-se la teoretizări care
devansează ideile unor cercetători ai problemei de mai târziu. Cel
mai mare merit şi l-a câştigat prin justa înţelegere a poeziei lui L.
Blaga. El, de la început, a sesizat factura nouă a versurilor acestuia,
pe care le-a apreciat fără rezerve. În prezentarea poeziilor din
Poemele luminii, pe care le publică în „Glasul Bucovinei”, atrage cel
dintâi atenţia asupra originalităţii talentului marelui poet ardelean28.
S. Puşcariu s-a remarcat prin calităţile sale excepţionale de
organizator. La Cernăuţi, ca profesor de limba şi literatura română,
sub dominaţie străină, s-a găsit în fruntea celor ce au organizat
dezrobirea românilor din Bucovina. După Unire, ca prim rector al
Universităţii din Cluj, în colaborare cu „comisia universitară”, din
care făceau parte ilustre personalităţi de la celelalte instituţii similare din ţară, el a pus bazele solide ale acestei universităţi în ce priveşte structura ei, dar mai ales în privinţa recrutării cadrelor.
Dar cel mai doveditor rezultat al talentului său organizatoric
este crearea, în 1919, a Muzeului Limbii Române. În acest institut
de cercetare filologică, s-a redactat Dicţionarul limbii române (al
Academiei) şi, mai apoi, s-a elaborat Atlasul lingvistic român, s-au
iniţiat cercetări onomastice şi s-a alcătuit bibliografia periodicelor
româneşti. În jurul Muzeului, personalitatea lui S. Puşcariu, cu
prestigiul său ştiinţific, a polarizat forţele filologice clujene şi a
atras specialişti din domenii înrudite, înmănunchindu-le într-un
efort colectiv de afirmare a ştiinţei româneşti ca o societate ştiinţifică cu şedinţe de comunicări săptămânale. Rezultatele ştiinţifice
ale muzeiştilor s-au publicat în „Dacoromania”, buletinul institutului, din care, sub conducerea lui S. Puşcariu, au apărut 9 volume.
Cu sprijinul său, a luat fiinţă, în cadrul Muzeului Limbii
Române, Arhiva de Folclor a Academiei române, condusă de
I. Muşlea şi Muzeul Etnografic al Transilvaniei, întemeiat de
G. Vâlsan, cea dintâi instituţie de acest fel din ţară.
S. Puşcariu este o personalitate marcantă a ştiinţei româneşti.
Activitatea lui vastă şi valoroasă, ca şi şcoala pe care a creat-o, i-au
format un renume naţional şi internaţional, pe deplin meritat.
27

Vezi M. Popa, Sextil Puşcariu, critic şi istoric literar, în CL, XIX, 1974, nr. 1,

p. 59–61.
28

Vezi S. Puşcariu, Cercetări…, p. 551–554, 555–564.
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Munca neîntreruptă şi neobosită a întregii sale vieţi şi-a închinat-o
studierii limbii şi culturii poporului român. La o sută de ani de la
naşterea sa, opera lui se dovedeşte trainică şi folositoare, fiindcă
are atributele cercetării fundamentale. Ea îi asigură lui S. Puşcariu
un loc de frunte în cultura română.
(„Limbă şi literatură”, XXIII, 1977, p. 271–282;
reluat în Romulus Todoran, Contribuţii la studiul limbii române. Ediţie de Ion Mării şi Nicolae
Mocanu, Cluj-Napoca, Editura Clusium, 1998,
p. 265–280)

ALEXANDRU NICULESCU

SEXTIL PUŞCARIU — UN SIMBOL
AL DEMNITĂŢII TRANSILVANE

1. Spre deosebire de alţi mari lingvişti români care s-au bucurat, în timpul vieţii şi după moarte, de o egală preţuire, opera lui
Sextil Puşcariu a cunoscut o soartă variabilă. Mai întâi admirată şi
elogiată, ea a adus autorului prestigiul de a fi ales, la 29 de ani,
membru corespondent al Academiei Române, în 1906, membru titular activ, în 1914, la 37 de ani, membru al Consiliului Internaţional
Permanent al Lingviştilor (CIPL), apoi membru al Academiei
Saxone de Ştiinţe, în 1936, la 59 de ani, şi, în sfârşit, membru al
Academiei Prusiene de Ştiinţe din Berlin (al doilea român după
Dimitrie Cantemir), în 1939, la 62 de ani. În acelaşi timp, unele dintre ideile lui Sextil Puşcariu erau contestate, la Bucureşti, de lingvişti
din şcoala lui O. Densusianu şi I.-A. Candrea, iar, mai târziu, opera
sa a fost nu o dată trecută sub tăcere sau ignorată, în cursul primelor
două decenii de la moartea eminentului lingvist clujean. Puţini
cercetători ai limbii române au avut atunci curajul de a se referi la
opera lui! Printre aceştia trebuie menţionaţi Dimitrie Macrea (încă
din 1956!), Romulus Todoran şi, în sfârşit, Emil Petrovici. Ei erau
unii dintre elevii şi colaboratorii lui Sextil Puşcariu, cei cărora maestrul le adresa, de dincolo de viaţă, la sfârşitul volumului Limba
română, II. Rostirea, p. 420 (ed. Lia Puşcariu, prefaţă de Emil
Petrovici, Bucureşti, 1959), următoarele cuvinte:
„Am închinat acest volum elevilor mei. Toată viaţa m-am străduit ca lor să le dau ceea ce am putut face mai bun şi ceea ce puteam
să-i învăţ mai mult. Acum, când nu mai sunt în stare să mă ţin la
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curent cu cărţile ce apar şi să mă împrospătez cu ele, cel mai cuminte
lucru ce-l pot face este să-mi iau rămas bun de la cercetările ce m-au
pasionat atât de mult în viaţă. Astfel am mângâierea că elevii mei vor
putea profita de ceea ce le mai pot da: o pildă că, chiar renunţând,
omul poate fi încă folositor”.

2. Ceilalţi colaboratori, foarte probabil, loviţi şi ei de evenimente, sufereau în tăcere. A fost cazul lui Th. Capidan, care lucra,
la Bucureşti, la Institutul de Lingvistică (unde se „strămutaseră”
lucrările la Dicţionarul limbii române), alături de Lia Puşcariu şi de
D. Marmeliuc (Bucovina); a fost cazul lui G. Giuglea, rămas la
Cluj, al lui C. Lacea, locuind, pare-mi-se, la Braşov, al lui Silviu
Dragomir şi al altora. „Mort păstorul, risipită-i turma” se spune,
undeva, în Biblie. Muzeul Limbii Române, „Dacoromania”, creaţiile lui Sextil Puşcariu (încă din 1920), erau desfiinţate. Peste lingvistica şi istoria României, studiate şi profesate în Cluj, se aşternea oprobriul comunist.
3. Avem, astăzi, posibilitatea de a examina, în deplină libertate, opera lui Sextil Puşcariu. În ceea ce ne priveşte, am avut de
mai multe ori prilejul de a evoca însemnătatea ei: ultima oară,
într-un valoros colocviu organizat de Muzeul Judeţean Braşov, la
100 de ani de la naşterea lui, dar şi în scrieri din ţară sau din exil,
din străinătate, privind personalitatea sa ştiinţifică. Sextil Puşcariu
a fost, multă vreme, un simbol al demnităţii româneşti nesupuse de
comunism — şi astfel ne explicăm acele „Cahiers Sextil Puşcariu”
care apăreau în Occident (mai întâi, apoi în Statele Unite ale
Americii) sub îngrijirea lui Alphonse Juilland. Să nu uităm că
Sextil Puşcariu, deşi persecutat politic (D. Macrea relata [oral]
faptul că numai împrejurarea că Puşcariu era paralizat l-a salvat de
la închisoare!), nu a vrut niciodată să părăsească ţara. Invitat, în ianuarie 1948, de către familia regală (din Bran) să fie inclus printre
persoanele din suită care urmau a primi aprobarea de a părăsi
România împreună cu Regele Mihai şi cu Regina Elena, Sextil
Puşcariu a refuzat… Sextil Puşcariu se identificase cu oamenii şi cu
pământul românesc, atât în vreme de bine, cât şi în vreme de
furtună… Acesta a fost — şi a rămas până astăzi — spiritul familiei Puşcariu.
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4. Sextil Puşcariu este singurul mare lingvist român care nu a
fost generat de profesori români. Elev, la Leipzig, al lui Gustav
Weigand, cu care şi-a trecut doctoratul (după doi ani de specializare
la Paris (1899–1901), cu Gaston Paris şi A. Thomas), el intră în
contact cu W. Meyer-Lübke, sub îndrumarea căruia devine „PrivatDozent”, începându-şi, astfel, cariera universitară. Trebuie subliniat
faptul că acest tânăr român, fiu al unei familii de aprigi luptători
pentru unitatea şi independenţa poporului român din AustroUngaria, ar fi putut fi destinat să nu ajungă profesor în România.
W. Meyer-Lübke însuşi îi oferă o catedră la Fribourg (Elveţia), pe
care tânărul docent român o refuză pentru a nu fi obligat să facă o
profesiune de credinţă diferită de a poporului său. Chiar mai târziu,
pe când era profesor la Cernăuţi, i se deschide posibilitatea de a
trece la Universitatea din Viena, ceea ce, de asemenea, refuză,
pentru că nu i s-ar fi permis să-şi ţină cursurile în limba română. În
aceste împrejurări, Sextil Puşcariu a avut şansa de a fi, după o perioadă cernăuţeană (profesor de limba şi literatura română la Universitatea din Cernăuţi, 1906–1918), primul rector al Universităţii
„Daciei Superioare” din Cluj, după marele act al Unirii din 1918 —
în cel mai naţional sens al acestei înalte funcţii.
5. Prin opera sa ştiinţifică, Sextil Puşcariu se distinge, în lingvistica românească, prin orizontul deschis cercetărilor. Spre deosebire de alţi lingvişti închişi în cercul specialităţii, autorul Limbii
române a ştiut să privească obiectul studiilor sale dintr-un unghi
larg, dincolo de frontierele severe ale specialităţii stricte. El a unit
lingvistica, istoria şi sociologia, chiar şi literatura, într-o cercetare
complexă. Pe lângă apelul permanent la rezultatele altor discipline, Sextil Puşcariu înţelegea „să dezvolte dragostea de ştiinţă în
toate păturile sociale”. În acest sens, a creat Muzeul Limbii
Române, care, pe lângă „strângerea şi prelucrarea ştiinţifică a
materialului lexicografic al limbii din toate timpurile şi din toate
regiunile locuite de români”, avea şi sarcina de „a deştepta interesul obştesc pentru studiul şi cultivarea limbii române” (DR I, 1920–
1921, p. 3). Sextil Puşcariu a crezut, pe urmele marilor săi înaintaşi
din Şcoala Ardeleană, în „datoria (pe care o avea) de împlinit, cea
de popularizare a ştiinţei” (ibidem, p. 2). În jurul Muzeului se grupează colaboratorii şi elevii săi: V. Bogrea, Th. Capidan,
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N. Drăganu, C. Diculescu, C. Lacea, G. Giuglea, T. A. Naum,
Al. Procopovici, Sever Pop, E. Petrovici, Şt. Paşca, Şt. Bezdechi,
D. Macrea, R. Todoran, L. Onu şi, alături de ei, G. D. Serra, Yves
Auger, H. Jacquier, Kristof György, Bitay Árpád, romanişti şi
specialişti în limba română care au constituit „şcoala de la Cluj”.
Alături de aceştia trebuie să menţionăm pe E. Gamillscheg, Carlo
Tagliavini şi pe Alf Lombard. „Şcoala de la Cluj” era, atunci, un
centru lingvistic internaţional.
6. În opera lui Sextil Puşcariu apar, aprofundat sau sumar,
idei şi sugestii care, ştiut sau neştiut, constituie originea unora dintre tezele lingvisticii româneşti şi romanice de mai târziu. Nu este
nevoie să mai menţionăm aici lucrările inspirate de Sextil Puşcariu
însuşi, precum cercetările statistice asupra lexicului (latin şi nonlatin, şi, mai ales, slav) al limbii române, cercetările de dialectologie
(mai ales transilvăneană), cele de bilingvism româno-maghiar şi româno-german sau cercetările asupra romanităţii suddunărene, pe
care le-au continuat, ulterior, lingviştii clujeni, elevi ai maestrului,
dar, în primul rând, la Louvain, nu fără durerea exilului în suflet,
Sever Pop. Pe lângă acestea, apar însă în opera lui Sextil Puşcariu şi
intuiţii pe care le putem considera astăzi dezvoltate în cercetări demonstrate. Acesta este, bunăoară, cazul considerării limbii române
în termenii opoziţiei dintre limbi „gramaticalizate” şi limbi „puţin
normalizate”: „în amănunt, limba română este puţin normalizată,
dar, în tendinţele ei generale, ea este pretutindeni, aceeaşi” (Limba
română, I, 2, p. 369). Se poate recunoaşte în asemenea termeni, ideea
pe care Alf Lombard a promovat-o la Congresul de Studii Romanice
de la Florenţa (1965), privind faptul că româna este la lingua letteraria
romanza meno fissata (Atti dell’VIII Congresso di studi romanzi), p. 283–
286. În acelaşi mod, Sextil Puşcariu, cel care a enunţat ideea reromanizării limbii române (vechi), a aplicat de fapt la limba noastră un
concept utilizat în lingvistica romanică, îndeosebi pentru spaniolă şi
franceză. Tot el a vorbit întâia oară, în termeni lingvistici, de reîncadrarea românei în „spiritualitatea romanică”, în urma „îndepărtării” de „cultura ce ne venea din Bizanţ” (Limba română, I, 2, p. 415).
Sextil Puşcariu a sugerat astfel ideea unei duble romanităţi româneşti: una, originară şi continuă, a limbii conservate printr-o language loyalty de secole, iar cealaltă, începând din secolul al XVIII-lea,
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printr-un act de aderenţă conştientă, târzie, la cultura Occidentului
romanic: un act de culture loyalty. Sextil Puşcariu considera astfel
„neologismul latin şi romanic românesc” „o problemă lingvistică şi
culturală” (Limba română, I, 2, p. 375).
7. Opera lui Sextil Puşcariu a introdus în lingvistica românească concepte ale teoriilor lui W. Meyer-Lübke (mai ales în definirea comparativă a latinei care a stat la baza limbii române), tot
astfel cum a pus în circulaţie largă ideile lui Matteo Bartoli privind
poziţia izolată şi periferică a României. În cercetarea dialectologică, Sextil Puşcariu a introdus raţionamentele lui Jules Gilliéron,
dar în versiunea riguroasă a lui K. Jaberg sau J. Jud, iar în examinarea istorică a limbii române s-a folosit de cercetările lui C. Patsch
şi F. Altheim. Este interesant de urmărit modul prin care a ştiut
Sextil Puşcariu să utilizeze rezultatele cercetărilor româneşti: în
istorie, a valorificat rezultatele la care ajunsese arheologia prin
Vasile Pârvan, tot astfel cum în sociologia geografică şi folclorică
îi urmează pe S. Mehedinţi şi R. Vuia. Putem menţiona aici frecventa consultare a unor mai tineri sau mai în vârstă cercetători,
lingvişti şi istorici. Respectul faţă de părerile şi rezultatele lor a
făcut ca Sextil Puşcariu să utilizeze lucrările lui O. Densusianu,
I.-A. Candrea, C. C. Giurescu, N. Drăganu, I. Şiadbei, precum şi pe
cele ale lui Iorgu Iordan, Al. Rosetti, Al. Graur. În opera lui Sextil
Puşcariu sunt încorporate, bineînţeles, rezultatele la care ajunseseră elevii şi colaboratorii săi apropiaţi.
În acest vast ansamblu de cercetări trebuie aşezate lucrările
lui Sextil Puşcariu, cel care a ştiut să le cuprindă şi să le valorifice.
Sextil Puşcariu a fost „şef de şcoală” lingvistică, un „maestru” care
a deschis căi noi în romanistica românească.
În acelaşi timp, Sextil Puşcariu se înscrie, în cultura noastră,
drept ultimul mare latinist descins din Şcoala Ardeleană, apărător al
idealurilor ei naţionale. Iată de ce, mai presus de toate, Sextil
Puşcariu trebuie considerat un simbol al demnităţii româneşti din
Transilvania.
Ca el ar fi trebuit, atunci, să fi fost noi toţi…
(DR, s.n., III–IV, 1998–1999, p. 187–188)


Am examinat aceşti doi termeni importanţi în evoluţia unei limbi, în
Outline History of the Romanian Language, Padova, Unipress, 1990, p. 191–205.

ANDREI AVRAM

SEXTIL PUŞCARIU ŞI MORFONOLOGIA
DIALECTELOR ŞI GRAIURILOR ROMÂNEŞTI

1. S-a vorbit şi s-a scris — în repetate rânduri şi pe drept
cuvânt — despre multitudinea preocupărilor lui Sextil Puşcariu.
D. Macrea (1978, p. 270) enumeră nu mai puţin de cincisprezece
domenii ale lingvisticii abordate în opera întemeietorului Muzeului Limbii Române. Faptul că morfonologia lipseşte dintre ele nu
este surprinzător, căci această disciplină este adesea considerată o
subdiviziune a morfologiei, deci parte a gramaticii, iar gramatica,
potrivit aşteptărilor, figurează în lista dată de D. Macrea.
În culegerea de lucrări publicată cu prilejul celei de-a 60-a
aniversări a marelui învăţat (Puşcariu 1937), versiunea franceză a
studiului, deschizător de drumuri, apărut, cu şapte ani mai înainte, sub titlul Morfonemul şi economia limbei (Puşcariu 1930), este
plasată în secţiunea Morphologie. O mare parte dintre chestiunile
discutate în acest studiu sunt însă reluate în Limba română, volumul al II-lea (Puşcariu 1994), cu subtitlul Rostirea, care trimite la
domeniile foneticii şi fonologiei. Prezenţa problemelor de morfonologie în paginile acestui volum este justificată, dat fiind că în
studierea structurii morfemelor ‒ şi deci a alternanţelor ‒ se operează cu unităţi şi cu succesiuni de unităţi fonologice.
În Puşcariu 1994 se găsesc numeroase exemple de alternanţe
care prezintă interes din punctul de vedere al dialectologiei, fie
prin însăşi natura termenilor lor, fie prin contextele acestora. Termenii alternanţelor pot fi unităţi fonologice specifice unor dialecte
sau graiuri ori unităţi care nu posedă această calitate. Descrierea
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condiţiilor în care se întâlneşte o alternanţă caracteristică, sub un
anumit aspect, pentru un dialect sau pentru un grai constă uneori,
în mod obligatoriu, în enumerarea cuvintelor în cauză; alteori ea se
poate realiza prin referire la contextul fonologic sau/şi morfologic.
Exemplele extrase din Puşcariu 1994 şi prezentate în continuare
ilustrează toate aceste situaţii.
2. Vom începe cu două exemple de particularităţi morfonologice dialectale a căror descriere nu poate fi completă decât dacă
include indicarea cazurilor concrete în care se produce sau, respectiv, nu se produce o anumită alternanţă.
Este evident că alternanţa dintre /n/ şi semiconsoana palatală
/y/, privită doar ca element al unui inventar de alternanţe, nu face
parte dintre trăsăturile prin care vreun grai al dialectului dacoromân s-ar deosebi, din punct de vedere morfonologic, de alte graiuri ale aceluiaşi dialect. Nu este însă lipsit de interes faptul, menţionat de S. Puşcariu (1994, p. 263), că această alternanţă „banală” se
întâlneşte în unele graiuri în paradigmele unor cuvinte ca an,
plămân, cu formele de plural ai, respectiv, plămâi. Întrucât, într-un
context fonologic şi morfologic identic, alternanţa se produce numai
în unele cazuri, în descriere trebuie să recurgem la enumerarea cuvintelor care prezintă alternanţa /n/ ~ /y/ în graiul în cauză şi
care, în acelaşi timp, conţin în alte graiuri fie un /n/ alternant cu
palatala /ń/ (apărută prin palatalizarea dentalelor), fie un /n/
nonalternant (sau, după părerea unor cercetători, un /n/ alternant
cu consoana palatalizată /n’/): an — ani, plămân — plămâni.
Se înţelege că enumerarea este necesară şi atunci când o alternanţă comună inventarelor morfonologice ale mai multor graiuri
sau dialecte nu se produce în unele dintre acestea în anumite cuvinte. Este cazul alternanţei /a/ ~ /ă/ în silabe accentuate, a cărei
absenţă cu valoare de trăsătură dialectală este ilustrată de
S. Puşcariu (1994, p. 352) cu formele de plural nari „nas” şi vai „văi”
şi cu forma de genitiv-dativ articulat notată [sptˊinari] (= spinării).
3. Spre deosebire de alternanţele menţionate în paragraful
precedent, cele asupra cărora ne vom opri numaidecât se întâlnesc
foarte rar. Prezentând unele alternanţe legate de locul accentului şi
considerate a fi „între diftongi şi una din vocalele diftongului”, S.
Puşcariu (1994, p. 260) scrie: „Mai puţine sunt exemplele pentru oi
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— o şi ai — ă: boier — boreásă (pentru *boireasă), bair (din baier) —
dezbărá; în limba veche exista şi spământá ca derivat din spaimă".
Putem să ne întrebăm dacă în primul exemplu termenii care alternează sunt, într-adevăr, un diftong şi o vocală sau /y/ şi «zero» şi
/e/ şi «zero» (/o/ este prezent atât în boier, cât şi în boreasă, deci
nu este un segment alternant!); s-ar putea discuta, de asemenea,
dacă nu cumva este mai adecvată interpretarea potrivit căreia în
celelalte două exemple avem două alternanţe: /y/ ~ «zero» şi /a/
~ /ă/. Lăsând însă la o parte aceste chestiuni, vom spune că este
importantă semnalarea existenţei în graiuri ale dacoromânei actuale a unor alternanţe în care semiconsoana palatală este unul
dintre termeni, iar celălalt termen este «zero», deci nu /n/, ca în
spui — spun, şi nici /l/, ca în cai — cal, sau, conform părerii lui
S. Puşcariu, aceeaşi semiconsoană este parte componentă a unui
termen (complex) al alternanţei, iar celălalt termen este vocala /o/
respectiv, vocala /ă/, nu /î/, ca în unicul exemplu de acelaşi tip
pe care ni-l furnizează limba literară: mâini — mână.
4. Alternanţele din exemplele precedente au o situaţie aparte
nu numai prin natura termenilor lor, ci şi prin poziţia pe care o
ocupă aceştia în structura morfemelor. În marea majoritate a cazurilor alternanţele în care unul dintre termeni este o consoană sau
semiconsoana /y/ se produc la finala radicalului (cf. Puşcariu
1930, p. 220: „Morfonemele din tulpina cuvintelor privesc de obicei vocalismul silabei accentuate sau consonantismul de la sfârşitul
tulpinei”); /y/ alternant cu «zero» se află însă în interiorul radicalului în forme ca mâini. E adevărat că în aceeaşi poziţie alternează şi /s/ cu /ş/ în muscă — muşte, nostru — noştri etc., dar termenii acestor alternanţe sunt elemente ale unor grupuri finale de
morfem formate din consoane propriu-zise, nu dintr-o consoană şi
semiconsoana /y/ (după unii cercetători alternează grupurile de
consoane în întregime; pentru o discuţie asupra acestei probleme
vezi Avram 1995).
Interesante sunt cazurile în care consoanele alternante nu fac
parte din grupuri finale de morfem; astfel de cazuri au fost menţionate de S. Puşcariu ca ilustrări a ceea ce el a numit, în Puşcariu
1994, p. 267, „tendinţa pronunţată de hipercaracterizare ce există
în limba română” sau, în studiul său despre morfonem, „o ten-
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dinţă pronunţată în sistemul morfologic al limbii române, de a da
preferinţă, în formele flexionare şi în derivate, tulpinei «alterate»”
(Puşcariu 1930, p. 228): „Tendinţa aceasta de a marca pluralul printr-un morfonem a produs forme ca ... piepţini pentru piepteni, fraşini
în loc de frasini, şi la aromâni şi ḱetiri «pietre», deşi prefacerea lui t
în ţ e motivată numai înaintea desinenţei ’i” (Puşcariu 1994,
p. 268). Alternanţele din paradigmele cuvintelor citate aici sunt
aşadar specifice pentru unele dialecte sau graiuri nu prin natura
termenilor lor, ci prin contextul morfologic în care se produc.
Tot în legătură cu tendinţa de hipercaracterizare, S. Puşcariu
citează, printre altele, forma de plural [muşålʹţ] din istroromână, cu
precizarea „în loc de muşåţ după ålʹţ - åt)” (1994, p. 269). Aici, ca şi
în mâini — mână, de exemplu, alternanţa în care unul dintre termeni
este «zero» (în singularul [muşåt]) se produce în interiorul morfemului. Aceeaşi alternanţă se întâlneşte însă în istroromână şi la final
de morfem, în forme cum sunt cele notate de S. Puşcariu (1994,
p. 263) [ie] — [iel΄], [cå] — [cål΄] (= dr. el — ei, respectiv cal — cai).
De data aceasta ne reţine atenţia nu poziţia, ci natura termenilor
alternanţei, întrucât o anumită consoană alternează de obicei cu o
consoană diferită sau cu semiconsoana /y/, nu cu «zero».
5. Se înţelege că în operaţia de stabilire a deosebirilor de ordin
morfonologic dintre dialecte şi graiuri nu pot fi neglijate deosebirile
dintre inventarele fonologice ale acestora, apărute ca urmare a unor
schimbări fonologice care nu s-au produs pretutindeni.
Există, pe de o parte, alternanţe a căror constituire este independentă de modificări intervenite în inventarele fonologice. Este,
de exemplu, cazul alternanţelor /a/ ~ «zero» din meglenoromână
şi /å/ ~ «zero» din istroromână (1994, p. 261): [aflu] — [flat],
respective [åflu] — [flåt] (transcrierea fonologică a vocalei alternante cu «zero» în istroromână corespunde interpretării pe care o
găsim la Petrovici–Neiescu 1964, p. 189, nota 4). Aceste alternanţe
prezintă interes atât prin natura termenilor lor (vocala alternantă
cu «zero» este /a/ sau /å/, nu /e/ sau /u/, ca în rarele cazuri
similare întâlnite în dacoromână: boier — boreasă, usuc — uscăm),
cât şi prin poziţia în care se produc.
Pe de altă parte, există alternanţe care s-au constituit ca urmare a unor schimbări produse în inventarele de foneme. Pala-
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talizarea labialelor este unul dintre fenomenele fonetice care au
modificat în mod semnificativ morfonologia unor graiuri. În graiurile în care prezenţa fonemului /ń/ se explică exclusiv prin
palatalizarea labialelor momentul apariţiei acestui element nou în
sistemul fonematic coincide (cel puţin aproximativ, în ipoteza că
palatalizarea a fost mai timpurie în miel decât în pomi, de exemplu)
cu momentul constituirii alternanţei /m/ ~ /ń/ în forme ca [pom]
— [pomń(i)] în graiurile avute în vedere succesiunea de sunete
[mń] reprezintă un singur fonem, primul element al ei nefiind comutabil). Câteodată însă inovaţia pe plan morfonologic constă numai în faptul că o consoană palatală preexistentă în sistem dobândeşte calitatea de termen al unei anumite alternanţe (de exemplu, în unele graiuri /ǵ/ devine termen al alternanţei /b/ ~ /ǵ/ în
forme ca [alb] — [alǵ]; cf. Avram 1989, p. 168–169).
S. Puşcariu (1994, p. 263) dă exemple de alternanţe între
labiale şi palatale în poziţie finală de cuvânt (cu menţiunea: „la
aromâni, în parte la megleniţi şi regional la dacoromâni”). Adăugăm că — rar, ce e drept — alternanţe de acest tip pot să existe şi
în poziţie iniţială de morfem (vezi [(p)tʹer] — [perim] = pier —
pierim în unele graiuri dacoromâne). S. Puşcariu (1994, p. 265) este
de părere că opoziţia dintre /v/ şi /y/ din ar. [vine], perfect simplu — [yine], prezent face parte dintre acele neproductive, care,
din această cauză, „n-au putut deveni alternanţe”. În ce ne priveşte, credem însă că nu este cazul ca productivitatea (sau, altfel
spus, randamentul funcţional) să fie criteriul pe baza căruia să
stabilim existenţa, respectiv inexistenţa unei alternanţe. De altfel,
se poate afirma că, deşi nu caracterizează multe morfeme, alternanţa /v/ ~ /y/ în poziţie iniţială are un randament funcţional
mare, ca urmare a faptului că verbul în discuţie aparţine vocabularului fundamental şi este frecvent, iar opoziţia dintre consoana labiodentală şi cea palatală este singurul element prin care se
disting una de alta formele citate (cele două consoane nu sunt deci
elemente ale unui morfonem doar auxiliar, cum sunt velara şi prepalatala din fac — face, vacă — vaci, două dintre exemplele date în
Puşcariu 1994, p. 265; pentru problema randamentului funcţional al
alternanţelor vezi Avram 1996). De observat, în aceeaşi ordine de
idei, că nici alternanţele din boier — boreasă, baier — dezbăra, recu-
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noscute ca atare de S. Puşcariu (vezi § 3), nu au o mare productivitate (pentru cea de a doua pereche de cuvinte avem în vedere
interpretarea după care termenii alternanţei ar fi /ay/ şi /ă/).
6. Printre numeroasele particularităţi morfonologice dialectale prezentate şi comentate de S. Puşcariu se numără şi unele care
se explică nu prin evoluţie fonetică şi mutaţii fonologice, ci prin
modificări analogice. În această ultimă categorie intră, de exemplu,
alternanţa din ir. [muşåt] — [muşål΄ţ], menţionată mai sus (§ 4) ca
exemplu de alternanţă nevocalică în interiorul unui morfem. Analogiei i se datorează uneori şi alternanţa /o/ accentuat ~ /u/ neaccentuat, care, evident, nu are în sine nimic special, dar constituie o
particularitate dialectală atunci când se produce în anumite
cuvinte. Iată ce scrie S. Puşcariu (1994, p. 260): „După însurá —
însór, purtá — port s-a născut, în unele regiuni al Ardealului, prezentul jor (în loc de jur), opus lui jura (jurám, juráţi, jurái, jurám, jur
nd, jurát, jurásem etc.). Acelaşi lucru s-a întâmplat cu sculá — scol,
în loc de *scul (cum trebuie să se fi zis odinioară, căci cuvântul vine
din lat. *excubulo), numai cât în acest cuvânt forma analogică s-a
răspândit pretutindeni şi n-a mai rămas restrânsă într-o regiune, ca
la jor pentru jur. De la lat. mensūra avem măsură, iar de la verbul
mensūro ar trebui să avem măsúr: de fapt, în consonanţă cu simţul
ce-l avem pentru alternanţa o — u, zicem sau másur (cu u păstrat,
dar cu schimbarea accentului), sau măsór (cu accentul păstrat, dar
cu u prefăcut în o în silabă accentuată)”. Exemplele de aici reprezintă după S. Puşcariu „cazuri de aplicare greşită a alternanţei, de
ceea ce am putea numi hiperalternanţe”. Ne-am permis însă să
reproducem, de data aceasta, un pasaj mai lung nu atât pentru a
lăsa să se vadă mai clar care este în Puşcariu 1994 sensul termenului citat, cât pentru a scoate în relief faptul că, în aceeaşi lucrare,
descrierii propriu-zise i se asociază explicaţii care se situează în
domeniul morfonologiei diacronice; de remarcat, în plus, că în
cazul de faţă ele se referă nu numai la o alternanţă segmentală,
între două foneme vocalice, ci şi la una suprasegmentală, în care
sunt implicate contrastele accentuale.
7. Cele mai multe dintre observaţiile asupra particularităţilor
morfonologice dialectale se găsesc, în Puşcariu 1994, grupate în
două locuri, la sfârşitul paragrafelor 147 şi 148, consacrate descrierii

CTITORUL

209

generale a alternanţelor vocalice şi, respectiv, consonantice. Astfel
de observaţii sunt presărate însă şi prin alte paragrafe, iar unele
dintre ele au fost prezentate pentru întâia oară cu mult înainte de
perioada elaborării monumentalei sinteze la care ne-am referit şi nu
numai în studiul despre morfonem din 1930 (vezi, printre altele,
Puşcariu 1928, p. 785; „Exemple ca vână — vine, vânăt — vineţi,
sămânţă — seminţe, vând — vinzi, vinde nu numai că n-au atras după
sine decât foarte puţine cazuri analoage, dar nici chiar lab. + în > lab.
+ in în poziţie moale nu apare generalizat. Astfel, în Banat, pluralul
de la vână e vâne”; cf. Puşcariu 1994, p. 261, 372).
Adăugăm, înainte de a încheia, că harta 52 din Puşcariu 1994,
pe care este înfăţişată răspândirea formelor de indicativ prezent,
persoana I sg., scăld, încălţ, lăs (şi deci sunt indicate zonele în care nu
există, în flexiunea unor verbe, o alternanţă, /á/ ~ /ă/, prezentă în
alte zone) poate fi considerată „actul de naştere” al geografiei morfonologice a limbii române, în sensul restrâns al termenului (într-un
sens mai larg, aparţin geografiei morfonologice şi indicaţiile aproximative din textul propriu-zis al cărţii cu privire la ariile caracterizate
prin prezenţa sau prin absenţa unei anumite alternanţe, în general
sau numai în unele cuvinte). Aşadar, S. Puşcariu este un precursor
şi în acest domeniu (reprezentat pe o scară mai largă în cercetările
din ultimele decenii; vezi, de exemplu, Rusu 1963).
Nu numai prin bogăţia faptelor aduse în discuţie, ci şi —
sau, poate, mai ales — prin comentariile şi explicaţiile care le însoţesc, contribuţiile lui S. Puşcariu la morfonologia dialectelor şi graiurilor româneşti de astăzi şi din trecut constituie un capitol important în opera savantului şi în lingvistica românească.
(StUBB, XLIV, 1999, nr. 1‒2, p. 177‒184)

MIOARA AVRAM

FORMAREA CUVINTELOR
ÎN PREOCUPĂRILE LUI SEXTIL PUŞCARIU

1. Între multiplele preocupări ale lingvistului total care a fost
Sextil Puşcariu cea pentru formarea cuvintelor a ocupat un loc
important din diverse puncte de vedere: al cantităţii, al profunzimii şi al fineţii contribuţiilor, al varietăţii lor şi al continuităţii.
Începutul activităţii sale publicistice în domeniul lingvisticii
este marcat — imediat după o cercetare dialectologică — de teza
de doctorat consacrată în 1899 sufixelor diminutivale româneşti1,
iar printre ultimele lucrări apărute în timpul vieţii figurează studiul din 1943 despre prefixul românesc des-2; în cei 45 de ani scurşi
între aceste date extreme, ale publicării unor lucrări speciale, formarea cuvintelor nu a încetat niciodată să-i atragă atenţia şi chiar
pentru perioada de după ultima dată menţionată pot fi invocate
observaţiile referitoare la acest domeniu din lucrarea publicată
postum — vol. al II-lea (cu subtitlul Rostirea) din Limba română3.
Poate că numai situaţia ingrată, între disciplinele lingvistice, a
formării cuvintelor — căreia nu toţi cercetătorii îi recunosc autono1

Die rumänischen Diminutivsuffixe, Leipzig, Johann Ambrosius Barth, 1899,

150 p.
2 Das rumänische Präfix des-, în „Zeitschrift für romanische Philologie”,
LXIII, 1943, p. 1–23.
3 Ediţia I, Bucureşti, Editura Academiei, 1959; ediţia a II-a, Bucureşti,
Editura Academiei Române, 1994.
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mia, subordonând-o fie gramaticii, fie lexicologiei — a făcut ca
activitatea lui S. Puşcariu în acest domeniu să fie mai puţin relevată
în studiile care i-au analizat opera4, ceea ce vine oarecum în contradicţie cu prioritatea stabilită de cei care au urmărit istoricul studiilor
de formare a cuvintelor în limba română5. Comunicarea de faţă
încearcă să suplinească această lacună.
2. O primă constatare este aceea că S. Puşcariu s-a ocupat,
practic, de toate procedeele de formare a cuvintelor în limba
noastră, în orice caz de toate cele principale: derivarea progresivă
cu sufixe şi prefixe, derivarea regresivă, conversiunea (sau schimbarea clasei/valorii lexico-gramaticale, derivarea improprie sau
imediată), compunerea (inclusiv contaminarea), chiar şi trunchierea. El are în domeniul formării cuvintelor atât studii speciale,
autonome, cât şi — poate, mai ales — observaţii, adesea de pro4 Notaţii sumare — şi limitate la studiile asupra sufixelor diminutivale — se
găsesc în analize de ansamblu ale activităţii sale: Iorgu Iordan, Sextil Puşcariu, în CL
XI, 1966, nr. 2, p. 156; D. Macrea, Contribuţii la istoria lingvisticii şi filologiei româneşti,
Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1978, p. 277. După ştiinţa mea nu s-a
întreprins o analiză specială a acestui domeniu din opera lui S. Puşcariu.
5 Vezi Aurel Nicolescu, Studiu introductiv la Formarea cuvintelor în limba
română. Cercetare bibliografică (coordonator: Maria Negraru), Bucureşti, 1971: „Cel
dintâi lingvist român care s-a ocupat în mod special de problema formării cuvintelor a fost Sextil Puşcariu” (p. LVI); Elena Burduşa, Formarea cuvintelor — domeniu
de cercetare independent, în „Analele Universităţii din Timişoara”, Seria Ştiinţe
filologice, XXXII, 1994: „Putem considera că la noi în ţară această disciplină ia
naştere la data convenţional stabilită 1899 (anul apariţiei tezei de doctorat a lui
Sextil Puşcariu)” (p. 71). Opinie separată fac, în direcţii opuse, I. Fischer şi Sergiu
Drincu. Afirmaţia celui dintâi (în Lexikon der Romanistischen Linguistik editat de
Günter Holtus/Michael Metzeltin/ Christian Schmitt, vol. al III-lea, Tübingen, Max
Niemeyer, 1989, p. 53) conform căreia în acest domeniu „la première monographie
scientifique est une thèse de Berlin, 1867: N. Quintescu, De deminutivis linguae
Rumanicae vulgo walachicae nominatae” este justificată cronologic, discutabilă fiind
doar calitatea de lucrare ştiinţifică (pe care i-o recunoaşte însă S. Puşcariu însuşi în
1920: „întâia monografie ştiinţifică din domeniul filologiei române, lucrată de un
român”; în 1899 el o calificase drept „eine für ihre Zeit vorzügliche Arbeit, die aber
jetzt veraltet ist; auch ist wenig Material darin enthalten”). Afirmaţia lui Sergiu
Drincu după care „Nicolae Drăganu este întemeietorul cercetării ştiinţifice a formării cuvintelor în limba română” (Studiu introductiv la Nicolae Drăganu, Compunerea cuvintelor în limba română, ediţie îngrijită de Sergiu Drincu şi Maria Király,
Timişoara, Editura Amphora, 1998, p. 5) s-ar justifica numai cu circumscrierea la
sectorul special al compunerii, recte al derivării cu prefixe.
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porţii, făcute în studii consacrate altor probleme (lexicologie, fonetice sau gramaticale; dialectologice, istorice sau normative)6.
În categoria studiilor autonome intră, în primul rând, cele patru lucrări de sinteză asupra sufixelor diminutivale: teza de doctorat, în limba germană, Die rumänischen Diminutivsuffixe, deja menţionată, publicată în volum în 1899 şi în Anuarul Institutului de Limba
Română din Leipzig7 în 1901, şi articolele Diminuţia în limba română
(care prezintă în rezumat teza) şi În chestia diminutivelor (apărarea
acestor derivate împotriva criticii aduse de G. Coşbuc), ambele apărute în „Noua revistă română” în 1900 (I, 8 şi II, 19) şi Über die rumänischen Diminutiva, în Donum natalicium Schrijnem…, Nijmegen/
Utrecht/Chartres, 1929 (versiune franceză în Études de linguistique
roumaine [= É.L.R.], Cluj/Bucureşti, 1937, acum şi românească în
Cercetări şi studii [= C.S.], Bucureşti, 1974), alături de care poate fi
pus şi articolul Căruţ şi căruţă, consacrat derivării cu sufixe diminutivale şi augmentative şi publicat în trei numere din „Luceafărul”,
Budapesta: 1903, nr. 22; 1904, nr. 1 şi 6. La acestea se adaugă câteva
studii monografice consacrate sufixelor -atec şi -at, -ată (-ută)8; -ie9 ;
-aci, -ai, -aie, -an10; -tor (-sor) şi -oare11 şi prefixul des-, precum şi studiul din 1925 referitor la un aspect al mecanismului derivativ: Derivarea cu sufixe de la tulpina pluralică (publicat în româneşte într-un
volum colectiv apărut la Madrid; versiune franceză în É.L.R.). În
total lucrările declarate de formare a cuvintelor sunt la număr de 11
(un volum şi 10 articole de dimensiuni variate). Chiar şi printre
Aurel Nicolescu, în lucrarea pe care am citat-o în nota 5, remarca prezenţa
unor „preocupări în legătură cu formarea cuvintelor” numai „aproape în toate
studiile l e x i c o g r a f i c e [spaţiat de mine — M.A.] ale lui S. Puşcariu” (p. LVII).
7 VIII. „Jahresbericht des Instituts für rumänische Sprache (Rumänisches
Seminar) zu Leipzig”.
8 Studii şi notiţe filologice, II. Două sufixe nestudiate (-atec şi -at, -ată, (-ută)),
în „Convorbiri literare” XXXV, 1901, nr. 9, p. 830–832.
9 Studii şi notiţe filologice, VIII, Sufixul -ie, în „Convorbiri literare” XXXVIII,
1904, nr. 7–9, p. 689–707.
10 Contribuţii la gramatica istorică a limbii române. Memoriul I. Contribuţii la
studiul derivaţiunii [A. Bibliografie; B. Sufixul -aci; C. Sufixele -aie, -ai ; D. Sufixul
-an], în „Analele Academiei Române”, seria a II-a, Memoriile secţiunii literare,
tom XXXIII, 1911, p. 221–242.
11 Sufixele -tor (-sor) şi -oare, în Lui Nicolae Iorga, Omagiu. 1871–5/18 iunie
1921, Craiova, Editura Ramuri, 1921, p. 257–273.
6

CTITORUL

213

aceste lucrări pe care le-am prezentat ca autonome unele studii sunt
publicate sub un titlu generic care le ascunde specificul: monografiile despre sufixele -atec, -at, -ată (-ută), respectiv -ie au apărut în
seria intitulată Studii şi notiţe filologice din „Convorbiri literare”, iar
cele despre sufixele -aci, -ai, -aie şi -an ca prim memoriu dintr-o serie
cu titlul general Contribuţii la gramatică istorică a limbii române şi numai cu subtitlul Contribuţii la studiul derivaţiunii (în „Analele
Academiei Române”). Dacă am aprecia contribuţia lui S. Puşcariu la
studiul formării cuvintelor exclusiv pe baza acestor lucrări speciale,
autonome, s-ar părea că interesul savantului s-a limitat la derivarea
progresivă cu sufixe nominale şi cu un prefix.
Sfera preocupărilor sale de formare a cuvintelor apare însă
mult lărgită dacă se iau în considerare observaţiile din studii cu alt
profil principal, cu atât mai mult cu cât aceste observaţii au uneori
amploarea unor adevărate monografii: este cazul, în special, al
descrierii prefixului în- (făcută, ca o digresiune, în sprijinul propunerii unor etimologii pentru verbele încurca, înţesa — DR IV, 2),
al prezentării conversiunii substantivelor în adjective şi adverbe
(în legătură cu etimologia cuvântului laie — ibidem) şi a contaminării (apropo de etimologia lui străin — DR VII) sau a derivatelor,
preponderent verbale, de la onomatopee (discutate în primul
articol din seria Din perspectiva Dicţionarului — DR I). Sub titlul
generic Etimologii a mai abordat aspecte ale derivării regresive
(substantive postverbale — DR III), ale derivării imediate (verbe
denominale — DR III), ale derivării cu prefixele con-/ cu- (DR I) şi
în-/într(u)- (DR I şi VII), şi, mai ales, cu diverse sufixe, nominale:
-un(e) (DR II), -uş (DR II, III si VI), -ău (DR II), -oi (DR III), -ie şi -iu
(DR VI), -an (DR VI), -ină, -iş şi -uşor (DR VI), -anie (DR VIII) şi
verbale :-ui (DR II), -ăci (DR III), -ăta (DR III), precum şi probleme
generale ale derivării sufixale, ca orientarea semantică sau/şi
formală după un alt derivat din familie (cazurile jărui < jăruitor şi
corcodi < corcodan — DR VIII), sau comportamentul sufixelor
împrumutate (DR VIII). Sub celălalt titlu generic menţionat, Din
perspectiva Dicţionarului, a discutat, în legătură cu probleme
centrale de fonetică, aspecte ale trunchierii (DR II), evoluţia sufixului -ońu (DR II) şi accentuarea/ neaccentuarea afixelor lexicale —
prefixe şi sufixe — (DR VII).
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Alt titlu generic sub care se găsesc numeroase observaţii referitoare la formarea cuvintelor este Pe marginea cărţilor. Reflecţiile
lui S. Puşcariu sunt prilejuite de lectura critică nu numai a unor
lucrări speciale de formare a cuvintelor, cum este volumul lui Al.
Graur Nom d’agent et adjectif en roumain din 1929 (DR VII), ci şi a
unora cu profil mai larg, comparativ-istoric (W. Meyer-Lübke,
Rumänisch und Romanisch — DR VII), sau de lectura primului volum din ALR (o bogată recoltă de formaţii interesante, derivate şi
contaminări — DR, IX). În acelaşi fel procedase S. Puşcariu, înainte
de iniţierea formulei Pe marginea cărţilor, în recenziile publicate
fără titlul generic amintit, dar având preţioase referiri la limba română sugerate, indirect, de lucrări ale unor savanţi străini despre
formarea cuvintelor în limba franceză (W. Meyer-Lübke — DR II)
sau în limbile iberoromanice (L. Spitzer — ibidem), despre reduplicare în franceză şi italiană (Fr. Kocher — DR II) sau despre
albaneză (N. Jokl — DR III).
Dar şi în studii de sine stătătoare cu tematică aparent nelegată de formarea cuvintelor problemele acesteia sunt prezente. În
situaţia menţionată sunt mai ales unele studii de fonetică propriu-zisă (Câteva cazuri de asimilare şi disimilare în limba română —
DR I; Disimilarea, diferenţierea, despicarea, disocierea şi înmugurirea
sonantelor. Un capitol de fonetică românească — DR X, 2) şi de morfonologie (Morfemul şi economia limbei — DR VI), ceea ce îndreptăţeşte regăsirea acestor probleme în sinteza din Limba română II
(vezi indicele de materii). În strânsă legătură cu fonetica sunt discutate aspecte formale ale mecanismului formării cuvintelor: variantele afixelor şi ale radicalului, explicaţia modificărilor unor afixe.
Formarea cuvintelor este luată în seamă şi în orice discuţie
de ansamblu asupra limbii române, prezentată în diacronie sau în
sincronie, de la Asupra reconstrucţiei străromânei, din 1910 (derivarea de la rădăcini iotacizate)12, la Locul limbii române între limbile ro12 Zur Rekonstruktion des Urrumänischen, în Prinzipienfragen der romanischen
Sprachwissenchaft. Festschrift W. Meyer-Lübke, Halle, Max Niemeyer, 1910, p. 17–75;
versiunea franceză (refăcută şi adăugită), cu titlul Essai de reconstruction du roumain primitif, în Études de linguistique roumaine, Cluj/Bucureşti, 1937, p. 64–120;
versiune românească intitulată Asupra reconstrucţiei românei primitive, în Puşcariu
1974, p. 57–101.
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manice, din 1920 (sufixe absente, sufixe preferate, conversiunea
adjectivelor în adverbe, vechimea compuselor de tipul pierde-vară,
sensul diminutival al sufixului -oi)13, şi la Limba română, vol. I.
Privire generală14, din 1940, unde, de exemplu, Notele comune celor
patru dialecte includ şi caracteristici „din derivaţiune”; studiul descriptiv din 1936 Rostiri şi forme şovăitoare, bazat pe anchetarea a
cinci intelectuali de prestigiu, cuprinde şi el „câteva cazuri de derivaţiune”; prezentând concurenţa între derivate cu variante de sufixe (de tipul contrar — contrariu) sau cu sufixe sinonime (pătlăgea
— pătlăgică sau vătrai — vătrar)15.
Formarea cuvintelor este avută în vedere şi în lucrările normative ale lui S. Puşcariu: în completarea regulilor ortografice oficiale, lucrarea Îndreptar şi vocabular ortografic, scrisă în colaborare cu
Teodor A. Naum16 conţine numeroase referiri la derivatele cu sufixe
(de exemplu, -ăreasă, -ător, -ămâna şi -îi) şi cu prefixe (in-/în- şi
în-/îm-, întro- şi între-); în seria de articole de popularizare cu titlul
generic Cum să scriem? din revista „Societatea de mâine” publicase,
în 1924, un articol special despre scrierea cu s sau z a prefixului des-.
Consemnând aceste ultime aspecte aplicative din activitatea lui
S. Puşcariu legată de formarea cuvintelor, nu pot fi de acord cu afirmaţia lui Aurel Nicolescu, după care „pe lingvistul clujean l-a atras
spre acest domeniu mai ales latura practică, văzând în el posibilitatea de a veni în ajutorul vorbitorilor preocupaţi de îmbogăţirea
mijloacelor de exprimare prin crearea de cuvinte noi şi prin dezvol13 Academia Română, Discursuri de recepţiune XLIX, Bucureşti, Librăriile
Cartea Românească şi Pavel Suru, 1920, extras, 54 p. (la p. 47–54 răspunsul lui
I. Bianu); versiune franceză în É.L.R., p. 3–54; republicat în română în C.S.,
p. 133–169.
14 Bucureşti, Fundaţia pentru Literatură şi Artă „Regele Carol II”, 1940;
versiune germană, cu titlul Die rumänische Sprache (ihr Wesen und ihre volkliche
Prägung), de Heinrich Kuen, Leipzig, Otto Harassowitz, 1943; reeditată în română
de Ilie Dan (cu o prefaţă de G. Istrate), Bucureşti, Editura Minerva, 1976, şi în
germană (cu o postfaţă de Artur Greive), Bucureşti, Editura Grai şi Suflet–Cultura
Naţională, 1997.
15 RFR, III, 1936, nr. 9, p. 566–582; republicat în C.S., p. 404–415.
16 Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1932; ediţia a II-a, 1937; ediţia a
III-a, 1940; ediţia a IV-a, 1942; ediţia a V-a, 1946; ediţie revăzută şi completată,
München, Editura Ion Dumitru, 1984.
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tarea nuanţelor semantice”17. Mi se pare evident că S. Puşcariu a fost
atras de formarea cuvintelor ca istoric al limbii şi ca teoretician
interesat să deducă mecanismul creativităţii şi al funcţionării limbii.
3. Bogata activitate a lui S. Puşcariu în domeniul formării
cuvintelor este departe de a fi cunoscută şi inclusă integral în sursele curente de informare ştiinţifică. Nici măcar studiile sale cu
acest profil declarat în titlu sau subtitlu nu se găsesc toate inserate
în bibliografiile de specialitate. De exemplu, în utila, în general,
bibliografie elaborată de Biblioteca Centrală Universitară din
Bucureşti Formarea cuvintelor în limba română (coordonator : Maria
Negraru)18, din al cărei studiu introductiv am dat citatul anterior,
lipseşte articolul din „Convorbiri literare” XXXV, 1901, consacrat
sufixelor -atec şi -at, -ată (-ută), ca şi articolul Căruţ şi căruţă din
„Luceafărul” 1903 şi 1904. În Introducere în lingvistica şi filologia
românească. Probleme — bibliografie de I. Coteanu şi I. Dănăilă19 lipsurile sunt mai numeroase: nu se înregistrează amplul articol
despre prefixul des- din „ Zeitschrift für romanische Philologie”,
1943, iar dintre toate studiile referitoare la sufixe sunt menţionate
doar trei (teza despre sufixele diminutivale, articolul despre derivarea de la „tulpina pluralică” şi cel consacrat sufixelor -tor (-sor) şi
-oare). Cu atât mai puţin sunt cunoscute şi înregistrate observaţiile
şi sugestiile din domeniul formării cuvintelor pe care S. Puşcariu
le-a presărat în cadrul altor teme. Bibliografia Formarea cuvintelor în
limba română este foarte inconsecventă în această privinţă: înregistrează două dintre contribuţiile mai dezvoltate de acest fel publicate fie sub titlul generic Din perspectiva Dicţionarului (descrierea derivatelor cu sufixele -ăi, -ăni, -căi, -năi: nr. 59), fie sub titlul generic
Pe marginea cărţilor (un fragment din observaţiile prilejuite de discutarea cărţii lui Al. Graur care fusese republicat, în versiunea
franceză din É.L.R., ca „Note despre derivarea cu sufixe”: nr. 64),
dar neglijează multe altele comparabile ca importanţă şi dimensiuni, inclusiv unele republicate şi ele ca studii în volumul omagial
menţionat, dar, ce e drept, plasate acolo în alte secţiuni tematice
decât Derivarea: fragmente extrase din seria de Etimologii din DR
— cel despre „Contaminări”, publicat în secţiunea de Lexicologie,
Loc. cit.
Bucureşti, 1971.
19 Bucureşti, Editura Academiei, 1970.
17
18
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şi cel despre conversiunea substantivelor în adjective şi adverbe
(parte a colajului „Câteva cazuri de «brevilocvenţă»”) în secţiunea
de Sintaxă şi stilistică. Chiar în preţioasa şi, în alte privinţe, detaliata bibliografie a revistei „Dacoromania”20, secţiunea Formarea
cuvintelor apare mai săracă decât este în realitate; nici măcar în
lista de trimiteri la intrări din alte secţiuni nu se găsesc trimiterile
necesare la pasaje ample în care se discută prefixul în-, derivatele
de la onomatopee, derivarea în ALR etc., iar Indicele de materii nu
cuprinde termenii conversiune (sau un echivalent oarecare), contaminare, trunchiere şi are lipsuri importante şi la articole existente, ca
prefix (pentru în- se trimite numai la vol. I şi VII, lipsind tocmai
adevărata monografie de 14 pagini din vol. IV, 2; noroc că în acest
caz e de ajutor indicele de cuvinte şi afixe).
4. În aceste condiţii nu e de mirare că unele dintre contribuţiile lui S. Puşcariu la studiul formării cuvintelor în limba română
au rămas necunoscute şi neutilizate de cercetătorii care i-au urmat.
Un exemplu este elocvent: toţi cei care s-au ocupat în ultimele decenii de sufixul -ci (-ăci, -eci, -ici) — anume Alf Lombard21,
Gh. Dobrescu22, Laura Vasiliu23 — au ignorat cele scrise de
S. Puşcariu în DR III, p. 675–678, în legătură cu etimologia verbelor
desmetici, îmbumbăci, împleteci, spălăci.
Dar chiar lucrările aparent cunoscute — citate, în orice caz —
nu sunt, de fapt, valorificate în suficientă măsură, întrucât la dificultăţile de informare asupra existenţei lor în sine se adaugă dificultăţile de procurare sau de găsire în biblioteci şi, pentru cele în
limba germană, dificultăţi de utilizare. Lucrarea Die rumänischen
Diminutivsuffixe — căreia i se recunoaşte rolul de a fi marcat înce20 Dacoromania. Bibliografie. Coordonatori: Ioan Pătruţ, Vasile Breban,
Autori: Ioana Anghel, Vasile Breban, Elena Comşulea, Doina Grecu, Doina
Negomireanu, Felicia Şerban, Valentina Şerban, Emilia Todoran, Maria Ana
Vartic, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1983.
21 Le verbe roumain. Étude morphologique, tome II, Lund. C. W. K. Gleerup,
1955, p. 838–844.
22 Sufixul verbal -ci, în Studii şi materiale privitoare la formarea cuvintelor în
limba română, vol. al IV-lea (redactori responsabili Al. Graur şi Mioara Avram),
Bucureşti, Editura Academiei, 1967, p. 37–45.
23 Formarea cuvintelor în limba română (redactori responsabili Al. Graur şi
Mioara Avram), vol. al III-lea. Sufixele, 1. Derivarea verbală de Laura Vasiliu,
Bucureşti, Editura Academiei, 1989, p. 49–54.
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putul studiilor de formare a cuvintelor în limba română24 şi de a fi
rămas „până astăzi una dintre cele mai bune în materie”
(D. Macrea25), „o lucrare de referinţă indispensabilă” (Aurel
Nicolescu26) — este o asemenea lucrare în acelaşi timp greu de
găsit şi pentru mulţi cercetători greu de folosit. De aceea cred că
cine s-ar gândi la publicarea ei în traducere românească (dar mai
atentă decât traducerile din germană din C.S. !), împreună cu
articolele despre diminutive publicate ulterior de S. Puşcariu — cel
din 1929 având chiar caracterul parţial al autoamendării unor
afirmaţii din lucrarea sa din tinereţe — şi, eventual, împreuna cu
pasaje referitoare la diminutive extrase din alte lucrări (de exemplu, din DR II, p. 697–698 şi VII, p. 500–501, din Locul limbii
române…, în C.S., p. 168), ar face un serviciu generaţiei actuale de
cercetători, introducând în circuitul efectiv o lucrare care nu este
numai o piesă de muzeu27. O asemenea ediţie ar permite şi urmărirea evoluţiei în timp a modului în care a înţeles S. Puşcariu să
studieze formarea cuvintelor: de la o descriere şi clasificare riguroasă, cu atenţia acordată predominant aspectelor formale şi etimologice, spre dezvoltarea aspectelor semantice şi a observaţiilor
stilistice, cu interpretări sprijinite pe citate din literatura cultă şi
din cea populară; de la încadrări şi delimitări tranşante la nuanţări
şi asociaţii ingenioase.
5. Diminutivarea a constituit o temă privilegiată în opera lui
S. Puşcariu. Ea nu este singura problemă de formare a cuvintelor
asupra căreia autorul a revenit în cariera sa. Teme de formare a
cuvintelor reluate în decursul timpului sunt şi: sufixul -ar ca sinonim al lui -e/an, la nume de locuitori28; sufixul -oi29; sufixele -aş30,
-uş31; alternanţele fonetice produse în derivate (în radical şi în
Vezi nota 5.
Loc. cit.
26 Loc. cit.
27 Cf. serviciului făcut de reeditarea în traducere românească a lucrării din
1906 a lui N. Drăganu citate în nota 5 (traducere din maghiară de Maria Király şi
Gabriela Ekes-Grunn).
28 DR I, p. 327–328, VI, p. 534, X, 2, p. 382.
29 DR I, p. 323–324, II, p. 699–700, III, p. 663–664; C.S., p. 168.
30 DR II, p. 595, III, p. 668, IV, p. 1369, VI, p. 325–327, VII, p. 467.
31 DR II, p. 595, III, p. 668, IV, p. 1369, VI, p. 325–327.
24
25
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afixe)32 şi preferinţa pentru radicalul alterat33. O idee subliniată în
contribuţiile lui S. Puşcariu este „rolul elementului asociativ în derivaţie”, pe care îl expune într-o formulare lapidară şi programatică în DR VII, p. 469:
„Cuvântul derivat nu e numai analizat în tulpină şi sufix, ci încadrat în categoriile semantice cele mai apropiate. Nu putem scrie istoria unui sufix fără să fi urmărit mai înainte geneza derivatelor cu
acest sufix, fiecare cu istoria lui particulară, căci fiecare derivat poate
contribui la lărgirea sensului şi funcţiunii sufixului, ori alteori la o
restrângere sau specializare a întrebuinţării lui în anumite direcţii”.

Deci: de la istoria cuvintelor (derivate) la istoria unui sufix şi
de la istoria mai multor sufixe la sinteza asupra sistemului derivaţional.
S. Puşcariu nu a fost însă preocupat numai de istoria orientată spre trecutul cuvintelor formate şi al procedeelor formative.
Observator al faptelor din vorbirea şi scrisul contemporanilor săi,
el a sesizat inovaţii şi tendinţe în formarea cuvintelor româneşti.
Remarcând fenomenul de modă a unor sufixe în anumite perioade
(de exemplu, a sufixului verbal -si în epoca influenţei neogreceşti),
el semnalează în 1931 moda derivatelor peiorative cu sufixul -ăreţ
în publicistica interbelică (DR VII, p. 470; de notat că moda unor
formanţi promovaţi de limbajul publicistic este de mare actualitate
astăzi). De asemenea, el a surprins începuturile constituirii unei
alteranţe s—z în derivare (DR VI, p. 221).
Observaţiile lui S. Puşcariu asupra preferinţei pentru anumiţi formanţi se extind şi asupra unor varietăţi funcţionale şi teritoriale ale limbii: astfel, el remarcă, pe de o parte, frecvenţa substantivelor abstracte formate cu -ciune în vechile texte bisericeşti şi
cu -tură în limba descântecelor şi, pe de alta, circulaţia regională a
sufixului -oc (DR VII, p. 470).
Discutând lucrarea lui Al. Graur pe care am menţionat-o,
S. Puşcariu apreciază faptul că „autorul pătrunde în esenţa
lucrului şi are simţul nuanţelor”, ceea ce consideră că reprezintă
32
33

DR IV, 2, p. 1320–1321, VI, p. 219–223.
DR VI, p. 228–232; C.S., p. 337–347.
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„calităţi indispensabile mai ales pentru cel ce studiază derivaţiunea” (DR VII, p. 464). Aceste calităţi S. Puşcariu le-a dovedit din
plin în contribuţiile sale referitoare la derivare în sensul larg al
termenului, echivalent cu formarea cuvintelor în general. De altfel,
tot ce preţuia în acel loc la Al. Graur — care, în ciuda aparenţelor,
mi se pare că îi seamănă cel mai bine dintre lingviştii români, cel
puţin dintre cei care s-au ocupat (şi) de formarea cuvintelor — se
potriveşte în egală măsură şi cu privire la sine însuşi: „o şcoală
excelentă şi un talent remarcabil de lingvist”, scris „clar” şi „observaţii fine”. De aceea poate că au şi ajuns cei doi lingvişti la idei
foarte asemănătoare, cum este ideea suprapunerii unor afixe diferite din aceeaşi limbă sau din limbi diferite; de ideea — susţinută
de S. Puşcariu pentru cazul sufixelor latineşti -tor şi -torius34 sau al
sufixelor împrumutate din slavă -a şi care au dat „o nouă amploare”
sufixelor moştenite din latină -ax, -acem, respectiv -icius35 — este
surprinzător de apropiată teoria lui Al. Graur a etimologiei multiple36
şi, în mod deosebit, aceea a „întăririi” (în termenii acestuia din
urmă) unui sufix prin altul suprapus, situaţie ilustrată cu exemplul
lui -ar latinesc, slav şi romanic37.
6. Din cauza unor generalizări pripite şi superficiale s-au emis
uneori judecăţi greşite asupra operei lui S. Puşcariu. Stăruie încă
părerea că, în problema opţiunii între statutul de derivat românesc şi
cel de cuvânt moştenit, S. Puşcariu ar fi fost din principiu de partea
explicaţiei prin latină (cu etimon atestat sau reconstruit)38. Absolutizarea unei asemenea poziţii nu corespunde adevărului şi este incompatibilă cu spiritul general al operei lui S. Puşcariu: ea este
Vezi nota 11.
DR VII, p. 470.
36 Vezi, în ultimul loc, Etimologii româneşti, Bucureşti, Editura Academiei,
1963, p. 11–18.
37 Vezi, de exemplu, Tendinţele actuale ale limbii române, Bucureşti, Editura
Ştiinţifică, 1968, p. 252, 258, 262; La romanité du roumain, Bucureşti, Editura
Academiei, 1965, p. 61–62.
38 Vezi Marius Sala şi Jana Balacciu-Matei, Derivate sau moştenite?, în SCL
XXXIV, 1983, nr. 4, p. 311 ; Victoria Popovici, Mots hérités ou dérive en roumain. Un
problème d’étymologie roumaine en perspective romane, în Maria Iliescu/Sanda Sora
(Hrsg.), Rumänisch: Typologie, Klassifikation, Sprachcharakteristik, Veitshöchheim bei
Würzburg, Wissenschaftlichder Verlag A. Lehmann, 1996, p. 265.
34
35
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infirmată de dovezi concrete ale susţinerii unei interpretări opuse
celei care i se atribuie drept specifică. Mi se pare concludentă în
această privinţă explicaţia pe care a dat-o în 190839 faptului că în
dicţionarul său etimologic din 1905 (EW) nu inclusese substantivul
acar „fabricant de ace” — atestat doar în Lexiconul Budan —
printre elementele latineşti moştenite, deşi în latină există ac(u)arius
cu acest sens:
„Aşa e, dar Puşcariu nu şi-a făcut dicţionarul în mod mecanic,
ci a gândit când l-a scris. Pentru că un cuvânt românesc să poată fi
urmaşul unui cuvânt latinesc e nevoie ca şi noţiunea pe care o reprezintă să fi existat în tot cursul timpului de la colonizarea Daciei până
azi, la români. Mă îndoiesc însă că au fost «fabricanţi de ace» la români şi că a existat acest cuvânt în limbă” (C.S., p. 24).

Avem aici exact formularea criteriului extralingvistic sau
istorico-social de care trebuie să ţină seama o etimologie corectă40;
Al. Graur41 a aplicat ulterior acelaşi criteriu în cazul particular al
lui cepar „negustor sau producător de ceapă”, pe care S. Puşcariu
(ca şi W. Meyer-Lübke în REW) îl înregistrase drept moştenit în
dicţionarul său etimologic (însă pentru care în DA face numai
menţiunea „cf. lat. ceparius”). Dar, pe de altă parte, nici poziţia lui
Al. Graur nu trebuie absolutizată, căci cel care este considerat
campionul explicaţiei prin derivare internă împotriva explicaţiei
prin latină şi-a început cariera de etimolog, în 1925, demonstrând
că romanescul iepar s.m. „stăpân/păstor/paznic de cai” este moştenit din lat. equarius şi nu un derivat românesc de la iapă42; e interesant că pe iepar S. Puşcariu nu-l menţionează în EW, iar în DA
trimite numai cu „cf.” la cuvântul latinesc. Este necesară deci mai
multă atenţie în aplicarea etichetelor categorice pentru lingvişti
care au cumpănit — bine sau rău, dar fără dogmatism — interpretările propuse. Tot cu obiectivitate ştiinţifică şi în urma analizei
39 În jurul Dicţionarului limbii române, II. Cârtitorii, în „Convorbiri literare”
XLII, 1908, nr. 5 ; vezi acum C.S., p. 24.
40 Vezi I. Coteanu şi Marius Sala, Etimologia şi limba română. Principii —
probleme, Bucureşti, Editura Academiei, 1987, p. 94.
41 A. Graur, Mots „reconstruits” et mots attestés, în BL II, 1934, p. 19.
42 „Romania”, LI; vezi Mélanges linguistiques, Paris, Librairie E. Droz &
Bucureşti, Editura Cultura Naţională, 1936, p. 61–63.
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complexe a sensului şi a formei, susţine S. Puşcariu, în alte cazuri,
explicaţia unor cuvinte drept împrumutări din limbi străine,
împotriva explicării lor drept derivate româneşti ale unor cuvinte
moştenite din latină: de exemplu, arămie s.f., explicat prin bulgară,
şi nu prin aramă (C.S., p. 27), sau arzuliu adj., explicat prin turcă, şi
nu prin verbul arde (C.S., p. 28). Sistemul derivativ (sensul
derivatului şi al afixului, valenţele formative ale unui afix) constituie adesea la S. Puşcariu argumente pro sau contra unor etimologii;
vezi şi corectarea raportării diminutivului ieşculiţă la aşchie, în loc de
iască (C.S., p. 29). Exemplele date arată implicit că S. Puşcariu nu a
fost un latinist exclusivist în lingvistică.
7. Din prezentarea sumară pe care am făcut-o rezultă, sper,
că formarea cuvintelor a fost o preocupare majoră în opera lingvistică a lui Sextil Puşcariu.
În comunicarea mea am încercat să fac o analiză obiectivă a
contribuţiilor sale la constituirea şi progresul acestei discipline în
România. Pe plan subiectiv, aş vrea ca această comunicare să fie văzută ca un omagiu adus memoriei marelui învăţat, întemeietor al
şcolii lingvistice clujene, din partea cercetătorilor bucureşteni actuali
ai formării cuvintelor, crescuţi direct la şcoala lui Alexandru Graur,
dar care îl au şi pe Sextil Puşcariu drept maestru indirect şi model.
(StUBB, XLIV, 1999, nr. 1‒2, p. 77‒87)

LIVIU ONU

PUŞCARIU, DENSUSIANU
ŞI DICŢIONARUL ACADEMIEI

În comunicarea noastră ne propunem să analizăm câteva aspecte caracteristice din perioada de tranziţie în istoria Dicţionarului
limbii române de la etapa Al. Philippide la etapa Sextil Puşcariu.
Se ştie cum a ajuns în impas dicţionarul-tezaur al limbii române sub conducerea lui Hasdeu, prin 1896‒1897, din cauza ritmului lent de redactare, pe de o parte, impus de concepţia enciclopedică a marelui savant cu privire la planul general de redactare
şi, pe de altă parte, determinat de modul propriu-zis de organizare
a redactării, încât Academia a luat decizia de a căuta o altă echipă
de lucru, o echipă care să se angajeze să redacteze opera mai repede şi după alte planuri. Reamintim că, prin 1897, Al. Philippide se
bucura de un prestigiu ştiinţific deosebit; în 1898 fusese ales chiar
membru al Academiei. În domeniul filologiei româneşti, el nu
avea rivali pentru contemporani. În ultimul deceniu al secolului al
XIX-lea, el se afla la apogeul formării sale ştiinţifice. Tocmai această situaţie a fost decisivă în alegerea pe care a făcut-o Academia, în
1897, pentru a i se încredinţa continuarea lucrărilor Dicţionarului.
Dar, făcând abstracţie de planul enciclopedic al lui Hasdeu,
greutăţile de care s-a izbit Hasdeu le-a întâmpinat şi Philippide,
încât Academia, nu peste mult timp, s-a văzut nevoită să caute o
echipă de schimb pentru Dicţionar. Cum în ultimii ani ai sec. al
XIX-lea au început să se afirme în domeniul filologiei doi tineri
care promiteau o ascensiune spectaculoasă, Ovid Densusianu şi
Sextil Puşcariu, Academia şi-a îndreptat privirile spre ei. Între cei
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doi nici nu era o diferenţă prea mare de vârstă (primul — născut în
29 dec. 1873, iar al doilea — în 4 ian. 1877).
Pentru înţelegerea bazelor pe care se desfăşoară relaţiile
dintre Ov. Densusianu şi S. Puşcariu în perspectiva Dicţionarului,
este interesant de ştiut că cei doi erau de două ori înrudiţi: întâi pe
linie maternă: mama lui Ov. Densusianu, Elena Densuşianu (soţia
lui Aron Densuşianu) era născută Circa (în 1841), fiica Mariei Circa
(sau Ţârcă), născută Moroianu. În al doilea rând, erau înrudiţi prin
alianţă: sora lui Ov. Densusianu — Elena Densusianu (1875‒1965),
medic, profesor la Universitatea din Iaşi, era căsătorită cu Emil
Puşcariu (1859‒1929), văr primar cu Sextil Puşcariu şi medic, profesor la Universitatea din Iaşi, histolog şi bacteriolog1.
Dar înrudirea aceasta n-a constituit niciodată pentru
Ov. Densusianu un motiv de apropiere deosebită. Cu toată dubla
înrudire dintre cei doi şi cu toată pregătirea ştiinţifică în acelaşi domeniu al filologiei romanice şi româneşti, încă din 1901 încep să se
ivească unele neînţelegeri între ei. Astfel, un prim incident se produce cu ocazia publicării de către S. Puşcariu a unei serii Studii şi
notiţe filologice („Convorbiri literare”, XXXV, 1901, nr. 8‒9, extras, 31
p.). Motivul îl constituie etimologia verbului scula, propusă de Sextil
Puşcariu. În replică, Ov. Densusianu publică imediat o recenzie în
„Noua revistă română”, vol. 4, 1901, nr. 46 (15 dec.), p. 460, relevând
calităţile cercetării prietenului său şi aducându-i totuşi unele obiecţii
şi unele completări. În final, Ov. Densusianu afirmă:
„Scol, zice d. Puşcariu (p. 16), să fie un derivat din cubo (*excubulare
sau poate *excubilare). O cred şi eu, pentru că etimologia este a mea. Am
propus-o într-una din lecţiunile seminarului meu de la Facultate, exprimând totuşi oarecare îndoială asupra ei, ceea ce m-a făcut să n-o public.
I-am comunicat-o d-lui Puşcariu acum un an, la Paris, într-o «convorbire
filologică». Îmi pare rău că d. Puşcariu nu aminteşte aceasta şi sunt silit
s-o relev eu. Îmi pare cu atât mai rău cu cât apreciez munca d-sale şi, ca
tineri, ar trebui să fim mai scrupuloşi şi mai corecţi în ale ştiinţei decât
bătrânii ce ne-au precedat. Să fie o uitare? Aş vrea să fie aşa”.

Este interesant de semnalat reacţia lui S. Puşcariu la recenzia
lui Ov. Densusianu. Iată cum ripostează S. Puşcariu printr-o scrie1

Coresp. Ov. Densusianu, IV, p. 218, nota 4; Coresp. I. Bianu, II, p. 434.

CTITORUL

225

soare trimisă lui Densusianu, imediat după apariţia recenziei acestuia2:
„M-am bucurat mult văzând că ai găsit unele lucruri bune în
Studii şi notiţe, nu pot însă să nu-ţi spun cât de adânc am fost mâhnit
pentru cele ce le-ai scris despre etimologia lui scol. Aş vrea să mă înţelegi bine şi să citeşti scrisoarea mea prieteneşte, aşa cum ţi-o scriu
eu. Prieteneşte şi sincer îţi mărturisesc că eu n-am ştiut nimic că te-ai
gândit şi d-ta la *excubillare sau *ecubulare şi, dacă îţi aduci aminte, am
vorbit amândoi o singură dată despre etimologia lui scol. Era acum un
an la Paris, la cafeneaua Terminus; era şi Candrea cu noi. Atunci ştiu
că ai propus în glumă un tip *excol(e)are şi că am renunţat toţi trei de a
mai căuta după cel adevărat. La *excubillare (*excubulare) am ajuns
absolut independent, sfidat fiind de N. Sulică să găsesc o etimologie
mai bună decât a sa: excollare, şi Candrea e mărturie cum, îndată
ce-am găsit-o, am mers la el de am discutat-o. Dacă ai fi pomenit d-ta,
atunci la Terminus, un astfel de prototip, de bună seamă şi-ar fi adus
Candrea aminte când i l-am spus eu ca o descoperire a mea.
Să nu crezi însă că m-am întristat pentru că în articolul d-tale nu
mă recunoşti pe mine ca autorul etimologiei. O etimologie mai mult
sau mai puţin, mai ales când e aşa de evidentă, că mai curând sau mai
târziu ar fi trebuit s-o afle altul ‒ nu va urni filologia românească din
loc, ci ceea ce o va duce mai departe e o muncă cinstită a generaţiei
tinere. De aceea am fost jignit văzând că te îndoieşti măcar o clipă de
cinstea muncii mele.
Înţeleg prea bine că în Ţara Românească, unde nu ştiu că prietenul nu-ţi va fura pălăria din cui sau nu-ţi va publica o comunicare
pe care i-o faci, omul devine bănuitor faţă de toţi. Chiar pentru aceea
poate fi de multe ori nedrept, şi nedrept ai fost cu mine [...]”3.

Cu tot acest incident din 1901, între Puşcariu şi Ov. Densusianu,
în anii următori au continuat relaţiile de prietenie, după cum rezultă din scrisorile lui Puşcariu adresate lui Ov. Densusianu în anii
1902‒19054.
Nu-i mai puţin adevărat că din relaţiile următoare se va
putea vedea că Ov. Densusianu va manifesta totuşi o anumită
rezervă faţă de S. Puşcariu.
Coresp. Ov. Densusianu, IV, p. 211–213.
Vezi scrisoarea lui M. Bartoli către Ov. Densusianu, din 24 oct. 1902, în
Coresp. Ov. Densusianu, 1, p. 34.
4 Coresp. Ov. Densusianu, IV, p. 216–225.
2
3
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Este, de asemenea, semnificativ ce declară S. Puşcariu în memoriile sale cu privire la o situaţie perfect asemănătoare de colaborare reciproc fructuoasă, dar între el şi prietenul său I. A. Candrea,
în aceeaşi perioadă, prin 1901–1902, tot la Paris. Şi este destul de
curios cum S. Puşcariu nu aminteşte nimic de incidentul cu
Ov. Densusianu, petrecut tot atunci, în condiţii exact asemănătoare.
Referindu-se la relaţiile cu I. A. Candrea, S. Puşcariu mărturiseşte:
„Cu drag îmi aduc aminte de după-amiezile când lucram împreună. Un fel de prietenie ştiinţifică se legă între noi, care nu a trecut de
ceremoniosul «dumneata», dar care cuprindea o preţuire reciprocă sinceră. Ne comunicam unul altuia părerile fără gelozia paternităţii lor. De
multe ori ni se întâmpla că unul ghicea gândul celuilalt înainte ca acesta
să-l fi exprimat întreg şi totdeauna; ideile unuia năşteau sugestii la celălalt. O etimologie stârnea alta şi dovezile ce le aducea unul în sprijinul ei
se înmulţeau cu argumente aduse de celălalt. Aproape totdeauna când
ne întâlneam, o dată sau chiar de două ori pe săptămână, fiecare din noi
avea ceva nou, şi mai ales câte un «clou», pe care celălalt îl primea cu
însufleţire. De aceea făceam bucuros drumul lung din Cartierul Latin
până dincolo de marile bulevarde, în rue Banche sau aproape de
Sacré-Coeur, unde Candrea se mutase în timpul din urmă. Cocoţat pe
imperialul unui omnibus, rumegam apoi, la întoarcere, impresia cu care
eram mai bogat ca la ducere.
De aceea, când publicai în „Convorbiri literare” întâia serie de
etimologii, în introducere am declarat că o parte din ele se datoresc
colaborării cu Candrea. De fapt la unele etimologii publicate de mine şi
la altele publicate de el în vremea aceasta, cu greu s-ar putea face o distincţie precisă între ce rămăsese din ideea iniţială a unui după ce celălalt
o întregise cu o contribuţie adesea mai preţioasă decât ideea iniţială”5.

Trecerea sub tăcere a diferendului cu Ov. Densusianu în memoriile lui S. Puşcariu se datorează, credem noi, pe de o parte,
faptului că diferendul respectiv i-a produs lui Puşcariu însuşi o
neplăcere şi, tocmai de aceea, nu era bucuros să-şi mai amintească
de el, iar, pe de altă parte, probabil, unui anumit sentiment de
culpabilitate faţă de Ov. Densusianu.
În primăvara lui 1904, comisia Dicţionarului Academiei, alcătuită din personalităţi ale Academiei, care nu lucrau la Dicţionar
(T. Maiorescu, Gr. Tocilescu, I. Bianu, I. Kalinderu, N. Quintescu
5

Puşcariu 1968, p. 167–168.
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etc.), tatona terenul pentru a încredinţa conducerea lucrării unei
alte echipe. În acest sens trebuie înţeleasă depeşa lui Ilarie Chendi
trimisă din Bucureşti prietenului său Sextil Puşcariu la Viena, chiar
la începutul anului 1904. Iată ce scrie Chendi:
„Iubite Sextil, sunt autorizat să te întreb dacă ai fi dispus să vii
încoace şi să lucrezi la Dicţionarul Academiei alături de Philippide?
Răspunde-mi numaidecât într-o scrisoare astfel concepută, ca să o pot
arăta la o persoană suspusă. Chestie de absolută discreţie. Nici cei de
acasă dintre ai tăi nu trebuie să afle. Părerea mea este să primeşti. Ai fi
destul de bine retribuit; o ocupaţie cinstită pe care o poţi exercita
câţiva ani, până se face vacanţă la Cernăuţi. Ş-apoi eşti aici, între noi.
Zi da şi adă mâna să ţi-o strâng, al tău Chendi”6.

În acest timp (1904‒1906), S. Puşcariu era docent de filologie
romanică la Universitatea din Viena, iar în 1906 era vizată pentru el
catedra de limba şi literatura română la Universitatea din Cernăuţi.
Iar Il. Chendi era ziarist, critic literar de orientare sămănătoristă.
Iată răspunsul lui S. Puşcariu către Il. Chendi, datat: Viena,
15 II 1904:
„Iubite prietene, sosind azi din Cernăuţi, am găsit scrisoarea
ta, la care îţi răspund imediat: da, primesc cu bucurie să colaborez la
Magnum Etymologicum, în principiu. Din capul locului însă, trebuie
să îţi declar că până în luna iunie nu pot părăsi Viena. Iată de ce:
Precum ştii, voiesc să mă abilitez ca docent pentru catedra de limbile
romanice de la Universitatea de aici. Teza mea a fost cetită şi aprobată de profesor şi acum e sub presă, la 5 martie am s-o înaintez tipărită, iar în mai sau în iunie nădăjduiesc să-mi trec examenul şi
să-mi ţin lecţia de deschidere. Cum vezi, în astfel de împrejurări sunt
legat de Universitatea de aici. Nu cred însă că aceasta să alcătuiască
o piedică, deoarece de aici pot tot atât de bine colabora la Dicţionar,
ca şi din Bucureşti, mai cu seamă că am la dispoziţie o bibliotecă mai
bogată ca cea de acolo. Afară de aceea, am adunat un material bogat
lexicografic, de mai mult decât 8 ani, de când lucrez în această direcţie, de a cărui prelucrare voiam să mă apuc la vară, căci o librărie
editoare din Germania mi-a oferit editarea elementului latin al lexicului român. Dacă să va putea [sic!] face o învoire între dl.
Philippide şi mine, fireşte că voi renunţa la acest plan şi îi pune tot
materialul meu la dispoziţie. Înţelegi, însă, că spre acest scop ar
6

Ibidem, p. 345.
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trebui bine precizat, din capul locului, raportul între mine şi dânsul
şi ar trebui să ştiu care e răsplata muncii mele. Colaborarea mea să
va putea [sic!] extinde numai asupra elementului latin în limba
română (împreună cu urmărirea singuraticelor cuvinte în limbile
romanice), apoi asupra împrumuturilor de origine slavă, albaneză şi
maghiară, căci numai în aceste direcţii am o pregătire specială.
Rugându-te să împărtăşeşti acestea persoanei care te-a însărcinat
să-mi scrii, îmi iau totodată voie a face următoarea propunere asupra modului care îmi pare mai potrivit pentru colaborare: îndată ce
Academia îmi va acorda o remuneraţie lunară convenabilă pentru
tot timpul redactării Etimologicului, eu voi pune d-lui Philippide la
dispoziţie tot materialul meu de fişe adunat până acuma şi pe cel
ce-l voi aduna în viitor. În schimb, îl rog pe dl. Philippide să-mi
trimită din materialul său acele fişe care cuprind cuvintele a căror
origine am aflat-o eu mai întâi — vreo 250 elemente latine şi vreo 50
străine — pentru ca să le redactez eu, bineînţeles, în consonanţă cu
metodul adoptat de dânsul. În caz de divergenţă, să să indice [sic!]
părerile amândurora. Lucrarea aceasta o pot face din Viena, iar la
vară voi petrece o lună sau două la Bucureşti sau la Iaşi, unde voi
parcurge materialul prelucrat (A–C), pentru ca să pot contribui cu
adaosele mele. Mâine voi căuta să întâlnesc pe dl. Profesor
Meyer-Lübke, pentru ca să aflu întrucât voi putea, odată docent la
Viena să mă absentez [sic!] de aici pentru ca să stau la Bucureşti. În
privinţa aceasta, cred însă că ţinând de la toamnă încolo prelegeri de
limba română la Viena, fac mai mare serviciu cauzei noastre, decât
schimbându-mi domiciliul la Bucureşti. Ştii însă că docenţii n-au
nicio o remuneraţie, şi mijloacele mele cu greu vor mai ajunge
pentru mai mult decât un an. Astfel, primind Academia colaborarea
mea şi răsplătind-o, nu va răscumpăra numai o muncă cinstită, ci va
contribui indirect la crearea unei catedre de limba şi literatura
română la Universitatea din Viena. Primeşte, te rog, cea mai caldă
mulţumită pentru interesul ce-l porţi vechiului tău prieten. (ss.) Dr.
Sextil Puşcariu, IX Lazarethgasse, 29”7.

Propunerea ca S. Puşcariu să formeze o echipă cu
Al. Philippide n-a fost însă decât o formulă tranzitorie, probabil a
comisiei Dicţionarului, pentru că, nu peste mult, în luna mai a
aceluiaşi an, dând un ultimatum lui Al. Philippide, aceeaşi comisie
a Dicţionarului propune cooptarea unui colectiv mai larg de redactori, care să cuprindă pe: I. Bianu, A. Naum, Ov. Densusianu,
7

Coresp. I. Bianu, III, p. 407–408.
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S. Puşcariu, G. Coşbuc, I. Slavici etc.8. În stadiul de discuţii şi de
tatonări continuă să se afle Dicţionarul Academiei în întreg anul
1904 şi în prima jumătate a lui 1905. Aşa încât, următoarele trei
scrisori ale lui Ov. Densusianu adresate lui S. Puşcariu (primele
două în 1904, cealaltă în 1905) nu aduc nicio normalizare fermă,
deşi cei doi lingvişti aveau şansele cele mai mari de a prelua conducerea redactării Dicţionarului. În prima dintre aceste trei scriesori, redactată la Paris, în 15 sept. 1904, Ov. Densusianu îi scrie
prietenului său (la Viena):
„Dragă Sextil... Nu ştiu dacă te vei fi amuzat cetind ce a făcut
Academia cu ortografia. De ce nu se mai astâmpără odată Maiorescu?
Ar trebui să înţeleagă că rolul lui s-a isprăvit [...] Ce are să mai fie şi cu
Dicţionarul lui Philippide! Am reuşit să pun mâna pe câteva pagini
tipărite. Ce mărgăritare etimologice [...] sper că vor fi ultimele administrate pe spatele Academiei şi labele lui Philippide. Pregăteşte şi tu un
gârbaci, cu Candrea am vorbit deja; să fim o treime... cu duh sfânt”9.
Cea de-a doua scrisoare, trimisă din Bucureşti la 2 nov. 1904,
nu aduce nici ea noutăţi:
„Dragă Sextil... La Academie nu mai dau nimic, pentru că nici
cei de acolo nu vreau să facă nimic. Moşesc mereu la Dicţionar, dar nu
mai ştiu când va ieşi şi cum va ieşi... Cu Academia nu se mai poate
face nimic, îmi pare rău că sunt membru corespondent al ei. Niciodată
n-aş primi să lucrez cum vrea ea... S-a vorbit de ajutorul meu la Dicţionar, dar nu-l voi da niciodată pentru că am putut vedea în chestia
ortografiei ce vânt puţin prielnic bate pentru noi prin uşile ei [...] O
frăţească strângere de mâini, Ovid”10.

Situaţia Dicţionarului se clarifică însă cu greutate, căci iată
ce-l informează, în aceeaşi lună (în 18 XI 1904) S. Puşcariu din
Viena pe Ov. Densusianu la Bucureşti, după o călătorie pe care o
făcuse el, Puşcariu, la Bucureşti, cu puţin timp înainte:
„Şi de Etimologic a fost vorba. Mi s-a spus că iei şi tu o parte şi că
îmi vor da alta mie. Dar cel mai priceput filolog român, d-l Kalinderu,
s-a răzgândit, precum să vede [sic!], în alt fel. De altfel nu-mi pare rău,
Philippide în dialog, I, p. 210.
S. Puşcariu, op. cit., p. 342.
10 Ibidem, p. 343.
8
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căci a sta să descurci fişele lui Philippide cred că te duce direct la balamuc. Dacă vrei — vorbeşte şi cu Candrea — să ne unim toţi trei şi să nu
primim conlucrarea decât în condiţii pe care le vom găsi noi bune. Tot
vor veni ei la noi, sau dacă nu, să le arătăm la apariţia Etimologicului ce
zevzec e Philippide şi cum ar fi trebuit să fie lucrarea... Prieten Sextil”11.

Iar o scrisoare următoare, a lui Ov. Densusianu, din Bucureşti,
adresată în 17 III 1905 lui S. Puşcariu la Viena, nu aduce nici ea
nimic încurajator:
„Dragă Sextil... Academia cu senilii ei membri stă... stă şi nu
face nimic, nu primeşte planuri de lucrări. Am dat mai multe după ce
am fost ales membru corespondent, am vorbit cu Bianu, dar nimic. Să
rămâie cu Philippide... şi Slavici care ştii că a năvălit în domeniul
nostru cu «aşezarea vorbelor»12. Ai cetit ce a scris Philippide în volumul lui Mussafia?”13. Dacă nu, nu întârzia — vei avea un nou prilej să
te înveseleşti [...]; Nu crede că dacă am alte păreri ca tine în unele
puncte, voi lăsa să sufere prietenia noastră. Nu, fanatic în felul multora de la noi n-am fost şi nu voi fi. Ţin la părerile mele, le stimez şi pe
ale altora. Prieteneasca strângere de mână. Ovid”14.

Este de relevat că, alături de studiul lui Philippide asupra căruia atrage Ov. Densusianu atenţia lui Puşcariu, în volumul omagial Al. Mussafia se află şi un studiu al lui Ov. Densusianu însuşi15.
În primăvara lui 1905 apar primele tendinţe de limpezire a
situaţiei Dicţionarului Academiei, căci iată ce-i scrie Sextil Puşcariu
din Viena, la 29 IV 1905, lui I. Bianu la Bucureşti:
„Înainte de a pleca din Bucureşti, am avut ocazia să vorbesc cu
dl. Ov. Densusianu şi cred că mi-a reuşit să-l conving că face rău să se
strice cu Academia, unde are binevoitori. Totodată am luat împreună şi
hotărârile necesare asupra Etymologicului pentru cazul când Academia
ni l-ar încredinţa nouă”16.
Coresp. Ov. Densusianu, IV, p. 219.
Ov. Densusianu se referă la studiul lui Ioan Slavici, Aşezarea vorbelor în
româneşte, Bucureşti, 1905 (AAR, M.S.L. V., s. II, t. XXVII, m. 2).
13 Este vorba de volumul omagial Bausteine zur romanischen Philologie.
Festgabe für Adolfo Mussafia zum 15 Februar 1905. Se remarcă studiul lui Al.
Philippide, Altgriechische Elemente im Rumänischen, p. 46–59.
14 S. Puşcariu, op. cit., p. 343.
15 Ein albanesisches Suffix im Rumänischen, p. 472–480. E vorba de suf. -ză.
16 Coresp. I. Bianu, III, p. 407.
11
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Am văzut mai sus că Ov. Densusianu, într-o scrisoare din 3
XI 1904, îşi exprimase către Sextil Puşcariu refuzul de a mai colabora cu Academia. După cum se observă, problemele legate de reluarea redactării Dicţionarului Academiei se aranjau, în bună măsură, prin înţelegerile stabilite, pe de o parte, între S. Puşcariu, care
se afla pe atunci la Viena, şi comisia Dicţionarului, pe de altă parte
între S. Puşcariu şi Ov. Densusianu, pe calea corespondenţei. În
această ordine de idei, în luna următoare, decizia comisiei Dicţionarului fiind iminentă, pe de o parte, pe baza unor informaţii
neoficiale, din cercurile academice, iată ce-i scrie S. Puşcariu din
Viena lui I. Bianu la Bucureşti, la 22 XI 1905:
„Dacă mi se va încredinţa mie redactarea unei părţi a Etimologicului, voi avea cea mai bună ocazie a întregi lipsurile cunoştinţelor mele17, iar, pe de altă parte, Ov. Densusianu îi transmite lui
S. Puşcariu la Viena:
„comisiunea Dicţionarului, după ce Academia a hotărât să ni se
dea la amândoi Dicţionarul, ieri am văzut pe Kalinderu şi mi-a spus
că fără tine nu se poate să hotărâm punctele esenţiale, şi de aceea ţi s-a
scris să vii. Eu i-am spus că eşti foarte ocupat şi prin corespondenţă să
ne înţelegem; el mi-a răspuns: «trebuie să vie». Cum hotărăşti? Merge
încet de tot şi tocmai importantul rămâne de lămurit. Cu dragoste,
Ovid”18.

Prin analizele critice frecvente ale părţii redactate din Dicţionarul Academiei şi în dorinţa de a accelera redactarea Dicţionarului şi de a finaliza situaţia neclară în care se afla Dicţionarul, Comisia Dicţionarului l-a pus pe Philippide în situaţia de a renunţa la
sarcina de redactor al Dicţionarului. Comisia consideră că opera se
va termina mai repede numai dacă se va proceda la simplificarea
extremă a normelor, la reducerea drastică a citatelor, la simplificarea explicaţiilor gramaticale, la renunţarea la traducerea sensurilor în franceză şi în latină, la reducerea repertoriului de termeni.
În acelaşi scop, Comisia propune lărgirea colectivului de redactori,
prin cooptarea următorilor colaboratori: I. Botez, C. Botez,
I. N. Popovici, A. Naum, G. Coşbuc, I. Slavici, Ov. Densusianu,
S. Puşcariu, I. Bianu. Pentru terminologia tehnică şi ştiinţifică ar
17
18

Ibidem, p. 411.
Puşcariu 1968, p. 345.

MUZEUL LIMBII ROMÂNE ŞI MUZEIŞTII

232

trebui folosiţi specialişti ca: Ludovic Mrazec, Sabba S. Ştefănescu,
Gh. Murgoci Munteanu, dr. I. Felix, dr. Proca, juristul G. Popovici
etc. Numai în luna mai 1904 Comisia a ţinut 4 şedinţe de analiză a
Dicţionarului (în zilele de 7, 11, 17, 27). Philippide este constrâns
să-şi dea demisia, încât el îşi înaintează într-adevăr declaraţia de
reziliere a contractului în 5 V 1905, declaraţie la care anexează şi
un proces verbal în 20 V 190519. Încă în luna mai 1905, ruptura lui
Philippide de Academie devine publică, încât, S. Puşcariu, bine
informat, îi comunică din Viena lui Ov. Densusianu, la Bucureşti,
într-o scrisoare din 16/31 mai 1905:
„De Etimologic ce mai ştii? Eu am aflat că se zvoneşte că s-a luat
lui Philippide şi că vreau să mi-l dea mie. Dacă e adevărat, eu voi cere
numai jumătate şi ca cealaltă jumătate să ţi se dea ţie, cum ne-a fost
vorba. La tot cazul, îndată ce voi avea o înştiinţare oficioasă, îţi voi scrie.
Până atunci cred că e bine să treci tu pe la Bianu şi să vorbeşti cu el. Sub
discreţie îţi pot comunica că ultima dată el mi-a vorbit de tine cu multă
căldură şi am văzut că poate ţi-e cel mai binevoitor în toată Academia20.

Cu toată retragerea lui Philippide de la lucrările Dicţionarului, Comisia Dicţionarului se decide foarte greu să ia o decizie
definitivă. Corespondenţa lui Ov. Densusianu şi S. Puşcariu nu ne
oferă prea multe detalii.
De-abia în toamna lui 1905, Puşcariu, cel mai bine informat,
îl anunţă (din Viena, 25 X 1905) pe OD, la Paris:
„ţi-am şi telegrafiat astăzi, ca să-ţi aranjezi lucrurile astfel să te
opreşti desigur, măcar o zi la Viena. Am să-ţi comunic nişte lucruri
importante relativ la Etimologic, pe care după toată probabilitatea, îl
vom primi amândoi, chiar în noiembrie. Mai sunt unele dificultăţi de
învins şi chiar de aceea ţin atât de mult să-ţi vorbesc”21.

În realitate, lucrurile se urnesc mult mai greu. Căci iată ce ne
dezvăluie următoarele trei scrisori ale lui OD către S. Puşcariu,
toate din noiembrie 1905: (de la începutul lui noiembrie 1905):
Philippide în dialog, I, p. 205–215; Coresp. I. Bianu, III, p. 340–350.
Coresp. Ov. Densusianu, IV, p. 222.
21 Ibidem, IV, p. 223. Vezi şi scrisoarea lui I.-A. Candrea către Ov. Densusianu,
din Bucureşti, 10 oct. 1905, trimisă la Paris (Coresp. Ov. Densusianu, I, p. 134–135) şi
cele două scrisori ale lui Ov. Densusianu, din oct. 1905, către S. Puşcariu (Puşcariu
1968, p. 344).
19
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„Dragă Sextil... Cu Dicţionarul Academiei lucrul stă baltă. Mi-a
vorbit puţin azi Bianu, dar natural nici vorbă de colaborarea mea.
Fişele s-au luat de la Philippide şi rămâne să decidă Kalinderu ce
rămâne de făcut. Pare că ai multe iluzii. Eu nu. De altfel n-aş primi
decât alături cu tine şi cu Candrea — e nevoie să fim toţi trei şi dacă
am putea vorbi, ţi-aş spune mai multe. Cu dragoste, Ovid”22.
(Bucureşti, 7 XI 1905).
„Dragă Sextil, vineri s-a pus iar în discuţie în şedinţa Academiei
chestia Dicţionarului. Vorbisem cu câteva zile înainte cu Kalinderu şi-i
spusesem părerea mea; m-a întrebat dacă consimt la colaborare şi mi-a
arătat o listă pe care erau şi Tiktin şi Papahagi şi alţi vreo doi. Eu i-am
spus că ţin să fim toţi trei, s-ar grăbi şi lucrarea şi ne-am arăta solidaritatea noi, tinerii. Rămânea să-mi comunice ce vor hotărî membrii
Academiei, dar n-am primit nimic de la el şi, întâlnind ieri pe Bianu,
numai de la el am aflat ce s-a hotărât. Ar fi vorba să ni se dea nouă
numai; de la Bianu n-am putut afla de ce nu s-a vorbit de Candrea.
Redactarea se va face cu fişele lui Philippide. Vineri mai e o şedinţă.
Probabil voi primi un cuvânt de la Kalinderu şi-i voi mai vorbi. Se
pare că lucrurile n-au să meargă aşa repede, mai e la mijloc şi comisiunea dicţionarului şi, mai ştii, poate vine Crăciunul şi tot baltă
rămân lucrurile... Ovid”23. (Bucureşti, 29 XI 1905).
„Dragă Sextil, Aşteptam să-mi vie vreo înştiinţare de la comisiunea dicţionarului, după ce Academia a hotărât să ni se dea la amândoi Dicţionarul; ieri am văzut pe Kalinderu şi mi-a spus că fără tine nu
se poate să hotărâm punctele esenţiale şi de aceea şi s-a scris să vii. Eu
i-am spus că eşti foarte ocupat şi prin corespondenţă să ne înţelegem,
el mi-a răspuns: «trebuie să vie». Cum te hotărăşti? Merge încet de tot
şi tocmai importantul rămâne de lămurit... Cu drag, Ovid”24.

În decembrie 1905, succesiunea Etimologicului devine presantă. Conducerea Academiei ia hotărârea ca Ov. Densusianu împreună cu Sextil Puşcariu să redacteze Dicţionarul Academiei.
Hotărârea, trimisă pe adresa lui Ov. Densusianu, se păstrează la
Biblioteca Academiei Române, în Arhiva Ov. Densusianu, XXXI,
Acte, 14. Originalul poartă Nr. II 9165 şi are următorul conţinut:
S. Puşcariu, op. cit., p. 344.
Ibidem, p. 344–345.
24 Ibidem, p. 345, Cf. Coresp. I. Bianu, III, p. 413 (scrisoarea lui S. Puşcariu
către I. Bianu, Viena, 3 XII, 1905).
22
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„Bucureşti, 1905, decembrie 2. Domnule Coleg, Avem onoarea
de a vă aduce la cunoştinţă că s-a hotărât de către Comisiunea
Academiei însărcinată cu supravegherea întocmirii Dicţionarului limbii
române ca Domnia-Voastră dimpreună cu dl. Sextil Puşcariu să fiţi
rugat a primi însărcinarea de a redacta dicţionarul cu ajutorul materialului extras sub conducerea colegului nostru d-l Philippide din
aproape toţi autorii principali ai literaturii noastre. Pentru a determina
Comisiunea modalitatea de procedare la facerea lucrării, Comisiunea
vă roagă să luaţi parte la şedinţa ce se va ţine la sosirea în Bucureşti a
d-lui Sextil Puşcariu, care a fost rugat să vină cât mai neîntârziat.
Pentru buna Domniei Voastre conducere, puteţi lua oricând cunoştinţă de cuprinsul procesului-verbal redactat în această privinţă de
Comisiunea Dicţionarului. Primiţi, Domnul Coleg, încredinţarea distinsei noastre consideraţiuni. / Preşedinte (ss.) I. Kalinderu / Secretar
general (ss) D. Sturdza / Domniei Sale Domnului Ovid Densusianu /
Membru corespondent al Academiei Române”.

În acelaşi sens, vezi şi cele două scrisori trimise de S. Puşcariu,
din Viena, lui Ov. Densusianu, la Bucureşti, care sunt şi ultimele
scrisori în care se agită şi colaborarea lui Ov. Densusianu la
Etimologic. Iată prima scrisoare (trimisă din Viena, 11 XII 1905):
„Nu ţi-am răspuns până acum căci am tot aşteptat — în zadar
— veşti nouă. Ce păcatele se amână mereu Etimologicul? Comisiile,
drăguţele, parcă le văd cu câta plictiseală tot se strâng şi nu cutează să
aducă o rezoluţie. Tu ai mai vorbit cu careva? N-ai rost să le dai puţin
zor? Poate ar fi bine să-i spui lui Kalinderu că la Crăciun vii la Viena şi
ar fi bine să te însărcineze cu misiunea de a ne înţelege cu ocazia asta
asupra formei de redactare. Mie mi-ar cădea foarte greu să vin acum
la Bucureşti. Fişele le-ai văzut? Te-ai gândit la izvoarele tehnice, juridice, medicale, bisericeşti etc. etc. care ne vor trebui pentru a explica
[sic!] neologismele primite în aceste ramuri ştienţifice [sic!] unde noi
suntem prea străini. Nu-i chip să cerem în privinţa asta colaborarea
gratuită a celorlalţi membri ai Academiei, matematicieni, jurisprudenţi, preoţi, medici etc.? Sau crezi că vom găsi cărţi care ne vor da
esplicările [sic!] necesare? Cum rămâne cu colaboratorii? Trebuie
absolut să ni se asigure o sumă pentru a-i putea plăti. Tu-l vei avea pe
Candrea, eu îl iau pe Byhan. Academia are să ne dea libertatea absolută în alegerea lor. Poate va fi bine să-i sugerezi d-lui Kalinderu ideea
ilustraţiunilor în text, aşa că să o propună el în comisie. Dacă vom
primi mai întâi o parte, ca să facem o redactare de probă, va fi bine să
vii tu cu fişele respective la Viena şi să lucrăm împreună vreo două

CTITORUL

235

săptămâni. Izvoarele necesare le găsim aici. La tot cazul, leafa să ne
meargă din momentul când primim prima însărcinare. Când vom
iscăli contractul, să nu uităm să cerem ca Academia să ne procure
toate cărţile pe care le credem necesare ca să putem lucra. Aştept cu
dor răspunsul tău, Sextil”25.

Şi ultima scrisoare a lui S. Puşcariu adresată lui Ov. Densusianu
în problema Etimologicului (din Viena, 13 XII 1905):
„Azi am primit o scrisoare de la d-l Bianu în care mă pregăteşte
să fiu gata de plecare, căci voi primi invitarea Academiei ca să iau, împreună cu tine, Etimologicul în primire. Nu voi putea sta mai mult de 4–
5 zile. Îndată după sosire voi veni pe la tine ca să ne înţelegem bine”26.

După aceste scrisori, se plasează în ordine cronologică, spre
sfârşitul lui 1905, o şedinţă a Academiei în care se produce dezbinarea dintre Ov. Densusianu şi comisia Dicţionarului. Fiind vorba
de numirea fermă a succesorilor lui Philippide şi fiind în discuţie
numele lui Ov. Densusianu, S. Puşcariu şi I. A. Candrea, dintre
care doar primii doi acceptaţi oficial, Dim. Sturdza s-a opus la
angajarea lui Candrea — considerat străin — la o asemenea operă
„naţională”. Deoarece Ov. Densusianu a condiţionat angajarea sa de
cooptarea lui Candrea, din solidaritate cu prietenul său, Densusianu
a refuzat colaborarea la Dicţionar. Pe vremea aceea, Sturdza dicta
la Academie, încât pledoaria lui Densusianu, bazată pe argumente
logice, s-a dovedit ineficace. În felul acesta, S. Puşcariu, deşi în
prima zi aprobase gestul lui Densusianu, dintr-un fel de patriotism
n-a mai fost de acord cu Densusianu, rămânând să conducă singur
redactarea dicţionarului. Cazul respectiv este analizat mai târziu
de Ov. Densusianu, în 1936, într-un articol publicat în revista
„Înălţarea”, pe care o scotea Densusianu însuşi la Bucureşti”27.
Prin urmare, sfârşitul anului 1905 constituie „momentul” de
ruptură dintre Ov. Densusianu, pe de o parte, şi Academie, DicţioCoresp. Ov. Densusianu, IV, p. 224.
Ibidem, p. 225.
27 Ov. Densusianu, Complicităţi şi inconsecvenţe, II, în „Înălţarea” (Bucureşti),
s.n., nr. 12, 1 dec. 1936, p. 260–261. Cf. Bucur, Ov. Densusianu, p. 32–33; Coresp. I.
Bianu, III, p. 416. În raportul său adresat Academiei, în ian. 1906, S. Puşcariu declară: „d. Ov. Densusianu mi-a făcut declaraţia verbală că nu primeşte colaborarea la Dicţionar”.
25
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narul Academiei cu tot aparatul lui, inclusiv S. Puşcariu, I. Bianu şi
ceilalţi, pe de altă parte. Dar nu numai atât. Acum, Ov. Densusianu
începe o campanie deschisă nu numai contra Dicţionarului, ci şi
contra lucrărilor lui S. Puşcariu şi contra Academiei. Tribuna de pe
care lansează Ov. Densusianu această campanie este, întâi de toate,
revista lunară „Vieaţa nouă”, scoasă de el la Bucureşti, începând
cu 1 martie 190528. Apoi: „Grai şi suflet” (1921–1937), „Înălţarea”
(1937). Astfel, este criticat dicţionarul etimologic al lui S. Puşcariu,
apărut la Heidelberg, în 1905, Etymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache. Lateinisches Element. Dar critica lui Ov. Densusianu
este superficială: el se leagă de problemele mărunte, neesenţiale,
de tehnică şi pe un ton persiflator. La un moment dat, el afirmă că
„dicţionarul d-lui Puşcariu este o comoară de distracţiuni filologice”. În concluziile altui articol, Ov. Densusianu afirmă: „Iată
D-lor Academicieni, cui încredinţaţi lucrări ce în alte părţi nu se
dau decât la cei în adevăr capabili; iată de ce elemente vă înconjuraţi şi cum sprijiniţi îndrăzneala şi neştiinţa”. Altădată se întreabă:
când se va isprăvi cu această comedie lexicografică?” La fel sunt
criticate lucrările lui S. Puşcariu: Studii istroromâne, I (1906), II (1926);
Cinci ani de mişcare literară. 1902–1906 (Bucureşti, 1909), revista
„Dacoromania” I (1921). Recenzându-se prospectul ALR (în GS, VII,
p. 341–342), se exprimă difidenţe faţă de geografia lingvistică. În
articolul Pentru probitate ştiinţifică (GS, III, 1928) printre altele,
Ov. Densusianu acuză pe S. Puşcariu de lipsă de probitate ştiinţifică,
pentru că, în denumirea „Muzeului Limbii Române” (imediat după
primul război mondial), şi-a însuşit, fără să mărturisească, o idee a
lui Iosif Popovici, popularizată încă din 1905. O particularitate a
majorităţii acestor observaţii critice este că, cel mai adesea, ele nu
sunt semnate, apar ca anonime, la diferite rubrici de note, sub titlul
general Mozaic. Astfel, într-un asemenea articol anonim, cu subtitlul
Dicţionarul Academiei, Ov. Densusianu afirmă:
„Dicţionarul Academiei se aşteaptă de atâta vreme şi nerăbdare
şi a găsit ecou acum câteva zile într-o şedinţă a Academiei; sunt şapte
ani de când s-a început din nou, după ce se lucrase la el fără spor vreo
cincisprezece ani; de vreo trei ani ni se promite mereu că va apărea
28

Revista „Vieaţa nouă” a apărut până în ianuarie‒februarie 1925 inclusiv.
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ceva — să zicem măcar un fascicol — şi vin sesiuni, se varsă iar câte
14 000 de franci şi nimic. Care să fie cauza? D. Philippide e preţuit la
Academie ca un om harnic şi priceput — chiar în urmă, într-un volum
oferit d-lui Mussafia, a arătat că e tot filologul cunoscut, agerul descoperitor de etimologii şi mă mir de ce întârzie atâta când a fost chemat
ca să meargă mai repede ca d. Hasdeu? Să nu fi găsit d. Philippide toate
cuvintele? Să se fi comandat caractere speciale în străinătate pentru
tipărirea dicţionarului şi să nu fi sosit? Sau poate n-ajung fondurile?
S-ar putea face o suscripţie [sic!], aş fi şi eu printre cei dintâi suscriitori
[sic!] numai să-l văd apărând cât mai curând; sunt nerăbdător ca şi alţii,
şi ce păcat să ni se amâne atâta timp o bucurie”29.

Despre prima fasciculă din Dicţionarul Academiei (din litera
A), Ov. Densusianu nu se exprimă: „Academia... vine să ne dea o
cârpitură la care ţi-e silă să te uiţi”. Este demn de relevat că ceea ce
afirmă aici despre Al. Philippide contrazice critica fără rezerve pe
care o făcuse aceluiaşi învăţat, după cum am arătat la locul potrivit, într-o scrisoare adresată lui S. Puşcariu în 15 III 1905. În nota
din „Vieaţa nouă”, Ov. Densusianu se exprimă deci cu condescendenţă faţă de Philippide. În aceeaşi ordine de idei, menţionăm
şi critica pe care o face Iosif Popovici la adresa lui S. Puşcariu cu
referire la vol. I. din Studii istroromâne: „noul cercetător de birou”.
La campania pornită de Ov. Densusianu împotriva Academiei
Române, împotriva Dicţionarului limbii române şi împotriva lucrărilor lui S. Puşcariu, acesta din urmă, singur sau ajutat de prietenii
şi colaboratorii săi nu se lasă mai prejos, ci ripostează, fie în scriesori particulare, adresate prietenilor, fie prin articole, în diferite reviste de specialitate. Iată cum se exprimă S. Puşcariu într-o scrisoare adresată lui I. Bianu în 1907:
„Dicţionarul lui Candrea—Densusianu30 este slăbuţ. Parturiunt
montes... Puţinele lucruri noi, cu adevărat, faţă de dicţionarul meu s-ar
fi putut da pe o jumătate de pagină într-o recenziune, căci dacă adaogi
toate diminutivele, augmentativele şi infinitivele luate ca substantive,
încă n-ai făcut un lucru nou. Forţa autorilor stă — aşa cred ei — în formele romanice pe care le adaogă. Decât, în privinţa aceasta le lipsesc
cunoştinţele. Cele mai multe, pe care le dau ei, lipsesc la mine anume,
„Vieaţa nouă”, I, nr. 6, 15 aprilie 1905, p. 146.
Candrea–Densusianu, Dicţionarul etimologic al limbii române. Elementul
latin, fasc. 1. Bucureşti, Librăriile Socec & co., 1907.
29
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pentru că eu am recunoscut că nu sunt la locul lor şi nu m-am încrezut
orbeşte în Körting [...] E interesant apoi cum caută să înmulţească
numărul elementelor latine în limba noastră, pentru ca să spună la
urmă: Puşcariu a găsit numai 1 950, iar noi avem 3 000! [...] Acestea
toate ţi le spun d-tale ca unuia care ştii că judecata ce o fac lui
Densusianu şi gemenului său siamez nu e niciun fel de insinuare, de
altfel ştiu că nu mai poate pierde nimic în ochii d-tale”31.

Fără să fie o ripostă la criticile lui Ov. Densusianu, raportul
din 1907 al lui I. Bianu pentru premierea de către Academia Română a lucrării lui S. Puşcariu tipărită în 1905 la Heidelberg (despre
care a fost vorba mai sus), constituie, în fond, o apreciere globală a
studiului lui Puşcariu, şi, de fapt, o ripostă la Densusianu”32.
Şi aşa cum Ov. Densusianu are o serie de partizani
(I.-A. Candrea, Iosif Popovici etc.), în cealaltă tabără Puşcariu are
de partea lui, pe lângă I. Bianu, şi alţi partizani. Astfel, într-o scrisoare din Budapesta, din 7 noiembrie 1905, adresată lui I. Bianu,
Oct. C. Tăslăuanu, fost student al lui Ov. Densusianu, la Bucureşti,
afirmă: „Critica d-lui Densusianu e de compătimit. Regret din
inimă rătăcirea şi îmbolnăvirea fostului meu profesor”33.
Pe de altă parte, I. A. Rădulescu-Pogoneanu publică în „Convorbiri literare” din 1909 o recenzie critică distructivă la adresa
Dicţionarului Socec al lui Ov. Densusianu şi I. A. Candrea (Dicţionarul general al limbii române din trecut şi de astăzi, fasc. I [– AZVÂRLI],
Bucureşti, Socec, 1909)34, în care, pe lângă unele observaţii judicioase, se foloseşte de un ton zeflemitor, denigrator, de discreditare
a autorilor. Este evidentă, de asemenea, şi tendinţa de absolutizare
a erorilor mărunte ale dicţionarului.
În campania pe care o desfăşura Ov. Densusianu împotriva
Academiei, împotriva şcolii de la Cluj — condusă de S. Puşcariu —
şi împotriva ieşenilor, anul 1925 reprezintă un moment de acalmie,
provocat de iniţiativa lui Ov. Densusianu de a convoca un congres
al filologilor români la Bucureşti, între 13‒15 aprilie 1925. A.
Rosetti observă, pe bună dreptate, că în atmosfera de animozităţi
Coresp. I. Bianu, III, p. 462–463 (Cernăuţi, 26 VI/9 VII 1907).
Ibidem, p. 457–458.
33 Coresp. I. Bianu, V, p. 279.
34 Coresp. Ov. Densusianu, IV, p. 177–178.
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profunde între filologii români în această perioadă, prin gestul lui
Densusianu, „apreciat favorabil de majoritatea filologilor noştri”,
„s-a întins o ramură de măslin”35. În acest congres au colaborat
Ov. Densusianu cu Sextil Puşcariu şi, în general, clujenii cu bucureştenii, şi s-au uitat de fricţiunile de până atunci36. Congresul al
doilea al filologilor români, ţinut la Cluj, la scurt interval după primul, precum şi cel de-al treilea, de la Cernăuţi, ţinut în continuare,
s-au desfăşurat, de asemenea, în condiţii de bună convieţuire.
Încheiere. Dezbinarea din 1905 din istoria lexicografiei româneşti a marcat nu numai coordonatele pe care se va redacta Dicţionarul Academiei, ci şi liniile directoare ale lingvisticii româneşti
pentru o bună perioadă de timp.
Se pune întrebarea dacă renunţarea lui Densusianu a fost
benefică pentru Dicţionarul Academiei sau n-a fost. Fără îndoială
că, în principiu, dacă la echipa lui Puşcariu s-ar fi adăugat cel
puţin doi colaboratori de talia lui Candrea şi Densusianu, Dicţionarul Academiei s-ar fi terminat într-un timp mult mai scurt, şi,
probabil, în condiţii calitative superioare. Întâmplarea însă a făcut
ca Puşcariu şi Densusianu să fie, în ciuda aparenţelor, temperamente deosebite. În timp ce Puşcariu era o fire calmă, conciliantă,
Densusianu era impulsiv, foarte sensibil, irascibil. Puşcariu s-a
obişnuit cu munca în colectiv, pe când Densusianu prefera munca
benedictină de filolog. Densusianu era foarte pretenţios: nu
accepta să colaboreze decât cu persoane care-i semănau (şi
Candrea era o asemenea rară persoană).
Cea mai judicioasă caracterizare a personalităţii lui
Ov. Densusianu credem că a formulat-o fostul său elev, George
Giuglea, care l-a cunoscut îndeaproape şi care tot aşa de bine l-a
cunoscut şi pe S. Puşcariu, în a cărui şcoală se integrase încă de la
înfiinţarea ei. În necrologul lui Ov. Densusianu, G. Giuglea afirmă,
printre altele:
„Nu încape îndoială că în manifestările sale de critică literară,
culturală [şi, adăugăm noi, filologică], O.D. s-a lăsat de multe ori dus
de temperamentul său viu, de firea sa care nu răbda nici ironiile şi nici
35
36

Coresp. I. Bianu, IV, p. 110.
Bucur, Ov. Densusianu, p. 50–51.
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chiar aluziile mai puţin străvezii şi nu se oprea (nu zic ceda), până nu
avea convingerea că l-a învins pe adversar”... „Nu încape îndoială că
multe polemici ce a purtat, precum şi obiceiul său de a spune tăios
adevărul ori părerea, l-au îndepărtat de mulţi cunoscuţi. În prietenii
n-a prea crezut şi chiar cei din jurul său nu l-au cruţat uneori. Astfel
tot mai multe nemulţumiri a sorbit, tocmai în anii din urmă ai vieţii,
când un savant ca O.D. putea aştepta măcar de la unii colegi de
universitate, precum de la cei ce-i datorau mult, putea chiar pretinde o
purtare cavalerească”37.

În perspectiva timpului, întreruperea relaţiilor de prietenie
dintre Ov. Densusianu şi S. Puşcariu, cauzată de incidentul cu Dicţionarul Academiei, este văzută de S. Puşcariu cu multă seninătate.
Iată cum vede S. Puşcariu întreruperea şi reluarea acestor relaţii:
„O prietenie care data de câţiva ani între doi colegi de specialitate, cam de aceeaşi vârstă — el fiind numai cu câţiva ani mai mare
decât mine — s-a rupt deodată.
După mulţi ani ne-am apropiat un moment din nou, când discutarea ortografiei la un congres al filologilor români şi la Academie
ne-a dat prilejul să lucrăm împreună, doritori amândoi să uităm vechile deosebiri de vederi. E aproape ridicol că în pragul bătrâneţilor
ne-am certat din nou pe chestia scrierii lui â sau î şi a lui s sau z, în
cuvinte ca mână, câne (sau mînă, cîne) şi cauză (sau causă).
Dar se pare că deosebirile între noi erau mai puţin ortografice
decât de temperament; cu toate asigurările că pentru el vederile diferite nu erau o piedică pentru păstrarea unei prietenii, impresia mea
este că, fără să ne dăm seama, amândoi aveam convingeri prea divergente şi prea mare plăcere să ne războim pentru ele”38.

În final, iată cum judecă S. Puşcariu relaţiile sale cu
Ov. Densusianu:
„Când Densusianu, care îmi lua în nume de rău că nu mă solidarizam cu el şi cu Candrea, ci făceam jocul Academiei, începu să
critice cu vehemenţă scrierile mele, cărora le contesta orice valoare, eu
nu i-am rămas dator cu răspunsul. Prinosul tinereţii se cerea cheltuit,
simţeam şi eu farmecul unei răfuieli în public, înfierând ignoranţa şi
demascând reaua credinţă. Mai ales mă ispitea să încrucişez spada cu
un adversar puternic, întinzându-i curse sau împungându-l cu floreta
ironiei. Astăzi, când n-a mai rămas nimic din dorul de a mă război şi
37
38

G. Giuglea, Ovid Densusianu [necrolog], în DR, IX, 1938, p. 650, p. 664.
Puşcariu, 1968, p. 346.
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de a „rămânea” pe adversar în dibăcia de a mânui arma, nu mai simt
nevoia unei răfuieli, cum n-am simţit-o nici faţă de Philippide, care de
asemenea porni în „Viaţa românească” o campanie vehementă împotriva „specialistului român din Lipsca”. Timpul te face îngăduitor şi se
îngrijeşte singur să dovedească de partea cui e dreptatea, încât nu eşti
nevoit să mai lupţi cu adversari ce nu-ţi mai pot răspunde.
Astăzi — zice Puşcariu în continuare — consider că chiar şi harţagul omenesc care înviora lupta noastră îşi are partea sa frumoasă.
Filologii sunt cunoscuţi pretutindeni şi în toate timpurile ca o „ginte
irascibilă”. În patima ce o pun spre a apăra o părere de la care nu au
niciun câştig practic e o doză mare de idealism [...]”.
„Pentru cel ce ia în mână aceste memorii nu se mai pune
chestiune cine avea dreptate, Densusianu sau Puşcariu, în cutare caz
special. Dar cred că nu e lipsit de interes a şti dacă Dicţionarul limbii
române, opera fundamentală lingvistică a neamului, ar fi câştigat din
colaborarea lor (dacă aceasta ar fi fost posibilă). Ceea ce e sigur, după
probele ce le-au dat fiecare din ei, este că lucrarea ar fi progresat mai
repede; probabil că ea ar fi fost terminată până acum. Ceea ce ar fi fost
un mare câştig. Dar cele două jumătăţi, chiar admiţând că ar fi fost
pornite după acelaşi plan iniţial, ar fi fost de fapt două lucrări diferite
prin spiritul ce le însufleţea”39.

SIGLE BIBLIOGRAFICE
Bucur, Ov. Densusianu = Marin Bucur, Ovid Densusianu, Bucureşti, Editura
Tineretului, 1967.
Coresp. I. Bianu = Scrisori către Ioan Bianu, vol. I–IV. Ediţie îngrijită de Marieta
Croicu şi Petre Croicu, Bucureşti, Editura Minerva, 1974–1980.
Coresp. Ov Densusianu = Scrisori către Ov. Densusianu, vol. I–IV. Ediţie îngrijită,
introducere, note, tabel cronologic şi indici de Liviu Onu, Ileana Vârtosu şi
Maria Rafailă, sub redacţia lui Liviu Onu, Bucureşti, Editura Minerva,
1979–1989.
Philippide în dialog = Alex. I. Philippide în dialog cu contemporanii săi. Ediţie îngrijită,
prefaţă, traduceri, note şi indice de I. Oprişan, vol. I–II, Bucureşti, Editura
Minerva, 1986–1987.
(StUBB, XLIV, 1999, nr. 1–2, p. 11–27)
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Ibidem, p. 349–350.

ION CUCEU

SEXTIL PUŞCARIU ŞI CULTURA POPULARĂ

E aproape un paradox că, în excesiva orientare istoriologică şi
istoriografică privind evoluţia cercetărilor ştiinţifice în România,
avem, totuşi, atât de puţine şi de nesemnificative rezultate, iar
atunci când încerci să te edifici asupra unei probleme, trebuie să
alergi întotdeauna la sursele primare, chiar personalităţile de primă
mărime nebucurându-se de ediţii cuprinzătoare ale operelor, care
să-l scutească pe cercetător de efortul documentar copleşitor al veşnicei căutări a unor temelii teoretico-metodologice sau factuale, îngropate în periodice, sau a unor „ziduri părăsite şi neisprăvite”, ca
să apelăm la o metaforă-blestem pentru ştiinţa românească.
Este, din nefericire, şi cazul unor întemeietori de instituţii de
învăţământ şi cercetare, a unor dătători de direcţie în etnologia
românească, în antropologia fizică şi în cea culturală, în antropogeografie şi geopolitică, în alte domenii ştiinţifice, dintre care mulţi
au activat, între 1919 şi 1948, la Universitatea din Cluj, întemeind
institute şi catedre, prefigurând direcţii fecunde de investigare,
încercând să „prindă pasul” timpului cu universităţile şi institutele
europene de tradiţie. Ne lipsesc, în legătură cu asemenea personalităţi, culegerile de acte întemeietoare, memoriile şi corespondenţa instituţională, rapoartele periodice şi autoevaluările, culegerile de conferinţe şi comunicări, textele cu caracter programatic,
din care să se poată desprinde concepţia lor teoretică, viziunea generală asupra unui domeniu sau a altuia. Asemenea culegeri de
documente trebuie adunate la un loc de urmaşi, pentru a putea fi
studiate cum se cuvine. Există, desigur, şi excepţii. Am putea remar-
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ca, în acest sens, cele două ediţii de studii ale lui Vasile Bogrea,
datorate lui Mircea Borcilă şi Ion Mării1 şi lui Mircea Borcilă şi
Vasile M. Ungureanu2, a lui Ion Muşlea, datorată lui Ion Taloş3, sau
a lui Romulus Vuia, publicată doar pe jumătate, de Mihai Pop şi
Ioan Şerb4, iar mai recent cea a lui George Vâlsan5, dar nu s-a îngrijit
nimeni încă de opera etnobotanică a lui Alexandru Borza, de contribuţiile antropologice ale lui Iuliu Moldovan şi Valeriu Bologa, de
cele de artă populară datorate lui Coriolan Petranu.
Şi mai dificil este accesul la lucrările de interes secund din
operele ştiinţifice ale acestor mari întemeietori de şcoli şi centre de
cercetare, la corespondenţa lor, la memorii, rapoarte şi lucrări, ce
ascund, de multe ori, iniţiative şi fundamentări noi, idei îndrăzneţe, analize adânci şi concludente, deschideri de orizont sau poziţionări teoretico-metodologice surprinzător de încurajatoare şi de
inovatoare, în epocă. Asemenea studii, conferinţe, articole, recenzii
sau simple note elucidează aspecte mai profunde ale unor iniţiative fondatoare sau pun în relief contribuţii indirecte de cel mai larg
interes; ele n-ar trebui să intereseze doar pe biobibliografi, pe autorii de monografii sau pe cei angajaţi în realizarea de ediţii critice
cât mai complete. După cum bine se ştie, majoritatea eforturilor
exegetice de acest fel se concentrează aproape exclusiv pe domeniile considerate „de bază” din activitatea şi opera unor savanţi,
neglijând, cum a fost cazul unui George Vâlsan la ediţia de Opere
alese din 1971, şi chiar al lui Sextil Puşcariu, aportul direct sau indirect, demersurile ştiinţifice care au marcat, la vremea lor, destinul
ştiinţelor umaniste la Cluj.
Aşa se explică de ce o serie de aspecte de certă înnoire, de
descoperire, de promovare a unor discipline de graniţă la început,
Bogrea 1971.
Bogrea 1973.
3 Ion Muşlea, Cercetări etnografice şi de folclor. Ediţie îngrijită, cu studiu
introductiv, bibliografie, registrul corespondenţei de specialitate, indice de Ion
Taloş, vol. I–II, Bucureşti, Editura Minerva, 1971–1972.
4 Romulus Vuia, Studii de etnografie şi folclor. Ediţie de Mihai Pop şi Ioan
Şerb. Cuvânt înainte de Mihai Pop. Bibliografie comentată de Ioan Şerb, vol. I–II
Bucureşti, Editura Minerva, 1975, 1980.
5 George Vâlsan, Studii antropogeografice, etnografice şi geopolitice. Ediţie de
Ion Cuceu. Cuvânt înainte de Andrei Marga. Postfaţă de Ion Cuceu, Cluj-Napoca,
Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, 2001.
1
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ce-şi vor afirma treptat autonomia, consolidându-şi fundamentele
epistemologice, rămân oarecum umbrite, când ar merita, de fapt,
cea mai mare atenţie. Mai mult, putem considera că, fără cunoaşterea temeinică a acestora, este, de multe ori, imposibilă o sinteză
asupra evoluţiei istorice a ramurilor de ştiinţă respective.
Mi se pare iarăşi un paradox că activitatea unor personalităţi
cu vocaţie de întemeietori şi cu înfăptuiri ctitoriale poate fi astfel
neglijată de lexicoanele şi istoriile unor ştiinţe noi, cum continuă a
fi considerate, în România, ştiinţele etnologice şi antropologice.
Preocupările etnografice şi folcloristice ale lui Sextil Puşcariu
sunt, din păcate, slab cunoscute, iar numele său este pe nedrept
omis de istoriile etnologiei şi folcloristicii sau neglijat în dicţionarele şi enciclopediile recente de profil. Astfel, Ovidiu Bârlea îi
consemna în treacăt meritele6, mai ales în raport cu actul de întemeiere a Arhivei de Folclor a Academiei Române, considerându-l
doar un fel de „oblăduitor”, „supraveghetor” al acestui prim institut de cercetare etnologică din Cluj şi abia apoi ca intelectual cu o
viziune deschisă, atât de largă, ce a susţinut generos, pe lângă studiile filologice şi lingvistice, afirmarea investigaţiilor asupra culturii tradiţionale, uitându-i cu totul consideraţiile profunde asupra
artei şi literaturii populare din conferinţe, din studii şi articole şi
din Istoria literaturii române. Epoca veche, prima ediţie7. În acest chip,
în raport cu un Ovid Densusianu, din lingvistică, de exemplu, sau
cu George Vâlsan, din domeniul geografiei, meritele dobândite de
Sextil Puşcariu, inclusiv pe tărâmul ştiinţelor etnologice, sunt cel
puţin umbrite, dacă nu chiar opacizate cu totul de îngusta perspectivă şi de inegala şi injusta măsură de evaluare. Nici în cazul Dicţionarului folcloriştilor8, devenit mai recent al etnologilor9, atitudinea
nu este deloc schimbată, chiar dacă Iordan Datcu îi consacră un
articol-voce relativ mai întins decât cele dedicate unor simpli culegători de folclor.
6 Ovidiu Bârlea, Istoria folcloristicii româneşti, Bucureşti, Editura Enciclopedică Română, 1974.
7 Sextil Puşcariu, Istoria literaturii române. Epoca veche, Sibiu, Editura Asociaţiunii, 1921 (Biblioteca ASTRA, nr. 1); ediţia a II-a, 1930.
8 Iordan Datcu, Folclorul literar românesc. Cu o Prefaţă de Ovidiu Bârlea,
Bucureşti, Editura Enciclopedică Română, 1979.
9 Idem, Dicţionarul etnologilor români, vol. I–III, Bucureşti, Editura
Saeculum I.O., 1998–2001.
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Asemenea perspectivări uşor deformatoare sunt cultivate nu
numai în practica lexicografică, ci şi în cercetarea istoriografică şi
monografică, în special prin deprinderea de a trata într-un registru
minor şi oarecum excentric preocupările etnografice şi folcloristice
ale istoricilor, filologilor şi lingviştilor, sociologilor, în consonanţă
oarecum cu statutul precar al etnologiei în învăţământul superior
şi în reţeaua institutelor de cercetare din România: Nicolae Iorga şi
folclorul, Dimitrie Gusti şi cultura populară, Iuliu Moldovan şi începuturile antropologiei la Universitatea din Cluj. Pierdem însă din vedere,
în abordări de felul acesta, viziunile holistice, integratoare, din ştiinţele despre om şi societate şi ne lăsăm copleşiţi de caleidoscopia
disciplinelor sau ramurilor ce servesc acest mare şi unic domeniu,
nedreptăţind tocmai pe cei ce transcend „mărginirile domeniale”.
Crescut în spaţiul multicultural al Braşovului, unde şi-a făcut
studiile secundare, format în Germania, Franţa şi Austria, ca şi
George Vâlsan, Romulus Vuia, Nicolae Petrescu, Dimitrie Gusti,
Iuliu Moldovan, în atmosfera tonifiantă de la începutul secolului al
XX-lea, Sextil Puşcariu a ctitorit, la Cluj, o Universitate, alături de
care a înţeles să creeze o reţea de institute. El a fondat Muzeul
Limbii Române, fiind, cum se ştie, şi preşedintele Comisiei de
organizare, deci co-fondator al Muzeului Etnografic al Ardealului,
vicepreşedinte al Societăţii Etnografice Române şi tutorele Arhivei
de Folclor a Academiei Române, dar, fără niciun dubiu, a avut un
aport hotărâtor în crearea primei, şi, din păcate, unicei catedre de
etnografie şi folclor dintr-o universitate românească, dinainte de
1992, care a fiinţat între 1926 şi 1950.
De obicei, aceste merite i se recunosc lui Sextil Puşcariu, mai
ales în ocazii festive. Ele sunt, fără îndoială, mari, dar un asemenea
mod de recunoaştere a lor, fără încercări de evaluare în contextul
concepţiei ştiinţifice globale, al viziunii sale teoretico-metodologice
cu privire la destinele convergente ale disciplinelor umaniste duce
la aprecieri de suprafaţă. Contribuţiile lui Sextil Puşcariu la cunoaşterea culturii populare au fost evidenţiate mai întâi de Mircea
Vaida în studiul său din 197210, în capitolul Literatura populară şi,
parţial, în cele intitulate Specificul naţional al literaturii române şi
Istoria literaturii române. Epoca veche.
10 Mircea Vaida, Sextil Puşcariu, critic şi istoric literar, Cluj-Napoca, Editura
Dacia, 1972.
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În 1977, la centenarul naşterii lui S. Puşcariu, profesorul
Dumitru Pop a susţinut o comunicare intitulată Sextil Puşcariu şi
cultura populară, text ce avea să stea la baza unui studiu11 de reconsiderare a locului culturii populare „în multiplele şi variatele sale
preocupări de ordin ştiinţific şi cultural”, a aportului său efectiv în
domeniu, în organică legătură cu viziunea sa ştiinţifică integratoare.
O comunicare a cercetătoarei Doina Grecu, din 1999, dezvăluie, pe baza unor materiale din arhiva de la Bran, o culegere de
folclor, făcută de S. Puşcariu în tinereţe12.
Sextil Puşcariu n-a scris decât foarte puţin despre cultura
populară, iar unele idei formulate în 1921, în Istoria literaturii
române. Epoca veche, au fost reluate în două contribuţii ulterioare,
mai semnificative, apoi în paginile introductive la cunoscuta Antologie română13, elaborată împreună cu Ion Breazu. Substanţa acestor
idei şi înrădăcinarea lor în viziunea ştiinţifică a marelui savant
trebuie luate din nou în discuţie. Nu vom apela aici la gânduri
semănate prin note, recenzii şi rapoarte academice, mărginindu-ne
la observaţiile atât de interesante pe care le făcea în încercările lui
mărturisite de a prezenta sistematic studenţilor filologi valorile
poeziei populare, după ce preluase conducerea catedrei de limba
şi literatura română la universitatea clujeană..
În general, în cazul acestor spirite enciclopedice, s-a trecut
mai întotdeauna în fugă peste ceea ce au scris despre cultura sau
literatura populară, despre arta tradiţională, despre unele dintre
categoriile acestora, ca şi cum nu părerile unor asemenea personalităţi ar conta cu adevărat, în cele din urmă.
Eseul La letteratura romena, publicat de S. Puşcariu într-o
revistă străină, „Europa Orientale”14, ce a fost tradus, după doi ani,
Dumitru Pop, Sextil Puşcariu şi cultura noastră populară, în „Anuarul
Muzeului Etnografic al Transilvaniei”, IX, 1977, p. 385–395; reluat în idem, Studii
de istoria folcloristicii româneşti, Baia Mare, Editura Umbria, 1997, p. 185–195.
12 Doina Grecu, Folclorul în preocupările lui Sextil Puşcariu. Comunicare la
Reuniunea ştiinţifică de la Bran, 5 iunie 1999.
13 Sextil Puşcariu, Ion Breazu, Antologie română, Halle, Max Niemeyer
Verlag, 1938 [Sammlung romanischer Übungstexte, herausgegeben von Gerhard
Rohlfs (Tübingen) 29].
14 Sextil Puşcariu, La letteratura romena, în „L’Europa Orientale”, III, 1923,
nr. 9–11. Studi sulla Romania, p. 715–730.
11
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în româneşte, într-o colecţie de popularizare15, reia, chiar de la
început, unele idei prezentate în prima ediţie din Istoria literaturii
române (1921), subliniind însemnătatea studierii artei şi culturii populare, pe care el le considera mai edificatoare decât istoria evenimenţială. Folclorul românesc păstrează încă numeroase taine şi din
analiza lui pot apărea multe dezvăluiri.
„Mai multe ne spune folclorul comparat. Ca la cele mai multe
popoare înconjurătoare, viaţa ţăranului român e până astăzi întreţesută cu manifestări artistice. Motivele în arta decorării sau în muzică,
mişcările în danţuri şi subiectele productelor literare sunt adesea
uimitor de asemănătoare la români şi la vecinii lor şi dovedesc, pe
de-o parte, influenţe comune, mai ales orientale, şi, pe de altă parte,
uşurinţa cu care motivele şi subiectele călătoresc peste graniţele etnice
şi de limbă”16.

Cel ce studiase încă din prima tinereţe cultura orală a grupurilor româneşti din sudul Dunării, în contactele acestora cu
cultura slavilor de sud, nu se lasă însă amăgit de asemenea constatări etnografice ţinând de simţul comun şi apreciază că la un
examen şi mai amănunţit pot apărea, între diversele culturi în
contact, „[...] deosebiri esenţiale, mai puţin în invenţie, mai multe
şi mai însemnate în atitudinea artistică, în felul de prelucrare şi în
conceperea frumosului”17.
Sextil Puşcariu riscă însă o afirmaţie destul de nebuloasă, cu
privire la o întrepătrundere între un element de tradiţie culturală
moştenit de la traci, un anume misticism în fantezia exuberantă a
acestora, „unit cu un simţ foarte pronunţat pentru armonie, moştenit de la romani”, care, în simbioză, ar fi marcat „manifestările
artistice ale poporului român”. E aici o încercare intuitivă de a
identifica acele imponderabile trăsături ale creativităţii etnice
care-i preocupau pe sociologi, filosofi şi istorici şi prin care să se
poată distinge „ce e românesc” în arta populară din sud-estul şi
centrul Europei, unde — fapt dovedit —
15 Sextil Puşcariu, Literatura română, Arad, Editura Librăriei Diecezane,
1925 (Biblioteca Semănătorul, nr. 70).
16 Sextil Puşcariu, Istoria literaturii..., 1921, p. 6.
17 Ibidem.
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„[...] aceleaşi detalii decorative pe care le întâlnim în ţesăturile,
cusăturile, săpăturile în lemn, desemnurile pe ouă încondeiate şi ceramică la sârbi, greci, bulgari, ruşi sau unguri se repetă adesea la români, fără să putem preciza azi centrul de eradiere”18.

Ca şi D. Caracostea, lingvistul clujean caută tocmai în stilistica şi expresivitatea formelor de artă posibilităţile de diferenţiere
etnică, undeva deasupra fondului cultural comun. Dar şi de data
aceasta valorile artistice româneşti sunt apreciate maximalist şi
etnocentric:
„Nicăieri ca la ţăranul român nu vom găsi atâta discreţie în
alegerea culorilor — cu o pronunţată preferinţă pentru negru —
neutre, mai ales în aşezarea ornamentului pe câmpuri mari, rămase
necolorate sau neornamentate, încât ochiul, privind, găseşte totdeauna
odihnă, iar impresia de încărcat, îmbâcsit sau de strigător şi insinuant
lipseşte cu desăvârşire. Tot astfel danţurile, atât de bogate în figuri
care presupun o elasticitate şi o virtuozitate foarte mare, sunt în acelaşi timp modele de euritmie”19.

În evaluarea estetică a Mioriţei, „păstrată până azi în zeci de
variante în toate ţinuturile dacoromane”, S. Puşcariu, intuind
motivul poetic esenţial, crede că pe poetul popular nu l-au interesat detalierile epico-dramatice, ci sâmburele epic i-a folosit „numai
spre a putea da, în versuri scurte, de cinci şi şase silabe, cea mai
frumoasă apoteoză a morţii, imaginată ca o nuntă a omului cu
natura înconjurătoare şi cea mai gingaşă expresie a iubirii filiale”20.
Mioriţa ar fi fost creată printr-un „instinct poetic” neîntâlnit
decât la „uriaşii artei”, de aceea textul ei se remarcă nu prin forţa
epică, prin măiestria figurilor de stil, ci tocmai printr-o dezbrăcare
de orice artificii poetice, încât în desfăşurarea sa cristalină, se întrevede capodopera ivită „cu multe secole înainte de zilele noastre, în
singurătatea munţilor pe care păstorii cu sângele traco-roman îi cutreierau în tot cursul evului de mijloc, cu turmele lor bogate de oi”21.
Un „pandant” al acestei geniale creaţii pastorale, născut în
satul aşezat, de câmpie, ar fi, după Puşcariu, balada cu tema călăIbidem, p. 7.
Ibidem.
20 Ibidem.
21 Ibidem, p. 8.
18
19
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toriei fratelui mort cu sora sa (tipul Voica). Sub apăsarea blestemului de mamă, maica bătrână de aici nu e luată de ciumă, întrucât
ar avea „o misiune mai puternică decât moartea: să poarte tot regretul că şi-a nenorocit fata, măritând-o după un bogat din străini”22.
Uimit de forţa cu care se întruchipa aici o credinţă în căsătoria
endogamă, S. Puşcariu considera că, spre deosebire de Mioriţa,
această baladă „nu s-a născut în plaiurile munţilor cu orizontul
desfătat, ci într-unul din satele dosite şi locuite de agricultori munciţi şi bântuiţi de toate relele, precum erau satele în care neamul
românesc s-a conservat în evul de mijloc”23, evaluând în continuare tăria evocativă şi concizia ce pune poezia în constelaţia baladelor nordice, a Edde-lor.
Consideraţiile antropologice despre poezia epică mai cuprind câteva referinţe cu caracter generalizator. Astfel, el relevă
dubla modalitate de interpretare a baladelor: „cântate pe melodii
monotone sau spuse de-a rostul”, repertoriul tematic incluzând fie
legende propriu-zise, ca cea despre Mănăstirea Argeşului, fie subiecte de certă provenienţă mitologică, ca în Soarele şi Luna, dar de
cele mai multe ori „sâmburele epic — o întâmplare impresionantă
— serveşte mai mult de motiv pentru caracterizarea unui sentiment adânc”24, aserţiune asupra căreia va mai reveni ulterior.
Tributar vechii idei romantice că „poezia populară, chiar în
forma alterată în care a putut fi culeasă de vreo optzeci de ani încoace”, desigur, după apariţia ştiinţei despre cultura populară, ar
ascunde încă „nenumărate comori”, S. Puşcariu caracterizează, tot
în fugă, lirica orală, categorie pe care o socoteşte dominantă în cadrul literaturii populare, cu forma ei obişnuită, doina şi cu motivele
mai răspândite: cele de dragoste, urmate de motivele ce cântă dorul,
urâtul, dragostea de natură, căreia, „înţelegându-i frumuseţile”, îi înalţă discrete „imnuri de recunoştinţă pentru darurile sale”.
Ca şi alţi apologeţi ai poeziei populare, şi Sextil Puşcariu
crede că ţăranul român ar fi împăcat cu gândul morţii, „ceea ce
nu-l împiedică de a găsi cele mai duioase tonuri în bocetele cu care
îşi ia rămas bun de la cei ce mor”25.
Ibidem, p. 9.
Ibidem.
24 Ibidem, p. 13.
25 Ibidem, p. 11.
22
23
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În filosofia „simplă”, izvorând din „suma de experienţe ale
vieţii”, prin care ţăranul „trece cu ochii deschişi”, fiind stăpânit de
„un spirit de observaţie adânc”, se degajă un optimism funciar, o
împăcare cu lumea, o înţelepciune dublată de
„[...] acea notă de umor sănătos care nu lipseşte în produsele
sale literare şi care potoleşte chiar satira sa (de altminteri crudă, ca în
toate încercările literare primitive) precum reiese din acele epigrame
care le improvizează în cursul dansurilor — numite hore, strigături sau
chiuituri — sau din anecdotele în care îşi bate joc, însă cu iertătoare
simpatie, de ţigani”26.

„Miturile moştenite” sau tradiţiile istorice pe care şi le-a
creat, precum şi împrumuturile celor „mai extinse motive orientale, îmbinate în fantezia exuberantă”, a creatorilor populari, au
generat noi şi noi teme şi subiecte de legendă.
„Creştinismul lui e plin de credinţe deşarte ale multor secte care
în Evul Mediu s-au născut în orientul apropiat; calendarul plin de
sfinţi şi sfinte care opresc lucrul; animalele din preajma omului şi cele
din pădure, păsările şi gândacii îşi au povestea lor; forma unui râu, a
unei flori îşi are explicaţia ei legendară”27.

Indirect e subliniată aici însemnătatea documentar-istorică a
studierii universului magico-religios, cercetarea sistematică a credinţelor şi reprezentărilor mitologice, „a descântecelor şi farmecelor”, colportată, în evul mediu, nu numai de „babele satului”, ci
chiar de preoţii „tot atât de superstiţioşi ca şi poporenii”, obsedaţi,
deopotrivă, de „veşnica frică de drac”, ce nu era o glumă, „ca în
ziua de azi”28.
Bogăţia repertoriului naţional de legende cosmogonice e
pusă şi pe seama unor influenţe culte, cum ar fi curentul bogomilismului, care a influenţat puternic stratul de credinţe şi a nutrit
fantezia în naraţiunile folclorice:
„Astfel, de origine bogomilică sunt legendele populare despre
Necuratul, care a făcut trupul omului (pe când Dumnezeu i-a dat sufletul) sau despre zidirea pământului prin conlucrarea lui Dumnezeu şi a
Ibidem, p. 11–12.
Ibidem, p. 13.
28 Ibidem, 1930, p. 53.
26
27
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Satanei; de asemeni cele care pun antagonismul între principiul binelui şi al răului la baza creării animalelor, plantelor sau chiar a uneltelor casnice. Calul, oaia, porumbelul, privighetoarea, rândunica, albina,
grâul, strugurele sunt făcute de Dumnezeu; liliacul, bufniţa, viespea şi
scaiul sunt creaţia Diavolului. Şi carul e de la Dumnezeu; Dracul însă
l-a făcut să scânteie”29.

Lui Sextil Puşcariu i se pare importantă căutarea izvoarelor
mito-religioase ale creaţiei populare, de aceea insistă asupra vârstei diferitelor straturi mitice, unele fiind evident precreştine, cum
sunt motivele de basm, monştrii antropofagi, despre metamorfoze
şi comportamente moral precreştine. Reacţia femeii pentru care
luptă doi eroi de basm sau baladă ar oglindi
„[...] o concepţie neatinsă încă de morala creştină: femeia priveşte la încleştarea pe viaţă şi pe moarte a celor doi rivali, fără să se
înduioşeze de strigătul după ajutor al celui mai slab, şi fiind hotărâtă
să fie a celui mai tare”30.

Suprapunerea unui strat creştin peste cele anterioare din
punct de vedere religios prezintă o importanţă mare în cercetarea
naraţiunilor tradiţionale şi duce, de multe ori, la un amestec bizar
de figuri, la confuzii de nume şi de roluri, căci zeităţi romane ca
Diana au dat Zâna, la români, „care la alte popoare romanice a
ajuns să însemne vrăjitoare”, zeul luminii şi focului ceresc transmite atributele sale Sfântului Soare, precum Sfântul Ilie le moşteneşte pe ale lui Jupiter Tunătorul.
Ideile şi reflecţiile acestea au fost reluate şi dezvoltate de
S. Puşcariu într-o conferinţă ţinută în cadrele „Extensiunii Universităţii din Cluj” sub titlul Ce e românesc în literatura noastră31), unde
marele filolog şi lingvist se străduieşte să determine „elementul
static al structurii noastre etnice” sau „urzeala sufletească moştenită”, cu alte cuvinte „puterile generatoare din sufletul unui popor”, care, identificate, ne-ar ajuta să diferenţiem între „ceea ce e
moştenire de rasă şi între ceea ce e câştigat prin contact îndelungat
cu mediul ambiant”, chiar dacă el era convins că operaţiunea e
deosebit de dificilă „în Europa tuturor amestecurilor de neamuri”.
Ibidem.
Ibidem.
31 Sextil Puşcariu, Ce e românesc în literatura noastră, în „Ţara Bârsei” I, 1929,
nr. 1–2 (şi în extras).
29
30
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El identifică trei trăsături care ar putea explica particularităţi
ale culturii şi literaturii române: individualismul, adaptabilitatea şi
simţul deosebit de dezvoltat pentru armonie. Individualismul ca însuşire etnică ar fi caracterizat toată istoria noastră ca popor, care, deşi
a cunoscut modelul înfloritoarei civilizaţii romane, „s-a mulţumit
să ducă veacuri întregi viaţa primitivă de păstori”, întorcând spatele „avantajelor unei societăţi cu organizare superioară” şi preţuind „libertatea pe care o oferă viaţa de păstor, care nu ascultă decât
de Dumnezeu şi nu se teme decât de forţele naturii”32. De aici acea
forţă de expansiune, întotdeauna mai mare decât cea de coeziune:
„[...] răzleţiţi pe un teritoriu prea vast pentru numărul mic al
populaţiei, o parte din strămoşii noştri s-au pierdut în masele de populaţii alogene”33.

El aduce aici exemplul românilor risipiţi în Pind, în Istria, în
toată partea de nord a Peninsulei Balcanice, în Carpaţii de nord din
Moravia, apoi evocă grandioasele acte istorice ale lui Buerebista şi
Mihai Viteazul, spulberate de dorul „nestăvilit de libertate” al
unor indivizi „încrezuţi în forţele proprii” şi fără nicio „considerare la trebuinţele colective”, apoi aspectul arhitectural al capitalei
cu „casele cu grădini aşezate unde şi cum le plăcea proprietarilor,
fără grijă la aliniere şi fără consideraţie faţă de nevoile de lumină
ale vecinului”34.
De aici preţuirea singurătăţii şi iubirea naturii în poezia populară, unde cucul, „pasărea fără tovarăş”, este o prezenţă ubicuă.
Există însă o ereditate romanică, mediteraneană. Vorbind, în
continuare, despre această „ereditate grea” ce ne vine de la străbunii descrişi de Herodot, şi nu de la romanii cu puternicul lor
simţ civic, S. Puşcariu apreciază că „această conştiinţă a omului
singuratic au agerit spiritul de observaţie al românului, i-au ascuţit
inteligenţa-i înnăscută şi i-au subţiat simţul de orientare”35.
Numai astfel se explică bogatul repertoriu de proverbe, cu
filosofia lor luminoasă şi adânc umană, vederea clară, aplecarea
spre discreţie şi respingerea violenţei şi mai ales „complexul acela
Ibidem, p. 3.
Ibidem.
34 Ibidem, p. 4.
35 Ibidem, p. 5.
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de calităţi pe care-l cuprinde cuvântul omenie”. S. Puşcariu e convins că nu numai vitalitatea fizică, ci şi o anume „putere de rezistenţă inerentă chiar fiinţei sale etnice” au făcut ca poporul român
să nu poată fi asimilat, ci să asimileze, dar nu „cu violenţa cuceritorului, nici cu prestigiul culturii sau cu mirajul stării sale economice înfloritoare, ci prin puterea de atracţie ce i-o dădea superioritatea inteligenţei sale şi frumuseţea sa fizică şi sufletească”36.
În continuare, S. Puşcariu reflectează asupra ospitalităţii, asupra prestigiului de care se bucură străinul în ochii românului, de
unde masivele împrumuturi lexicale, precum apoi asupra puterii de
adaptabilitate. În lumina acestor trăsături, în folclor se poate constata
că „elementul predominant este cel liric, pentru că lirica dă ocazie
poetului individualist să se ocupe de personalitatea sa”37.
În cântecele bătrâneşti, în balade, fie de inspiraţie mitologică,
fie de esenţă familială, „adesea se străvede urzeala lirică”38, întrucât de multe ori cadrul epic se întrerupe când s-a reuşit să se
degaje un răsunet de viaţă sufletească, de trăire individuală a unui
sentiment puternic. Mioriţa e cel mai concludent exemplu şi
S. Puşcariu reia demonstraţia din 1923, arătând că „toată atenţia
poetului se concentrează în plăsmuirea unei imagini panteiste a
morţii” şi continuându-şi ideea de bază,
„Şi totuşi moartea nu este nici pentru acest fiu fatalist al codrilor şi stâncilor pleşuve, deprins să înfrunte primejdia şi gata în
orice moment să treacă hotarul suprem, o simplă alunecare din farmecul vieţii în liniştea eternă, ci ea rupe în mod dureros legături intime
cu cele pământeşti”39.

Detaliind analiza, S. Puşcariu se opreşte la semnificaţiile
motivului măicuţei bătrâne şi la descrierea frumuseţii fiului său, de
unde apare în tot tragismul ei „moartea fără vreme”, „moartea în
floarea tinereţii”.
S. Puşcariu reia şi celălalt exemplu de baladă, din tipul larg
european Lenore, subliniind forţa trăirii de către mamă a moştenirii pe care şi moartea i-o respectă, ce se ridică la înălţimi simbolice nebănuite.
Ibidem, p. 7.
Ibidem, p. 9.
38 Ibidem, p. 10.
39 Ibidem.
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În privinţa liricii, evidenţiază unele trăsături ale doinei, unde
motivele iubirii sunt predominante, dar constată că „mai rar însă
se accentuează atât de mult ca la noi dreptul tinereţii la iubire”,
subliniază frecvenţa sentimentelor de dor şi urât, „două cuvinte
intraductibile în alte limbi”, şi relevă şi aici „filosofia simplă şi senină, cu o pronunţată notă de optimism, care nu izvorăşte numai
din suma de experienţe cu care viaţa a îmbogăţit pe ţăranul nostru,
ci din însăşi firea sa armonică”40.
Mai rar pot fi identificate sentimentul religios şi cel patriotic,
cu toate că o anume religiozitate, dublată de iubirea pământului
natal „se simt ca un ton fundamental” al poeziei populare.
Încercând să-şi sintetizeze ideile, S. Puşcariu arată că
„Deosebirea esenţială faţă de literaturile popoarelor învecinate
rămâne în tratarea subiectelor, în predilecţia poetului popular român
pentru anumite forme de expresie, în setea cea mai mare după claritate,
caracteristică popoarele romane: imaginea limpede cum e cristalul se
iscă cu aceeaşi simplitate firească, cu care se naşte, la cea mai mică mişcare, cristalul într-un lichid saturat”41.

Mai concentrată şi mai riguros argumentată, toată această
expunere sintetică reapare, cum arătam mai înainte, în preambulul
Antologiei române din 1938. Faptul acesta dovedeşte fermitatea şi
caracterul organic al opiniilor sale, dar mai ales locul important pe
care-l acorda culturii populare în viziunea sa antropologică atât de
largă.
Am insistat mai mult asupra acestor demersuri interpretative pentru a sublinia încă o dată că „sprijinul” şi „oblăduirea” arătate folclorului şi etnografiei nu sunt la S. Puşcariu atitudini de circumstanţă, de modă cărturărească.
Formarea sa intelectuală atât de solidă la Universitatea din
Leipzig (1895–1899), unde a avut profesori ca Gustav Weigand,
romanist şi dialectolog, preocupat de culturile orale, K. Brugmann,
indo-europenist, Wilhelm Wundt, etnopsiholog, apoi la Paris (1899–
1901), unde i-a audiat pe Gaston Paris şi pe Jules Gilliéron, iar, în
cele din urmă, pregătirea docenţei, la Universitatea din Viena, pe
lângă cunoscutul filolog romanist Wilhelm Meyer-Lübke şi pe
40
41

Ibidem.
Ibidem, p. 13.
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lângă câţiva mari slavişti, i-au oferit lui S. Puşcariu cele mai fecunde contacte cu elita filologică şi lingvistică a timpului. Niciunul
din profesorii săi n-a neglijat culturile ţărăneşti europene, promovate de marea şcoală etnologică germană.
În viziunea dascălilor săi, fenomenele de limbă şi de cultură
interferează şi se influenţează reciproc, încât ele nu se pot explica
şi înţelege profund decât în lumina analizelor lingvistice (dialectologice), istorice, etnopsihologice, sociologice, atât pe baza documentelor scrise, cât şi a celor orale, conţinând materiale din cronici
şi alte texte medievale, ca şi din colecţiile de folclor, pe care le folosesc şi le promovează în publicaţiile coordonate de ei.
Anii formării intelectuale a lui Sextil Puşcariu coincid cu cei
ai unor schimbări de paradigmă în studiile dedicate culturilor ţărăneşti, prin ascensiunea celor de sociologie rurală şi de etnologie,
dar mai ales prin proiectele mari europene de instituţionalizare a
cercetărilor: consolidarea tradiţiilor ştiinţifice şi a publicaţiilor de
profil în Germania, Franţa, Austro-Ungaria, Italia, România, progrese remarcabile în ţările scandinave şi impunerea Şcolii finlandeze şi metodologiei sale geografico-istorice, crearea societăţii internaţionale de investigare folclorică (1909), elaborarea instrumentelor de lucru comparative.
Aprecierile inspirate pe care Sextil Puşcariu le făcea, în noiembrie 1926, la adresa lui Vasile Bogrea, privind acel „spirit de o
universalitate atât de pronunţată, pentru care lingvistica, istoria,
etnografia, folclorul şi literatura alcătuiau diferitele feţe ale aceluiaşi
întreg: istoria culturală”42, i se cuvin, poate în mai mare măsură,
celui ce a ctitorit sau „oblăduit” pe lângă Universitatea din Cluj cel
puţin patru instituţii de cercetare, de tezaurizare şi sistematizare a
valorilor de cultură tradiţională românească: Muzeul Limbii
Române (1920), Muzeul Etnografic al Ardealului (1922), Catedra de
etnografie şi folclor (1926) şi Arhiva de Folclor a Academiei Române
(1930), celui ce a fondat şi condus nemijlocit publicaţii periodice de
interes etnologic: „Dacoromania” şi „Cultura”, în paginile cărora s-a
afirmat prima generaţie de cercetători ai acestor valori după 1919.
Dar Sextil Puşcariu a lăsat în urmă contribuţii etnologice şi
folcloristice directe, culegeri de folclor şi mai ales instrumente de
42

Sextil Puşcariu, Vasile Bogrea, în DR, IV, 1924–1926, p. 1530–1531.
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lucru atât de importante pentru orice cercetător al culturii populare: atlasele lingvistice.
A înţelege şi a afirma că S. Puşcariu n-a fost decât un „oblăduitor”, un „supraveghetor” însărcinat de Academie, un organizator şi sprijinitor al acestor instituţii, un onorific, cu alte cuvinte,
mi se pare profund nedrept. În primul rând, Sextil Puşcariu a
contribuit la formarea şi afirmarea ctitorilor recunoscuţi: Romulus
Vuia, în etnografie, şi Ion Muşlea, în folcloristică. Acesta din urmă
s-a numărat printre studenţii primei generaţii de la Universitatea
din Cluj, fiind sprijinit de Sextil Puşcariu în pregătirea sa ca specialist şi orientat pragmatic prin scrisori. În 1925, tânărul Muşlea
primea, la Paris, îndemnuri clare, ce i-au conturat destinul:
„Ceea ce mi se pare la noi, momentan, mai important este culegerea de material folcloristic până ce cântecele n-au pierit cu totul […].
Gândeşte-te, deci, cât ai posibilitatea de a consulta biblioteci bogate şi
a te întâlni cu oameni de specialitate, la un program ştiinţific şi metodic cum ar trebui cules folclorul” 43.

Cultura populară era văzută, alături de limbă, drept un element constitutiv fundamental al fiinţei spirituale a fiecărui popor, în
definirea identităţii etnice, în cel mai pur orizont etnologic şi antropologic al lumii vest-europene, de aceea pentru Sextil Puşcariu,
ca şi pentru G. Vâlsan, patru erau comandamentele esenţiale:
— întemeierea de institute de cercetări şi de catedre în universităţi;
— formarea de specialişti în ţară cu stagii în universităţi apusene;
— lansarea unor ample proiecte de investigaţii de teren;
— bibliografia şi studiile de sistematizare a materialelor folclorice existente.
Toate iniţiativele lui S. Puşcariu sunt marcate de aceste deziderate pragmatice şi vizează, nu cum s-ar putea crede şi cum o
apreciază aproape toţi cei ce au scris despre el, o continuare a vechilor programe de inspiraţie postromantică, ci o întrerupere a lor
şi o reîntemeiere a investigaţiilor pe alţi parametri teoretico-metodologici.
43 Ion Muşlea, Contribuţii la cunoaşterea mişcării folclorice româneşti între anii
1925–1965, în „Anuarul de Folclor”, I, 1980, p. 5–48, vezi p. 15
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Într-o permanentă şi fecundă rivalitate cu Ovid Densusianu,
lucra, din 1915, la un raport academic vizând cercetările etnografice şi folclorice de teren, după cum reiese din corespondenţa sa cu
Ion Bianu, iar în 1917, cu gândul la viitorul Muzeu al Limbii
Române, nota, în jurnalul său, câteva lucruri interesante privind
specificul anchetelor de teren,
„[...] la care ar urma să ia parte şi un etnograf, pentru a aduna
obiectele sau fotografiile lor, pentru toţi termenii istorici şi populari,
care sunt specifici româneşti. El, vara, ar face călătorii spre acest scop
în toate regiunile româneşti, strângând materialul necesar, şi, prin
chestionare bine întocmite, trimise în toate colţurile ţării, ar strânge,
încetul cu încetul, toată terminologia specific românească, adunând
astfel şi materialul [dovezile] pentru răspândirea geografică a anumitor cuvinte. Colaborator i-ar fi un desenator, care ar trebui să facă ilustraţiile tuturor obiectelor acestora […]”44.

Ideea cercetărilor prin observaţie directă, pe teren, revenea
obsesiv atât la Ovid Densusianu, la George Vâlsan cât şi la Sextil
Puşcariu pe parcursul întregului deceniu al doilea al secolului
trecut. La începutul celui de-al treilea, în 1920, apoi în 1924, O.
Densusianu îşi lansa propriu-i proiect de reformă şi reîntemeiere a
studiilor sistematice asupra culturii populare, în două memorii îndrăzneţe, care i-au înăsprit şi chiar stricat raporturile cu Academia
Română. Mai pragmatic, S. Puşcariu îşi urmărea tenace planurile,
sperând să poată extinde sfera de investigaţii a Muzeului, căci, în
1925, îi scrie fostului său student, Ion Muşlea, despre intenţia de a
dezvolta Muzeul Limbii Române, astfel încât sfera de preocupări
să îmbrăţişeze şi folclorul.
„Mai ales dacă vom face, cum dorim, Atlasul lingvistic, atunci
echipele ce le vom trimite la faţa locului ar putea să strângă, pe lângă
fapte lingvistice, şi material folcloric şi etnografic. Dar acestea — adăuga marele savant, cu scepticismul pe care l-au trăit şi îl trăiesc toţi
cercetătorii români — sunt visuri pentru viitor, în funcţie de sprijinul
material ce-l vom căpăta”.

Făcând aluzie la o orientare în vogă europeană pe atunci,
S. Puşcariu subliniase încă din 1921:
44

După o comunicare mai veche a dnei Magdalena Vulpe.
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„Cercetările lingvistice moderne au pornit, de vreo 15 ani încoace, tocmai în direcţia aceasta, de a explica faptele lingvistice pe baza
cunoaşterii exacte a obiectelor numite prin cuvinte”.

Spre sfârşitul deceniului III, după ce sprijinise crearea primei
catedre de etnografie şi folclor la Universitatea din Cluj, S. Puşcariu
aprecia că anchetele de etnografie şi folclor trebuie făcute de Muzeul Limbii Române în colaborare cu Muzeul Etnografic al Ardealului, oscilând cu privire la locul unde ar putea mai bine funcţiona o
Arhivă de Folclor, dar ferm convins, ca şi O. Densusianu în 1924, că
Atlasul lingvistic român e necesar să fie dublat de „un atlas etnografic
folcloristic”, care va intra în programul de durată al viitoarei Arhive
de Folclor a Academiei Române.
Lărgirea sferei de cuprindere a anchetelor de teren prin includerea în echipă a altor specialişti („un anchetator etnograficfolcloristic şi un cercetător al onomasticii noastre”) ar fi adâncit
perspectiva, dar nu e scăpată din vedere nici cooperarea interinstituţională.
Cercetările etnografice şi folcloristice directe, preconizate de
S. Puşcariu, au intrat primordial, cum se ştie, în atenţia Arhivei de
Folclor a Academiei Române, prin acele Monografii ale Arhivei de
Folclor, publicate la început în „Anuarul Arhivei de Folclor”, mai
apoi dorindu-se editarea lor într-o serie paralelă cu buletinul ştiinţific amintit.
Cea de-a doua directivă teoretică importantă trasată de
S. Puşcariu priveşte cercetarea comparativă a valorilor culturii tradiţionale, spre care erau aţintite toate demersurile de investigare a
terenului şi de adunare şi sistematizare a informaţiei etnologice şi
lingvistice. Pe această coordonată ştiinţifică, îl întâlnim pe
S. Puşcariu pe aceleaşi poziţii moderne, sincronizatoare, proeuropene, cu Vasile Bogrea şi George Vâlsan, continuaţi, mai mult
decât de oricine, de Ion Muşlea, din generaţia ce a urmat întemeietorilor. Modelele culturale occidentale şi-au spus şi aici cuvântul.
Încă din perioada studenţiei sale la Leipzig, S. Puşcariu era
frământat de ideea unei „societăţi etnografice”, în care studenţii
din multe ţări să-şi împărtăşească „cunoştinţele despre neamurile
noastre, (despre) obiceiurile şi preocupările (citeşte ocupaţiile!)
lor”. Pentru tânărul profesor, cunoaşterea culturală reciprocă era
un deziderat ştiinţific concret, şi în acest sens fiind demne de ur-
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mat două şcoli etnologice apusene, cea germană şi cea franceză.
Am văzut că, încă din paginile primei ediţii a Istoriei literaturii, dar
mai ales în cea „definitivă” (1930), Sextil Puşcariu insista asupra
necesităţii de a promova comparativismul în studiile etnografice şi
de folclor, atunci când aprecia importanţa scriiturii tuturor straturilor culturale şi a tuturor influenţelor detectabile. Această directivă teoretică a marelui filolog a fost atât de bine înţeleasă de Ion
Muşlea, spre deosebire de cazul celuilalt elev, Romulus Vuia, mult
mai marcat de reacţii etnocentriste.
Cu toate că vedea clar acea ţesătură ce dădea un caracter
organic legăturii dintre limbă şi folclor, „căci mii de fire duc de la
limbă la folclor”, S. Puşcariu era convins de înrădăcinările mai
adânci, europene ale fenomenelor de cultură orală şi recomanda
perspectiva comparativă tinerilor săi studenţi şi colaboratori. Motivele şi subiectele literaturilor populare naţionale ţin, în viziunea
sa, de un fond comun; adesea ele trec „peste graniţele etnice şi de
limbă”, cunoaşterea lor făcând necesare demersuri comparative
avizate.
Arhiva de Folclor a Academiei Române şi buletinul său
ştiinţific „Anuarul Arhivei de Folclor” îi datorează mai mult decât
putem şti astăzi. În memorialul său, dat la lumină în 1980, Ion
Muşlea îi recunoaşte meritele, alături de cele ale lui Ion Bianu,
considerându-i un fel de zeităţi tutelare pentru instituţia pe care a
fondat-o la Cluj, în 1930.
(Întâlniri între filologi români şi germani/Deutsche
und rumänische Philologen in der Begegnung,
Arthur Greive, Ion Taloş, Ion Mării, Nicolae
Mocanu (eds.), Cluj-Napoca, Editura Clusium,
2003, p. 99–117)

MIRCEA BORCILĂ

CU PRIVIRE LA CONCEPŢIA FONDATOARE
A LUI SEXTIL PUŞCARIU

Cine a trăit momentul redescoperirii marilor tradiţii teoretice
româneşti, în preajma anilor ‘70 ai secolului trecut, a avut prilejul,
poate pentru prima oară, de a se confrunta cu adevărul istoric profund privind semnificaţia şi importanţa vastului proiect de cercetare
lingvistică dezvoltat, în cadrul „şcolii de la Cluj”, sub conducerea lui
Sextil Puşcariu, primul rector al „Universităţii Daciei Superioare” şi
director al Muzeului Limbii Române, editorul cunoscutei reviste
„Dacoromania”. Din raţiuni foarte complexe ale conjuncturii istorice, adevărul la care mă refer a putut fi revelat în întreaga lui dimensiune şi afirmat, cu deplină autoritate ştiinţifică, numai după
1989. Mă refer, aici, în primul rând, la interviul pe care Eugeniu
Coşeriu l-a acordat, la a doua sa venire în ţară, în 1992, la Iaşi, profesorului Eugen Munteanu, în revista „Cronica”. Regretatul savant
de la Tübingen afirma tranşant, într-o evaluare de ansamblu a lingvisticii româneşti a secolului, că Sextil Puşcariu trebuie recunoscut
drept „capul cel mai original” din lingvistica românească şi, de fapt,
singurul lingvist al nostru care a reuşit să-şi făurească „o concepţie”
proprie, adecvată nu doar „naturii” (esenţei) limbajului în general, ci
şi identităţii cultural-istorice proprii limbii române. Pe temeiul acestei concepţii, Sextil Puşcariu a reuşit să realizeze nu doar un program de cercetări şi o „şcoală” la Cluj, ci să furnizeze, chiar, fundamentele unei „ştiinţe naţionale, «româneşti», în lingvistică” (Coşeriu
1992, p. 12). În paginile de faţă, îmi propun să formulez câteva reflecţii în sprijinul tezei lui Eugeniu Coşeriu, încercând o dezvoltare
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şi o precizare a evaluării globale menţionate în cea dintâi dimensiune a ei. Mai precis, voi circumscrie, într-o prezentare inevitabil
sumară şi sintetică, modul în care Sextil Puşcariu considera disciplina lingvistică pe baza unei înţelegeri mai adânci a esenţei limbajului,
care să facă posibilă o aprofundare şi o extindere a obiectului şi obiectivelor cercetării lingvistice, precum şi o regândire a întregului demers disciplinar în raport cu natura cultural-istorică a limbilor1.
În pofida menţinerii în poziţie dominantă a tezei exegetice
privind „eclectismul doctrinar pe un fond neogramatic”2, care ar
caracteriza concepţia de ansamblu a lui Sextil Puşcariu, s-a putut
demonstra, înainte de toate, că gândirea lingvistului nostru s-a
dezvoltat, în perioada 1910–1921/1924, în direcţia unei schimbări
radicale de poziţie, în raport cu bazele neogramatice asumate, în formaţia sa iniţială, în centrul de la Leipzig (vezi Borcilă 1993a; 1995;
2003). Punctul unghiular al noii interpretări propuse a fost acela că
resituarea disciplinei pe alte temeiuri de principiu reprezintă, de
fapt, o înscriere profund deliberată a lingvistului român în puternicul curent european al epocii, pe care el însuşi o caracterizează,
în mod pătrunzător, ca pe o „epocă de revizuire a concepţiilor fundamentale lingvistice” (Puşcariu 1921, p. 19 şi passim), formulă care
echivalează, astăzi, cu cea de regândire şi reformulare a fundamentelor conceptuale ale lingvisticii. Este important de subliniat, în contextul de faţă, faptul că, în argumentarea nevoii de „revizuire” şi
schimbare, Sextil Puşcariu recunoaşte implicit şi îşi asumă indubitabil, în textul său, principiul epistemologic al întemeierii ştiinţei
lingvistice pe bazele unei concepţii fondatoare. Încă în dezbaterile sale
timpurii asupra limitelor cercetării neogramatice, lingvistul nostru
observase, semnificativ, că exponenţii şcolii germane se apropiaseră „prea mult” de ştiinţele naturii şi, ca urmare a acestui contact,
nu şi-au mai pus „întrebarea De ce?”, fără de care „nu există nicio
ştiinţă” (Puşcariu 1910). În locul „observării” şi „descrierii faptelor”, urmate de fixarea lor în „legi” (de necesitate, de genul celor
fizice, id est „de la care vorbitorul nu se poate abate”), el ajunge,
astfel, în urmărirea unei explicaţii pentru fenomenul regularităţii
1 Am tratat mai analitic unele aspecte ale problemei în alte câteva texte de
mici dimensiuni; vezi, în special, Borcilă 1993a, b; 1994–1995; 1995; 2003.
2 Teza a fost formulată de I. Iordan (1969) şi apărată, mai recent, de I. Mării
(2002), p. 7–8.
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schimbărilor fonetice, să pună problema naturii „legilor fonologice”
şi, în raport cu aceasta, pe cea a „concepţiei despre esenţa limbei”. După
studiul din 1921, urmat de dezbaterea din DR IV, partea a II-a (vezi
Puşcariu 1924–1926), formularea sintetică cea mai clară şi mai aprofundată apare într-un text foarte puţin cunoscut, neinserat în culegeri şi aproape ignorat în exegeză (Puşcariu 1930–1933; vezi şi
Borcilă 2003, p. 75, nota 18). Sextil Puşcariu critică, aici, „tendinţa
generală” a cercetărilor neogramatice de „a studia cât mai temeinic
amănuntul, spre a strânge un material documentar cât mai bogat şi
mai sigur” (Puşcariu 1930–1933, p. 116). Prin această critică, el respinge, implicit, principiul pozitivist al faptului individual, cu corolarul
său, al ascendenţei studiului empiric în raport cu teoria (cum am
arătat în 2003, p. 73–75). Lingvistul clujean observă însă, în mod
direct, că, în orientarea ştiinţifică vizată, „preocupaţiunile de ordin
filosofic erau aproape inexistente”, iar „puţinii filologi, care [...] căutau să dea expresie şi în mod teoretic orientării neogramatice”, au
ajuns, din această cauză, la ceea ce S. Puşcariu numeşte „o concepţie
curioasă despre esenţa limbei” (loc. cit.). Mai precis, aceştia „ajunseră să
considere limba ca ceva ce există în afară de noi, iar pe omul vorbitor
ca pe un mecanism inconştient, care reproduce şi transmite în mod
automat cele auzite” (ibidem, p. 117).
După 1930, S. Puşcariu va combate în mod constant „concepţia fundamentală” (id est fondatoare) a ştiinţei pozitiviste în
lingvistică, atrăgând, sub unghiul criticii sale, şi latura pregnant
pozitivistă a mişcării structuraliste de sorginte saussuriană, care
„erupea” în această perioadă pe plan internaţional. Articularea definitivă a poziţiei sale în raport cu orientarea pozitivistă, dominantă, a lingvisticii vremii apare ilustrată, sintetic, în primul volum al
capodoperei sale Limba română. Privire generală, cu formularea
expressis verbis din Prezentare (Puşcariu 1940, p. 8–9). Am încercat
să demonstrez că interpretarea acestor pagini ca o pledoarie indirectă pentru principiul pozitivist al acumulării de fapte individuale trebuie respinsă ca profund eronată şi bazată pe o confuzie a
concepţiei cu metoda (Borcilă 2003, p. 76–77). Întregul pasaj se încheie, de altfel, în mod semnificativ, prin invocarea maximei lui
Hugo Schuchardt: „să nu pierdem niciodată din vedere generalul”
(Puşcariu 1940, p. 9). Trebuie adăugat că, într-o privire de ansamblu finală asupra dezvoltării globale a lingvisticii în epoca formării
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propriei sale concepţii (consemnată într-un text memorialistic din
decembrie 1947, id est cu o jumătate de an înaintea morţii),
S. Puşcariu explică istoric rătăcirea naturalistă a spiritului pozitivist
prin doi factori esenţiali ce ţin de dezvoltarea mai largă, filosofică,
a ştiinţelor limbajului şi ale culturii, în general: „intuiţia nu ajunsese încă a fi apreciată şi nici viziunea altor vremuri ce răsare în
creierul puţinilor care au pătruns rosturile lor mai adânci”
(Puşcariu 1940, p. 30–31; subl. n. — M.B.). Mi se pare evident că
marele lingvist invocă, în acest context, două dimensiuni ale tradiţiei gândirii europene, care nu i-au putut orienta lui însuşi formarea
iniţială în „şcoala” de la Leipzig şi pe care a trebuit să le cucerească
singur, împotriva opacităţii epocii sale. Putem recunoaşte, pe de o
parte, cu siguranţă, în „viziunea altor vremuri” (corelată implicit
cu orizonturile conceptuale în raport cu care „puţini” lingvişti,
într-adevăr, „au pătruns rosturile lor mai adânci”), aluzia la un
principiu cardinal din concepţia fondatoare humboldtiană asupra
limbajului, pe care s-a întemeiat disciplina modernă a lingvisticii
ca ştiinţă primară a antropologiei. Sextil Puşcariu însuşi şi-a bazat,
în fapt, întreaga operă pe un principiu al „viziunii” sau al „reoglindirii lumii”, în limbile istorice, şi pe diversitatea „structurilor
interne” corespunzătoare (vezi infra). Pe de altă parte, „intuiţia”,
care „nu ajunsese încă a fi apreciată”, fusese promovată, cum se
ştie, la începutul secolului XX, în orientarea filosofică „idealistă” a
lui B. Croce, dar fusese ilustrată, practic, în cercetările lingvistice şi
de S. Puşcariu, ajungând, de fapt, să fie „apreciată”, ca definind însăşi
natura esenţial-intuitivă şi cognitivă a limbajului, numai în a doua parte
a secolului XX. La un deceniu după moartea lui S. Puşcariu va
începe, în lingvistica teoretică, elaborarea sistematică, pe această
bază, a conceptului crucial de „competenţă lingvistică” şi se va
recunoaşte, în sensuri diferite, la N. Chomsky şi la E. Coşeriu, capacitatea „creatoare” ori „productivă” din cunoaşterea intuitivă a
vorbitorului, ca definind obiectul propriu al ştiinţei limbajului.
Trebuie subliniat că asumarea acestor premise, în emergenţa
concepţiei lui Sextil Puşcariu, apare motivată prin faptul că el „înţelegea să continue tradiţia” (Coşeriu 2004, p. 99–100), într-un sens
comprehensiv, atât pe cea a gândirii fundamentate filosofic asupra
limbajului în general, cât şi pe cea a gândirii lingvistice româneşti,
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privind specificul cultural şi structural al limbii române. Această
atitudine de principiu explică, în mare parte, şi refuzul său de a se
„înregimenta” în vreunul dintre cele două mari curente care au
dominat lingvistica perioadei de început a secolului al XX-lea.
Poziţia sa în disputa teoretică de mare anvergură, pe plan internaţional, între „pozitivism” şi „idealism” în lingvistică a fost interpretată şi caracterizată, mai recent, de lingvistul german H. Frisch
(1989, p. 125), ca nefiind exclusivistă, ci mai degrabă „neutră”. Se
cuvine să reţinem, însă, ca definitorie pentru atitudinea lui
S. Puşcariu integrarea dimensiunilor investigaţionale care fac din
lingvist „şi un scrutător al sufletului omenesc” (1924–1926,
p. 1313), precum şi apropierea declarată a lui (vezi 1930–1933, p. 18)
faţă de „spiritele independente” din lingvistica epocii, cum au fost
O. Jespersen şi H. Schuchardt. Afinitatea poziţiei sale cu tradiţia
ştiinţei „antropologice” humboldtiene, menţinută de marele lingvist
austriac, precum şi opţiunea, prin opoziţie cu F. De Saussure, pentru teza privind „simbolismul esenţial al limbei” mi s-au părut cu
deosebire semnificative în articularea concepţiei proprii a lui Sextil
Puşcariu (vezi Borcilă 1993b). În textul din 1930, invocat anterior,
lingvistul nostru îşi dezvăluie, simplu, ca pe un „adevăr elementar” nucleul central al propriei concepţii: „sunetele nu sunt decât
exteriorizarea unui gând, care, acesta, formează partea esenţială,
conţinutul cuvântului” (1930, p. 19). Cum vom vedea mai departe,
„sunetele” cuprind, aici, expresia „simbolului”, iar „gândul” vizează, fireşte, un conţinut „cugetat” intuitiv prin care „lumea” se
„reoglindeşte în limba noastră” (în accepţia în care „limba” include „graiul viu” şi „trebuie explicată” pe baza acestuia)3.
În termenii de astăzi, putem regăsi, în formulările definitive
ale lui S. Puşcariu, o aproximare clară a celor două dimensiuni decisive pentru definirea esenţei limbajului, care constituie punctele
cardinale de reper pentru întreaga istorie a gândirii europene în
acest domeniu: semanticitatea şi intersubiectivitatea (sau alteritatea), la
care se adaugă, ca fundal, desigur, creativitatea fundamentală a culturii4. Expresia sintetică şi dezarmant de simplă a acestor „universalii
3 S. Puşcariu (1940, p. 157) va preciza şi clarifica acest pasaj: „sunetele” devin
„expresie”, „exteriorizare”, iar „gândul” devine „cugetare lingvistică” (vezi şi infra).
4 Îmi asum, evident, în această interpretare, perspectiva elaborată de E.
Coşeriu (vezi 2011).
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primare” ale limbajului, cum le numeşte Eugeniu Coşeriu, o regăsim în două fraze cu adevărat antologice ale lui Sextil Puşcariu:
„Moştenind de la părinţi aceste căi bătătorite de generaţii întregi,
noi nu umblăm cu gândurile noastre pasivi, ci fiecare subiect grăitor e
singur un inginer de poduri şi şosele, contribuind la întreţinerea şi lărgirea lor şi găsind poteci nouă de legătură cu cele vechi. Nu există trecător, oricât de umil, care să nu fi lăsat în trecere o urmă pe aceste căi,
nu e minte gânditoare şi inimă simţitoare să nu fi contribuit la sporirea
limbii” (1940, p. 109).

Dacă nu mă înşel, acest pasaj se vădeşte profund iluminator,
în contextul său, şi pentru înţelegerea corectă a raporturilor dintre
concepţia lui S. Puşcariu şi cele două mari doctrine ştiinţifice care
au dominat a doua parte a secolului XX pe plan internaţional.
Relaţia care a fost cel mai mult discutată în exegeza românească a
fost, desigur, cea cu baza structuralismului lingvistic. Nu se poate
încerca, aici, o analiză a acestui câmp exegetic, dar mi se pare deosebit de relevantă, în această privinţă, polarizarea interpretărilor
(bine ilustrată în cele două studii introductive succesive la ediţiile
din Limba română, vol. II, publicate postum), care oscilează între
reproşul adresat lui S. Puşcariu că nu acordă prioritate sistemului
de opoziţii în fonologia sa şi că, în general, nu e suficient de receptiv la doctrina structuralistă a şcolii pragheze (vezi Petrovici 1959,
passim) şi elogiul implicit adresat lingvistului român pentru „independenţa voită (şi afirmată în deplină cunoştinţă de cauză) faţă de
esenţa acestei doctrine” (vezi Avram 1994, p. 25). Dacă ne asumăm
nivelul adânc şi global al concepţiilor fondatoare, atunci situaţia
devine cu totul limpede. Apelând şi numai la pasajul crucial citat
anterior, „subiectul grăitor”, înzestrat cu „cugetare lingvistică” şi,
în acelaşi timp, continuând şi dezvoltând „căile moştenite de la părinţi” („singur”, dar în orizontul „graiului viu” al comunităţii!)
constituie tot atâţia vectori definitorii care îl despart esenţial pe lingvistul clujean de concepţia lingvistică a structuralismului „clasic”. Cred însă, şi de data aceasta, că raportarea lui S. Puşcariu la
lingvistica structurală nu trebuie întreprinsă într-un mod exclusivist sau reducţionist (cum s-a făcut, uneori), ci se cuvine a fi înţeleasă ca o depăşire conceptuală a bazelor structuralismului, prin recucerirea subiectului creator şi, mai larg, a dimensiunii fundamentale
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a istoriei sau a „istorismului”, cum se pronunţa pertinent Paul
Schveiger (1971)5. În acest sens, mi se pare că trebuie pusă şi relaţia
cu doctrina generativă. Elementele care îl apropie pe lingvistul
nostru de această concepţie au fost reperate, fără îndoială, în mod
justificat, pe coordonatele creativităţii intuitive, ale „«gramaticii
nescrise» din mintea vorbitorului” sau în raport cu aspecte din
fonologia generativă (Schveiger 1971; Ruhlen 1987; Avram 1994,
p. 27). S-ar putea invoca, desigur, în această privinţă, chiar circumscrierea originală pe care o formulează S. Puşcariu pentru obiectul
lingvisticii şi care o anticipează, într-un sens, pe cea generativă:
„Nu gândul în sine are să ne preocupe, ci g â n d i r e a, şi nici
măcar procesul psihic al cugetării — care formează obiectul psihologiei — ci ceea ce se petrece în mintea noastră atunci când exteriorizăm
prin grai viu gândurile noastre, deci cugetarea l i n g v i s t i c ă”
(1940, p. 102).

Nu trebuie să trecem, însă, cu vederea tocmai dimensiunea
istorică, deja menţionată, care îl apropie mult mai mult pe
S. Puşcariu de W. von Humboldt, decât de interpretarea reducţionistă a acestuia în viziunea lui N. Chomsky. Astfel, „moştenirea de
la părinţi” nu este una biologică (deşi se vorbeşte, într-un context
specific, şi de un „dar înnăscut”), cum nu e esenţial biologică nici
„minunea care înfloreşte pe buzele copilului”; iar „cugetarea lingvistică” este legată inerent de o „formă internă a limbei”, care se
deosebeşte radical de ceea ce ajunge acest concept în doctrina
chomskyană: ea este a fiecărei limbi istorice în parte.
(CSP, I, 2013/2015, p. 29–35)

5 Verdictul corect l-a dat, dintre lingvişti, şi de data aceasta, E. Coşeriu (cel
care a declarat, în anii ‘80, „structuralismul în formele lui clasice” ca „mort”):
S. Puşcariu trebuie situat „nu înainte de structuralism şi în structuralism, ci mai
departe” (Coşeriu 2004, p. 99). Dintre filosofi, o raportare comprehensivă propune
C. Noica, într-un comentariu la un pasaj (apropiat de cel vizat aici) din „cartea
atât de învăţată şi înţeleaptă” (id est: Limba română, I): în pofida unor „tendinţe ale
structuralismului”, pentru înţelegerea limbajului „nu te poţi lipsi de istoria unei
limbi, de viaţa unei societăţi, de regăsirea situaţiilor concrete” (vezi Noica 1987,
p. 121–124).

EUGEN PAVEL

SEXTIL PUŞCARIU
ŞI EDITAREA TEXTELOR VECHI
(MATERIAL DOCUMENTAR INEDIT)

Studierea unei laturi aparent periferice a personalităţii creatoare a lui Sextil Puşcariu, aceea de editor şi îngrijitor de texte,
poate dezvălui filologului de azi aceeaşi exemplaritate în abordarea fenomenului lingvistic şi literar. Este mai puţin cunoscut faptul
că S. Puşcariu a coordonat, între anii 1922–1924, colecţia populară
„Cartea cea bună” de la Cultura Naţională, editând scrieri ale lui
Constantin Negruzzi, Vasile Alecsandri şi Mihai Eminescu, cel din
urmă prefaţat de Lucian Blaga. Dar ceea ce i-a conferit o anumită
notorietate în istoria textologiei româneşti a fost publicarea, în
1914, în colaborare cu Alexe Procopovici, a uneia dintre cele dintâi
ediţii critice riguroase prin metoda transcrierii interpretative,
Evanghelie cu învăţătură (1581) (Puşcariu–Procopovici 1914). Restituirea Cazaniei a II-a a lui Coresi, apărută la Braşov, una dintre tipăriturile reprezentative din secolul al XVI-lea, a fost iniţiată de
Ioan Bogdan, în calitatea sa de preşedinte al Comisiunii Istorice a
României, căruia îi este şi dedicată cartea. Corespondenţa dintre
istoric şi Sextil Puşcariu, purtată între 1910 şi 1914, oferă amănunte
semnificative privind gradul de implicare a celui din urmă, etapele
parcurse în pregătirea ediţiei şi efectuarea corecturilor de tipar1.
Vom valorifica în această intervenţie un material documentar rămas necunoscut, constând atât din pagini de corespondenţă,
1 Scrisorile dintre cei doi cărturari au fost publicate şi comentate de Gavril
Istrate (1977), studiu reluat şi amplificat în Istrate 2001, p. 186–221.
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avându-i de această dată ca protagonişti pe George Giuglea şi, respectiv, pe Al. Procopovici, aflaţi într-un dialog epistolar cu Sextil
Puşcariu, cât şi piese din „arhiva” ediţiei, preconizată să apară în
două volume, dintre care doar primul a văzut lumina tiparului.
Ideea unei posibile colaborări, nematerializată în final, a lui
G. Giuglea la realizarea ediţiei a fost reiterată şi în corespondenţa
lui Ioan Bogdan cu Sextil Puşcariu, publicată de profesorul Gavril
Istrate. În fondul „Sextil Puşcariu — corespondenţa primită”2, se
află şi un set de 28 de scrisori inedite adresate savantului de către
G. Giuglea. Una dintre scrisori, datată 29 decembrie 1910, aduce
câteva clarificări privind discuţiile care au premers alegerea colaboratorului în activitatea de editare. Reproducem o parte din acest
prim document epistolar:
„[…] Dl Bogdan m-a întrebat dacă aş putea să ajut la publicarea
unui text vechi românesc, care s-a încredinţat D-voastră. Mi-a spus că
e vorba de colaţionarea mai multor manuscripte.
N-am decât să fiu mulţumitor Dlui Bogdan şi D-voastră că v-aţi
gândit şi la ajutorul ce l-aş putea da eu. În domeniul filologiei noastre
atât de sărac în oameni, trebuia luate în vedere şi puterile cele mai
modeste.
Totuşi, îmi dau seama de greutatea, timpul lung ce-l va cere şi
responsabilitatea unei astfel de lucrări, mai ales, când în fruntea Comisiunei Istorice se află d. Bogdan.
Aşa fiind, îmi permit a vă întreba pe Dv., ca specialist, cum veţi
înţelege această lucrare, după câte manuscripte să se facă colaţionarea? Eu voi face apoi o probă ca să văd în cât timp se va putea face, de
ex., o foaie, pentru ca să mă conving dacă s-ar putea da lucrarea mai
în scurtă vreme, fiindcă d. Bogdan spunea că ar fi bine să se facă cât
mai repede. Dar, cum timpul ne e scump tuturor, când mai ales îl întrebuinţăm pentru nevoile zilnice, ar fi greu să mă angajez la lucrări
prin care aş încurca pe alţii, cu toată bucuria ce aş avea să contribui şi
eu la lucrări de ştiinţă importante.
Eu i-am spus, de altfel, dlui Bogdan că aş putea consacra, cel
mult, două jumătăţi de zi pentru asemenea lucru. Rămâne însă să văd
cuvântul D-voastră.
2 Arhiva Sextil Puşcariu este păstrată la Institutul de Lingvistică şi Istorie
Literară „Sextil Puşcariu”, în urma dispoziţiei testamentare a nepoatei savantului,
lingvista Magdalena Vulpe (1936–2003).
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Am cetit în „Tribuna” părţi din studiul ce l-aţi făgăduit că-l continuaţi în mai multe numere3. Aţi avut o idee foarte nimerită. Filologia, înainte de toate, ar trebui vulgarizată, pentru că studiază limba
care e pe buzele tuturor.
V-am mulţămit astă-vară că mi-aţi trimis şi mie studiul asupra
reconstruirii limbei străvechi româneşti. Foarte interesantă, între altele, reconstruirea a două regiuni lingvistice deosebite, după existenţa
celor 2 forme: staur şi staul.
Păcat că nu se ocupă mai mulţi de problema vechimei noastre la
nordul Dunării, care nu s-a lămurit încă deplin şi [pe] care, cred şi eu,
că numai filologia o va lămuri desăvârşit în cele din urmă.
D. Iorga însă nu vrea să creadă în această putere a filologiei....
Aud că s-ar fi ocupat şi la curs de această chestiune, aducând în
discuţiune şi cartea D-voastră. [...]”.

Deschidem aici o paranteză explicativă. Ultimele rânduri citate din scrisoarea lui Giuglea au în vedere lucrarea lui Sextil Puşcariu
asupra reconstrucţiei românei primitive, care tocmai apăruse în germană în acel an, precum şi luarea de poziţie a lui Nicolae Iorga faţă
de această scriere. În recenzia pe care o va publica în „Neamul românesc literar” (Iorga 1910), istoricul remarca acuitatea acestui „cercetător tânăr, care a dovedit totdeauna interes pentru problemele
nouă în specialitatea sa” (ibidem, p. 465–466). În acest sens, contribuţia acestuia privind reconstituirea vechii limbi româneşti poate fi
apreciată drept „o hotărnicie, o alegere pentru a ieşi din devălmăşia
păgubitoare de până acum” (ibidem, p. 466–467). N. Iorga nu acceptă
însă ca filologul să intre pe tărâmul istoricului, arătându-se sceptic
faţă de instrumentarul pe care îl are la îndemână, fapt pentru care
încearcă, orgolios, o subtilă punere la punct a acestuia:
„Terenul cel sănătos e deci chiar acela pe care, cu câteva pagini
înainte, îl arătase d. Puşcariu însuşi. Filologia în marginea filologiei.
Iar, afară de cazuri excepţionale, în ce priveşte faptele istorice, dacă
acestea sunt contestate între istorici, nu aprecierea filologului va hotărî” (ibidem, p. 467).

Ideea colaborării lui G. Giuglea cu S. Puşcariu la realizarea
ediţiei va fi abandonată, poate şi datorită rezervelor celui dintâi de a
se angrena efectiv la o asemenea muncă presantă. Acesta lucra pe
3 Este vorba despre serialul apărut în mai multe numere din „Tribuna”
arădeană (vezi Puşcariu 1910–1911).
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atunci la Biblioteca Academiei din Bucureşti, iar abia după 1919 se
va integra şcolii lingvistice clujene. Ca urmare a acestor tatonări,
bucovineanul Al. Procopovici, unul dintre emulii lui Sextil Puşcariu,
este cooptat alături de magistru în operaţiile de editare, pe care le
va efectua cu multă acribie, fapt reflectat şi în corespondenţa lor.
Într-una dintre scrisori, datând din 28 iunie 1912, Al. Procopovici
face dovada unei implicări efective în munca de corectare şi de colaţionare a transcrierii, el emiţând, printre altele, supoziţii privind
provenienţa originalului, pornind de la sintagmele greceşte şi elineşte:
„Vă trimit coala 11, pentru că am făcut la p. 162 o corectură
nouă pe care doresc s-o controlaţi. Cred că îndreptarea aceasta nu mai
trebuie motivată. Astfel, lucrul acesta devine de tot clar şi ca construcţiune, şi ca înţeles, şi se potriveşte f. bine cu totul ce se opune la p. 177
(ms.). […]
Poate în loc de ar trebui scris e, nu iaste. Dar mai adese urmând
la Coresi mai multe greşeli de tipar după olaltă, observăm că e tot
acelaşi cuvânt care se tipăreşte greşit. […]
Am arătat odată că originalul grec<esc> al lui Coresi trebuie să
fie din sec. VII. La p. 162 se vorbeşte de o dereptate «creştinească» şi
una „elinească». Filipica aceasta arată că pe timpul predicătorului trebuie să fi existat o «rătăcire elinească». Cunoaşte Coresi cuvântul «greceşte» şi face vreo deosebire între acesta şi «elineşte»?”.

Într-o altă scrisoare, expediată din Cernăuţi în 19 iulie 1912,
Al. Procopovici îi comunică mai multe detalii privind transcrierea
şi interpretarea textului coresian, propunând o serie de soluţii la
care solicită, punctual, acordul lui Puşcariu:
„[...] Vă trimit coala 13 ca s-o mai vedeţi o dată. La p. 194, r. 10
prefer virgula după legiei. Înţelesul cred că este clar: Crucea cu care se
pedepseau păcatele cele mai mari şi care era fără de cinste după legea
veche numai pentru b<i>s<erica> slavă a fost4. […]
La p. 198, r. 4. Cred că ar trebui totuşi să facem alineatul la Iarăşi
şi nu la După. Greşala se poate îndrepta uşor, zeţarul n-are decât să
plaseze cuvintele va priimi în cele dintâi 3 rânduri ale paginei. Ca să
nu ne mai încurcăm însă cu variantele, nu tipărim cursiv cuvintele din
evangh<elii>.
La p. 199, r. 27 şi urm. Punctuaţia mea corăspunde mai mult
celei a lui Coresi, argument care n-are multă valoare. Pe învăţămu-ne
4

Puşcariu adnotează: bine!
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nu l-am interpretat ca un fel de conjunctiv, ci ca = cum, precum. Ca mi
se pare că se mai găseşte cu funcţiunea aceasta la Coresi. Vă comunic
interpretarea mea, despre care nu sânt convins că este ireproşabilă,
dar nici arătândŭ ca cu duhulŭ sfântŭ = înfăţişându-se ca D<u>hul
sf<ânt> nu mă satisface. Admiţând însă interpretarea D-voastră, aş
face următoarea punctuaţie: ... a răbda: arătândŭ ca cu duhulŭ, în troiţă
desfârşită închinăciune învăţămu-ne. Că duhŭ iaste etc. Adecă: lui Dzeu
ne-am închinat totdeauna, ne închinăm şi fiului de când a fost pe
pământ, şi acum, înfăţişându-se Dzeu în chipul Duhului Sfânt, ne-a
învăţat (învăţămu-ne) să ne închinăm troiţei desăvârşite. În cazul
acesta am accepta întocmai punctuaţia lui Coresi.
Eu interpretasem astfel: Dzeu-Fiul, înălţându-se la ceriu, n-a
voit să lase pe apostoli singuri şi s-a pogorât de Rusalii în mijlocul lor
cu Dzeu, Duhul Sfânt. Să nu îndrăznim a suporta fără a îngenunchea
vederea aceasta, dovedindu-se (= arătând) — precum am învăţat a ne
închina şi D<u>hului Sf., nu numai Tatălui şi Fiului, închinându-ne
troiţei desăvârşite (cu D<u>hul Sf. în troiţă etc.) — că Duhŭ este Dzeu.
[Deci, fiind „îndrăznitori” faţă de D<u>hul Sf., am fi îndrăznitori şi
faţă de Dzeu], şi cine se va închina lui Dzeu se cade să se închine lui
Dzeu-Duhul (Duhului) şi lui Dzeu-Fiul (adevărului, celuia ce a propoveduit cuvântul adevărului).
Vă rog să hotărâţi. Mă gândesc acum că arătând etc. = înfăţişându-se ca etc. merge de tot bine şi cred că rămânem la interpretarea
aceasta, cu punctuaţia pe care am arătat-o sus.
P. 199, r. 35. Cred că Coresi putea să traducă d-zeiasca şi sfinţitŭ
besearecă, chiar dacă n-o fi vorbit aşa. Coresi traduce adese, mai cu seamă când atributele să grămădesc, cuvinte, nu propoziţiuni, şi atunci
fireşte că acordul nu iese bine uneori. Probabil că în acelaşi fel se explică
şi forme ca viaţă-făcătoriu (r. 32). Cred însă că e bine să transcriem
sfinţită, arătând greşala în nota de jos. Am putea scrie şi sfinţita, dar
mult mai adese în astfel de cazuri Coresi are forma nearticulată. […]
La p. 207, r. 19 şi urm. Nu pare prea lămurit. Nu s-ar putea
închide parantezul după Dzeu (r. 20), punându-se virgula după
împăratulŭ (r. 21)? Mi se pare că am mai discutat locul aceste, dar nu
mai ţiu minte cum l-am explicat.
Corectura I merge foarte încet [...].”.

În fine, într-o scrisoare din 28 iulie 1912, este anunţată finalizarea corecturii I, precum şi semnalarea unor variante date după
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exemplarul din Tâlcul evangheliilor consultat la Biblioteca Centrală
din Blaj (aflat acum la Biblioteca Academiei Române, Filiala
Cluj-Napoca):
„Vă trimit corectura I. Cred că nu e nevoie s-o citiţi întreagă.
Controlaţi, Vă rog, locurile însemnate cu roşu (creion) în mss. Poate e
nevoie de vreo notă, care nu s-ar mai putea adăuga după paginaţie. Se
pare că în 2–3 locuri au fost sărite vro 2 cuvinte. Nu ştiu ce facem cu
astfel de greşeli de tipar. Adăugăm cuvintele în text sau dăm la urmă
explicaţia cuvenită? La urma urmelor, acele locuri se pot explica poate
şi aşa, deşi nu e probabil că în 600 pagini tipărite să nu se găsească şi
astfel de greşeli de tipar. S-a întâmplat ca şi zeţarul nostru a sărit vro
câteva cuvinte chiar într-un loc, unde s-ar putea presupune o astfel de
lipsă la Coresi (pg. 291). — La variante — p. 290, pare-mi-se — e de
îndreptat ceva după notele ce le-am luat la Blaj.
Văzând corectura aceasta, Vă rog să-mi scrieţi, dacă e nevoie să
Vă trimit şi de aci înainte corectura I […].

Iată, aşadar, câteva aspecte relevante din laboratorul de editare a Evangheliei cu învăţătură din 1581, prin care Sextil Puşcariu îşi
etalează, aparent din umbră, virtuţile de filolog, atent la stabilirea
şi transpunerea cât mai fidelă a textului. Dacă Al. Procopovici va
efectua transcrierea propriu-zisă, S. Puşcariu va decide asupra diferitelor modalităţi de interpretare a grafiei, realizând revizia textului în diferite faze, inclusiv după colile pregătite pentru tipar. O
simplă confruntare ne dovedeşte faptul că majoritatea observaţiilor lui Al. Procopovici au fost acceptate şi operate în textul final al
ediţiei.
Într-o scurtă prefaţă la ediţia publicată în 1914, editorii avertizau că primul volum este rezervat textului propriu-zis, urmând
ca un al doilea volum să cuprindă, pe lângă partea de gramatică,
note şi glosar, o introducere în care să se specifice „principiile de
care am fost călăuziţi la editare”. Deşi nu a mai fost întregită prin
studiul filologic promis, ediţia este dotată, totuşi, în subsolul textului, cu un aparat critic adecvat, care cuprinde note referitoare la
grafia sau la posibilele interpretări ale grafiei textului, precum şi
diferenţele de ordin fonetic, morfologic şi lexical înregistrate de
Tetraevanghelul lui Coresi (1561), Tâlcul evangheliilor (c. 1567–1568) şi
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Evangheliarul lui Radu de la Măniceşti (1574), acesta din urmă după
transcrierea lui M. Gaster. Referitor la stadiul pregătirii celui de-al
doilea volum al ediţiei Evangheliei cu învăţătură, Sextil Puşcariu nota
în jurnalul său, pe data de 27 februarie 1917, că
„e scos pe fişe întreg glosarul şi anume până la pag. 100 cuvânt
de cuvânt, până la pag. 250 toate cuvintele care din punct de vedere
gramatical cuprind ceva interesant, iar de la 251 înainte aproape numai cuvintele de interes lexicografic. Aproape 20 000 de fişe aşteaptă,
aşezate după alfabet, de a fi preluate în glosar. Materialul acesta [...] va
fi apoi lucrat în Gramatică, arătându-se toate particularităţile fonologice,
morfologice, derivative, lexicografice şi sintactice” (Puşcariu 1978,
p. 193).

În Arhiva Sextil Puşcariu, pe care o deţine biblioteca Institutului academic clujean, am identificat întregul material lucrat pentru cel de-al doilea volum, o parte fiind redactată deja, iar altă
parte excerptată şi ordonată în mai multe cutii, evaluate ulterior de
editori la peste 50 000 de fişe (vezi infra). Un text inedit pe care îl
prezentăm acum (cota ASP 30), cu grafia recognoscibilă a lui Sextil
Puşcariu, constă într-un preambul la Glosar, o expunere detaliată
de principii (publicată in extenso în Anexă), care probează faptul că
cel de-al doilea volum al ediţiei depăşise stadiul de proiect, fiind
redactat deja în mare parte, aşa cum mărturiseşte cu probitate în
Memorii. În textul pe care îl comentăm, lexicograful redutabil, care
îşi câştigase deja o experienţă prin elaborarea primelor fascicule
din Dicţionarul limbii române, formulează la început câteva principii
generale care ar trebui să stea la baza oricărui glosar, urmate de o
serie de norme de ordin tehnic, însoţite de exemplificări adecvate.
Autorul porneşte de la ideea că un glosar are menirea „de a fi cât
se poate de util cu cea mai mare economie posibilă de spaţiu”. În
acest sens, el precizează că „bogăţia şi extensiunea unui glosar trebuie să se acomodeze scopului întreg al ediţiei”. În cazul de faţă, în
care se urmăreşte un „scop aproape exclusiv filologic”, această
componentă de neeludat a unei ediţii critice este pusă în valoare
într-o măsură mai mare decât în situaţia în care se editează un text
doar pentru valoarea sa istorică sau literară intrinsecă. Aparatul
critic va viza atunci doar „înţelegerea” textului, iar munca de edi-
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tare are în vedere, cu precădere, alcătuirea indicelui, dar nu şi a
glosarului, redus numai la clarificarea sensului unor cuvinte mai
greu de înţeles. Pentru S. Puşcariu, tipăritura lui Coresi constituie
un incontestabil document lingvistic, prin intermediul căruia poate fi cunoscută limba română de la sfârşitul secolului al XVI-lea,
putându-se reconstitui astfel „gramatica acestei limbi”. În funcţie
de aceste deziderate, un glosar nu poate fi restrâns doar la explicarea unor cuvinte rare sau puţin cunoscute, care să faciliteze înţelegerea textului, ci trebuie să reflecte cât mai fidel „imaginea tezaorului de cuvinte” aflat în bagajul lexical al lui Coresi.
Sextil Puşcariu întrevede cu claritate locul pe care îl ocupă
glosarul în configuraţia unei ediţii, criteriile de alcătuire a acestuia
şi modul în care este structurat, normele esenţiale după care se
ghidează de regulă editorii. Pentru aceştia, formaţia de lexicografi,
în general, şi cea de redactori ai Dicţionarului Academiei, în special,
se dovedeşte a fi deosebit de utilă în privinţa soluţiilor adoptate.
De exemplu, în legătură cu alegerea citatelor ilustrative pentru cuvintele care prezentau „un deosebit interes din punctul de vedere
al dezvoltării lor semantice sau servesc spre elucidarea unor probleme etimologice”, nu s-a optat pentru analizarea lor în cuprinsul
glosarului, ci într-un capitol distinct de lexicologie din cadrul studiului introductiv. Filologul este conştient de faptul că glosarul
este o lucrare exclusiv analitică, iar „desluşirile” lexicologice trebuie tratate într-o parte introductivă, sintetică. Pe de altă parte, acceptă şi inserarea unor citate scurte, date în paranteze, atunci când
se impune scoaterea în relief a unor „întrebuinţări” lexicale.
Conceput pe aceste coordonate, glosarul nu se limitează doar
la înregistrarea şi explicarea cuvintelor, ci este considerat, totodată,
„o lucrare pregătitoare” pentru elaborarea unui Dicţionar istoric al
limbii române.
Materialul documentar inedit pe care l-am prezentat oferă
suficiente premise pentru filologii actuali de a-şi asuma restituirea
şi finalizarea ediţiei critice a Evangheliei cu învăţătură a lui Coresi,
pe care Sextil Puşcariu, împreună cu Al. Procopovici o publicaseră
parţial în urmă cu un secol.
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ANEXĂ
SEXTIL PUŞCARIU, GLOSARUL

O normă pentru alcătuirea glosarelor ediţiilor de texte nu există, afară doară de principiul de a fi cât se poate de util cu cea mai mare
economie posibilă de spaţiu. Bogăţia şi extensiunea unui glosar tre-buie să se acomodeze scopului întreg al ediţiei. Pentru noi, care urmărim un scop aproape exclusiv filologic, glosarul are o importanţă
cu mult mai mare decât pentru cel ce editează un text pentru valoarea
sa istorică sau literară. În cazul din urmă, aparatul filologic serveşte
numai spre înţelegerea textului şi grija principală a editorului se va
îndrepta la alcătuirea indicelui, nu a glosarului, care va avea să clarifice
numai sensul cuvintelor grele de înţeles. Pentru noi, Evangheliarul cu
tâlc al lui Coresi e un bogat document lingvistic, care ne dă prilej să
cunoaştem limba românească la sfârşitul veacului al XVI-lea; pe baza
lui vrem să reconstruim gramatica acestei limbi. O parte principală a
gramaticei e lexicografia, iar glosarul cel mai important capitol al ei.
Prin urmare, nu ne putem restrânge, în glosar, la relevarea unor cuvinte rare sau la clarificarea înţelesului unor vorbe care îngreunează
înţelegerea textului, ci trebuie să dăm însăşi imaginea tezaorului de
cuvinte întrebuinţate de Coresi, ţinând seamă de toate întrebuinţările
lor lexicografice.
Un glosar ideal ar fi deci acela care ar înregistra, cu o împărţire
raţională a materialului rânduit alfabetic, t o a t e cuvintele, cu indicarea t u t u r o r locurilor în care le întâlnim în text. Urmarea acestui
princip la un text de peste 550 de pagini ar însemna însă o muncă —
în mare parte mecanică — care ar cere 2–3 ani de lucru intensiv şi al
cărei folos real nu stă în raport cu vremea cheltuită. Cum vremea e
duşmanul cel mai mare al oricărui muncitor pe ogorul ştiinţei, principiul economiei trebuie să ne preocupe mai mult decât vanitatea de a
ajunge idealul unei lucrări şi deci a trebuit să facem un compromis şi
în privinţa aceasta. Calea pe care am ales-o a fost următoarea: Am extras vorbă de vorbă — dar absolut toate cuvintele, nefăcând excepţie
nici cu articolele şi cu cuvinţelele enclitice şi proclitice — cele 99 de
pagini dintâi, deci aproape a cincea parte din întreg textul. Din cele
patru părţi următoare, am căutat să extragem mai întâi cuvintele pe
care nu le-am întâlnit pe cele 99 pagini dintâi — pentru ca în glosar să
fie cuprinse toate cuvintele textului — apoi pe acelea care au un înţeles nou şi, în sfârşit, pe cele ce prin înţelesul, forma, întrebuinţarea
sau construcţia lor ni se păreau remarcabile. Astfel am adunat un ma-
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terial foarte bogat, de peste 50 000 de fişe, care, deşi nu dă imaginea
completă a tezaorului lexical, totuşi cuprind tot ce e remarcabil şi fac
posibil, prin indicarea paginei (în numărător) şi a rândului (în numitor), controlul şi aflarea cuvântului în text.
Dispunând de un material de fişe atât de bogat, grija noastră
dintâi a fost să micşorăm după putinţă extensiunea glosarului, eliminând din el tot ce ni se părea de prisos şi să facem atâta economie de
spaţiu cât permitea utilitatea şi claritatea lucrării.
Fiindcă în partea gramaticală a acestei lucrări au fost relevate
toate fenomenele fonologice, morfologice, derivative, sintactice şi lexicologice care ni s-au părut caracteristice pentru limba lui Coresi,
ne-am putut restrânge în glosar la partea curat lexicografică. Cu alte
cuvinte, variantele fonologice şi formele morfologice n-au fost relevate
în glosar şi cuvintele s-au dat subt forma nominativului la nume şi a
infinitivului la verbe, fără a se deosebi dacă bunăoară un substantiv
masculin se termină în -ŭ sau -u (după cum era urmat de un cuvânt
enclitic sau nu), dacă verbul se întrebuinţează la prezinte sau la aorist
sau la gerundiu etc. Pronumele, verbele ajutătoare etc., care din punct
de vedere lexical nu prezintau nicio particularitate remarcabilă, ale
căror forme însă erau de un interes deosebit gramatical, au fost citate
în partea morfologică a lucrării, cu toate formele şi cu toate locurile
din text, iar la glosar s-a putut face o simplă retrimitere la §§ respectivi
din gramatică. Tot astfel cele mai multe dintre conjuncţiuni, prepoziţiuni şi adverbii au fost tratate pe larg în partea sintactică a gramaticei.
Conjuncţiunile şi prepoziţiile nu au, cu alte cuvinte, un înţeles pregnant, ci exprimă numai un raport gramatical, cum reiese din întrebuinţarea lor în unire cu alte cuvinte; ele pot fi tratate deci mai bine în sintaxă decât în lexicon. Dar şi unele adverbii — cel puţin acelea care prezintă în textul nostru particularităţi deosebitoare de limba de azi —
puteau mai bine fi tratate în partea sintactică, unde, prin economia de
spaţiu urmărită în glosar, nu eram împiedecaţi ca să dăm citaţii mai
lungi din text şi deci să ilustrăm prin exemple cele susţinute.
Tot trebuinţa aceasta, de a ilustra prin citaţii diferitele sensuri
ale cuvintelor, ne-a hotărât ca să scoatem din glosar şi să tratăm în
capitolul întitulat „lexicologie” acele cuvinte care prezintau un deosebit interes din punctul de vedere al dezvoltării lor semantice sau servesc spre elucidarea unor probleme etimologice. Căci glosarul nu ne
putea dispensa de acest capitol, care pe nedrept se neglijază de cei mai
mulţi editori de texte. Glosarul poate numai înregistra, în ordine alfabetică, cuvintele, el nu poate da desluşirile lexicologice necesare; glo-
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sarul e o lucrare pur analitică, alături de care trebuie să existe şi o parte sintetică.
Tot astfel în „Note” de multe ori a trebuit să explicăm întrebuinţarea figurată, improprie, greşită sau stângace a vreunui cuvânt sau să
recunoaştem că nu l-am putut înţelege. Printr-un asterisc aşezat în urma
fracţiunei ce arată locul în text, am atras atenţia cetitorului că în note va
găsi mai multe explicări decât i s-a putut da în glosar. Astfel, bunăoară,
la cuvântul neplecare, în glosar aflăm, în loc de orice altă explicare:
293/22*, adecă o trimitere la nota ce se face despre acest cuvânt întrebuinţat în rândul 22 al paginei 293 din text, unde se dă o explicare mai
lungă ce nu se putea repeta, din lipsă de spaţiu, în glosar.
După ce am limitat astfel materialul faţă de diferitele capitole
ale gramaticei, a trebuit să ne dăm seama întrucât avem să revelăm
particularităţile de natură pur lexicală ale singuraticelor cuvinte.
În privinţa aceasta iarăşi nu există o normă. Numai bunul simţ
ne poate călăuzi. Foarte utile sânt observările lui Jan Urban Jarník, un
maestru în alcătuirea glosarelor. Mai folositoare ne-au fost, ca redactori ai Dicţionarului Academiei, experienţa ce am făcut-o cu glosarele
existente, ale căror merite şi scăderi am avut ocazia să le cunoaştem de
nenumărate ori. Căci un glosar ca cel de faţă nu are a lămuri numai pe
cetitor asupra înţelesurilor cuvintelor întrebuinţate în textul nostru, ci
este şi o lucrare pregătitoare pentru alcătuirea Dicţionarului istoric al
limbei române. Dându-ne seama şi de această menire a glosarului,
n-am dus până la extrem principiul economiei, ci am căutat, prin citaţiuni scurte, date în paranteze, să relevăm întrebuinţări lexicale vrednice de a fi scoase în relief.
În general, după cuvântul tipărit cu aldine în fruntea articolului
(dintre cuvintele variabile, substantivele în nominativ singular, adjectivele şi pronumele în nominativ singular masculin şi feminin, verbele
în infinitiv) urmează, cu literă dreaptă, definiţia gramaticală, cu scurtările uzuale (vezi lista lor în nota de la pagina primă a glosarului).
Când un adjectiv se întrebuinţează şi ca substantiv, sau invers, de obicei formele se dau promiscue (căci, de cele mai multe ori, în funcţiune
predicativă, nu se poate preciza dacă avem a face cu un adjectiv sau
cu un substantiv), mai rar se dau întâi locurile cu o întrebuinţare şi
apoi cu alta (după semnul ||), ceea ce se face de obicei cu adjectivele
întrebuinţate ca adverbii. La verbe de regulă se deosebeşte (prin punct
şi virgulă [;] sau prin liniuţă [—]) forma transitivă (uneori şi cea
absolută) de cea intransitivă şi de cea reflexivă.
După această deosebire gramaticală (care însă adesea, în acelaşi
timp, cuprinde şi o deosebire de sens), se dă traducerea în limba ro-
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mânească modernă, cu litere cursive. Remarcăm că atunci când cuvântul are acelaşi înţeles ca şi azi, de obicei nu mai dăm această traducere
(ceea ce va să zică că, de câte ori traducerea lipseşte, sensul e cel modern, căci uneori — şi în acest caz se citează şi propoziţia — traducerea n-am dat-o fiindcă sensul nu ne-a fost clar). Numai când, afară de
sensul modern, cuvântul are şi alte sensuri, se dă traducerea românească şi când e aceeaşi ca vorba din titlu. Rareori, când în nemţeşte
sau franţuzeşte există un corespondent pregnant, care arată în acelaşi
timp în care înţeles de astăzi vrem să fie priceput corespondentul modern pe care l-am dat, se dă şi acesta, cu cursive şi în paranteze, d. ex.,
la „silă” se dă germ. „Vergewaltigung”, ca să indicăm că cuvântul românesc nu trebuie înţeles în sensul din celelalte multe accepţiuni ale
sale (d. ex. germ. „Überdruss”). În traducerea românească modernă
am căutat să cităm mai multe sinonime sau cvasisinonime, spre a preciza cât mai exact înţelesul, uneori luând refugiu la circumscrieri mai
largi sau la neologisme, chiar când acestea nu sânt tocmai literare.
Căci scopul nostru nu a fost să fim literari, ci să deosebim, pe cât se
poate, diferitele înţelesuri şi nuanţe de înţeles.
După aceste traduceri, despărţite or olaltă prin || când vrem să
relevăm deosebiri fundamentale, prin — pentru deosebirile mai puţin
decizive, dar cu toate astea marcante şi prin punct şi virgulă (;) pentru
cele mai puţin importante, urmează, pagină de pagină, citaţiile din
text, în formă de fracţiuni. Dintre acestea se dau mai întâi exemplele
care nu prezintă nimic deosebit. Urmează apoi exemplele care au
vreun interes frazeologic, dându-se, cu litere drepte şi în paranteze
rotunde, câte un cuvânt sau o citaţiune scurtă, care arată legături mai
frecvente ale acestui cuvânt cu alte cuvinte. Astfel, bunăoară la unele
verbe se dă subiectul (d. ex. la lumina subiectele „soarele”, „foculŭ”)
sau complementul (d. ex. la sparge complementele „jitniţa”, „case”,
„cetăţi”, „pizmă”, „moarte”, „vrajbă”, „leage”, „cămaşa”, „mrejele”),
la unele substantive adjectivul atributiv (la lună atributele „plină”,
„noao”, la nărav atributele „bunŭ”, „rău” etc.), la unele adjective substantivele pe care le determină mai de aproape (d. ex. la luminat substantivele „luceafăr”, „veşminte”, „carte” etc.) ş.a.m.d. Mai adesea se
relevează cuvintele sinonime sau apropiate ca înţeles, pe care Coresi le
leagă prin „şi” foarte adesea, întrebuinţând cu predilecţie figuri stilistice
ca „spământarea şi frica”, „frică şi spaimă” „furii şi tâlharii”, „lesne şi
preiuşor”, „săraci şi mişei”, „fraţi şi surori”, „ca zăbala şi ca frâul” etc.
sau cuvinte opuse ca înţeles, care se dau în paranteze rotunde după
două puncte, d. ex. la lumină (: întunearecŭ), la rău (: bun), la slugă
(: domnŭ), la sănătate (: boala) etc. Mai ales se relevă construcţiile impor-
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tante pentru frazeologie, d. ex. la foame „a pieri de ~”, „topitŭ de ~” etc.,
unele din ele relevate şi prin l i t e r e s p a ţ i a t e, d. ex. la milă: a-i f i
(c u i v a) ~ d e ..., a i s e f a c e (c u i v a) ~, a f a c e ~ c u c i n e v a
etc. Tot în paranteze rotunde după semnul + se arată prepoziţiunile,
conjuncţiunile, cazurile, modurile etc. cu care se leagă un cuvânt de cele
următoare sau regimul lor. Astfel, glosarul nostru întregeşte partea sintactică a gramaticei, care nu s-a putut extinde asupra tuturor chestiunilor de amănunt şi să dea liste complete. În sfârşit, acolo unde am avut
locuri paralele, am dat în paranteze colţuroase [ ] sinonimele întrebuinţate în variante (A. B. C.) sau în alte locuri ale textului (mai ales în T. =
tâlc), apoi foarte adesea în Bl. (Biblia de la Bucureşti din anul 1688),
precum şi din bibliile în alte limbi (franceză, latină, slavonă).
Cetitorul, deprinzându-se cu acest sistem de semne convenţionale, întrebuinţate consecvent, va afla în câteva rânduri o mulţime de
indicaţii lexicografice preţioase (compară bunăoară articolul ruga, care
relevă şi explică o mulţime de particularităţi lexicale şi sintactice ale
acestui verb în câteva rânduri).
(CSP, I, 2013/2015, p. 147–156)

ION POP

GLOSE LA O INTRODUCERE
DE ISTORIE LITERARĂ

În vasta operă a lui Sextil Puşcariu, istoria literară românească
nu ocupă, cum se ştie, decât un spaţiu relativ restrâns. Istoria literaturii române. Epoca veche, volumul în care aduna în 1921 o suită de
„cursuri populare ţinute la Cernăuţi în 1911” — cum le numea
autorul, care-şi aprecia lucrarea, şi la a doua ediţie din 1930, ca fiind
„scrisă pentru marele public”, n-a fost continuată de sinteze consacrate evoluţiilor mai recente ale scrisului românesc, deşi marele învăţat a rămas mereu atent la lumea literară semnificativă din jur, de
la un Coşbuc şi Octavian Goga, la Dimitrie Anghel sau la foarte tânărul Lucian Blaga, întâmpinat, acesta, festiv, cum iarăşi se ştie, încă
de la debutul său liric, iar memoriile sale vorbesc despre o prezenţă
foarte dinamică în timpul său literar. Covârşitoarea operă a lingvistului, angajat pe mari şantiere precum cel al Dicţionarului limbii române, apoi al Atlasului lingvistic român, al amplei cercetări asupra
Limbii române din ultima etapă a vieţii sale, i-a pus oarecum în umbră aportul de istoric literar. E un aspect al creaţiei sale care nu a rămas necomentat — e de citat în primul rând studiul lui Mircea
Vaida, Sextil Puşcariu, critic şi istoric literar, din 1972 —, iar ediţia
modernă, din 1987, a lucrării a beneficiat de o bună situare contextuală datorită prezentării introductive făcute de editoarea Magdalena
Vulpe şi de postfaţa lui Dan C. Mihăilescu (Puşcariu 1987).
Lucrarea s-a bucurat de o receptare favorabilă la vremea ei,
sesizându-i-se meritele de organizare a perspectivei istorico-critice
şi, nu în ultimul rând, remarcabila înzestrare scriitoricească, talen-
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tul de portretist, frumuseţea şi eleganţa stilistică. Recitită astăzi,
sinteza mai liberă, ca să zicem aşa, a criticului despre „epoca
veche” confirmă în bună măsură opiniile primelor receptări, chiar
dacă, pentru stadiul dat de evoluţie a literaturii noastre, o adevărată interpretare sub unghi strict literar era mai dificil de construit. A
crescut enorm, după Sextil Puşcariu, odată cu documentaţia referitoare chiar la zisa „epocă veche”, şi numărul de lecturi aprofundate ale textelor mai mult sau mai puţin literare din acea vreme,
revizitate chiar cu suprainterpretări şi supralicitări, mai ales atunci
când a venit vorba despre complexele existente din pricina evidentelor decalaje, istoriceşte explicabile desigur, dintre ritmul de dezvoltare al literaturii noastre şi cel occidental, de unde şi tentaţia cunoscută azi ca „protocronistă” şi ispita umplerii evidentelor goluri
şi sincope fireşti în contextele socio-politice cunoscute, ale unui Ev
Mediu prelungit. Recapitularea cercetărilor întreprinse în jumătatea de secol trecută de la Istoria lui Puşcariu, făcută în postfaţa
menţionată, e grăitoare în acest sens, fără să evite totuşi o anume
neclaritate privitoare tocmai la ceea ce poate fi catalogat ca „suprainterpretare” a unor fapte de cultură şi de literatură română ce
ilustrează primele lor manifestări (de exemplu, discutabilele aserţiuni privind o Renaştere şi un Baroc românesc). Recunoaşte însă şi
Dan C. Mihăilescu, împreună cu analiştii mai aplicaţi ai acestei
lucrări, că la nivelul de sinteză rapidă şi concentrată pe care şi-l
propusese, atent la „publicul larg”, Sextil Puşcariu are excelente
intuiţii şi judecăţi ale zisei „literaturi române vechi”, că face disocieri perfect valabile şi astăzi între cultural şi literar, că un important număr de portrete critice reuşesc să reţină cu fineţe esenţialul
unor figuri de cărturari, care apar înrămate foarte expresiv în ansamblul unei scrieri cu numeroase pagini inspirate, de comentariu
inteligent şi acut.
La o nouă lectură a Istoriei..., cred însă că merită readuse în
discuţie şi cele câteva propuneri metodologice făcute de autor în
Introducere, despre care se poate spune, încă din primul moment, că
îşi păstrează valabilitatea şi actualitatea. Atrage atenţia, astfel,
printre primele, disocierea importantă făcută de Puşcariu între conceptele de istorie literară şi istorie a literaturii. Delimitările şi relaţiile
dintre acestea au rămas până astăzi teme de dezbatere pasionată.
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„Nu facem aici — scrie el — un curs de literatură, ci de istorie a
literaturii. De aceea, scopul nostru nu poate fi analiza unor opere
literare scoase din timpul în care au fost produse, nici a unor scriitori,
rupţi din şirul de înaintaşi şi de contemporani, nici nu putem imita pe
cei ce cred că într-o istorie a literaturii diferitele capitole pot fi împărţite după genuri literare. Grija noastră va fi, dimpotrivă, să arătăm, în
mod istoric, dezvoltarea firească a literaturii, ca partea cea mai nobilă a
culturii noastre, urmărind-o în evoluţiunea ei. Astfel, se poate întâmpla
ca o scriere, care din punct de vedere curat literar are o valoare mică,
să fie de o însemnătate extraordinară din punctul de vedere al evoluţiunii istorico-literare” (Puşcariu 1987, p. 11).

Mai departe, sunt delimitate patru epoci mari ale acestei evoluţii: epoca veche, cu predominarea influenţei orientale, bizantino-slave, menţinută în întârzierile ei faţă de Europa apuseană de
dominaţia Imperiului Otoman; epoca numită a „renaşterii naţionale”, prin opera decisivă a unor adevăraţi apostoli, „acei bărbaţi
care veneau de la Roma”, adică militanţii Şcolii Ardelene, cu nuanţarea, importantă, că această „renaştere” a fost în continuare „mai
mult romanică decât romană” şi s-a datorat cu precădere înrâuririlor venite, pe căi ocolite, ruseşti, greceşti, apoi mai directe, din
spaţiul cultural francez; a treia epocă, numită „modernă”, circumscrisă istoriceşte de Unirea Principatelor Române şi de victoria în
Războiul de Independenţă, iar pe plan cultural de dominanta spiritului romantic al generaţiei de la 1840–1848, culminând cu
Eminescu, marcând întoarcerea spre istoria naţională şi spre folclor,
corectată de spiritul critic junimist, apreciat ca sănătos până la un
punct, însă de un „criticism nefiresc la un popor tânăr, care nu-şi
ajunsese încă idealul naţional”: opinie marcată şi ea ideologic, la
istoricul nostru literar, încă fidel atunci „îndrumării naţionaliste” a
grupării „Sămănătorul”; în fine, „epoca contemporană”, inaugurată
de Primul Război Mondial şi de Marea Unire de la 1918, caracterizată sumar drept revoluţionară, cu consecinţe majore
„[...] în mentalitatea obştească şi în deprinderile omului ca element social [şi care] are repercusiuni şi asupra scriitorilor, care dispreţuiesc cătuşele formei exterioare, au înclinări spre misticism şi sunt
aproape obsedaţi de aflarea unor elemente nouă, care să satisfacă
setea de senzaţional a generaţiilor moderne” (ibidem, p. 7–10).
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Este de notat imediat aici conştiinţa continuităţii de fond din
evoluţia istoriei literaturii române, tradusă în expresii memorabile:
„Strămoşii noştri luau pana în mână ascultând de aceleaşi şoapte
lăuntrice ca şi noi; în oficina lor de scriitori se făurea scrisul românesc din aceeaşi neobosită osârdie”.
Şi, în apropiere: „Scriitorii celor patru epoci reprezintă zalele
aceluiaşi lanţ, încheiate în chip firesc una într-alta: cel ce caută să
ridice veriga cea mai strălucitoare va auzi zuruind întregul lanţ al
înaintaşilor” (ibidem, p. 11).
Câteva principii de ordin general acompaniază aceste consideraţii, şi ele se cuvin neapărat puse în evidenţă: mai întâi, cel privind relativitatea judecăţii asupra operei unui scriitor, în funcţie de
epoca evaluării critice; apoi, remarca referitoare la evoluţia conceptului de „literatură”, care „se îndepărtează tot mai mult de legătura ei etimologică cu cuvântul «littera». În vechime, era însă altfel”
(ibidem, p. 12). Cu privire la organizarea materiei unei istorii literare, ni se spune că „tratarea” în succesiune cronologică a textelor
ar fi amendabilă mai ales pentru literatura veche, cu o producţie
literară săracă, dar că nici pentru vremurile mai noi ea n-ar fi cea
mai adecvată, riscând excesiva fragmentare a imaginii de ansamblu, drept care pare preferabilă „subîmpărţirea în capitole [...]
după generaţii”. În fine, reţinem ideea — foarte actuală — după
care influenţele venite din afara câmpului literar românesc nu trebuie absolutizate, ci considerate în contextul local care le adaptează şi le imprimă accente specifice. S. Puşcariu exprimă şi această
idee la modul metaforic foarte plastic, tot aşa cum, mai târziu, un
E. Lovinescu va folosi, în legătură cu aceeaşi chestiune, imaginea
„unghiului de refracţie”:
„Literatura unui popor e ca râul, influenţele străine ca munţii,
dealurile, văile şi şesul prin care el curge. Acestea din urmă îi vor determina cursul, vor da matcei lui formaţiuni diferite, vor putea chiar
să silească apa limpede de munte să primească părticele din solul lor,
care o pot tulbura un timp oarecare şi într-o regiune anumită, dar
creşterea râului nu poate fi determinată de ele, iar în ajungerea ţintei
lui finale, formaţiunile terenului pot să-i pună în cale piedici, să-l
iezească sau să-i netezească drumul, niciodată să-l oprească. Influenţele externe vor explica de multe ori pentru ce literatura noastră a luat
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anume direcţii, dar dezvoltarea ei iese din sine; creşterea unei literaturi o fac scriitorii ei însemnaţi, bărbaţii ei mari” (ibidem, p. 13).

Personalitatea şi originalitatea acestora din urmă vor cere,
spune în fine autorul, o atenţie specială, un popas analitic mai
îndelungat, în vreme ce scriitorii mai mici vor rămâne doar ca o
figuraţie de fundal, însemnată însă, întrucât aceştia „au bătătorit
totuşi şi au lărgit prin opera lor calea” mare a literaturii unui
„neam întreg”.
Am dat aceste citate relativ întinse pentru a face din ele o bază
de reflecţie, inevitabil sumară în această ocazie, cu privire la statutul
istoriei literare printre alte discipline surori, într-un moment când
discuţiile referitoare la acest statut sunt încă în plină desfăşurare şi
nu par a-şi fi găsit soluţia „definitivă”. Dimpotrivă, se vorbeşte în
continuare chiar despre o criză a istoriei literare. Sextil Puşcariu
pune, desigur, toate aceste probleme în chip inevitabil fugitiv, fără
aprofundări semnificative — lucru explicabil, desigur, şi prin parcela de timp istorico-literar pe marginea căreia reflectează. Câteva idei
cu valabilitate mai generală sunt totuşi de desprins, date fiind intuiţiile remarcabile ale unui om foarte cultivat, la curent cu multe din
dezbaterile pe această temă din vremea sa.
Distincţia, bunăoară, dintre o istorie literară şi una a literaturii
e dintre cele mai importante, cum spuneam, în acest perimetru
reflexiv. De la Gustave Lanson încoace, dezbaterea a rămas deschisă, ducând doar spre încheieri provizorii şi nu foarte decise. În
urmă cu câteva decenii, teoreticieni ca René Wellek şi Austin
Warren au încercat să sintetizeze asemenea reflecţii, discernând
între teoria literaturii, poetică, critică şi istorie literară, pe un teren
unde şi în spaţiul anglo-saxon, în Germania şi în Franţa — ca să
numesc doar trei zone-pilot ale acestei meditaţii din epoca amintită
— disputele mari se duceau între adepţii unei viziuni asupra literaturii cât mai autonome în raport cu contextul istorico-social, ca o
reacţie la tradiţia pozitivistă lansoniană, interpretată şi aceasta, ce-i
drept, în chip destul de reductiv. Determinismul unui Hyppolite
Taine, de pildă, apoi variantele de evoluţionism propuse, în contextul teoriilor biologice ale vremii., de un F. Brunetière, după ce germanii vorbiseră despre o evoluţie organicistă a literaturii, apoi intervenţia dialecticii hegeliene prin care raporturile dintre litera-
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tură, artă şi istorie se puneau altfel, cu recunoaşterea unor dinamici relativ independente, au nuanţat şi îmbogăţit mult — cum observă R. Wellek (1970, p. 1–21) — şi viziunea asupra istoriei literare. Făcând inventarul ca şi exhaustiv al acestei problematici,
Adrian Marino (1968, 1974) a sintetizat la noi acest raport, vorbind
despre deplasarea accentului fie pe componenta istorie, fie pe cea
literară, în cele două cazuri, insistând cu dreptate asupra necesităţii
de a defini în primă instanţă ceea ce este şi nu este literar, adică
aparţine sau nu esteticului. Îngrădit de starea de fapt a literaturii
române vechi, aflată pentru ani mulţi într-o stare de amestec incert
cu date ale istoriei propriu-zise, insuficient desprinse încă de sfera
generală, tradiţional caracterizată, astfel, a „literaturii” (în acel
sens etimologic deja semnalat), îşi poate justifica accentul pus în
cercetarea sa pe latura istorică, în detrimentul celei propriu-zis
literare, evidenţiată şi consolidată treptat, mai târziu. Am zice
acum, introducând sintagma lui Eugen Negrici, că pentru multe
din textele luate în seamă de istoriile literaturii noastre „vechi”
este vorba mai curând de o „expresivitate [literară] involuntară”,
pe care o ilustrează exemplar, de pildă, scrierile cronicarilor noştri,
sau de trăsături ale unor retorici specifice discursului edificator
religios (Negrici 1977).
Problema nu se limitează însă la acest nivel, căci preocuparea de a defini cât de cât chestiunea istoricităţii literaturii a
rămas vie şi cu mult mai pasionată şi pasionantă mai ales după ce
s-a depăşit etapa amintitei convieţuiri dintre cele două domenii,
adică după ce literatura noastră a oferit probe de existenţă independentă pe propriul ei teren. Sextil Puşcariu nu iese încă din
perspectiva aceasta oarecum confuză asupra noţiunii de literatură,
nu pentru că n-ar şti exact să facă distincţiile necesare, ci fiindcă e
constrâns, cum spuneam, să umple spaţiile goale din punct de
vedere literar propriu-zis cu informaţia mai largă de context
cultural, cu date privind biografia autorilor, cu portrete de cărturari în înţelesul acesta mai larg. Chiar în cazul unui Dimitrie
Cantemir, comentariile, de pildă, la Istoria ieroglifică sunt de suprafaţă şi reduse la judecăţi rapide (despre alegorismul scrierii, expresia greoi latinizantă, distanţarea de tradiţia românească ce începuse a fi ilustrată expresiv de cronicarii predecesori. În schimb, e încă
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funcţională şi fructuoasă, la acest capitol, punerea operei în relaţie
cu epoca, istorică, culturală, cu biografia argumentând o anume
formaţie intelectuală, cu temperamentul omului, mai mult sau mai
puţin răsfrânt în scrisul său, literar sau nu. E o perspectivă asupra
istoriei literaturii care va dăinui încă destul timp la noi — cartea de
referinţă a lui N. Cartojan o certifică, dar şi întreprinderi mai recente, precum sinteza semnată de George Ivaşcu (1969) —, în ciuda
intervenţiei decise a lui G. Călinescu, care, în aşa-zisa „literatură
religioasă”, de exemplu, nu putea vedea mai mult sub raport literar
decât un „interes global în direcţia formării limbii literare”
(Călinescu 1941, p. 18), şi nici la cronicari nu putea găsi, fireşte,
decât calităţi de stil, de expresivitate în descriere, har narativ ori
talent portretistic. Mai de curând, Nicolae Manolescu va fi şi el
destul de ezitant la acest capitol şi îşi va începe Istoria cu poetul
Miron Costin şi cu Dosoftei, poetul Psaltirii în versuri, iar la cronicari
va vorbi, nu de tot convins, despre o „dublă intenţionalitate”, una
din ele fiind cea literară. Şi numai pe I. Neculce, din O samă de
cuvinte, îl va putea numi „un prozator înnăscut”, căci acolo ficţiunea
întrece cu mult referinţa istorică (Manolescu 2008, p. 67).
Întorcându-ne la dezbaterea de ordin mai general privitoare
la istoricitatea literaturii, s-a putut înregistra — ziceam — o tot mai
netă distanţare de determinismul sociocultural pus în prim-plan
de cercetările mai vechi de istorie literară şi a cărui reabilitare s-a
încercat în istoria literară de sorginte marxistă, care a dus la extrema aşa-numitului „sociologism vulgar”, marcă a deformării ideologice grave a interpretării literaturii. De cealaltă parte a baricadei,
contrastul radical a fost oferit de o întreagă suită de critici literari
pentru care literatura se cuvenea să fie citită în strictul său teritoriu
specific, admiţând, ca la formaliştii ruşi sau cehi, doar o istorie internă, a formelor şi structurilor, cu accent pe interrelaţionarea lor
în timp şi cu miza pe noutatea care contrazice convenţiile moştenite şi obsolete. Una dintre soluţiile cele mai acceptabile s-a dovedit a fi, sub acest raport, cea propusă de formula celebră a lui
T. S. Eliot despre „existenţa şi ordinea simultană” a literaturii, care
pune definitiv accentul pe ideea de relaţionare permanentă între
stiluri şi epoci, fără recunoaşterea vreunei „evoluţii” propriu-zise,
a vreunui „progres”. Căci chestiunea de fond, pe care o reia la noi
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adâncit amintitul Adrian Marino, este cea a judecăţii estetice a
operelor, printr-o necesară, obligatorie osmoză dintre critica (intrinsecă) a textelor şi o anume plasare a lor în ordinea temporală,
cronologică. G. Călinescu, necitat, din păcate, în marile tratate de
specialitate internaţionale, a pus foarte limpede această problemă,
definind, cam în acelaşi sens, istoria literară ca „ştiinţă inefabilă şi
sinteză epică” (Călinescu 1968, p. 187).
Rezumând mult, am putea spune, aşadar, şi nu e o noutate,
că dificultăţile de situare a timpului literar faţă de cel istoric şi de
definire a coabitărilor sau interferenţelor dintre ele ţin de recunoaşterea a două realităţi: pe scurt, a unei istorii interne a literaturii,
cu o dialectică specifică, a competiţiei dintre limbaje, şi a unei
istorii propriu-zise, socio-politice, instituţionale, cu care fenomenul
literar poate fi pus la diverse nivele de relaţionare. Căci pare a fi de
ordinul evidenţei, la această oră, că — în orice caz — chiar şi o
istorie literară de declarată inspiraţie marxistă n-ar mai putea proceda la trasarea unor ecuaţii de strictă determinare dinspre o parte
către cealaltă, fără să trădeze principiul elementar, invocat uneori
şi ca scuză (ipocrită) de istoria literară practicată, de pildă, sub
egidă lukácsiană sau goldmanniană, privind caracterul relativ al
determinării „suprastructurii” de către „bază”. Progresele sociologiei mai noi a literaturii, întemeiate pe aceeaşi bază filosofică, au
dus la recunoaşteri inevitabile ale medierilor multiple între cele
două repere, în nişte „câmpuri simbolice” (P. Bourdieu) cu o „economie” totuşi aparte, de neconfundat cu cea considerată în termeni proprii. Argumentul cumva de bun simţ, adus uneori în dezbatere, că literatura nu e doar ecou şi răsfrângere ori oglindire a
„realului”, ci şi replică, sfidare, invenţie, negare a lui, cu participarea decisivă a subiectului creator şi răspunzând, pe de altă parte, unor exigenţe legate de chiar dinamica internă amintită a faptului literar, e important: teme şi motive în circulaţie, tehnici ale scriiturii, închegări stagnante ale universurilor imaginare etc. cer reacţii din chiar lăuntrul structurilor istorico-literare, intrate inevitabil
în dialog, de nu chiar — şi foarte adesea — în conflict mocnit sau
declarat în chip manifest şi de manifest. E tocmai mişcarea care
asigură, aşa-zicând, un soi de progres, de pus între rânduri de ghilimele, cu posibilităţi, de altfel, adeseori verificate, de reîntoarcere,
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de reactualizare, de repunere în circuitul scrisului literar, măcar în
montări şi montaje identificabile pe tot parcursul modernităţii literare şi artistice, trecând prin „frumuseţea convulsivă” suprarealistă spre postmodernismul tuturor conflictelor de formule, împăcate ori menţinute într-o fertilă tensiune.
Cât despre determinările — propriu-zise — din partea istoriei social-politice, ele trebuie mult relativizate, mai întâi din raţiunea elementară că literatura, oricât de aproape s-ar pretinde a fi de
zisul „real”, e un act de transfigurare sui-generis, că nicio literatură
de pură preluare a unor sloganuri ideologice nu rezistă, că perfecta
transparenţă conceptuală, agitatorică, a discursului literar distruge
literarul în chiar definiţia lui, care stă, fie şi în linii foarte generale,
sub tutelă simbolică. Un anume grad de „opacitate” e inerent limbajului literar, iar când s-a încercat eliminarea lui — de pildă, la
noi, în perioada nefastă a „realismului socialist” — efectele au fost
asasine. Istoria externă nu rămâne, din cauza asta, fără ecou în
scrisul artistic, dar aceste reverberaţii vor fi mereu de căutat traversând medieri multiple, adesea dificil de sesizat, uneori — cum
am spus deja — chiar în replicile ce contrazic acomodarea confortabilă la „spiritul epocii”. Şi poate că acel „spirit al epocii” nu e
chiar cel mai productiv pentru literatura autentică, dacă aceasta
mai ţine la anumite adevăruri care trebuie neapărat spuse despre
condiţia umană, fie şi în chip evident condiţionată (constrânsă) de
cadrul istoric real.
O istorie literară care să păstreze specificul fenomenului situat în timp va trebui să ţină seama, cred, de toate acest condiţionări-medieri complexe în raport cu exteriorul, dar rămânând
atentă în chip fundamental la amintita dinamică internă a ei: agregări de forme, de structuri ale imaginarului aluvionate în timp,
puse în dialog şi în stare de conflict sau de paşnică convieţuirecontaminare-interferenţă, pe linia acelei simultaneităţi care, de
fapt, nu exclude factorul timp, tocmai fiindcă obligă la inevitabile
confruntări, amalgamări, distincţii, recuperări etc. Pe de altă parte,
este iarăşi de ordinul evidenţei că anumite condiţionări — de nu
chiar determinări, în sens propriu — se produc dinspre istoria exterioară spre cea „intrinsec” literară. Cutare etapă istorică, un anumit tip de putere politică pot condiţiona, încurajând sau blocând
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anumite forme de expresie literară — la noi perioada zisă „proletcultistă” e din nou un exemplu edificator —, cenzurări nu doar de
nume şi opere ale unor scriitori, dar şi de teme, motive, tehnici de
creaţie: de pildă, încurajarea în poezie a formulelor epice în dauna
„subiectivismului” liric, taxat de individualism nociv în anii ‘50 ai
secolului trecut, interzicerea manifestărilor de avangardă artistică şi
a oricărei forme de contestaţie estetică, forţarea scriitorului la deformări tematice şi stilistice — ca în cazul zisului „roman politic” al
„obsedantului deceniu” —, ori la utilizarea unui limbaj parabolic,
„esopic” etc. Fenomene contrarii, precum apelul „neomodernist” la
o estetică preponderent a „transfigurării”, degajată programatic de
referinţa social-politică, aşa-numitul „evazionism” condamnat de
ideologia partidului unic, au fost fenomene ilustrative pentru aceste
tipuri de condiţionare, explicate pertinent de criticii care au susţinut
generaţia de scriitori a anilor ‘60, de la Eugen Simion, Nicolae
Manolescu, Lucian Raicu, până la foarte tânărul Alex Goldiş. Ar fi
de adăugat, poate, aici şi faptul că aşa-numita estetică a receptării
lansată de Hans-Robert Jauss atestă distorsiuni ce nu pot rămâne
neobservate într-o epocă precum aceea de brutale presiuni ideologice: orizontul de aşteptare al publicului cu un anumit nivel de
cultură era şi el radical contrazis din exterior, în mod artificial, cu
efecte de ruptură grave pentru evoluţia scrisului literar.
Cum s-ar putea ajunge, totuşi, la o mai adecvată punere în
relaţie a acelei istorii literare interne cu Istoria pur şi simplu, în
care literatura e un fenomen printre altele? Într-un studiu recent
privind literatura secolului XX, cuprins în cercetarea colectivă coordonată de Jean Yves Tadié, în 2007, la Editura Gallimard, La
littérature française. Dynamique et histoire, Antoine Compagnon
constată încă o dată că evoluţia literaturii nu poate urma periodizarea istoricilor politici. Ceea ce aceştia consideră a fi, pentru
Franţa, începutul veacului trecut, adică declanşarea războiului în
1914, nu concordă deloc cu situaţia din spaţiul literar şi artistic,
foarte dinamic înaintea acestei date. Data, de pildă, a morţii lui
St. Mallarmé apare ca mult mai semnificativă chiar pentru „angajarea” literaturii — pe de o parte —, iar pe de alta marchează sfârşitul simbolismului ca mişcare poetică. Un alt reper semnificativ,
observat deja de Albert Thibaudet, ar ţine de domeniul institu-
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ţional — e vorba de reforma şcolară din 1902, prin care limbile
vechi şi formaţia umanistă erau trecute în plan secund
(Compagnon 2007).
Istoria, în înţelesul ei larg, se particularizează, aşadar, drept
cadru al fenomenului literar, trecând spre domeniul ceva mai
specific al celui cultural-instituţional. În afară de aceasta, e de notat
coexistenţa „oamenilor şi a operelor care aparţin unor vârste diferite, ca şi alexandrinul ori versul liber, sau convenţia avangardei,
sau «literatura de bulevard», cum spunea Gide, şi «câmpul restrâns al literaturii autonome», cum va spune Pierre Bourdieu”
(ibidem, p. 549). A. Thibaudet, citat din nou, evoca, pentru posibila
periodizare a istoriei literare, „epocile” — marcate de evenimente
literare majore —, „tradiţia”, prin care s-ar realiza în timp o „idee
superioară”, precum cea a „spiritului francez”, şi, în fine, „secolele” — criteriu al lui Gustave Lanson —, plus, adăugate de
Thibaudet, „generaţiile”. O istorie a literaturii făcută astăzi, spune
A. Compagnon, ar trebui să aibă câte ceva din toate acestea: secolul XX depinde decisiv de „epoca Mallarmé”, ilustrează destinul
sau aventurile ideii de literatură, „generaţiile” — cinci pentru
Franţa — marchează şi ele momente mari. Dar nu avem de-a face,
precizează teoreticianul, cu „rupturi absolute”, angajările şi dezangajările coexistă, receptarea marilor scriitori e o lentă sedimentare
şi cunoaşte evoluţii spectaculoase în timp. Înaintând spre o concluzie, Compagnon scrie că „e necesar să înţelegem operele deopotrivă în timpul lor şi într-al nostru, să reconstruim pe cât e cu
putinţă întrebările la care operele au răspuns sau au încercat să
răspundă”.
Că, aşa cum sugerase iarăşi A. Thibaudet, „o istorie a literaturii trebuie să poată vorbi despre autori fără să se reducă la o
istorie a autorilor, să fie un pic... povestirea unei vieţi care se
schimbă, sau romanul istoric al literaturii” (ibidem, p. 553).
Se va observa uşor că aceste consideraţii se întâlnesc cu multe dintre reflecţiile altor critici, istorici, teoreticieni literari, inclusiv
cu ale unor români precum G. Călinescu, cu a sa lectură a literaturii din prezent până la origini şi cu istoria literaturii ca „sinteză
epică”… În ce-l priveşte pe mai modestul, sub acest raport, Sextil
Puşcariu, am reţinut, totuşi, că îşi pusese şi el, la vremea sa, chiar
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dacă în linii foarte mari, problema organizării materiei istorico-literare, de pildă după „generaţii”, şi notase în treacăt câteva trăsături
ce i se păreau evidente pentru vârstele mai tinere, ale epocii contemporane cu el. Astăzi, acordul e ca şi general, în sensul că generaţiile evocate sunt de articulat mai degrabă în accepţiunea, dată
de Tudor Vianu, „generaţiei de creaţie”, iar în interiorul acestora
sunt de găsit mai curând afinităţi stilistice şi de program literar; fără
a ignora, cum citam mai sus, coexistenţa unor personalităţi şi
limbaje de vârste biologice şi literare diferite. Atenţia faţă de individul creator superior înzestrat, la care se referise şi Sextil Puşcariu,
rămâne esenţială, fiindcă se vede cu ochiul liber că marile personalităţi sunt cele care decid soarta unei literaturi, proiectate, desigur,
pe un fundal şi aşezate pe un sol cultivat, cu modestia omului de
şantier, de către „scriitorii mici”. Dar această atenţie la albinele
lucrătoare din jurul mătcii atrage cu sine înregistrarea grupărilor
literare, cu programele lor explicitate în manifeste, promovate instituţional, ori deductibile din practicile creatoare, care pot fi auxiliare preţioase în acţiunea de topografiere a spaţiului literar la un
moment dat. În felul acesta, riscul de a transforma istoria literară
într-o simplă succesiune de portrete ale unor scriitori majori, scoşi
din context (asupra căruia atrăgea atenţia încă citatul René Wellek,
dar nu numai el), poate fi preîntâmpinat.
Esenţial rămâne, totuşi, pentru o bună definire a unei istorii
literare, criteriul estetic, asocierea actului critic valorizator cu perspectiva istorică, una funciarmente legată de dinamica formelor,
stilurilor, a limbajelor în general, adică a acelei istorii interne a scrisului literar. „Tradiţia simultană” a lui Eliot ar trebui interpretată
mai ales în acest mod: e o coexistenţă ce exclude ideea de „progres”
în înţeles propriu — de competiţie, să zicem, „avangardistă” — a
evoluţiei literare, nu însă şi acea stare de tensiune creatoare, de
confruntare, cu salturi şi reveniri ale unor forme literare, în funcţie
mereu de un context mai larg, din care componenta exterioristorică nu poate lipsi, dar cu titlu de „document”, necesar orientării mari în timp, pe harta creaţiei. De aceea, reacţiile radicale, de
factură neoavangardistă, care se mai manifestă la noi la generaţiile
mai recente, care-şi neagă predecesorii imediaţi sau mai de departe, nu pot fi privite decât cu rezerva faţă de orice militantism
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radical şi părtinitor. Dimpotrivă, o lectură a trecutului literar sub
semnul orei prezente solicită o complexă punere în ecuaţie a epocilor, generaţiilor, limbajelor, cu urechea atentă la acel „zuruit” al
lanţului întreg al înaintaşilor, despre care vorbea atât de frumos şi
Sextil Puşcariu. Dar a vorbit, în poezie, la fel de tulburător, şi
Tudor Arghezi, cel din Arheologie, ascultând ca pe o paradoxală
încurajare „murmurul neîntrerupt de epitafe”, ce nu poate scăpa,
fără pierderi, auzului celor cu adevărat vii.
(CSP, I, 2013/2015, p. 285–294)

MARIUS SALA

CE AM ÎNVĂŢAT DE LA SEXTIL PUŞCARIU

Am arătat şi cu alt prilej că am citit de câteva ori cartea lui
Sextil Puşcariu, Limba română, vol. I. Privire generală (apărută, în
primă ediţie, în 1940, la Fundaţia pentru Literatură şi Artă „Regele
Carol II”). De fiecare dată am găsit alte idei care m-au făcut să devin
un fidel admirator al acestui mare învăţat. Şi astăzi citesc cu plăcere
partea a doua, Limbă şi naţiune, a acestei splendide cărţi. Am preluat
multe dintre ideile lui S. Puşcariu, care au devenit bunuri ale istoriei
limbii române. Mă gândesc, în primul rând, la concepţia sa despre
strânsa legătură ce există între limba şi viaţa unui popor, pe care a
ilustrat-o în mod strălucit în opera sa. Sextil Puşcariu atrage atenţia
asupra faptului că felul de trai al românilor, caracterizat în chip
predominant prin fenomenul transhumanţei (despre care vorbea şi
Lucian Blaga, alt ilustru reprezentant al gândirii socio-filosofice
româneşti), e de natură să clarifice multe lucruri în vederea stabilirii
spaţiului care a constituit „vatra” poporului român: spre deosebire
de Occident, felul de viaţă al românilor din epoca modernă nu se
deosebea foarte mult de traiul pe care îl duceau strămoşii noştri în
cele mai îndepărtate vremuri. Românii n-au fost un neam de cuceritori; ei sunt supravieţuitorii populaţiei romanizate din sud-estul
Europei, cei care nu au pierit în războaiele cu barbarii năvălitori.
Patria lor primitivă trebuie căutată pe amândouă malurile Dunării
şi ale afluenţilor ei, între Marea Adriatică şi Marea Neagră, pe unde
populaţia de limbă latină forma o reţea, mai densă sau mai rară, în
diverse epoci. Remarcabile sunt şi subtilele interpretări ale marelui
învăţat ardelean dezvoltate în capitolele intitulate Sângele, Pământul,
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Vecinii, Trecutul, Elementul social, Influenţe culturale, pe care le-am
preluat în lucrările mele.
Ideea de bază a acestei cărţi este aceea că limba română este
o limbă romanică. Voi cita sugestiva metaforă prin care ne-a înfăţişat-o:
„Limba română de azi e însăşi limba latină, la anul 1939, cu modificările ivite în cursul veacurilor, precum pielea de pe corpul nostru
este tot pielea cu care ne-am născut, cu aceeaşi coloare şi cu aceleaşi
semne şi aluniţe ca şi în pruncie, deşi toate celulele ei s-au împrospătat
în curgerea timpului” (p. 183).

Aceasta este definiţia genealogică a limbii române, pe care o
regăsim, în alţi termeni, şi în Istoria limbii române a lui Alexandru
Rosetti.
În capitolul Vecinii sunt prezentate pe larg contactele pe care
le-au avut românii cu diversele populaţii (sciţii, sarmaţii, agatârşii,
celţii) cu care au împărţit, la anumite momente, spaţiul lor geografic. Un loc aparte îl ocupă contactele cu grecii, albanezii, popoarele
germanice, slavii (cu sublinierea influenţei slavonei, ca limbă de
cultură), ungurii, turcii. În capitolul Trecutul, S. Puşcariu vorbeşte pe
larg despre continuitatea romanilor în Dacia, insistând asupra „miraculoasei vitalităţi a romanităţii estice”, pentru care S. Puşcariu
oferă un răspuns în următorul pasaj:
„Istoria ne învaţă că migraţiunea popoarelor a sfârşit cu dispariţia
celor mai multe popoare năvălitoare, iar nu cu a populaţiei invadate de ei.
Într-adevăr, pe o mare parte a Imperiului Roman, pe unde au trecut şi
s-au aşezat vandali, goţi, longobarzi şi franci, nu continuă până azi
populaţia mai veche graiul roman? Unde sunt azi hunii, avarii, cumanii şi pecenegii, de isprăvile cărora sunt pline cronicele timpului?
Au pierit, dar au rămas românii, pe care niciun cronicar vechi nu-i pomenea, tocmai fiindcă erau localnici şi prin urmare prezenţa lor de la
sine înţeleasă şi neinteresantă” (p. 334).

Una dintre ideile importante dezvoltate în capitolul Elementul social priveşte „rusticizarea limbii latine în sud-estul european”.
„Astfel s-a putut întâmpla ca, între toate limbile romanice, limba română să fie cea mai latină, nu prin plusul adus de adstratul latin
în curs de veacuri, ci prin evoluţia naturală a tendinţelor intrinsece,
neîmpiedicate în dezvoltarea lor de acest adstrat” (p. 349).
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Starea socială, precum şi felul de viaţă şi îndeletnicirile românilor din vremurile pentru care lipsesc documente istorice sunt
ilustrate prin datele oferite de limba română, care conţine nume de
arme folosite de români, sistemul de atragere în codru, prin fugi
simulate, unde pe duşmani îi aşteptau copacii „aţinaţi” etc.
Cea mai importantă remarcă a lui Sextil Puşcariu, după părerea mea, apare în capitolul numit Influenţe culturale. Aici el arată că
noi, românii, „singurul popor latin de religie ortodoxă, am rămas
în curs de multe veacuri cu faţa întorşi spre Orient” (p. 364), după
care s-a produs o „orientare bruscă spre Apus” (p. 369) cu consecinţe fundamentale asupra limbii române:
„Neologismul de origine latină sau neolatină a produs o reromanizare a limbii noastre, îmbogăţind-o cu un număr de elemente romanice, care umpleau golurile iscate prin uzarea firească şi pierderea
cuvintelor strămoşeşti, în locul cărora se introduseseră vorbe străine.
Cuvintele culturale şi acel vocabular pe care clasa cultă îl împrumutase în diverse epoci pe cale cărturărească de la popoarele vecine (şi
care începuseră să intre şi în graiul popular) fură şi ele înlocuite, de tot
sau parţial, prin neologisme romanice: începe să se zică secol alături de
veac, insulă în loc de ostrov, spion în loc de iscoadă, din slavoneşte;
amendă în loc de geremea, bazin în loc de avuz, bijuterie în loc de juvaer,
caseta înlocuieşte besacteaua, cisterna —hasnaua, dificil (la mâncare, în
gusturi) pe belaliu, gelos pe zuliar, toate din turceşte” (p. 370–371).

Am prezentat câteva dintre ideile de bază ale acestui remarcabil manual de istorie a limbii române, care mi-a fost temelie în
tot ce am scris în acest domeniu. Voi continua să citesc cartea lui
Sextil Puşcariu, pentru că, dincolo de perenitatea ideilor sale cu
privire la naşterea şi evoluţia limbii române, un farmec deosebit
are stilul său. Sunt foarte puţin numeroase lucrările ştiinţifice care
sunt, în acelaşi timp, cărţi scrise frumos, cu talent de scriitor autentic.
(CSP, I, 2013/2015, p. 13–15)

ION SIMUŢ

SEXTIL PUŞCARIU.
LUMILE CULTURALE ALE MEMORIALISTICII

1. O biografie de reevaluat
Pentru a studia şi a desluşi o memorialistică atât de bogată
ca a lui Sextil Puşcariu (1877–1948) pot fi adoptate câteva direcţii
exploratorii, îndreptăţite şi previzibile în linearitatea sau simplitatea investigaţiei morale, sociale, politice sau culturale. Proiecţia
autobiografică, prezentă în orice literatură confesivă, evidenţiază
energia formatoare şi construcţia de sine a unui filolog român în
primele decenii ale secolului XX. Fundalul individual îl reprezintă
epicul subiectiv sau povestea vieţii, în particularităţile ei de destin,
susţinut de o anumită voinţă, împiedicat de anumite obstacole şi
aureolat de succesul profesional în cariera notorie a unui intelectual implicat în viaţa unei naţiuni. Universul amintirilor nu se
poate constitui fără raportarea la societate, fără o situare în istorie
şi actualitate. De aici decurg virtuţile căutate în memorialistica oricărui scriitor: mărturia de epocă, naraţiunea evenimentelor, mari
sau mici (deci valoarea documentară) şi portretele protagoniştilor
în acţiune (adică valoarea literară a mărturiei). Nu în ultimul rând,
o productivă cale de abordare a memorialisticii lui Sextil Puşcariu
ar fi detalierea ideilor care animă personalitatea şi a ideilor care
animă epoca, alcătuind un tablou ideologic revelator. Pentru toate
aceste modalităţi de a glosa o literatură confesivă extrem de generoasă în oferte de interpretare ar fi nevoie de configurarea unei
subiectivităţi specifice, adică a unei perspective sau a unui punct de
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vedere. Cu alte cuvinte, ar trebui să răspundem la întrebarea: care
este timpul şi locul de privire în care se situează Sextil Puşcariu în
memoriile sale? Răspunsul cere o adecvare în funcţie de secvenţa
memorialistică dintr-o vastă epopee confesivă, cum este aceea a lui
Sextil Puşcariu.
1.1. Valoarea istorică a unei personalităţi. Filologul a fost
conştient destul de devreme de valoarea mărturiei pe care o poate
depune şi autentifica. După Marea Unire, în care a fost intens implicat mai ales la Cernăuţi, în Bucovina, dar şi după participarea
decisivă la întemeierea Universităţii din Cluj, Sextil Puşcariu avea
ce povesti. Traiectul biografic marchează destinul unui intelectual
pregătit să se angajeze în transformarea unei naţiuni. Filologul
avea sentimentul înaltei datorii şi al unei nobile responsabilităţi.
Recapitularea, oricât de sumară, a unor date biografice e
absolut necesară. Memorialistica le învăluie într-o retrospectivă
aproximativă pe alocuri. Născut la Braşov în 1877, fiu de preot
(Iosif Puşcariu) şi cu un unchi de profesie istoric (Ioan Puşcariu),
format la şcoala germană, care îi dă disciplina gândirii şi conştiinciozitatea faptelor, educat într-o atmosferă culturală românească,
de unde împrumută fervoarea ideii naţionale şi entuziasmul idealului de unitate, Sextil Puşcariu îşi va desăvârşi uimitor de rapid
formaţia de filolog prin studii succesive la Leipzig (1895–1899),
unde îl are ca profesor pe Gustav Weigand şi unde obţine doctoratul, la Paris (1899–1901), unde îl are ca profesor, printre alţii, pe
Gaston Paris, şi la Viena (1901–1906), ca discipol al lui Wilhelm
Meyer-Lübke, unde îşi începe cariera universitară. E un parcurs
excepţional, o ucenicie pe lângă somităţile filologice ale vremii, o
consacrare timpurie în domeniu, recunoscută prin calitatea de
membru corespondent al Academiei Române dobândită în 1905 (la
28 de ani!), devenind membru activ în 1914 (la 37 de ani!). Ca dovadă a celei mai înalte încrederi profesionale, Academia Română îl
solicită încă din 1905 pentru continuarea Dicţionarului limbii române, preluat de la B. P. Hasdeu şi Al. Philippide, operă încheiată
abia azi, prin contribuţia generaţiilor următoare de filologi. Prestigiul de profesor universitar se consolidează la Universitatea din
Cernăuţi (1906–1918), unde participă la înfăptuirea actului Unirii,
ca organizator direct, mesager activ către Basarabia şi Transilvania,
militant convingător în „Glasul Bucovinei” (1918–1919). Misiunea
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şi împrejurările istorice îl cheamă în 1919 la Cluj, ca primul rector
al Universităţii Daciei Superioare, care ia naştere aici. În oraşul de
pe Someş se va stabili, realizându-şi unul dintre cele mai importante proiecte ale tinereţii: Muzeul Limbii Române, întemeiat în
1919. Ca revistă care să reflecte cercetarea filologică înfiinţează
buletinul „Dacoromania” (1920–1948). Tot aici iniţiază Atlasul lingvistic român, operă la care vor trudi mai multe generaţii. Evoluţia
profesională nu absoarbe întreaga biografie a lui Sextil Puşcariu.
Tocmai în aceasta constă excepţionalitatea destinului său. Filologul
este implicat profund în construcţia unei naţiuni, deopotrivă în
proiectul ei politic de unitate naţională şi în proiectul ei cultural şi
educaţional. De aceea este îndreptăţit să vorbim de valoarea istorică a personalităţii lui Sextil Puşcariu. Memoriile sale stau mărturie despre complexitatea unei biografii.
1.2. Un academician român în serviciul armatei austroungare. Lipseşte, din relatarea anterioară, un episod important al
vieţii lui Sextil Puşcariu din primele două decenii ale secolului XX.
El completează biografia profesională şi intelectuală cu o dimensiune dramatică. La izbucnirea Primului Război Mondial, Sextil
Puşcariu se afla în România. Cum era cetăţean austro-ungar, s-a
prezentat conştiincios pentru înrolare. Însuşi regele Ferdinand intervine pe lângă Curtea de la Viena pentru ca Sextil Puşcariu, devenit membru activ al Academiei Române, să nu fie mobilizat sau
să fie menajat, dar mesajul nu îşi atinge scopul. Academicianul român îşi face datoria faţă de statul austro-ungar. Ce argument despre valoarea istorică a unei personalităţi poate fi mai puternic
decât intervenţia unui rege pentru protecţia ei pe lângă autoritatea
altui stat, într-o situaţie de război? (E adevărat că în 1914 România
era neutră, dar asta nu schimbă cu nimic puterea argumentului.)
Este mobilizat pe frontul italian şi participă pe toată durata
războiului (1914–1918) la serviciul de aprovizionare cu muniţie din
spatele frontului, ceea ce-i dă perioade de răgaz în care poate scrie.
Aproape incredibil, lucrează la un volum de studii istroromâne şi
face observaţii filologice despre Cartea de învăţătură a lui Coresi, din
1581. În aceşti ani, ia naştere ideea de a-şi scrie memoriile. Acesta e
primul lor timp şi primul lor loc de privire. Iată un răspuns parţial
(numai parţial!) la întrebarea de la începutul acestei reevaluări a
memorialisticii lui Sextil Puşcariu. Cu acest impuls, cu această
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teamă că într-o clipă se poate pierde tot trecutul său, va redacta
după război prima parte a memoriilor sale, cea despre copilărie şi
adolescenţă, în volumul Braşovul de altădată, apărut postum, abia în
1977. Pe timpul războiului îşi scrie conştiincios jurnalul de front, iar
ulterior va insera fragmente din corespondenţa cu soţia, într-o compoziţie studiată ce îmbină jurnalul cu epistolarul.
1.3. Editarea trunchiată a memoriilor; necesitatea unei reeditări. Adevăratul început al retrospectivei memorialistice l-ar
reprezenta însă o investigaţie arhivistică a originilor din volumul
Spiţa unui neam din Ardeal (apărut în 1998!), debutul unei trilogii ce
s-a completat cu povestea anilor 1896–1906, la răscrucea a două
secole, din volumul Călare pe două veacuri — şi acesta editat tot postum, în 1968 (mai devreme cu trei decenii decât primul volum). Un
neam de cărturari avea, pe bună dreptate, orgoliul unei tradiţii,
prin cel mai de vază reprezentant al său.
După cum se poate constata, editările memorialisticii lui Sextil
Puşcariu, desfăşurate în trei decenii ale posterităţii târzii a scriitorului, sunt derutante şi destul de greu îţi poţi face din ele o imagine
de ansamblu a fluxului biografic şi a construcţiei premeditate a confesiunii. Spiţa unui neam din Ardeal, Braşovul de altădată şi Călare pe
două veacuri, în această ordine cronologică a timpului povestit, alcătuiesc prima trilogie a memorialisticii lui Sextil Puşcariu, în intenţia
explicită a autorului.
Partea cea mai interesantă a memoriilor puşcariene (nu este
numai părerea mea) este însă aceea corespunzătoare retrospectivei
anilor 1914–1930, cuprinsă în volumul de Memorii, apărut în 1978
la Editura Minerva, în îngrijirea Magdalenei Vulpe şi cu prefaţa
istoricului Ion Bulei (aproape 900 de pagini, împreună cu notele).
Şi pentru această perioadă (Războiul, Unirea, construcţia României
reîntregite) Sextil Puşcariu gândea o trilogie, din care însă nu a
apucat să finalizeze decât primele două părţi: „Războiul din 1914–
1918” şi „În România Mare”.
Volumul editat în 1978 este desfigurat de croşete aproape la
fiecare pagină, cenzura intervenind peste tot unde era vorba de
Basarabia şi de ruşi, iar istoria Primului Război Mondial şi istoria
Marii Uniri nu se pot scrie fără referinţe la Basarabia şi la reacţia
rusă. Se pare că volumul a fost retras din librării la scurtă vreme
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după apariţie. Unele biblioteci mari nici nu-l au. Eu l-am cumpărat
în ultimul meu an de studenţie, l-am citit atunci cu o dublă curiozitate: pentru o personalitate ce şi-a pus fertil şi definitiv amprenta
asupra Clujului universitar şi academic, dar şi pentru aureola de
lectură clandestină a unei cărţi interzise.
Sextil Puşcariu ar fi, nu am nicio îndoială, un subiect extrem
de interesant pentru o reexaminare (atât a biografiei, cât şi a operei)
din perspectiva noii istorii literare. Voi arăta de ce. Ce s-a scris până
acum e fragmentar sau lacunar. Eseul monografic al lui Mircea
Vaida, din 1972, priveşte numai criticul şi istoricul literar, iar, pe
deasupra, de atunci au apărut multe texte inedite şi informaţii noi.
Nu avem nicio monografie pe deplin cuprinzătoare a personalităţii
şi, mai ales, nu avem o monografie care să valorifice şi să interpreteze adecvat, într-un spirit nou, întregul corpus memorialistic. Dar
mai sunt şi alte motive.
2. Memoriile ca operă de compoziţie
Proiectul memorialistic al lui Sextil Puşcariu primeşte o configuraţie clară în ultimii trei-patru ani de viaţă (1945–1948) ai filologului şi istoricului literar, după încheierea celui de-Al Doilea
Război Mondial, când autorul definitivează unele părţi ale vastei
pânze evocatoare, folosind însemnări, documente şi scrisori din
anii parcurşi şi din împrejurările concrete ale vieţii. Cu o mare
miză recuperatoare, în ideea unei vaste panoramări a timpurilor,
mediilor şi epocilor trăite, imagina o organizare epică în trei trilogii, dintre care numai prima este încheiată. Spiţa unui neam din
Ardeal, Braşovul de altădată şi Călare pe două veacuri sunt titlurile
celor trei episoade ale primei trilogii memorialistice, rezumând,
conform mărturisirii autorului, „un neam, un oraş, o epocă”, în documente de arhivă şi mărturisiri autentice. Perioada istorică vizată
se întinde până în intervalul 1896–1906, materia temporală a ultimului volum. Din cea de-a doua trilogie definitivează al doilea volum, axat pe anii Primului Război (1914–1918), la care participă în
postura de combatant pe frontul italian. Primul volum ar fi trebuit
să se ocupe de anii profesoratului de la Cernăuţi (1906–1914), lăsând
(pentru că nu a fost redactat) un hiatus în cursivitatea reconstituirii
biografice. Partea a treia, „În România Mare”, cuprinde evenimen-
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te consemnate în intervalul 1918–1930 şi este cea mai interesantă
dintre toate. Ultima trilogie ar fi acoperit anii pregătitori ai celui
de-Al Doilea Război, războiul şi urmările, dar nu a mai apucat să o
redacteze. Filologul se stingea la 5 mai 1948, în pragul unei epoci
ce i-ar fi fost ostilă omului, după cum i-a fost şi operei, editată sau
reeditată ezitant şi selectiv abia începând din 1968.
Memoriile anilor 1914–1918 şi 1918–1930, editate într-un volum masiv în 1978, cu multe intervenţii ale cenzurii, la Editura
Minerva, în îngrijirea Magdalenei Vulpe, rămân capodopera literaturii confesive a lui Sextil Puşcariu. Prin comparaţie cu alte mărturii
de epocă (jurnale sau memorii), istoricul Ion Bulei, în prefaţa la
ediţia din 1978, le considera net superioare însemnărilor lui Titu
Maiorescu, notelor politice ale lui Alexandru Marghiloman, amintirilor lui Constantin Argetoianu sau jurnalului de campanie al lui
Alexandru Averescu. Omul cultural îşi transmite cu o vădită fervoare trăirea istoriei şi are norocul de a fi implicat în evenimentele
fericite ale Marii Uniri la Cernăuţi, în Bucovina, şi în întemeierea
unor instituţii esenţiale la Cluj, în Transilvania, imediat după Unire.
2.1. Jurnal memorialistic şi epistolar. O atractivă ingeniozitate de structură în organizarea confesiunii face din memoriile
puşcariene o operă de compoziţie. Autorul procedează în aşa fel
încât să se întâlnească şi să alterneze notaţia zilnică, tipică pentru
jurnal, reflecţia retrospectivă a memoriei şi scrisorile recuperate ce
fuseseră adresate soţiei. Jurnalul memorialistic este în permanenţă
completat de memoriile epistolare, printr-o plăcută îmbinare a discursurilor confesive, joncţiune dintre jurnal, memorii şi corespondenţă de familie. Ce e curios e că jurnalul şi-l numeşte „ziar”, după
italienescul „diario”, şi nu după franţuzescul „journal”, care s-a
încetăţenit în limba română (folosit şi acesta uneori, ce-i drept).
Hotărârea de a face însemnări sistematice o ia în 4 ianuarie
1917, la aniversarea vârstei de patruzeci de ani, când se afla pe
front (de fapt, în spatele frontului, la aprovizionarea cu muniţie) şi
constata că are timp destul, pe lângă studiul filologic: „Începe vremea — nota Sextil Puşcariu — când nu mai trăieşti numai pentru
tine, ci mai ales pentru alţii” (Memorii, p. 176). Anii din urmă, din
1914, de când era pe front, îi va reconstitui ulterior, mai ales din
scrisorile adresate zilnic soţiei. Consemnează faptul că ar fi vrut să
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înceapă un jurnal la douăzeci de ani („să stau de vorbă cu mine
însumi într-un ziar”), dar timpul i-a fost ocupat de alte planuri, de
lucrările ştiinţifice pe care le pregătea. E interesant şi modul în care
gândeşte utilitatea jurnalului, nu în sensul etalării exagerate a sinelui, ci ca mărturie despre o epocă şi personalităţile ei importante:
„De altminteri, nu e mare pagubă că ziarul anilor mei de tinereţe a rămas nescris. Pe atunci eram prea preocupat de personalitatea
mea, seva tinereţii orbea adesea vederea justă, lumea mi se părea un
cerc în al cărui centru mă vedeam pe mine şi deci ziarul s-ar fi pierdut
în autocontemplări fără nicio importanţă. Orice ziar cuprinde în definitiv un micro-cosmos şi în orice jurnal cuvântul «eu» dă tonul principal. Când acest «eu» e o personalitate marcantă, cu idei originale, cu
interese multiple şi o fire pasionată răpită de vârtejul vieţii, atunci
însemnările periodice pot avea un interes, chiar dacă ziarul nu e al
unui talent mare. Când însă cel ce-l scrie e o fire cumpănită care a învăţat devreme să renunţe la planurile nebunatice ale tinereţii şi care a
ştiut să-şi dirijeze pornirile după cum i-a dictat mintea sănătoasă,
atunci mica lume pe care o descrie, stând el în centrul ei, nu va avea o
importanţă mai mare, niciun farmec deosebit” (p. 177).

Jurnalul devine şi o compensaţie pentru cel care a „renunţat
definitiv la orice veleităţi de scriitor”, afirmate în tinereţe şi abandonate la maturitate. Modelul adoptat e acela din romanul Casa
Buddenbrook al lui Thomas Mann, unde familia de negustori consemnează din generaţie în generaţie într-o „carte familială” evenimentele şi schimbările. Dacă strămoşii noştri aveau ceaslovul,
după cum notează Sextil Puşcariu, el va avea acest „ziar” pentru
familie, din care se va vedea că
„anii vieţii mele n-au trecut sterpi, ci au fost totdeauna plini de
activitate, că inima mea a bătut pururi pentru idei generoase şi că o
minte sănătoasă şi o fire cumpătată au putut să mă reţină de la fapte
urâte şi de la paşi greşiţi” (p. 178).

Plinătatea şi exemplaritatea acestei biografii este demonstrată cu prisosinţă în jurnalul anilor 1914–1930. Utilitatea jurnalului pentru generaţiile următoare va consta, după cum îşi propune autorul, în portretizarea şi relatarea întâlnirilor cu oamenii
„care au însemnat ceva în istoria noastră contemporană”:
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„Am fost prieten cu scriitori, artişti, oameni de ştiinţă, am fost
primit cu dragoste de bărbaţi însemnaţi, am apucat încă pe bătrânii
generaţiilor trecute, care au hotărât istoria noastră. Am de gând să
însemnez, rând pe rând, din memorie, ce ştiu despre ei, ce am auzit
din gura lor şi ce am trăit cu ei” (p. 178).

O asemenea carte de „Amintiri” despre contemporani va fi
mai ales partea a doua a memoriilor, aceea consacrată Marii Uniri
şi anilor de după Unire. Va consemna moartea marilor bărbaţi,
personalităţi care au marcat epoca (Titu Maiorescu, George
Coşbuc, Alexandru Vlahuţă, A. D. Xenopol, Victor Babeş etc.) şi le
va rezerva câte un portret evocator. În septembrie 1926, când
moare lingvistul Vasile Bogrea, prieten apropiat, constată cu tristeţe: „Ziarul meu se preface într-un pomelnic”. Memoriile vor consemna faptele importante ale celor ce ies treptat de pe scena vieţii,
dând o perspectivă de profunzime asupra timpului.
2.2. Evenimentele istorice ale parcursului biografic. Retrospectiva de la cincizeci de ani, realizată la Cluj în jurnal, la 4 ianuarie
1927, se constituie într-un bilanţ autobiografic cuprins sintetic în
patru-cinci pagini antologice (p. 774–778), ce ar merita să fie citate în
întregime, ca un autoportret. Originile îi favorizează destinul:
„Născut la Braşov — oraşul de graniţă între Ţara Românească,
cu care din vechime avea un schimb necontenit, şi Ardealul oţelit prin
traiul greu de conservare naţională —, dintr-un tată care reprezenta o
familie de ţărani — selecţionaţi şi ridicaţi la treapta cea mai înaltă socială rurală, a preoţilor iubitori de carte, precum dovedesc manuscrisele strămoşilor şi dorul moşilor de a-şi da copiii la şcoală — şi dintr-o
mamă care, după ambii părinţi, se trăgea din neamuri de negustori
veniţi, probabil, din Macedonia, în structura mea fiziologică s-a îngemănat energia mare, latentă, rustică, cu o sensibilitate dusă până la
rafinărie şi cu un puternic simţ de cinste şi omenie, cultivat în aceste
familii de negustori, cu viaţa lor patriarhală, cu dărnicia lor proverbială, dar ceva cam degenerate în urma traiului moleşit oriental”.

Explorarea genealogică se va desfăşura în volumul separat
consacrat originilor, moşilor şi strămoşilor, Spiţa unui neam din
Ardeal. Retrospectiva mai aminteşte de copilăria braşoveană, de
educaţia care cultiva „cu sfinţenie sentimentul naţional şi idealismul”. Invocă apoi etapa, decisivă în formaţia sa filologică, de studii
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la universităţile străine, timp de zece ani, la Leipzig, Paris şi Viena,
avându-i succesiv ca maeştri pe Gustav Weigand, pe Gaston Paris,
pe Meyer-Lübke, personalităţi notorii ale domeniului. În aceste
capitale europene, unde a frecventat lumea artistică (teatrele, opera,
concertele, muzeele), şi-a format o concepţie înaltă despre artă, ceea
ce i-a inhibat propriile aspiraţii din tinereţe: „mi-au dat acel respect
de artă căruia îi datoresc renunţarea definitivă la veleităţile de a fi
însumi scriitor” — notează cu demnitate Sextil Puşcariu. Scrierea
memoriilor e o compensaţie a scriitorului reprimat.
O altă dimensiune biografică este aceea a prieteniilor, prezente la fiecare pagină în jurnal, cărora filologul se simte profund
îndatorat. Fani Dobrogeanu i-a consolidat educaţia muzicală la
Leipzig. Şt. O. Iosif, D. Anghel, V. Cioflec l-au stimulat la Paris.
„Alte prietenii strânse şi frumoase” i-au îmbogăţit viaţa: prieteniile
cu Al. Lapedatu, V. Pârvan, M. Sadoveanu, C. Sandu-Aldea,
Z. Bârsan, O. Goga — nume de referinţă în memoriile puşcariene. O
anumită umbră a adus neînţelegerile cu Ovid Densusianu, cu care,
oricât s-a străduit, nu s-a putut armoniza. „Plenitudinea tinereţii”
s-a desăvârşit prin „contactul respectuos cu Caragiale, Vlahuţă,
Coşbuc, cu Maiorescu, I. Bianu, D. Sturdza, Onciul, Bogdan, Iorga
[care] — completează memorialistul — desăvârşeau dezvoltarea
armonioasă a intelectului meu”. Cu o asemenea lume, la care se
adaugă numeroase alte personalităţi din perioada clujeană, interesul
trezit de memoriile lui Sextil Puşcariu poate fi sporit la maximum.
Parcursul biografic înregistrează împlinirea în familie, fără
de care realizările filologului nu ar fi ajuns la succesele maturităţii:
„Apoi veni căsătoria cu Leonora, care-mi aduse fericirea casnică
desăvârşită, cu contopirea sufletească fără rezerve, bazată pe absolută
încredere şi cinste, care-mi crea ambianţa cea mai fericită pentru o
muncă rodnică şi seninătatea indispensabilă unei munci fără întreruperi. Copii cuminţi, plini de iubire, talentaţi, desăvârşeau această ambianţă fericită”.

Soţia Leonora este foarte prezentă, ca un înger păzitor, de-a
lungul întregului jurnal, atât din anii de război 1914–1918, când îi
scrie aproape zilnic şi apoi recuperează aceste scrisori în memorii,
cât şi în perioadele destul de lungi de delegat la Liga Naţiunilor, la
Geneva (1922–1925), sau de prezenţă la Bucureşti, la şedinţele Aca-
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demiei (1920–1930, cu intermitenţe), când iarăşi îi relatează toate
dezbaterile, impresiile şi întâlnirile, relatări epistolare valorificate
de asemenea în jurnal. Primul volum îi este dedicat: „Leonorii îi
dedic această carte ale cărei pagini vorbesc uneori mai mult despre
ea decât despre război”. E un elogiu cât se poate de recunoscător.
Memoriile lui Sextil Puşcariu îmbină armonios în evocare
viaţa intimă cu viaţa publică, toate în limitele celei mai desăvârşite
urbanităţi. Nu este niciodată denigrator la adresa marilor personalităţi cu care a colaborat sau cu care nu a putut colabora. Un exemplu este cazul lui Ovid Densusianu, cu care nu s-a putut înţelege
nici în privinţa ortografiei, nici în alte situaţii, dar nu i-a alcătuit un
portret negativ. Un alt exemplu este acela al lui Victor Babeş, dificil ca om. La moartea acestuia, Sextil Puşcariu se mulţumeşte să
consemneze fără vibraţie evenimentul, la data de 21 noiembrie
1926, în jurnal:
„Cei ce sunt în stare să judece ideile geniale pe care le exprima
atât de rău în savantele sale comunicări la Academie îşi dau seama de
marea pierdere ce a suferit-o ştiinţa prin moartea lui. În acest ziar, care
începe să semene tot mai mult cu un pomelnic, nu aud glasul tainic al
unor coarde pe care o duioasă amintire să le facă să vibreze la vestea
că acest coleg celebru ne-a părăsit. Mi se va ierta deci că tocmai la
moartea lui, care ţinea atât de mult ca lumea să vorbească de el, trebuie să mă mulţumesc cu o simplă înregistrare” (p. 773).

Memorialistul îi recunoaşte meritele, nu-l ponegreşte postum
pe Victor Babeş pentru defectele sale; singura reacţie negativă e
„simpla înregistrare” a morţii sale. Ce deosebire faţă de pletora de
invective ce i-ar fi adresat-o oricare alt memorialist excesiv subiectiv şi răzbunător!
Punctul culminant al vieţii lui Sextil Puşcariu, după cum
afirmă el însuşi, este toamna anului 1918:
„[...] ea aduse acea orgie de fericire pe care am aşteptat-o o viaţă
întreagă, pentru care erau acordate toate coardele sufletului meu
strunit pentru acest ideal. Rolul pe care l-am avut eu însumi la această
Unire a fost destul de mare pentru ca să am în suflet mulţumirea că
am contribuit şi eu, după puteri, la realizarea visului”.

Sextil Puşcariu a fost unul dintre protagoniştii Unirii Bucovinei
cu România. Evenimentele sunt relatate în toate detaliile. După pe-
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rioada de profesorat la Cernăuţi, după realizarea Unirii, misiunea
culturală şi academică îl cheamă la Cluj, unde, după cum se ştie
prea bine, este primul rector al Universităţii proaspăt înfiinţate:
„Organizarea Universităţii din Cluj e o faptă de care sunt mândru — notează lapidar memorialistul în această retrospectivă din
1927, de la cincizeci de ani. O muncă scurtă dar intensivă, învingerea
unor greutăţi care fac cu atât mai preţioasă izbânda, ceva talent de
organizator şi mult noroc, iată condiţiile care au permis realizarea
unui lucru bun”.

În acelaşi timp, Sextil Puşcariu fondează la Cluj Muzeul
Limbii Române, care este visul său cel mai ardent de filolog, o instituţie trainică unde vor activa Th. Capidan, N. Drăganu,
G. Giuglea, V. Bogrea, C. Lacea, Sever Pop, I. Breazu, I. Muşlea,
Ştefan Paşca şi alţii.
În sfârşit, pentru memoriile de până în 1927, când se opreşte
retrospectiva, este foarte important episodul prezenţei lui Sextil
Puşcariu ca delegat în Comisia de cooperare intelectuală la Liga
Naţiunilor, la Geneva, cu idealul colectiv de „pacificare a omenirii”, unde consemnează succesele lui Nicolae Titulescu, pe care îl
admiră neţărmurit, şi alte evenimente ale unor „momente istorice
mari” pentru Europa, ca acelea de după Primul Război Mondial.
2.3. România nedesăvârşită — imbold de acţiune. În toată
această succesiune de evenimente din 1914 până în 1930, pe care o
relatează în memoriile sale, când cu o rece conştiinciozitate, când
cu un mare entuziasm, Sextil Puşcariu se simte protagonistul, actorul important al marii istorii naţionale fondatoare pentru un destin
european.
Poate că niciodată nu s-au văzut mai bine defectele românilor decât atunci când s-au unit toate provinciile laolaltă, imediat
după 1918. Atunci au intrat acerb în conflict interesele, pasiunile,
sensibilităţile regionaliste, relaţiile de putere. Niciodată ca atunci
nu s-au văzut aşa de clar slăbiciunile şi defectele. Realizarea Marii
Uniri a fost urmată de mari decepţii pe plan intern, de crize economice insurmontabile, de conflicte politicianiste irezolvabile, de alte
nelinişti. Cu toate acestea, Sextil Puşcariu nu disperă. Constructorul nu dezarmează. Idealistul nu-şi pierde visul. În România anilor
treizeci mai sunt multe de făcut. România detestată de noi înşine
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trebuie îndreptată de noi înşine. Reflecţia lui Sextil Puşcariu din 13
februarie 1927 este antologică prin actualitatea ei:
„Înjurăm noi mult ţara noastră, care nu se dezvoltă armonic şi nu
are grija oamenilor de bine. Dar nu-i adevărat! Nicăieri ca în România
nu poţi face atâtea lucruri bune. Cu o condiţie însă: să munceşti
pentru ele, să nu te laşi descurajat şi, în loc să înjuri, să ştii să însufleţeşti pe cei în stare să te ajute. O fi având el «Popescu» multe defecte, dar nu cunosc un om mai bun, mai cu dragoste altruistă şi mai
capabil să se însufleţească. Multul sânge oriental care curge în vinele
noastre ne face tembeli, lipsiţi de energie şi stăruinţă, nepricepători
pentru o bună organizaţie colectivă, iertători de păcate — mai ales ale
celor proprii —, trăitori din expediente, luxoşi, uneori cam desfrânaţi,
plăcându-ne mâncarea bună, femeile frumoase şi belşugul, — dar acelaşi sânge oriental ne dă sentimentul necesar ca să nu trăim numai
pentru poftele noastre pe care le iubim, ci să ne însufleţim pentru un
ideal, să credem în bine şi frumos, şi ne dă calităţi sufleteşti precum
nu le are alt popor” (p. 762–763).

Un adevăr de pus în ramă! Ceea ce dovedeşte că în cele mai
negre momente de cumpănă, patriotismul este nu numai posibil,
dar dezirabil şi salvator. Desigur, e vorba nu de patriotismul lozincard, ci de patriotismul autocritic, singurul capabil să scoată calităţile unei naţiuni de sub vegetaţia sufocantă a defectelor.
3. Politică şi cultură în alambicul memorialisticii
3.1. Un filolog printre politicieni. Implicat în Bucovina, prin
voinţa proprie, în marile evenimente istorice de pregătire şi realizare a Marii Uniri, Sextil Puşcariu a trebuit să rămână în prim planul vieţii politice, nu atât ca protagonist, cât ca reprezentant al unor
mari instituţii (de pildă, ca primul rector al Universităţii din Cluj),
postură în care avea nevoie nu numai de fonduri, dar şi de numeroase alte rezolvări (spaţii, titularizări de profesori etc.). A fost apoi
delegat în Comisia de cooperare intelectuală la Geneva, în Liga
Naţiunilor, unde a trebuit să facă politică europeană la nivel înalt în
anii 1922–1925, după ce a făcut politică naţională eficientă în documentele şi faptele anului 1918, punctul culminant al vieţii sale, după
cum recunoştea el însuşi. I-a admirat pe mulţi dintre protagoniştii
vieţii politice: cel mai mult pe Nicolae Iorga în politica naţională şi

308

MUZEUL LIMBII ROMÂNE ŞI MUZEIŞTII

pe Nicolae Titulescu în politica europeană, pe care Sextil Puşcariu a
avut privilegiul de a-i cunoaşte de aproape şi de a le consemna
gesturile, ideile şi atitudinile în memoriile sale. Reflectează cu amărăciune la transformarea morală şi intelectuală a scriitorilor prieteni
care au devenit politicieni, ca în cazul lui Octavian Goga:
„E curioasă mentalitatea politicienilor. Probabil că este nevoie
ca să fie aşa, căci conducătorii politici ascultă de cerinţe care sunt altele decât ale eticii noastre, a apoliticilor. Dar îndată ce a intrat în politică prietenul de odinioară, l-ai pierdut. Toate interesele lui — veşnica
preocupare de a însemna ceva în partid şi de a se înstări în el — îl fac
să nu mai fie cel ce a fost odinioară, să nu mai ţină prieteneşte la tine,
să nu-l mai intereseze năzuinţele tale dezinteresate” (p. 779).

Când îşi încheie misiunea de militant pentru Unire la
Cernăuţi, părăsind Universitatea de acolo, cu bagajele încărcate
într-un vagon pentru Cluj, notează în jurnal la 13 aprilie 1919:
„Rolul meu temporar de războinic şi de revoluţionar a încetat şi
începea de acum iarăşi activitatea mea de dascăl şi om al cărţii, în alt
mediu şi între alţi prieteni şi elevi” (p. 364).

În primăvara anului 1919 lăsa viorelele în grădina casei din
Cernăuţi şi se întreba unde le va culege la anul:
„Aş dori să le strâng în grădiniţa mea din jurul unei căsuţe a
noastre, în Cluj, unde să ajung în sfârşit să mă retrag iar între cei patru
păreţi ai camerei mele şi să nu fiu decât profesor universitar şi filolog,
să mă dedic iar ştiinţei şi elevilor mei şi să las pe alţii să facă politică”
(p. 366).

Sextil Puşcariu i-a lăsat, într-adevăr, pe alţii să facă politică,
iar el s-a dedicat misiunii sale de filolog şi istoric literar, fără ca
datoriile profesionale să-l facă să uite de datoriile civice.
În primăvara lui 1922 era îndemnat de către Constantin
Cociaşu să participe la alegeri pentru un mandat de deputat din
partea Partidului Naţional Liberal, propunându-i-se şi prominţându-i-se funcţia de Ministru al Instrucţiei. Sextil Puşcariu răspunde
categoric că nu-l tentează deputăţia şi că preferă să-şi vadă de carte:
„Nu ştiu dacă Cociaşu a pipăit pulsul din îndemn propriu sau
pus la cale. Eu ştiu foarte bine că liberalii cred că nu există om pe lume
care să le reziste tentaţiilor lor. Dar cu mine se înşală” (p. 553).
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Filologul voia să rămână filolog printre politicieni, fără a-şi
trăda vocaţia. „Mai bine calic şi om independent, respectat de toţi
tocmai pentru independenţa mea” — notase cu altă ocazie (p. 507),
deşi constată, ca rector al Universităţii din Cluj, „cât este de greu
să izbuteşti ceva în ţara noastră dacă n-ai spete politice”.
3.2. Sextil Puşcariu la Academie. Despre Maiorescu, Iorga şi
Rebreanu. După ce îşi încheie mandatul de un an (1919–1920) de
rector al Universităţii din Cluj, Sextil Puşcariu este prezent la
Bucureşti răstimpuri îndelungate la şedinţele Academiei. În Memorii
relatează cu numeroase amănunte şedinţele oficiale şi discuţiile
neoficiale la care participă în anii 1921–1927. Are multe de notat şi
de comentat. Reţin câteva episoade din agenda anului 1921. Cele
mai mari pasiuni le stârnesc, desigur, alegerile la Academie. N.
Iorga este acolo intrigantul peste care nu se poate trece:
„La Academie am ales pe Sadoveanu, după ce toate silinţele junimiştilor de a vârî pe Negulescu au fost zadarnice. Mai grea era situaţia la secţia istorică, unde cei mai mulţi credeau că nu se mai poate
trece peste Rădulescu-Motru, care este cel ce a întemeiat la noi un studiu filosofic şi cel pe care opinia publică îl desemnează. Iorga însă nu-l
vrea şi ne-a făcut nişte scene atât de grele, încât dacă n-am avea faţă
de el admiraţia neţărmurită care trebuie să ierte tot, trebuia s-o rupem
cu el. Ne-a ofensat, n-a vrut să stea cu noi de vorbă, ne-a spus că îi
scurtăm viaţa şi ne-a ameninţat că părăseşte Academia dacă îl votăm
pe Motru. Am încercat să vorbesc cu el, arătându-i cum îşi îndepărtează şi mâhneşte pe adevăraţii săi prieteni prin intoleranţa sa, dar el
nu admitea nimic. Pentru ca, după prânz, să-mi spună fericit, râzând,
că a izbutit să convingă secţia că trebuie ales bătrânul Bengescu. Adevărat suflet de copil, care însă n-ar putea fi atât de mare parcă dacă nu
şi-ar avea toanele astea” (însemnare din 29 mai 1921, p. 525).

În aceeaşi şedinţă, altă problemă: acordarea premiului pentru proză:
„Premiul cel mare l-am dat lui Rebreanu, pentru romanul său
Ion, căruia Brătescu-Voineşti i-a făcut un straşnic de entuziast raport.
L-am sprijinit şi eu, deşi îmi pare rău de Sandu-Aldea, căruia aş fi vrut
să-i dăm, pentru opera sa întreagă, premiul” (p. 526).

A-l fi preferat pe Sandu-Aldea în locul lui Rebreanu sună
astăzi destul de straniu, dar preferinţa lui Sextil Puşcariu are o
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explicaţie individuală. Prin educaţie şi gust, filologul ardelean era
ataşat literaturii promovate de Nicolae Iorga, după cum o recunoaşte într-o panoramare de jurnal a actualităţii literare în 1923,
foarte rezervat faţă de toate propunerile modernismului: „Mai
greu ne orientăm noi, cei crescuţi la şcoala «Semănătorului»”
(p. 610) — notează Sextil Puşcariu în bilanţul său, favorabil tradiţionaliştilor. Vedem din alte însemnări din jurnal că el e de partea
lui M. Sadoveanu, C. Sandu-Aldea (evocat şi invocat frecvent),
I.-Al.Brătescu-Voineşti, D. Anghel, Şt. O. Iosif, G. Coşbuc, P. Cerna
(p. 557) şi, dintre cei noi, cu oarecare concesivitate, de partea lui
G. Topârceanu şi a poeţilor gândirişti Nichifor Crainic, Ion Pillat şi
Lucian Blaga (faţă de care are o admiraţie specială). În 1919, când
moare Al. Vlahuţă, notează în jurnal, în 9 decembrie, că pleacă
„acest ultim poet mare al generaţiei posteminesciene” (p. 466). Dar
despre preferinţele literare ale lui Sextil Puşcariu ar fi interesant de
discutat într-un paragraf special. Am făcut această paranteză numai pentru a arăta de ce nu poate fi o surpriză, pentru cei care îl
cunosc pe Sextil Puşcariu, înclinaţia sa mai degrabă spre
C. Sandu-Aldea decât spre L. Rebreanu.
Revin la o altă secvenţă memorialistică despre atmosfera de
la Academie în anii supremaţiei lui Iorga. La 31 mai 1921, Sextil
Puşcariu consemnează trista adversitate a lui Nicolae Iorga faţă de
Titu Maiorescu:
„Discursul meu la Academie, răspunzând lui Duică, a ieşit bine.
Numai Iorga n-a fost mulţumit de el. Mie mi-a spus de repeţite rânduri că Maiorescu nu trebuia lăudat. După Iorga, Maiorescu a fost cel
mai rău om din lume, care şi-a bătut joc de toţi, care a luat foarfecile şi
a tăiat tradiţia cu trecutul pe care nu-l cunoştea, care n-a iubit poporul
său şi care, cu un foarte mic capital de idei, a izbutit să facă lumea să-l
creadă filosof.
Le scriu acestea toate, nu fiindcă l-ar caracteriza pe Maiorescu,
ci fiindcă sunt caracteristice pentru Iorga. De câte ori îl văd din nou pe
Iorga, totdeauna se luptă în mine sentimentul de neţărmurită admiraţie cu regretul că trebuie să-i descopăr marile lui defecte omeneşti. În
timpul din urmă s-a făcut o intoleranţă fără margini. Fiind un om
căruia nu-i trebuie prieteni, ci numai admiratori fără rezerve, el e în
stare să umilească şi să jignească pe puţinii oameni care-i sunt absolut
devotaţi, îndată ce nu-i admit întru totul părerile” (p. 527).
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Dar poveştile de la Academie (alegerile, discursurile, conflictele, proiectele, culisele etc.) ar putea alcătui un capitol amplu,
pitoresc. Oricât de serios, Sextil Puşcariu are umor şi simţul anecdoticului.
3.3. Bucureştii pentru un ardelean interbelic: „Ce balamuc
simpatic!”. Bucureştii, după Marea Unire, sunt un vis şi o decepţie
pentru ardeleni. Ambivalenţa se păstrează şi în atitudinea lui Sextil
Puşcariu. Obişnuit din tinereţe cu marile capitale europene şi cu alte
oraşe occidentale, Leipzig, Paris, Viena, iar ulterior şi cu Geneva,
unde a stat câţiva ani ca reprezentant la Liga Naţiunilor, filologul nu
ştie dacă să aprecieze sau să deteste primitivismul nostru ca naturaleţe sau lipsă de civilizaţie. În 8 septembrie 1925 îi scrie fiicei sale de
la Geneva, cu sentimente contradictorii faţă de România:
„Îţi scriam ieri că, privind stadiul înalt de civilizaţie al Genevei,
m-a apucat dorul de ţară, unde confortul e atât de primitiv, dar unde
frumuseţea e încă sănătoasă. Câteodată însă te apucă o ciudă mare pe
lipsa de civilizaţie de la noi, sau mai bine zis pentru lipsa de cultură
sufletească a oamenilor noştri” (p. 721).

Aceleaşi sentimente contradictorii le încearcă şi faţă de
Bucureşti. În 29 mai 1921 consemnează cu bucurie că se află din
nou în Capitală pentru şedinţele Academiei. Căldura tropicală
amestecă zgomotul automobilelor cu al trăsurilor pe Calea Victoriei. Ardeleanul domol este bulversat de clocotul oraşului:
„E o viaţă şi o mişcare ameţitoare în acest oraş, în care undele
de căldură nu sunt în stare să moleşească firea vioaie a oamenilor
dornici de a se întâlni pe stradă unul cu altul. Aici, în Bucureşti, se coc
acuma afacerile comerciale ale întregului sud-est european, aici se
câştigă, pe orice cale, sumele fabuloase, pe care câştigătorii le aruncă
cu amândouă mâinile pentru femeile care se îmbracă atât de bine şi au
priviri atât de galeşe în ochi” (p. 524).

Două zile mai târziu, la 31 mai 1921, aceleaşi sentimente
amestecate revin într-o pagină antologică, păstrându-şi valabilitatea în ochii unui ardelean al secolului XXI, prin accentele şi observaţiile cele mai semnificative:
„Ce balamuc simpatic sunt Bucureştii ăştia!
Două-trei săptămâni pe an stai în ei, să mergi cu curentul care
se aseamănă cu un torent de munte, să te frămânţi sufleteşte de toate
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preocupările pe care cu grijă le făceai să amuţească în cursul anului —
este o înviorare.
Stăteam deunăzi, după teatru, la miezul nopţii, pe terasa unei
berării şi mă uitam la lumea care forfotea nebună pe stradă. «La Pariziana sau la Femina» îşi spun doi tineri pudraţi, care se întâlnesc pe
drum şi-şi dau o întâlnire, pe care amândoi ştiu că n-au s-o ţină. Tot
soiul de limbi se vorbesc în jurul meu. Bianu îmi spunea zilele trecute
că a privit cu un vechi bucureştean o oră lumea care trecea pe Calea
Victoriei spre şosea şi în curs de o jumătate de ceas n-a recunoscut pe
nimeni. Ai impresia că eşti într-un mare tripou de cărţi, în care toată
lumea joacă jocuri de noroc. Banii se câştigă repede şi mulţi şi se aruncă cu amândouă mânile. Bucureştii sunt azi şi vor fi din ce în ce mai
mult cel mai important oraş comercial din Orient.
Dar ai impresia că aici nu se poate lucra stăruitor şi organizat.
Lumea nu se mulţumeşte cu câştigul sigur dar redus pe care-l aduce o
muncă ordonată, ci vrea să câştige repede, mult şi să cheltuiască.
Totuşi Bucureştii sunt simpatici prin atâtea calităţi nepreţuite
ale locuitorilor lui. Deştepţi, spirituali, frumoşi, deschişi şi miloşi. Mila
este o însuşire atât de pregnantă a românului, încât devine absurdă şi
primejdioasă, ea e exploatată de prea mulţi nevrednici” (p. 526–527).

Sextil Puşcariu nu scrie niciodată cu dispreţ faţă de Bucureşti.
Îşi rezervă adesea timp în însemnările sale pentru reflecţii mai
stăruitoare. În 1920 scrisese chiar un articol special pentru revista
„Dacia”, introdus în Memorii (p. 490–493), unde îşi sistematizează
impresiile despre Bucureşti. Premisa de la care porneşte e una încrezătoare: „De câte ori plec din Bucureşti, mă întorc întinerit”. Îi place
oraşul „în care viaţa pulsează viguros”, îi place viaţa trepidantă,
diferită de aceea din provincie, savurează schimbarea, chiar dacă,
după cum mărturiseşte, are experienţa anilor de tinereţe „în vălmăşagul centrelor mari de cultură” din Europa. Mai presus de toate se
află însă „dragostea pentru capitala ţării”, în sufletul celui care
aspira înainte de război la Marea Unire, concretizată într-un centru
unic, cu o pulsaţie vitală pentru toţi românii. Îşi îndeamnă studenţii
şi prietenii să nu judece Bucureştii „după aparenţele-i înşelătoare”.
Seriozitatea nu-i într-o singură parte, virtute exclusivă a ardelenilor:
„Nu-mi plac nici mie gălăgioşii filfizoni care pun lumea la cale
şi afişează cu orice ocazie cunoştinţe ieftine, câştigate prin lectura regulată a gazetelor de bulevard. Dar eu cunosc la Bucureşti mai mulţi
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oameni cu adevărat culţi, şi în acelaşi timp discreţi, decât are Ardealul
întreg” (p. 492).

Există, ca şi astăzi, un joc ciudat al sentimentelor reciproce de
neîncredere: al ardelenilor faţă de bucureşteni şi al bucureştenilor
faţă de ardeleni. Şi unii, şi alţii sunt dezamăgiţi de semenii lor din
partea cealaltă. Carierismul ardelenilor la Bucureşti după Unire i-a
dezamăgit pe bucureşteni, pentru speranţele înşelate.
„De aceea — notează Sextil Puşcariu — m-a durut în suflet văzând acum, în Bucureşti, cât de pornită e lumea împotriva fraţilor dezrobiţi, care le-au adus o dezamăgire, fiindcă legaseră de ei nădejdi nemăsurate” (p. 493).

Cu toate acestea, observă memorialistul,
„în Bucureşti, am găsit în toate timpurile mai multă dragoste
pentru Ardeal decât invers. Dar nu este iubirea egală şi constantă care
trebuie să existe între fraţi, ci dragostea pasionată care izbucneşte cu foc,
dar e supusă, tocmai de aceea, la dezamăgiri şi se răceşte prea uşor”.

Sextil Puşcariu speră într-o omogenizare a provinciilor româneşti după Unire, deşi
„se va vedea încă deosebirea ce în Imperiul german unitar a
existat între prusianul de la nord şi bavarezul de la miazăzi, iar în
Italia între lombardul blond şi romanul oacheş”.

Deosebirile persistă încă la o sută de la ani de la Unire şi se
pare că vor mai persista multă vreme, aşa încât în inimile noastre
nu se va instala prea curând, după cum sperase Sextil Puşcariu în
1920, „dragostea adevărată de frate, înţelegătoare, iertătoare la
nevoie, constantă şi trainică”. Filologul era mai mult decât un optimist: era un idealist. Sentimentele regionaliste revin.
3.4. Mentalităţi europene şi percepţii regionaliste. Sextil
Puşcariu însuşi, un european luminat, se considera adesea mai
degrabă ardelean decât român, dar proceda astfel numai când era
vorba de originile sale, după cum se vede în reconstituirea arhivistică Spiţa unui neam din Ardeal, dar nu numai acolo. Nu numai
originile, dar şi viaţa sa este prin excelenţă ardelenească. Memoriile sale sunt profund marcate de etapele devenirii şi ale maturităţii:
anii de formaţie de la Braşov, anii de la Cernăuţi cu participarea la
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realizarea Unirii, maturitatea întemeietoare şi fructuoasă de la
Cluj, după 1919. Braşovul, Cernăuţii şi Clujul alcătuiesc triunghiul
vital, definitoriu, al biografiei lui Sextil Puşcariu.
Prezent în mai 1922 la Bucureşti, la un dineu dat de Duiliu
Zamfirescu, percepţia sa asupra anturajului era în întregime regionalistă. Îi scrie soţiei şi apoi va recupera scrisoarea pentru memorii:
„Masa am luat-o, precum ţi-am scris, la Automobil-Club, unde
Duiliu Zamfirescu a dat un dineu elegant, cu şampanie, academicienilor. Eram 18 inşi. Între ei, niciun ardelean afară de mine. Cu drept
cuvânt li se ia în nume de rău acestora, care adesea au mai mult
meritul de a fi ardelean decât cel de savant sau scriitor, că dau atât de
puţină importanţă Academiei. Mai trist este că nici bucovinenii şi nici
basarabenii nu-s de faţă, încât eu sunt reprezentantul tuturor provinciilor alipite” (p. 553).

Explicaţia ar fi că imediat după 1918 persistă percepţia regionalistă, poate că mai acut decât exista înainte, astfel încât nu e de
mirare că în memoriile sale Sextil Puşcariu este sensibil la frumuseţile Bucovinei, Ardealului, ale Munteniei, mai rar ale Moldovei şi
ale Basarabiei, şi la specificul lor ca regiuni cu individualitate distinctă.
Viziunea politică a unui europenist, cu experienţa cooperării
intelectuale de la Liga Naţiunilor, se poate constata din însemnările geneveze ale anilor 1922–1925. Cunoscător profund al culturilor germană şi franceză, nu doar al limbilor respective, călător
atent prin toată Europa, stăruind prin studii de tinereţe în câteva
mari capitale, itinerant prin aproape toate oraşele României, prin
conferinţele susţinute în programul extensiunii universitare, Sextil
Puşcariu e un observator sagace de mentalităţi. Pe urmele lui
Chamberlain, el arată de ce nu se pot înţelege Franţa şi Anglia:
„El [Chamberlain] a arătat deosebirea ce există între mentalitatea latină şi cea anglo-saxonă: cea dintâi e logică şi caută totdeauna
formulele generale, legea de bază conducătoare. Anglo-saxonul, dimpotrivă, pleacă totdeauna de la un caz concret şi caută să se adapteze
cât mai bine lui. De aceea revoluţiile din Franţa şi lipsa oricărei mişcări revoluţionare, de 250 de ani încoace, în Anglia” (p. 725–726).

Altfel spus, cu altă ocazie:
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„E ca totdeauna, deosebirea dintre mentalitatea latină, care simpatizează de la început cu orice idee fecundă şi o sprijineşte cu entuziasm, şi între mintea calculatoare a englezilor, care se întreabă înainte
de toate: ce voi profita eu din ea?” (p. 730).

Geneva, ca spaţiu al hipercivilizaţiei, îi deşteaptă, prin reacţie la artificial şi excesul de ordine, nostalgia naturii libere de la noi
(p. 720). „Baia de străinătate” din anii de la Liga Naţiunilor i-a dat
prilejul de dobândi noi prietenii şi de a trăi „momente istorice
mari”, cum au fost zilele încheierii Protocolului de la Geneva
(p. 777).
Dincolo de epoca pe care a trăit-o, de oamenii pe care i-a
cunoscut, de evenimentele la care a fost martor, Sextil Puşcariu se
arată uluit de descoperirile ştiinţifice şi schimbările tehnice de care
poate beneficia omul în primele decenii ale secolului XX: telefonul,
motocicleta, aeroplanul, cinematografia şi, mai ales, radiofonia.
Radioul i se pare că îi aduce modificarea radicală a vieţii sale, prin
posibilitatea de a se conecta la concerte din Roma, Stuttgart, Berlin,
Viena; comutând pe programul dorit, „cutreierăm Europa”. Frenezia întregii familii e indescriptibilă:
„Abia terminăm cina şi ne repezim la aparat. S-a isprăvit cu
cititul seara şi cu culcatul devreme. Şi ajungem astfel ca aplecările
noastre fireşti pentru un trai casnic să se accentueze. De-acum încolo
vom fi şi mai mult acasă şi — cutreierând lumea — ne vom izola mai
mult de ea. Aşa văd eu bătrâneţele mele, stând cu băbuţa mea la aparatul de radiofonie, după ce copiii şi nepoţii au plecat de la vizita ce
ne-o făcuseră” (p. 778).

Filologul ştie că face o însemnare de importanţă documentaristorică. Asta se întâmpla în 4 ianuarie 1927, în Cluj, când Sextil
Puşcariu împlinea 50 de ani. De atunci, ştim bine, televizorul şi
calculatorul au accentuat virtuţile şi defectele radioului, adică acelea
de a te face să cutreieri lumea stând pe loc, izolându-te în acelaşi
timp. Om al vremii sale, Sextil Puşcariu nu avea cum să prevadă
invenţiile care vor veni. Dar, cu mijloacele pe care le avea atunci,
ştia să aducă Europa acasă, cum ar fi spus Adrian Marino. Regionalist convins, trăia Europa la modul superior, total, nu numai
cultural, dar şi politic, fără urme de izolare naţională sau, nici vorbă!, naţionalistă,
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3.5. Ce nu spun memoriile? Episodul legionar. Jurnalul
memorialistic şi epistolar (aşa ar fi mai potrivit să numim amintirile lui Sextil Puşcariu) se încheie în 1927. Din 1928, sunt adăugate
numai relatările despre participarea din aprilie la un Congres al
lingviştilor la Haga. Ediţia din 1978 îngrijită de Magdalena Vulpe
mai îndosariază în Addenda portretele câtorva contemporani
(Iacob Negruzzi, G. Bogdan-Duică, Ion Bianu etc.), scrise în anii
1932–1935, ce ar fi trebuit să facă parte din altă serie memorialistică. Fără îndoială că mai erau multe lucruri interesante de povestit din deceniul patru şi apoi din deceniul cinci, perioada celui
de-Al Doilea Război. Sextil Puşcariu moare în 5 mai 1948, la Bran,
locul unde-i plăcea să se retragă, regăsindu-şi atmosfera primei
tinereţi, de braşovean nostalgic.
Un episod ne-ar fi stârnit astăzi maxima curiozitate: apropierea lui Sextil Puşcariu de Mişcarea Legionară. În 1940–1941, în timpul statului naţional-legionar, este pentru a doua oară rector al
Universităţii din Cluj. În 1937 îl găsim colaborator la „Buna Vestire”,
condamnând aşa-zisa literatură pornografică şi deplângând absenţa
unui critic de prestigiu. Nu-l recunoştea pe E. Lovinescu ca pe un
critic important, a boicotat primirea lui la Academie, căruia i-a fost
preferat A. C. Cuza (vezi Z. Ornea, Anii treizeci. Extrema dreaptă
românească, 1995). A răspuns în decembrie 1937 la ancheta ziarului
„Buna Vestire” la întrebarea „De ce cred în biruinţa legionară”,
alături de activişti ai mişcării (I. Găvănescul, Emil Cristodulo,
Nicolae Roşu şi alţii), dar şi de Mircea Eliade şi Vasile Băncilă. Nu
ştim cum a decurs această apropiere de Mişcarea Legionară, care e
istoricul individual al acestei adeziuni. Episodul trebuie scris cu
toate documentele publicistice şi cu toate documentele din arhiva
personală, dacă mai există. Sextil Puşcariu nu avea premisele unui
naţionalist (nici Mircea Eliade nu părea să le aibă). Cultura germană nu-i o explicaţie suficientă. Filologul avea şi o filieră franceză, destul de bine marcată, în formaţia sa erudită.
4. Concluzii pentru portretul obiectiv al unui mare filolog
Memoriile lui Sextil Puşcariu, chiar dacă nu ne oferă toate
explicaţiile despre biografia autorului (cu atât mai stimulator
pentru o nouă investigaţie), ne fac să înţelegem ce înseamnă sufle-

CTITORUL

317

tul, voinţa, intelectul şi cultura unui întemeietor de şcoală românească în primele trei decenii ale secolului XX — un filolog complet, întemeietor în lingvistică, în istoria limbii române, în istoria
literaturii române, în învăţământul românesc. Opera sa cea mai vie,
oarecum paradoxal în cariera unui filolog fără ambiţii de scriitor,
memoriile sunt, în acelaşi timp, operă de rezonanţă afectivă, de
amplitudine intelectuală şi morală. Vitalitatea instituţiilor pe care
le-a creat Sextil Puşcariu (Universitatea din Cluj, Muzeul Limbii Române, devenit Institutul „Sextil Puşcariu” de astăzi la Cluj, publicaţia ştiinţifică „Dacoromania”, ziarul politic „Glasul Bucovinei”,
renăscute azi, revista „Cultura”, chiar dacă de scurtă durată şi cu
altă configuraţie decât cea de acum), relevanţa naţională şi anvergura proiectelor academice la care a participat cu contribuţii decisive (Dicţionarul limbii române, Atlasul lingvistic român) dovedesc
viabilitatea personalităţii sale complexe.
(CSP, I, 2013/2015, p. 295–312)

LAURA MESINA

ÎN JURUL CONCEPTULUI DE „EV MEDIU”:
ISTORIA LITERATURII ROMÂNE. EPOCA
VECHE, DE SEXTIL PUŞCARIU

1. Premise
Titlul studiului de faţă, deşi amplu, reuşeşte să numească
doar punctul de convergenţă al liniilor de argumentare pe care le
propunem aici şi care pornesc de la observaţii cu caracter istoric şi
teoretic. Una din tezele noastre este că pentru Sextil Puşcariu, lucrarea sa1 dedicată epocii vechi a literaturii române a fost nu doar
un scop în sine — acela de a prezenta într-un mod accesibil şi
atractiv medievalitatea culturală locală —, ci şi un mijloc pentru a
vorbi critic, când implicit, când explicit, despre modernitatea contemporană lui şi despre comportamentul istoric al unor instituţii şi
instanţe ale puterii din spaţiul public. În acelaşi timp, istoria
literaturii pare să fi fost pentru cercetătorul ei pretextul pentru a se
referi la evoluţia artei cuvântului şi a altor fenomene ale artelor,
tocmai pentru a informa, dar şi pentru a-i cultiva publicului larg
„simţul istoriei” şi sentimentul naţional şi a-i întări conştiinţa modernă. În siajul interpretării acordate de Antoine Compagnon noţiunii de „modern” — în binecunoscuta sa carte din urmă cu 10
ani2 —, demersul lui Puşcariu ne revelează nouă, celor de astăzi,
un portret particular al său: de antimodern târziu, cu atitudini ambivalente, dar şi cu consideraţii radicale, orientate nu împotriva
1 Trimiterile

se fac la ediţia critică a lucrării, Puşcariu 1987.
Ne referim aici la ediţia franceză, din 2005; în studiul de faţă facem trimitere la Compagnon 2008.
2
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modernităţii, ci a exceselor ei; de intelectual chiar „ultramodern”,
care, deşi nu-şi mai face iluzii cu privire la lumea sa, continuă să
participe încrâncenat la construcţia ei; un tip uman cu profil
cultural aparte, în fond, de adevărat om al modernităţii, critic şi, în
acelaşi timp, nostalgic; un „modernist moderat”, care integrează
tradiţia, pe care o cunoaşte cu erudiţie, în proiectele sale de făuritor de realitate (instituţii universitare, şcoală de înaltă specialitate,
instituţii de patrimoniu sau de cercetare, publicaţii, cronică artistică ş.a.m.d.).
Pe de altă parte, o nouă lectură a Istoriei literaturii române,
volumul I (singurul realizat, de altfel, din proiectul editorial anunţat de autor), ne reapropie de conceptul de „ev mediu”, în relaţie
cu alte noţiuni din vocabularul ştiinţific aferent, precum „epoca
veche” şi „premodernitate”. Realizând acest detur, vom căuta să
ne întoarcem către teza anterioară, decelând antimodernitatea lui
Puşcariu din analiza viziunii sale de istoric al fenomenelor culturale (literare, în mod particular aici).
2. Linii de argumentare
Pentru aceasta, devin relevante:
a. criteriile cu care autorul operează în delimitarea şi în definirea perioadei istorice studiate (pentru a-i înţelege preferinţa
pentru un termen sau altul, şi, de aici, viziunea sa asupra istoriei);
b. metoda pe care o propune Puşcariu în interpretarea epocii
„medievale” româneşti (contextualizantă, generaţionistă, antipozitivistă, dar şi antiromantică ş.a.);
c. diferenţele şi suprapunerile dintre „istoria literaturii” şi
„istoria literară”, în cazul lucrării sale;
d. fina depliere a conceptelor „dependenţă” (de Orientul european, conservator) şi „influenţă” (venită dinspre Occident, cu
consecinţe progresiste), fundamentală atât pentru tezele lucrării
(anticonservatoare, dar nu antiiluministe, cum se întâmplă la modernii studiaţi de Compagnon), cât şi pentru organizarea argumentării.
Derivă de aici, din analiza metodei şi a metodologiei, o suită
de întrebări de ordin mai larg intelectual, la care căutăm răspunsul:
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1. În ce măsură urmează Puşcariu teoria şi filosofia europeană a
istoriei anterioară sau pe cea contemporană lui?
Afin ideii de influenţă benefică apuseană, deşi priveşte cu
admiraţie la iluminism, fie el de sorginte franceză, fie germanică,
este totuşi critic la adresa romantismului. Ambivalenţele continuă:
deşi în general negativ faţă de ideologia romantică reflectată în
demersurile metodologice ale istoricilor timpului, Puşcariu practică un tip de istoriografie dedicată numelor marcante, privite în
sincronie şi în context, dar şi în diacronie, proiectate pe fundalul
unor „răstimpuri mari de timp” (Puşcariu 1987, p. 13) — parţial
reflex clasicist, hegelian, parţial romantic.
Opţiunile sale teoretice nu duc în mod exclusiv nici către clasicismul german, nici către romantismul german, dar nici către
raţionalismul francez, ci mai curând, în spiritul şcolilor europene
descendente din Giambattista Vico, ca şi din abatele Jean Mabillon,
din Montesquieu şi chiar din Voltaire (Gatto 1995), sunt umanist-iluministe (însă nu negative, spre exemplu, precum la Voltaire
în 1758, în Essai sur les mœurs et l’esprit des nations, la adresa epocii
vechi şi a bisericii catolice) şi doar în anumite aspecte devin
clasiciste (amintindu-ne de Herder, dar fără pasiunea acestuia
pentru cultura antică greacă, ci, dimpotrivă, pentru „romanitate”).
Aşadar — dacă urmăm grila lui Compagnon —, Puşcariu e mai
curând un anti-antimodern, pe care îl asimilăm aici cu denumirea
pe care o propuneam mai devreme, de antimodern târziu, date
fiind tocmai preferinţele lui pentru umanismul-iluminist (recuperează ceea ce antimodernii occidentali, precum Marcel Proust,
spre exemplu, refuză: secolul al XVIII-lea).
În acelaşi timp, cunoştinţele despre renaşterea italiană par
puternic marcate de opera istoricului de artă Jacob Burkhardt şi de
gândirea acestuia asupra istoriei: o viziune anti-hegeliană, concentrată asupra tipologiei constantelor istorice — „marii bărbaţi” (figuri
culturale marcante), sentimentul „naţional” — şi asupra celor trei
puteri definitorii pentru epocile vechi: statul, biserica/religia şi
cultura. „Cunoaşterea istorică”, pe care putem spune că Burkhardt
o consideră adevăratul ţel al ştiinţelor în secolul al XIX-lea, calea
pentru înţelegerea corectă a devenirii lumii contemporane, este
deplină dacă se eliberează de contradicţiile istoricismului şi de
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egalitarism (un alt simptom al antimodernului, precum în cazul lui
Baudelaire), astfel încât cele trei puteri ce definesc o civilizaţie să
nu devină monocrome, iar cultura şi expresiile individuale să nu
devină imobile. Burkhardt pare să fie prezent în gândirea lui
Puşcariu, însă doar până la întâlnirea cu medievalitatea. În absenţa
unei renaşteri locale, fapt pe care îl recunoaşte şi îl motivează,
Puşcariu valorifică sistemul de categorii pe care Burkhardt îl pune
la lucru în scrierile sale despre antichitate sau renaştere, dar în
analiza „epocii vechi” româneşti, pe care, prudent, se fereşte să o
numească „Ev Mediu”.
2. Este Puşcariu un modern prin critica adusă paşoptismului sau
este un antimodern, prin acuza la adresa spiritului (excesiv) critic junimist şi prin opţiunea sa pentru gândirea istorică respectuoasă faţă de
umanismul-iluminist?
Metoda sa, totodată acumulativă (moştenirea lui Vico, prin
excelenţă) şi biografică (o opţiune vagă, precum la Sainte-Beuve sau
la Hyppolite Taine, pentru romantism, antimoderni şi ei), se concentrează, în mod asumat, asupra figurilor de constructori de valori,
care îşi transcend epoca, şi proiectează majoritatea scriitorimii mărunte în fundal, în „privirile generale” ale capitolelor. Deşi contemporan cu prima generaţie a Şcolii franceze de la Annales, interesată
în istoriografie de fenomene precum istoria mentalităţilor colective,
de fenomene de masă, dar şi de micro-istorii, Puşcariu rămâne prin
lucrarea sa pe graniţa dintre lumi sau chiar — paradoxal, am
spune —, deşi în mai multe, în niciuna din ele până la capăt. Clamează transpunerea istoricului în vremurile de care se ocupă, dar
păstrează tonul vibrant al angajamentului patriotic colectiv şi individual (pe care nu-l putem numi încă ideologic), contemporan
lui, cu puternic caracter naţional (şi nu naţionalist); acuză patriotismul rău înţeles de către romantismul local, dar cultivă cu un ton
superlativ influenţa franceză venită prin intermediul acestuia; subliniază în numeroase locuri acţiunea benefică a culturii occidentale şi critică frontal conservatorismul ortodox, neinteresat de factorul etnic şi de cel naţional, dar îi rezervă acestuia un anumit rol
indirect în rezistenţa împotriva „deznaţionalizării” românilor transilvăneni sau moldoveni sub presiunea catolică ş.a.m.d.
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3. Radiografia metodologiei şi interpretarea datelor
3.1. Periodizarea: autorul operează cu patru termeni aşezaţi în
succesiune (şi nu opozitivi, în perechi): epocile sunt veche, nouă,
modernă şi contemporană.
Faptul denotă o lectură valorizantă a istoriei, de tip umanist
(şi nu în spiritul protestant al lui Christoph Martin Keller, în
Historia Medii Ævi, din 1688, urmat apoi de Voltaire, dar şi de romanticii fervenţi), dat fiind că apreciază perioada medievală, urmată de o revigorare iluministă a sentimentului „naţional”, pe care
îl vede manifestându-se în istorie diferit, în funcţie de epoci şi contexte. O discretă gândire evoluţionistă, de tip hermeneutic istoricist (din nou, Vico) este aplicată aici în chip vizionar identităţii colective (dacă ne gândim la anul 1918 şi la faptul că Puşcariu începe
să redacteze cursurile populare de „veche” în 1911): conştiinţa naţională se formează în timp şi, deşi mult încercată, ea se manifestă
deplin în cele din urmă. Gândirea hermeneutică se combină cu o
lectură de tip hegelian: specificul unei perioade istorice este redat
prin contextele în care se manifestă şi prin valorile pe care le
creează figurile reprezentative — preferinţa pentru biografii „izvorăşte dintr-o concepţie individualistă a istoriei” (Puşcariu 1987,
p. 14) —, dar şi prin culorile hărţilor de fundal, respectiv „cărţile
populare”, arta din spaţiul comunitar sau alte creaţii de consum
mai larg.
Jaloanele etapelor (pentru că nu cronologia interesează aici,
ea este chiar respinsă categoric, ci o anumită linie de evoluţie, cum
spuneam) sunt istorice, dar cu marcată semnificaţie identitar-naţională: lingvistice — epoca nouă începe cu „renaşterea noastră ca
popor romanic”, de la iluminism, latinism şi de la influenţa franceză (Puşcariu 1987, p. 14) — şi evenimenţiale — epoca modernă
datează de la 1859, iar cea contemporană autorului, de la 1918.
Pentru începutul epocii vechi şi pentru întreaga desfăşurare a
acesteia, Puşcariu recurge la procedeul definirii cadrului de referinţă şi a subiectului „comunitate” (ulterior, naţională) drept identitate/alteritate geografică: „noi, aici, în răsăritul Europei” (Puşcariu
1987, p. 14). Conştiinţa sa de istoric lasă să se vadă, fără a disimula,
propriul sentiment al apartenenţei, angajamentul comentariului
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participativ, precum şi asumarea francă a viziunii istoriografice
integratoare.
Condiţia de „graniţă” între continente, care duce la numeroase alte severe constrângeri, dar şi la caracteristici remarcabile
(asupra cărora revine adesea), este prezentată critic (deşi motivat)
încă din al doilea paragraf al „Introducerii” volumului (într-o definire apofatică a situaţiei istorice): noi, românii,
„[...] n-am luat parte la cele mai multe primeniri care au zguduit
din temelii înfăţişarea vestului european. [...] La orizontul Ţărilor române n-a răsărit soarele civilizaţiei crescute pe ruinele antice: zarea
vederilor noastre era stăpânită de semiluna care a făcut ca la noi evul
de mijloc să dăinuiască încă sute de ani” (ibidem).

Renaşterea occidentală, al cărei ecou s-a auzit „la noi” „slab
şi întârziat”, este înregistrată aici începând cu sfârşitul secolului al
XV-lea doar pentru că se suprapune cu consecinţele căderii
Constantinopolului la 1453 şi cu extinderea puterii musulmane
către nordul Balcanilor şi dincolo de malul stâng al Dunării (în alte
locuri, Puşcariu va relua referinţa istorică majoră, Renaşterea italiană, cu secolul anterior, Trecento).
Un lung Ev Mediu (dacă e să-l parafrazăm pe Jacques Le Goff)
„românesc” reprezintă opţiunea de interpretare a lui Puşcariu
pentru „epoca veche”, aşadar nediferenţiată structural, relativ omogenă, stabilă şi previzibilă, fără schimbări majore de paradigmă, fără
rupturi pornite din interior. Mai curând caracterizată de progresie
lentă şi continuă, cu un ritm al acumulărilor de forme şi conţinuturi
marcat doar de valurile de „influenţe” venite dinspre Apus, perioada românească „veche” începe, în viziunea lui Puşcariu, cu secolul
formării statelor medievale locale, sub semnul autoritar al civilizaţiei slavilor de sud — aşadar, fără nicio „antichitate” greco-romană
sau daco-romană —; contemporană, iată, mai curând cu renaşterea
italiană decât cu Evul Mediu apusean (de aici, nevoia pe care o
resimte Puşcariu de a sublinia diferenţele şi de a le motiva mereu).
Altfel vor proiecta ulterior unii istorici (precum Dan-Horia
Mazilu) istoria literară veche (aşadar, a „instituţiilor”, de tip genuri, specii, biserică, şcoli etc.), printr-un construct istoric integral,
suprapus istoriei europene, pentru a asigura ideea prezenţei, a
continuităţii şi totodată a prestigiului cultural local.
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3.2. Fundamente conceptuale: „Istoria” acestui început de epocă,
astfel stabilit, conferă
„direcţia pentru veacuri întregi nu numai vieţii noastre de stat,
ci şi mai ales dezvoltării noastre culturale” (Puşcariu 1987, p. 7–8).

Viziunea critică a lui Puşcariu îşi mărturiseşte de la bun început orientarea umanist-iluministă:
„La slavii de sud înşişi, cultura aceasta era de origine bizantină,
astfel încât, mai târziu, când începe influenţa grecească în Ţările române, numai haina exterioară se schimbă, dar fondul rămâne acelaşi.
Legaţi dar de Orient cu cătuşe puternice, întreaga epocă a literaturii
noastre se caracterizează prin influenţa aceasta orientală, a cărei trăsătură principală era dependenţa manifestărilor culturale de biserică,
în special de ortodoxism. […] Petru Maior, Gheorghe Şincai, Samuil
Micu Clain şi tovarăşii lor au săvârşit minunea resurecţiunii poporului rămân şi au imprimat direcţia în care avea să se dezvolte spiritul
public în cursul deceniilor următoare” (Puşcariu 1987, p. 8).

Conceptul cultural de „influenţă” va primi însă, din necesitatea de clarificare metodologică, o notă specifică, strict pozitivă, şi
va denumi contactele (creative) cu occidentul; în ce priveşte relaţia
cu orientul ortodox, Puşcariu va alege să utilizeze noţiunea de
„dependenţă” (stagnantă). Totuşi, el nu separă micro-perioadele în
funcţie de aceste două concepte operaţionale, ci semnalează în prezentarea evoluţiei epocii vechi un aspect dominant sau altul,
într-un mod critic sau nu, în funcţie de situaţie.
O influenţă apuseană vine prin intermediul Şcolii Ardelene,
privite la rândul ei de către lingvist cu luciditate — direcţia latinistă, o exagerare —, dar, în perspectivă etică şi ideologică, subiectiv, pentru că datorită ei
„a luat fiinţă sentimentul nostru naţional şi naţionalizarea tuturor aspiraţiilor, a culturii şi a literaturii noastre” (Puşcariu 1987, p. 8).

O adevărată „renaştere romanică” (şi nu romană) a avut loc
datorită mişcării ardelene, atunci când s-a format „un hotar firesc
între noi şi Orient” (condiţia de „graniţă” nu dispare, dar este
obiectivată, clarificată şi definită acum în raport cu estul) şi s-au
deschis „tot mai largi porţile spre Vestul luminat” (Puşcariu 1987,
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p. 8), prilej cu care sunt enumerate noile cunoştinţe: obiceiuri europene, literatură apuseană, îndeletniciri artistice.
Caracteristică pentru gândirea lui Puşcariu se arată a fi unitatea opozitivă, dar care nu duce la scindare, ci tot la continuitate:
influenţa franceză, decisivă pentru „renaşterea noastră romanică”,
vine întâi prin filieră rusă (altfel, o civilizaţie ortodoxă constrângătoare), apoi prin cea romantică (parţial criticată şi ea prin opoziţie
cu Junimea, care, la rândul ei, deşi este admirată pentru spiritul
ştiinţific, de „observare a realităţii şi de descoperire a adevărului neînfrumuseţat” (Puşcariu 1987, p. 9), este dezavuată din cauza „criticismului, nefiresc la un popor tânăr, care nu-şi ajunsese încă idealul naţional” (Puşcariu 1987, p. 9) şi a „artei pentru artă” (separă
esteticul de etic, în linie kantiană, repudiată de autor). Bărbaţii
iluştri ai Şcolii Ardelene au fost înlocuiţi însă în mod fericit, se apreciază, atunci când au apărut „curente devenite primejdioase”, de
către paşoptiştii cu „vederi largi” şi creatori de conştiinţă şi de cultură modernă, precum Mihail Kogălniceanu şi Vasile Alecsandri.
Aceeaşi idee, legată de marile nume care au influenţat istoria culturală, se regăseşte în întregul tablou al literaturii române. Puşcariu
alege să reprezinte evoluţia şi generaţionismul, cum spuneam,
prin figuri majore, iar verbul mişcării acumulative se conjugă la
„modul” continuităţii şi al valorilor definitorii pentru fiecare etapă
în parte.
Istoria literaturii române, epoca veche, în viziunea lui
Puşcariu, nu este (şi, din tabloul general, nici celelalte epoci nu
sunt) o istorie a instituţiilor literare, a genurilor moderne sau a cronologiilor (dimpotrivă, autorul se declară un cercetător anti-factologic). Critic al istoriei pozitiviste, ia totodată distanţă şi faţă de patriotismul romantic, mitizant, neselectiv şi lipsit de interes pentru
evaluare. Puşcariu solicită istoricului înţelegerea operei, a contextului şi a rolului autorului în epocă, întotdeauna un ilustru bărbat
(se încadrează astfel în linia generală a criticii româneşti, „clasicistă” prin modul în care operează cu conceptul de „autoritate”).
Demersul lui de istorie a literaturii, contrar istoriei literare de care ia
distanţă, pliază, de fapt, noţiunea de „literatură” peste cea de
„scris”/„scriitură” şi de „cultură”, chiar până la a suprapune actul
literar peste actul artistic în general — vezi lungul expozeu inti-
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tulat „Celelalte arte” (Puşcariu 1987, p. 24–33). În consecinţă, judecata de valoare, „măsura cu care va judeca istoricul literar opera
unui scriitor, se va schimba necontenit; ea va fi alta de la o epocă la
alta, va fi relativă” (Puşcariu 1987, p. 11). Co-participarea la interpretarea istoriei (la judecata posterităţii se adaugă şi judecata istoricului) nu este motivată în cazul lui Puşcariu doar etic (în context,
decantat fiind sentimentul identitar-naţional pe care îl construiesc
opera şi autorul ei), ci şi estetic (prin contribuţia la patrimoniul
limbii), în cea mai pură linie de gândire socratică. Influenţa acestor
valori se face simţită atât în sistemul de concepte, pe care autorul îl
aplică la obiectul istoriei, cât şi în înţelegerea dată obiectului de studiu, respectiv „literatura română” din „epoca veche”, cadru generos, care acceptă în principiu orice fapt scris de limbă ca mărturie a
evoluţiei acesteia (textum) şi ca document de epocă (testimonium).
Ţesătură de limbă română scrisă şi mărturie pentru nivelul de cunoaştere, pentru intenţia autorului, pentru necesităţile de informare
ale tim-pului sau pentru contexte şi conjuncturi, documentul este
privit ca monument, atunci când valoarea lui se dovedeşte a fi reală.
Grija pentru valoarea textului selectat este dublată în mod
necesar de grija pentru valoarea autorului prezentat, în baza ideii
că „bărbaţii mari” sunt cei care marchează cursul istoriei cu adevărat (şi suficient pentru o carte de introducere în domeniu); de
aceea, Puşcariu recurge la metoda biografică, pe care o fondează
pe reprezentativitate şi pe gradul de influenţă al actului scriitoricesc şi cultural.
4. Noi observaţii legate de metodologie
Regăsim într-o lucrare erudită din deceniul şase al secolului
trecut, semnată de Vasile Florescu (din păcate, marcată de ideologia marxistă uneori până la nivelul judecăţilor de valoare), o istorie
utilă a conceptului de „literatură veche”, urmărită în convertirea
sa în „literatură medievală” şi, mai târziu, „premodernă” (denumire specializată pentru perioada — variabilă — de dinaintea modernităţii/modernităţilor). Rădăcina conceptului este contemporană
cu reformele pedagogice greceşti antice şi se consolidează odată cu
sofistica.
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Perechea „veche”—„nouă”, moştenită din antichitatea grecoromană (dar contextualizată diferit, în funcţie de etape), cu valoare
antitetică (erau deja categorii literare, nu simple judecăţi de gust),
la Puşcariu nu are însă, aşa cum am văzut, aceeaşi semnificaţie;
autorul apreciază fără rezerve perioada iluministă şi apoi influenţa
franceză asupra spaţiului public românesc („epoca nouă”), dar
valorifică lungul Ev Mediu ca o contrapondere şi ca model istoric
pentru contemporaneitatea sa (aici, totuşi, este anti-iluminist, dacă
ne gândim la Voltaire, dar şi antiromantic, dacă ne amintim de
Jules Michelet). Aşadar, conceptul de „decădere”, dacă nu apare
explicit la Puşcariu, ca să pună în opoziţie Evul Mediu şi premodernitatea, este implicit prin modul în care subliniază configurarea
spiritului şi a sentimentului naţional în cazul numelor mari din
„epoca veche”, ce au dovedit astfel şi „simţ istoric”. Un nou indiciu aici al posibilului reflex antimodern de gândire al lui Puşcariu,
asupra căruia vom mai reveni.
Înaintăm o a doua observaţie în legătură cu atitudinea „medievală” a lui Sextil Puşcariu (incriminată de recenzorii critici ai
istoriei sale): autorul îşi înţelege obiectul de studiu în spiritul epocii căruia acesta îi aparţine, aşadar nu separă „literatura” de fenomenul „cultură” şi nici pe acesta de istorie; nu operează cu criteriul „artisticităţii”; nu introduce sistemul modern al genurilor şi al
speciilor. Refuză autonomia obiectului său de studiu în raport cu
contextul, pe care îl aşază în lumina esteticului funcţional, evolutiv
el însuşi şi angajat (docere delectando) — viziune umanistă. De altfel,
în linia gândirii antice chiar (Aristotel 1957, 1447b 15), istoria literaturii nu se concentrează în mod simplist asupra formei, ci asupra evoluţiei continue a conţinutului şi a nivelului limbii române.
Or, în acest caz, conceptul de „literatură veche” devine permisiv şi
amplu, valorificarea sa realizându-se sub incidenţa altor criterii,
strict interne genului vechi şi textului (limbii, motivelor, subiectului, calităţii informaţiei, scopului sau mesajului).
O observaţie derivată de aici ar fi că Puşcariu renunţă să introducă în periodizarea istoriei literaturii un concept roman, cel pe
care Quintilian l-a propus sub numele de „clasic”, de autori-model
(pentru o literatură „premodernă”, situată între cea veche şi cea
nouă, mai curând „modernă”, dar pentru secolele principatului).
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Pentru Puşcariu, este extrem de important ca a doua epocă din
istoria literaturii române, a „renaşterii romanice” a românilor, să
fie privită ca fiind de sine stătătoare, nu ca un preambul pentru
modernitatea din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Criteriile
cu care el operează sunt, de fapt, întemeiate riguros pe o viziune
nu doar de lingvist romanist, ci şi de istoric cu o orientare şi de o
formaţie pro-occidentală. Din acest motiv, nu introduce perioadetampon, ambigue, ci decantează funcţiile ideologice şi caută să
prezinte contribuţia fiecărei epoci, dar şi momentele critice care
apar în evoluţia lor internă.
O altă consecinţă este dată de faptul că Puşcariu continuă o
linie „veche” de argumentare, cu rădăcină, în definitiv, în tratatul
lui Quintilian, Institutio oratoria (XII, X, 2), pentru apropierea,
dubla oglindire sau complementaritatea dintre arta cuvântului şi
celelalte arte (indiferent de statutul lor, inferior sau nu scrierii). Se
regăsesc aici dezinteresul pentru teoria inegalităţii genurilor, implicit a formelor şi, în schimb, interesul pentru ideea de transformare acumulativă continuă a artei, cu toate perioadele sale de decadenţă şi cu toată inegalităţile dintre operele individuale.
Un alt indiciu al posibilului reflex antimodern de gândire al
lui Puşcariu este ideea, fin exprimată, de decădere, conturată după
perioada de maturitate stilistică şi lexicală a limbii literare din a
doua jumătate a secolului al XIX-lea (idee oricum cosmopolită şi
de import occidental). El însuşi având „gesturi şi tendinţe cam decadente şi simboliste”3, cum este caracterizat de un contemporan
al său, Puşcariu nu tinde să facă totuşi din „epoca veche” un mit al
„vârstei de aur”, o pledoarie „antichistă” pentru reluarea modelelor ei literare, ci mai curând a celor moral-culturale (personalităţile
marcante); el proiectează o lumină critică asupra prezentului
tocmai prin modul în care concepe această istorie a literaturii, căreia, dacă ar fi continuat-o pentru toate epocile, i-ar fi subliniat —
îndrăznim să avansăm o supoziţie — şi caracterul decadent.
Puşcariu se înscrie aici în siajul teoriilor europene ale „modelului”,
dovedindu-se, de aceea, conservator (ţine însă de „moderaţia” antimodernului) şi scriind pe alocuri în spiritul şi nu în litera istoriei
3 Mărturie din epocă despre Puşcariu, consemnată de Ion RădulescuPogoneanu într-o scrisoare către Mihail Dragomirescu; vezi Ornea 1978, p. 732.
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tradiţionale. În rest, nu critică literatura „veche” (medievală) precum renascentiştii, spre exemplu, care o acuzau de lipsă de rigoare
şi de valoare, ei opunându-se, astfel, antichiştilor. De altfel, în
Occident, în literatura de specialitate, cei doi termeni, „veche” şi
„antică”, se specializează în timp, astfel încât primul denumeşte o
literatură viciată nu doar de lipsa rigorii formale, ci şi în utilizarea
limbii (latina clericală sau chiar „vulgara”, în timp ce al doilea
denumeşte literatura în limba latină clasică, precum şi claritatea şi
naturaleţea stilului. Puşcariu are însă faţă de Evul Mediu o atitudine mai curând de antichist — de înţeles în absenţa documentelor
mai vechi şi, mai ales, dat fiind interesul lui pentru textele în limba
română. Devine tot mai evident faptul că are o conştiinţă critică a
modernităţii, din moment ce nu situează momentele contemporane
lui, la care se referă tangenţial în istoria literaturii, pe o scară a transformărilor acumulative, pe care părea să o prefere pentru epocile
anterioare (cum am subliniat deja).
În spiritul umanismului renascentist, prezent mai târziu în
altă formă, modernizată, la Burckhardt, Puşcariu menţine ideea de
„mare autor”, de perioade „de înflorire” (secolul românesc prin excelenţă umanist, al XVII-lea, de la Petru Movilă la Dimitrie
Cantemir) şi de perioade „decadente” (precum cea fanariotă, descrisă în Capitolul IV). În schimb accentuează permanent componenta operelor naţionale, pe urmele clasicismului pro-latin (francez,
italian), precum şi relevanţa „contemporaneităţii” operei, dictate de
contextul său şi de gustul epocii. În ciuda educaţiei sale germane,
Puşcariu nu preia, cum am subliniat deja, preferinţa herderiană pentru antichitatea greacă, ci, dimpotrivă, va căuta să accentueze importanţa filierei latino-franceze („romanice”) — ceea ce îl va apropia
cel mult de clasicismul francez —, aşa cum nu se va înscrie nici în
linia moderniştilor revoluţionari, care renunţă la integrarea perioadelor vechi şi se concentrează doar asupra contemporaneităţii lor, ci
mai curând în categoria „reacţionarilor”, în care Compagnon îl încadrează, spre exemplu, pe Tocqueville (Compagnon 2008, p. 33).
Deosebit de relevantă pentru punctul nostru de vedere este
apropierea pe care o putem face de umanismul din secolul al
XVIII-lea, începând cu deja citatul Giambattista Vico (Il Feudalesimo)
dat fiind interesul comun pentru aspectele sociale ale Evului
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Mediu, reflectate în/de actul de cultură, dar şi pentru ideea conform căreia perioada a înregistrat o evoluţie în procesul de formare naţională. Comun de asemenea cu demersul lui Vico, din
Scienza nuova, este că Puşcariu tinde şi el către o critică adusă timpului său.
Paralela se poate face şi cu opera unui alt umanist italian,
Pietro Giannone, care, în Istoria civile (1723), manifestă o atitudine
antipapală explicită — ce a dus la excomunicarea sa şi la exil
(Gatto 1995, p. 148–152); la autorul român, se întâlneşte de asemenea o critică severă, repetată şi pe alocuri deosebit de agresivă la
adresa clericatului, ortodox, de această dată, dar şi a ortodoxiei
anti-naţionaliste, conservatoare, neinteresate de evoluţia societăţii
şi de necesităţile ei spirituale, închise în ea însăşi. Din acest punct
de vedere, Puşcariu se dovedeşte un umanist ultramodern (în sensul dat de Compagnon), care valorifică lectura Evului Mediu pentru a sublinia naşterea şi dezvoltarea instituţiilor statului (sub influenţa slavilor de sud, cum subliniază, ceea ce a dat şi tipul de
putere exercitată, precum şi orientarea slavonă a culturii). Lupta
pentru libertate a românilor leagă statul medieval de cel modern şi
dezvoltă, cum am precizat, sentimentul naţional (închegat atunci
când există o acceptare a suveranităţii de ambele părţi, guvernanţi
şi guvernaţi — idee care se va regăsi, de altfel, în iluminism, la
Montesquieu şi Voltaire). În baza lui, se va ajunge mai târziu la
conştiinţa naţională şi la construcţia statului naţional — linie de
argumentaţie pe care o dezvoltă şi Puşcariu, ceea ce ne relevă
modul în care utilizează discursul istoriografic, dar pe care îl şi
construieşte — astfel încât să demonstreze evoluţia statului român,
de la faza în care a fost inspirat de forme străine spiritului acestuia,
la fazele influenţelor occidentale înnoitoare (influenţa husită asupra afirmării limbii naţionale şi a traducerilor, rolul tiparului pentru răspândirea cunoaşterii, influenţa luteranismului şi a calvinismului în construcţia de şcoli laice).
Această viziune a lui Puşcariu aminteşte şi de Ludovico
Antonio Muratori, un iluminist prin excelenţă, care confruntă culturile şi discută necesitatea delimitării lor, pornind de la perioada
medievală — nu întunecată şi barbarică, ci pregătitoare pentru
stadiile ulterioare, de coagulare naţională (Gatto 1995, p. 153–167).
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Apropierea de Montesquieu şi de al său Esprit des lois se poate
face din perspectiva aceloraşi teme: critica faţă de biserica dominantă local, lipsită de capacitatea de a genera un sentiment naţional, dată fiind nu doar vocaţia sa universalistă, ci şi dezangajarea
sa socială; invariabilitatea caracterului naţional şi importanţa rolului său, încă de la fondarea statului. În schimb, întâlnirea vagă cu
Voltaire ar putea fi proiectată mai curând cu privire la interesul
pentru figurile singulare, care în opera lui Puşcariu se traduce prin
portretele dedicate umaniştilor din secolul al XVII-lea, perioada
„de aur” a culturii române vechi (dar acest interes se regăseşte ulterior şi la alţi gânditori europeni, de care Puşcariu ne apare a fi
mai apropiat — cazul umaniştilor italieni sau germani).
Din iluminismul german, reţinem o interesantă posibilă paralelă cu Justus Möser, interesat de eposul popular şi de noţiunea de
„libertate”, precum şi cu Johannes von Müller, atent la culoarea
locală a folclorului şi la literatura „aclimatizată” cultural (Gatto
1995, p. 187–195). Ceea ce lipseşte din viziunea lui Puşcariu, dintre
numeroasele reflexe ale gândirii iluministe, sunt, spre exemplu, teoria climei (factor care condiţionează spiritul popoarelor) şi obsesia
herderiană pentru superioritatea civilizaţiei germanice (dimpotrivă
şi surprinzător, dată fiind pregătirea sa, uneori Puşcariu devine critic chiar faţă de cultura germană din Transilvania în raport cu cea
românească).
În acelaşi timp, istoricul pare complet dezinteresat de medievistica din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, pozitivistă, limitată astfel doar la cercetarea documentului inedit.
În baza acestor linii de argumentaţie, neepuizate însă aici,
considerăm că viziunea lui Puşcariu, cu puncte de vedere cosmopolite, critice, originale, rezistentă şi ambivalentă în acelaşi timp,
duce — după cum avansam la începutul studiului —, către un profil
particular, de antimodern târziu. Autor temerar de sisteme de interpretare a fenomenelor culturale şi lingvistice, constructor de forme
instituţionale şi culturale, intelectual în contra cutumelor şi a confortului în gândire, dar ca un contrarevoluţionar contra-cinic, care
nu dislocă, ci edifică, Puşcariu are indiscutabil o aprehensiune filosofică a istoriei; în cazul lui, nu anti-iluministă, ci antinegaţionistă,
dar şi antiromantică. De aici, o aplecare către decadentism, o estetică
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proprie şi o atitudine religioasă particulară, curajoasă şi nobilă. Reluăm, de aceea, teza anunţată la începutul studiului: istoria literaturii este în mare parte un mijloc pentru a studia construcţia modernităţii, mai târzie la noi (autorul însuşi o proiectează în perioada
1859–1918), dar recentă pentru Puşcariu şi practic vie în perioada
1920–1930 (deceniul celor două ediţii ale cărţii sale).
Lucrarea dedicată de Puşcariu epocii vechi a literaturii române oferă mult mai mult decât îndeobşte se consideră: fiind redactată,
tipărită şi revizuită (cele două ediţii) într-un arc generos de timp
(1911/1914–1930), putem spune că este contemporană cu evenimente istorice însemnate, dar şi cu schimbări majore de paradigmă
din gândirea istorică şi filosofică europeană, de care Puşcariu (trebuie că) avea cunoştinţă; totuşi, el alege să-şi definească şi să-şi delimiteze atent şi în mod propriu câmpul de lucru, astfel încât
„semnătura” sa, aparent clasică, este pe deplin autentică, şi atunci
când oscilează sau când caută să echilibreze interpretările, şi atunci când aprecierile sale sunt marcate de părtinire.
În ciuda completărilor, diferitelor reclasificări ulterioare, noilor metode, informaţii şi concepte, lucrarea lui Sextil Puşcariu, mai
curând de istorie culturală decât de pură istorie a literaturii, fie ea şi
„veche”, se dovedeşte rezistentă în timp prin faptul că personalitatea intelectuală a autorului, un edificator prin excelenţă, este mai
importantă aici decât unele pagini, astăzi învechite (de altfel, demne
de a fi rediscutate). Profilului său intelectual îi putem subscrie retrospectiv dialoguri conceptuale şi îi putem reanaliza viziunea, de la
care trasăm astăzi noi proiecte de „arheologie culturală”, locale şi
internaţionale, aşa cum credem că a căutat să facă însuşi autorul.
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III. MUZEIŞTII

ŞTEFAN BEZDECHI

(24 aprilie 1888 – 25 martie 1958)

NICOLAE LASCU

ŞTEFAN BEZDECHI. IN MEMORIAM

În luna aprilie 1978 s-au împlinit 90 de ani de la naşterea şi
20 de ani de la încetarea din viaţă a profesorului Ştefan Bezdechi,
fost profesor titular al Catedrei de limba şi literatura greacă de la
Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii clujene, catedră pe
care o ilustrase din toamna anului 1919, data înfiinţării învăţământului românesc superior din Transilvania.
Născut dintr-o familie modestă de mici meşteşugari,
Şt. Bezdechi a urmat, după absolvirea cu succes a clasei a VIII-a la
secţia clasică a liceului din Ploieşti, cursurile Facultăţii de Filosofie
şi Litere din Bucureşti, specialitatea filologia clasică, graţie unei
burse de studii, obţinută prin concurs.
Studiile de specializare, tot ca bursier al statului român,
începute la Universitatea din Berlin, în seminariile celebrilor filologi clasici Eduard Norden şi Ulrich Wilamowitz von Moellendorf,
au fost întrerupte în vara anului 1916, odată cu intrarea României
în războiul pentru eliberarea Transilvaniei de sub jugul austroungar, când Şt. Bezdechi s-a refugiat în Danemarca, unde a rămas
până la sfârşitul Primului Război Mondial. Câţiva ani mai târziu
avea să-şi continue studiile de specializare în Italia, făcând parte din
prima serie de membri ai Şcolii Române (Accademia di Romania)
de la Roma.
În toamna anului 1919, când s-a organizat Universitatea
Daciei Superioare la Cluj, Şt. Bezdechi a fost numit profesor agregat la Catedra de limba şi literatura greacă a Facultăţii de Litere şi
Filosofie, iar în anii următori a fost ridicat la rangul de profesor
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titular. De atunci a funcţionat neîntrerupt în acest post, până la
sfârşitul anului şcolar 1950–1951, când, potrivit dispoziţiilor noii
legi a învăţământului, activitatea Catedrei a încetat.
Timp de peste 30 de ani, profesorul Şt. Bezdechi s-a remarcat
prin efortul susţinut de a iniţia generaţiile de studenţi în domeniul
atât de greu, dar atât de frumos, al limbii şi literaturii greceşti şi de
a forma viitori specialişti în filologia clasică greacă. Aceasta cu atât
mai mult, cu cât iniţierea trebuia să aibă ca punct de plecare învăţarea alfabetului grecesc!
Pentru atingerea unui obiectiv atât de nobil, profesorul
Bezdechi îşi împletea ştiinţa şi măiestria pedagogică cu dragostea
părintească pe care o manifesta faţă de zeloşii învăţăcei, conducându-le cu multă răbdare şi bunătate paşii spre a putea învinge
toate greutăţile.
Fericiţi tinerii care am avut acest privilegiu!
Profesorul Bezdechi a avut adeseori bucuria de a-şi vedea
răsplătite eforturile, urmărind diferitele etape ale progresului pe
care le înregistrau tinerii grupaţi în jurul său. Una din aceste etape
— cea mai înaltă — a fost marcată, în cursul anului şcolar 1930–
1931, de gruparea studenţilor celor mai buni din anul al treilea
într-un „Cerc de traducători” din tragicii greci (în programul de
învăţământ al anului figura cursul de interpretări din tragedia
greacă).
Membrii „Cercului”, sub conducerea şi cu participarea efectivă a profesorului, se întruneau o dată pe săptămână pentru a citi,
scandând, şi traduce părţi — ce deveneau de fiecare dată tot mai
întinse — din câte o tragedie greacă, fiecare din noi alegându-şi
rolul unui personaj din tragedie, pe care-l pregătea în prealabil.
Rolul cel mai greu — al Corului — şi-l asuma totdeauna profesorul, care stătea alături de noi la aceeaşi masă.
În felul acesta, membrii „Cercului” îi puteau descifra din
strălucirea privirilor satisfacţia manifestată după ce vedea progresele realizate în interpretarea textelor alese de fiecare şi studiate cu
tot entuziasmul. Toţi foştii membri ai „Cercului” vor păstra pe tot
timpul vieţii acest tezaur inestimabil!
Numeroşi dintre aceşti studenţi au devenit, sub îndrumările
profesorului Bezdechi, cercetători încercaţi; dar, în general, se
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poate afirma că şi foştii discipoli care au ajuns în învăţământul
secundar, datorită bunei lor pregătiri de specialitate, cu ocazia examenelor de capacitate care se ţineau periodic, cu o comisie unică
pe ţară, ocupau totdeauna primele locuri pe tabelele de clasificare.
Paralel cu procesul de învăţământ, profesorul Bezdechi a
desfăşurat o bogată activitate de cercetare ştiinţifică; numele său
era cunoscut nu numai în ţară, ci şi peste hotare. Nenumărate sunt
lucrările sale cu subiecte din cele mai variate ramuri ale filologiei
clasice. În tratarea unora din acelea care se aflau în dezbaterea
învăţaţilor străini, prof. Bezdechi a folosit limbile de mare circulaţie ştiinţifică (latină, franceză, germană), făcând, astfel, accesibile
tuturor specialiştilor rezultatele cercetărilor sale.
Convins de importanţa operelor de seamă ale antichităţii
clasice pentru cultura noastră, prof. Bezdechi a îmbogăţit literatura
română cu numeroase traduceri din autorii greci, iar din latini a
tradus cu predilecţie din Ovidiu; unele din traduceri au apărut ca
opere postume. Toate s-au bucurat de o largă răspândire, făcând
cunoscute cititorilor din ţara noastră preţioasele comori ale literaturii clasice.
Nenumărate sunt articolele cu caracter beletristic ale prof.
Bezdechi, semănate cu dărnicie în revistele literare şi de cultură
din ţară, dar mai ales din Transilvania, care oglindesc orizonturile
largi ale omului de ştiinţă şi vederile personale ingenioase în atâtea domenii ale activităţii umane. Îndeosebi a militat pentru îmbogăţirea literaturii noastre cu valorile nepieritoare ale clasicismului
antic.
Trebuie amintite, de asemenea, numeroasele conferinţe ţinute fie sub egida „Extensiunii Universitare”, fie cu alte ocazii, la Cluj
şi în alte oraşe. Obiectivul era acelaşi: de a face cunoscute unor cercuri largi cât mai multe din comorile culturii clasice şi de a sublinia
rolul decisiv pe care aceasta l-a avut la formarea spiritualităţii europene, în general, şi a celei româneşti, în special.
Din nefericire, nu ne-au rămas toate textele acestor conferinţe, deoarece unele se întemeiau pe notiţe răzleţe, care erau completate cu sclipirile de inspiraţie momentană ale autorului. Din
această categorie făceau parte şi două conferinţe excepţionale ţinute la Cluj: una despre umorul elen şi alta despre învăţământul
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superior în Grecia antică, pe care am avut fericirea să le ascult, iar
acum regret pierderea lor ireparabilă.
Sunt încredinţat că paginile acestui volum, „restituite” de
Editura Dacia, vor proiecta noi raze de lumină asupra figurii unui
Magistru din prima generaţie a universităţii clujene, rămas până
astăzi viu în amintirea discipolilor: Vivit in memoria discipulorum.
(Ştefan Bezdechi, Gânduri şi chipuri din lumea
antică. Ediţie îngrijită, prefaţă, note şi comentarii de Veronica Mocanu. Postfaţă de Nicolae
Lascu, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1980,
p. 355–359)

RADU ARDEVAN

VIAŢA ŞI ACTIVITATEA
LUI ŞTEFAN BEZDECHI

Documentaţia care stă astăzi la dispoziţia cercetării pentru a
se reconstitui viaţa şi activitatea marelui cărturar Ştefan Bezdechi
este în general săracă şi discontinuă. Puţine acte au ajuns la noi1,
iar materialele publicate (anuare universitare, notiţe biografice
etc.) sunt extrem de laconice. Profesorul însuşi, fire modestă şi discretă, n-a vorbit despre sine decât rareori şi numai în general,
autobiografiile sale (câte s-au păstrat) nu cuprind decât problemele
şi scrierile importante, lăsând la o parte frământările cotidiene şi
activităţile paralele. Ca atare, orice încercare de a însuma acum, în
câteva pagini, un portret al savantului nu poate fi decât parţială.
Ştefan Bezdechi s-a născut la 24 aprilie 1888, în oraşul
Ploieşti2. Dar familia lui (aşa cum arată şi numele) coboară din imigranţi români macedoneni. Strămoşii lui au trăit în satul Vodena din
Grecia; rude colaterale apar la începutul secolului nostru atât în
Macedonia (Vodena, Livezi), cât mai ales în Cadrilater (Arabagilar,
Asfatchioi, Gramostea)3. Nu ştim care reprezentant al familiei şi
când anume s-a stabilit în nordul Dunării. În orice caz, părinţii săi
(Mihail şi Mina) figurează în actul de naştere ca persoane „de
protecţiune română”4.
Păstrate la Arhivele Statului Cluj-Napoca, fond Ştefan Bezdechi (în continuare S.B.). Din corespondenţă n-au rămas decât piese puţine şi foarte disparate.
2 S.B., dosar XIV, f. 31.
3 S.B., dosar XII.
4 Cf. supra, nota 2.
1
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Familia viitorului profesor era nevoiaşă. Ştefan fusese al cincilea dintre cei nouă copii ai lui Mihail Bezdechi, meseriaş pantofar. Copilul a crescut printre greutăţi şi lipsuri5. La şcoala elementară nu a strălucit. Calităţile lui deosebite ies la iveală în timpul studiilor liceale. Conştient de dificultăţile materiale în care se
zbătea familia, Şt. Bezdechi a încercat (1902) să obţină o bursă la
Şcoala de Comerţ din Bucureşti. N-a reuşit, iar acest insucces poate
fi socotit fericit pentru cultura română.
Căci aşa a revenit la Ploieşti, unde a absolvit liceul în 1907.
Încă de pe acum îşi uimea profesorii cu dorinţa permanentă de instruire, volumul şi calitatea lecturilor, dar mai ales prin uşurinţa
cu care învăţa limbi străine. Deja, greaca veche şi latina îi deveniseră cât se poate de familiare.
Pentru a se întreţine, elevul Ştefan Bezdechi trebuia să dea
meditaţii copiilor din familiile înstărite. La absolvirea liceului, perspectivele erau sumbre: familia nu avea mijloace să-l trimită la facultate. O simplă întâmplare a făcut ca atunci să se pună în concurs o bursă la Facultatea de Litere din Bucureşti, secţia clasică.
Ştefan Bezdechi a câştigat detaşat concursul. Soarta alesese bine:
tânărul atât de dotat şi muncitor îşi întâlnise vocaţia.
La facultate a avut parte de o pleiadă de mari dascăli, care au
contribuit hotărâtor la formarea lui ca specialist. N-au lipsit nici
diferendele cu aceştia, căci tânărul student se dovedea exigent şi
critic faţă de munca din facultate. Dar profesorii au ştiut să aprecieze corect personalitatea turbulentă a discipolului lor. Îndeosebi
Vasile Pârvan, tânărul profesor de arheologie, cel care avusese cea
mai aprigă dispută cu Ştefan Bezdechi, l-a încurajat şi ajutat mereu. De altfel, tânărul Bezdechi, în ciuda staturii foarte mici şi a
sănătăţii precare, muncea intens şi răspundea strălucit aşteptărilor
magiştrilor. A absolvit facultatea în anul 1911, magna cum laude;
vorbea fluent franceza, germana, engleza, italiana şi latina, cunoştea la perfecţie greaca, se descurca în alte câteva limbi europene,
dar — mai ales —pătrunsese temeinic cultura şi spiritualitatea
lumii clasice şi-i simţea plenar importanţa pentru făurirea profilului spiritual al lumii moderne.
5 Pentru pasajele următoare vezi: S.B., dosar III, f. 32–35, 48; Veronica
Mocanu, Prefaţă la vol. Şt. Bezdechi, Gânduri şi chipuri din lumea antică, Cluj-Napoca,
Editura Dacia, 1980, p. 5‒40.
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Sănătatea şubredă nu-i permitea să satisfacă serviciul militar;
a fost reformat la o lună după încorporare. Acum, pentru Ştefan
Bezdechi începea lupta dificilă pentru a-şi afla un loc de muncă, un
loc în care cunoştinţele şi valenţele sale să-şi poată găsi preţuirea
cuvenită. Nu era tocmai uşor: perspectivele oferite absolvenţilor de
studii umaniste nu erau prea încurajatoare. Timp de trei ani a funcţionat ca profesor secundar suplinitor, la liceul din Ploieşti, unde
studiase, şi la diferite licee din capitală. Preda limbi clasice şi limbi
moderne, după cum se cerea. Dar n-a dezarmat. S-a străduit mereu
să menţină vie legătura cu facultatea, singurul cadru în care putea
activa un tânăr doritor să facă şi altceva decât profesorat de rutină.
Vasile Pârvan l-a sprijinit energic. Ştefan Bezdechi a primit în 1913
postul de „asistent onorific” al fostului său profesor, la catedra de
Istorie antică; de fapt, era însărcinat cu un curs special de limbă
elenă pe lângă seminarul magistrului. Era o muncă frumoasă, în
care tânărul absolvent s-a remarcat imediat, dar postul era „onorific”, adică neremunerat. Trebuia să trăiască din supliniri pe la diferite licee. Oricum, se stabilise la Bucureşti şi putea urma „cursurile de
seminar pentru doctorat” ale lui Vasile Pârvan.
În anul 1914 a câştigat concursul pentru o bursă de studii
clasice la Berlin. Dar n-a putut pleca decât în 1915. În capitala
Germaniei, pe atunci una din capitalele mondiale ale literelor clasice, a audiat cursurile şi seminarele celor mai mari specialişti ai
epocii. Dar, după două semestre, a trebuit să plece în Danemarca
spre a-şi reface sănătatea (vara, 1916). În Germania foametea şi tuberculoza luau proporţii ameninţătoare. După intrarea României
în război, Ştefan Bezdechi nu mai putea reveni în ţară. Aşa că a
trebuit să rămână în Danemarca, trăind din lecţii de limbi străine;
ocazie cu care a învăţat daneza şi celelalte limbi scandinave. Le-a
învăţat destul de bine pentru a traduce din ele în română importante opere literare.
Când s-a înfiinţat legaţia română de la Copenhaga, Ştefan
Bezdechi a fost angajat ca interpret. Scăpat de grija traiului zilnic, a
rămas în această funcţie până în 1919, folosindu-şi timpul pentru a
continua studiile sale favorite, dar şi pentru traduceri din şi în limbile nordice. A tradus în daneză Chestiunea Dobrogei de N. Iorga,
document de propagandă pentru România. Şi, desigur, tot acum
şi-a desăvârşit documentaţia pentru viitorul doctorat.
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În 1919 a plecat în Belgia, la un frate de-ai săi stabilit acolo.
Timp de 6 luni a trăit din economii, pregătindu-şi cu febrilitate
teza de doctorat. Între timp mai cizela traduceri din lirica greacă.
Nu prea ştia încotro s-o ia, când iată că maestrul său, Vasile
Pârvan, îl cheamă grabnic în ţară. I se oferea postul de profesor de
limbă greacă la nou-înfiinţata universitate românească din Cluj.
Din 1919, Ştefan Bezdechi s-a stabilit la Cluj, unde avea să
rămână toată viaţa. Tânăra Universitate a Daciei Superioare îi
încredinţa catedra de limbă elenă a Facultăţii de Litere şi Filosofie,
ca profesor agregat stagiar. Avea atunci 31 de ani. Va sluji cu credinţă Universitatea şi catedra, inclusiv în anii războiului şi ai refugiului, până la pensionare (1951). Munca intensă şi calitatea realizărilor sale l-au îndreptăţit curând să devină agregat definitiv
(1924), apoi profesor titular (1926)6. Între timp a survenit strălucita
susţinere a examenului de doctorat (14 octombrie 1920) la Universitatea din Bucureşti, în faţa unei comisii prestigioase (D. Onciul,
D. N. Burileanu, D. Evolceanu, I. Valaori, V. Pârvan). Subiectul
tezei sale trata Autenticitatea Filipicei a IV-a (Demosthenis Philippica
quarta)7. Ea l-a consacrat definitiv pe Ştefan Bezdechi printre filologii noştri clasici de înaltă ţinută.
În aceeaşi perioadă înregistrăm şi câteva evenimente importante pentru existenţa lui. Mai întâi, stagiul de bursier al Şcolii
Române de la Roma (1923–1924), din care vor rezulta, printre
altele, două valoroase lucrări ştiinţifice8. Apoi, în 11 septembrie
1924 căsătoria cu Hermina Şoimuş9. Nu au avut copii. Trebuie
observat că soţia, o excelentă gospodină, n-a avut nici instruirea,
nici interesul pentru a putea aprecia preocupările intelectuale ale
soţului ei. În sfârşit, un scurt episod „politic”: la îndemnurile unui
prieten, coleg de facultate, Ştefan Bezdechi se înscrie în Partidul
Ţărănesc, cu puţin înainte de fuzionarea acestuia cu Partidul
Naţional din Transilvania (1926). Cu umor, nota mai târziu că
6 Informaţii precise apar în Anuarul Universităţii din Cluj, tipărit regulat
între 1920 şi 1940.
7 S. B., dosar III, f. 16.
8 Ioannes Chrysostomos et Plato, în „Ephemeris Dacoromana”, I, 1923,
p. 291–337; Nicephori Gregorae epistulae XC, în „Ephemeris Dacoromana”, II, 1924,
p. 239–377.
9 S.B., dosar XIV, diferite acte şi copii.
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„activitatea lui politică” s-a rezumat la plata cotizaţiilor şi prezenţa
la unele şedinţe. Firea lui timidă şi onestă nu-l îndemna deloc spre
politică; a demisionat din partid în 1928, adică chiar atunci când
naţional-ţărăniştii ajungeau la putere!10
Anii care au urmat par privitorului de astăzi extrem de liniştiţi. Viaţa profesorului Ştefan Bezdechi n-a mai cunoscut evenimente zgomotoase. În timp ce unii colegi acumulau onoruri răsunătoare ori funcţii cu titluri pompoase, el se închidea tot mai mult în
munca lui, fără altă dorinţă decât de a şi-o îndeplini cât mai bine.
Cei care l-au cunoscut au rămas cu amintirea unui om scund şi firav, modest şi discret, care nu dădea nicio atenţie eleganţei vestimentare, foarte puţin prezent în viaţa social-mondenă. Nu era un
orator, iar la catedră nu manifesta nicio exigenţă excepţională. Impunea tuturor, colegilor şi studenţilor deopotrivă, prin cultura şi cunoştinţele sale, dar mai cu seamă prin imensa delicateţe sufletească,
prin bunul simţ şi omenia pe care, firesc, le dovedea clipă de clipă.
A fost numit „director al Seminarului de Filologie Clasică”,
revenindu-i deci îndrumarea acestui învăţământ în Universitate. În
1931–1932 a fost decan al Facultăţii de Litere şi Filosofie, apoi —
reales în fiecare an — prodecan până în 1938. A fost membru marcant al „Astrei” şi al Comitetului de lectură al Teatrului Naţional
din Cluj11. A primit „medalia jubiliară” a Universităţii, „Răsplata
muncii pentru învăţământ, Clasa I” (1930) şi „Coroana României în
grad de cavaler” (1938)12. Când Institutul de Studii Clasice din Cluj
(singurul de acest fel din România) a căpătat formă, el a fost primul
său director13. Mult mai târziu, la 30 mai 1945, avea să-şi vadă
încununată întreaga activitate prin titlul cel mai înalt la care s-a
ridicat şi care, desigur, îi va fi adus cea mai mare bucurie: membru
corespondent al Academiei Române, la Secţiunea Literară14.
Aceste titluri, expresie a preţuirii de care s-a bucurat în lumea academică, confirmau o activitate profesională extrem de laborioasă, vastă şi multiplă. Anii interbelici au fost pentru profesoS.B., dosar III, f. 8.
Cf. supra, nota 6.
12 Ibidem; S.B., dosar III, f. 9–10.
13 Cf. supra, nota 6 (anuarul pe 1930).
14 S.B., dosar II, f. 6.
10
11
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rul Ştefan Bezdechi şi cei mai rodnici, era la apogeul forţei creatoare, iar dificultăţile nu făceau decât să-l incite mai mult. Dar activitatea sa a continuat, pe aceleaşi mari coordonate, şi mai târziu,
chiar şi după pensionare, până în ultimele clipe.
Vom încerca s-o conturăm în câteva cuvinte.
Fireşte, trebuie să avem mai întâi în vedere profesorul. Ştefan
Bezdechi a predat limba şi literatura greacă din 1919 până în 1951,
activitatea sa didactică suprapunându-se cu perioada de existenţă a
acestei catedre la Universitatea clujeană. Documentele păstrate dovedesc că a acordat atenţie deosebită literaturii eline, culturii şi filosofiei Greciei vechi. Nu a fost niciodată un lingvist. În general, cursul său principal trata istoria literaturii greceşti, iar seminarul era
axat pe lecturi şi interpretări din clasicii antici. Această literatură
greacă Ştefan Bezdechi o vedea în sens cât mai larg, de la Homer şi
până la scrierile patristice ori primele secole ale lumii bizantine. S-a
străduit să acopere întreaga problematică predând alternativ anumite perioade, astfel încât studenţii să poată cunoaşte, de-a lungul a
4 ani de studii, toată această materie. Însă rolul precumpănitor revenea seminarului, căruia îi şi acorda o durată de două ori mai mare;
aici funcţiona adevăratul „atelier”, în care studenţii erau deprinşi
să-şi pună în valoare disponibilităţile, să lucreze singuri15. Din
aceste seminarii s-a născut şi un „Cerc al traducătorilor”, care îi grupa pe cei mai valoroşi studenţi. Şi nu puţine personalităţi ale literelor clasice din România s-au format în aceste seminarii16.
Un obstacol grav în calea muncii sale, adeseori reliefat cu durere, era slaba cunoaştere a limbii greceşti de către studenţi; mulţi
trebuiau să pornească de la zero. Învăţământul clasic în România
interbelică era apreciat, chiar de factorii de decizie ai acestei epoci,
ca deficitar17. Poate că acestei nevoi i-a răspuns Ştefan Bezdechi prin
introducerea, din al patrulea an de profesorat, a unui proseminar
pentru începători, unde se făceau traduceri şi retroversiuni cu specială pondere pentru sintaxă (punctul slab al învăţământului clasic
liceal)18. Remediul, chiar dacă doar parţial, a dat roade. În general,
Cf. supra, nota 6.
N. Lascu, In memoriam, în vol. Şt. Bezdechi, op. cit., p. 356–357.
17 Ibidem, p. 356.
18 Cf. supra, nota 6.
15
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absolvenţii clujeni se descurcau strălucit la catedre, ducând mai departe renumele facultăţii. Fireşte, aceste reuşite trebuiau să uşureze
şi munca profesorului, cu noile generaţii de studenţi.
Câteva manuscrise încărcate de adnotări dovedesc rigoarea
cu care profesorul Bezdechi îşi pregătea cursurile. Deşi orientat cu
precădere spre literatură, atingea mereu şi problemele generale de
cultură şi chiar de viaţă social-economică a lumii antice19. Înţelegea
nu doar necesitatea de-a explica fenomenul cultural şi literar
pornind de la viaţa materială, ci şi faptul că tocmai accesul larg la
cultura unei epoci trecute permite buna înţelegere a realităţilor ei
economice, sociale, instituţionale.
Dar Ştefan Bezdechi s-a simţit cu adevărat în largul său la
masa de scris. Opera scrisă lăsată în urma lui este impresionantă20.
Întâlnim aici preocupările unui savant clasicist, care a lăsat studii
temeinice şi ediţii critice ale textelor antice. Dar un loc chiar mai
mare ocupă gânditorul, comentatorul cultural al acestor texte, interpretul sensibilităţii şi reflecţiei celor vechi pentru oamenii epocii
noastre. A făcut, cu rară competenţă şi dăruire, această treabă delicată, veşnic necesară, atât în studii introductive şi prefeţe, cât mai
ales într-o vastă operă publicistică, în coloanele marilor reviste de
cultură. În sfârşit, poate locul cel mai important din scrisul său revine traducerilor. Conştient de realitatea tristă a slabei cunoaşteri de
către români a marii literaturi antice, şi-a îndreptat toate eforturile
spre traducerea şi popularizarea clasicilor antici în România.
Nu vom enumera aici titlurile traducerilor sale. Ajunge dacă
reamintim că îmbrăţişează cele mai diferite scrieri şi perioade. A
tradus şi din latină, îndeosebi din Ovidiu. Dar cele mai multe
traduceri privesc, natural, literatura elenă. Şi le-a făcut cu spirit şi
sensibilitate de artist, el însuşi scria uneori versuri, iar traducerile
din lirica antică dovedesc nu doar erudiţie, ci şi talent poetic. La
fel, numeroasele traduceri din proză ori din teatru. Dar l-a interesat în egală măsură filosofia. A tradus din Platon şi Aristotel, tinzând spre un corpus complet al operelor platonice. Multă atenţie a
acordat şi scrierilor târzii, din zorii evului mediu; stau mărturie
traducerile excelente din Ioannes Chrysostomus, Nicephorus
19
20

S.B., dosar I, f. 8–30, 33–42; dosar IV, f. 1–36, 105–119.
O bibliografie incompletă în S.B., dosar II, f. 1–5, 79.

350

MUZEUL LIMBII ROMÂNE ŞI MUZEIŞTII

Gregoras, Nonnus, Vasile cel Mare. Numeroase fragmente de traduceri, unele păstrate, altele doar semnalate, dovedesc acelaşi
efort, acelaşi ţel. Pe acest tărâm, rolul lui Ştefan Bezdechi în cultura
română este uriaş. El a şi fost recunoscut ca atare: Academia
Română îl primea în rândurile ei tocmai „pentru promovarea clasicismului în România”. În acelaşi sens se înscrie şi efortul său spre
studierea clasicismului în cultura română; înregistrăm aici traducerile şi monografia despre Nicolaus Olahus sau editarea cronicii
lui Naum Râmniceanu.
Dar magistralul cunoscător al antichităţii clasice nu rămânea
prizonierul propriului său domeniu. Dimpotrivă: profesorul
Bezdechi înţelegea clasicismul ca un instrument formativ de prim
rang, capabil a modela spiritul şi sensibilitatea omului modern
întru o umanitate superioară. Cunoaşterea valorilor eterne ale antichităţii îi oferea, între altele, o solidă bază estetică, de pe care se
apropia de întreaga cultură modernă. Şi trebuie spus că a făcut excelente traduceri şi din literaturi europene moderne. Îndeosebi din
neogreacă (o Antologie a liricii neogreceşti alături de cea a liricilor
greci antici), dar şi din literatura daneză şi, ocazional, din norvegiană ori suedeză etc. Urmărea cu atenţie viaţa literară, română şi
străină, nimic din lumea literelor nu-i rămânea străin.
Publicistica lui este foarte vastă şi atinge domenii variate.
Unele articole se referă la probleme de actualitate ale vieţii culturale
şi universitare. Cele mai multe vizează însă cultura antichităţii şi,
adeseori, receptarea ei în spiritualitatea modernă. Rolul lor în deschiderea omului de azi spre valorile trecutului rămâne considerabil.
O bibliografie a lui Ştefan Bezdechi rămâne încă un pium
desiderium. Şi, totuşi, ea ar fi cât se poate de necesară. Şi ar trebui să
ia în consideraţie şi numeroasele lui manuscrise inedite, unele din
nefericire pierdute pentru totdeauna...
Pe acelaşi teren, cel al îmbogăţirii sufletului compatrioţilor
săi prin cultura clasică, s-a plasat şi activitatea sa de conferenţiar.
Învingându-şi timiditatea, profesorul Bezdechi a înţeles nevoia de
a coborî în rândurile auditoriului larg, de a-i vorbi pe înţeles, de a-l
îndruma pe marile valori culturale cu cuvinte simple, pornite din
inimă. A ţinut conferinţe sub egida „Astrei”, ori mai ales a „Extensiunii universitare”. Fără a fi prea numeroase, conferinţele sale
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erau foarte dense, bogate în fapte, dar mai ales în gânduri şi atitudini. Avem unele mărturii despre puternica impresie pe care profesorul o lăsa ascultătorilor, nu atât prin farmecul persoanei sale,
cât mai ales prin conţinutul demersului intelectual21.
Toate formele activităţii lui Ştefan Bezdechi pun în lumină un
savant specialist, dublat însă de un spirit sensibil de artist. Dar ambele ar fi fost nedesăvârşite dacă nu le-ar fi însoţit cugetătorul, promotorul ferm al unei table de înalte valori morale şi estetice, rezultate tocmai din erudiţia iscoditoare. Cultura antică, în accepţiunea ei
cea mai cuprinzătoare, era tratată nu ca un scop în sine, ci ca mijloc
de umanizare progresivă a receptorului ei, ca o cale măreaţă spre
apropiere şi conlucrare între oameni, între sensibilităţi şi epoci diferite. Valorile clasice, verificate prin testul bimilenar, pot şi trebuie să
constituie temeiul solid la care să se raporteze creaţia modernă,
oferă spiritului o armătură şi criterii valorice. Este poziţia pe care
s-au plasat întotdeauna cei mai mari şi mai buni slujitori ai culturii
universale, clasicişti ori neclasicişti. Este şi perspectiva care dă justă
măsură efortului şi intenţiilor lui Ştefan Bezdechi, ca traducător şi
popularizator al culturii elene în spaţiul spiritualităţii noastre.
Acum, când aruncăm o privire retrospectivă asupra acestei
munci şi acestui crez de o viaţă, trebuie să vedem şi limitele activităţii profesorului. A slujit şcoala şi cultura clasică cu înaltă competenţă, dar n-a ştiut să o impună ferm în faţa contemporanilor săi.
Nu era o fire de luptător. Este interesant de observat că vreme de
două decenii n-a avut asistenţi. Poate că schemele universitare,
foarte restrânse, nu permiteau atunci angajarea unor noi cadre, dar
poate că şi magistrul însuşi n-a insistat pentru acest lucru. Tineri
merituoşi, formaţi în preajma lui, s-au îndreptat mai curând spre
literele latine ori spre arheologie, fascinaţi şi de personalităţile unor
dascăli precum Teodor Naum, G. G. Mateescu ori C. Daicoviciu.
Modestia imensă — şi în fond atât de lăudabilă — a lui Ştefan
Bezdechi l-a împiedicat să fie un adevărat maestru şi şef de şcoală
şi poate că are partea ei de vină dacă Clujul nu a avut o adevărată
şcoală de studii elene. Abia în ultimii ani de activitate a dispus de
preparatori şi asistenţi de specialitate, însă desfiinţarea catedrei, în
1951, a curmat aceste începuturi. O altă slăbiciune a constat în
atenţia redusă acordată limbii, studiilor lingvistice. Ca savant,
21

N. Lascu, op. cit., p. 358.
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Ştefan Bezdechi a fost cunoscut şi apreciat în lumea academică de
pretutindeni, dar numărul lucrărilor sale tipărite în limbi de circulaţie este destul de mic. A călătorit puţin şi participarea sa la manifestările ştiinţifice internaţionale — spre deosebire de cea a unor
colegi mai puţin merituoşi — a fost firavă. Recunoaştem, iarăşi, un
suflet delicat, muncit mereu de îndoială asupra propriei valori, de
nejustificată subapreciere. Un dascăl al Universităţii clujene afirma
că „modestia este cancerul conştiinţei”22; dacă este aşa, atunci
Ştefan Bezdechi a suferit foarte mult de acest cancer.
Anii refugiului n-au întrerupt munca profesorului. Ea a continuat, cu valenţe şi direcţii noi, după război. În anul 1951, Ştefan
Bezdechi se apropia de pensie. Tot atunci, Ministerul Învăţământului găsea de cuviinţă să renunţe la studierea limbilor şi culturilor
clasice. Pensionarea profesorului Bezdechi a coincis cu desfiinţarea
catedrei pe care o dirijase toată viaţa. Studiile clasice intrau într-o
criză prelungită, al cărei deznodământ el nu avea cum să-l mai
vadă.
Ultimii ani ai lui Bezdechi s-au scurs sub semnul bolii şi grijilor materiale. Dar a continuat să lucreze. Numeroase traduceri vor
vedea acum lumina tiparului, îndeosebi din filosofii antici — dar şi
din Nicolaus Olahus, Erasmus ori Thomas Morus. Unele i s-au tipărit abia postum. Editurile îl cunoşteau şi-l solicitau23. O altă latură,
nouă, a constituit-o colaborarea la colectivul însărcinat cu traducerea şi editarea documentelor medievale privitoare la istoria noastră.
Era un câmp de cercetare cu totul nou, care punea probleme lingvistice şi culturale nebănuite. Cu o tinereţe spirituală uimitoare, Ştefan
Bezdechi s-a implicat în această muncă, izbutind să afle satisfacţie în
tălmăcirea acestui limbaj straniu, neîntâlnit încă.
Boala i-a impus grele suferinţe în ultimele săptămâni. S-a stins
din viaţă la 25 martie 1958, cu puţin înainte de a împlini 70 de ani24.
Documentele ajunse până la noi conturează tabloul moştenirii materiale lăsate. Este ridicol de mică: bunuri în valoare de
2 500 lei, între care un loc mare ocupă un iatagan (amintire de fami22 Afirmaţia aparţine prof. dr. doc. Traian Vasculescu, multă vreme şeful
disciplinei Radiologie la I.M.F. Cluj.
23 S.B., dosar V.
24 S.B., dosare III (f. 6) şi XIV.
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lie) şi o maşină de scris. Se mai adăuga o parte dintr-o casă25. Dar
adevărata valoare o constituia biblioteca sa, al cărei inventar s-a
păstrat: 448 cărţi şi 56 manuscrise26. Pentru aceste bunuri, fără
nicio atenţie la valoarea lor spirituală, s-au judecat moştenitorii (un
frate şi soţia), într-o meschină dispută. Ambii, greu strâmtoraţi
materialiceşte, au risipit partea de bibliotecă şi manuscrise ce le
revenise.
Adevărata moştenire a lui Bezdechi nu este aceasta. Ea se
constituie din valorile spirituale, imposibil de evaluat în bani, pe
care le-a produs cu dărnicie proteica lui activitate. Şi ea aparţine,
firesc, tuturor, societăţii noastre şi culturii universale.
Nu trebuie să risipim această avuţie.
Comemorarea centenarului naşterii marelui cărturar trebuie
să ne facă atenţi asupra necesităţii de a valorifica aşa cum se cuvine adevărata sa moştenire. Nu l-am putea onora mai frumos decât
cunoscându-i şi înţelegându-i opera. O bibliografie a sa şi reeditări
critice ale principalelor sale scrieri27 sunt absolut necesare. Ca şi
reeditări periodice ale traducerilor marilor autori eleni. Dar, mai
ales, este necesar ca slujitorii de azi ai literelor antice, cercetătorii
de orice fel ai antichităţii, să revină periodic la scrisul înaintaşilor
în acest domeniu, la mesajul cultural pe care ei ni l-au adus din
antichitate. Iar între aceştia, un loc de frunte a ocupat şi va ocupa
mereu Ştefan Bezdechi.
(„Acta Musei Napocensis”, XXIV–XXV, 1987–
1988, p. 1155–1163)

Ibidem.
S.B., dosar VI, 29 f.
27 Un început îl constituie volumul citat al lui Şt. Bezdechi, întocmit şi adnotat de Veronica Mocanu (citează şi cele mai multe lucrări ale profesorului clujean, fără a constitui însă o bibliografie sistematică).
25
26

VASILE BOGREA

(26 septembrie/8 octombrie 1881 – 8 septembrie 1926)

MIRCEA BORCILĂ, ION MĂRII

VASILE BOGREA —
PAGINI ISTORICO-FILOLOGICE

La aproape o jumătate de secol de la dispariţia lui Vasile
Bogrea (6 septembrie 1926, în momentul când el însuşi n-ajunsese
să împlinească vârsta de 45 de ani), istoria culturii noastre consemnează o situaţie cu totul paradoxală: cel care fusese decretat drept
„cel mai învăţat dintre români”, „un om cum poate niciodată nu
vom mai avea unul”, „un caracter vrednic de vremurile antice”1,
„unul dintre rarii polihistori umanişti ai noştri”2, „una din cele mai
alese personalităţi ale ştiinţei noastre”3, „una din minţile cele mai
luminate şi mai larg cuprinzătoare din câte a avut până acum
neamul românesc”4 etc. nu posedă până astăzi un volum reprezentativ, care să-i înmănuncheze măcar o parte din cele câteva sute
de lucrări, răspândite prin zeci de publicaţii ale epocii5. Răpus de o
boală necruţătoare „înainte de a fi dat opera cea mare a vieţii: măsura excepţionalelor puteri sufleteşti sădite în el”6 şi înainte de a
ajunge să-şi strângă singur contribuţiile mai de seamă într-o carte,
1

N. Iorga, Oameni cari au fost, II, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1967,

2

V. Pârvan, în AAR, secţia III, vol. XV, p. 139 (Şedinţa din 10 iunie 1920).
Omagiu lui I. Bianu, Bucureşti, Cultura Naţională, 1927, p. 69 (v. ibidem,

p. 231.
3

p. 148).
G. T. Kirileanu, Vasile Bogrea, în „Şezătoarea”, XXXIV, 1927, p. 90.
Vezi Biobibliografia lui Vasile Bogrea, 1881–1926. Cu ocazia comemorării a
zece ani de la moartea lui de Iosif E. Naghiu. Cu o cuvântare comemorativă de Teodor
A. Naum, Cluj, Tipografia „Cartea Românească”, 1937.
6 Omagiu lui I. Bianu, loc. cit.
4
5
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V. Bogrea a avut parte de un destin potrivnic şi în posteritate.
Opera sa, greu accesibilă chiar şi specialiştilor, atât datorită multitudinii domeniilor abordate, cât şi imensului material informativ
pus la contribuţie, a rămas aproape necuprinsă în totalitatea ei, iar
personalitatea sa ştiinţifică foarte puţin cunoscută generaţiilor mai
tinere. Cu excepţia studiului prof. Dimitrie Macrea7, nu avem astăzi nicio exegeză care să precizeze riguros locul lui V. Bogrea în
istoria culturii noastre.
O culegere ca cea de faţă, reclamată în mai multe rânduri de
personalităţi ale vieţii ştiinţifice contemporane, este menită să contribuie la repararea acestei situaţii
*
Vasile Bogrea s-a născut la 26 septembrie 18818 în comuna
Târnovca (Târnauca) din judeţul Dorohoi, într-o familie de condiţie modestă (tatăl său, fiu al unui emigrant grec din insula Egina,
era perceptor în localitate). Încă din timpul studiilor secundare, urmate la Liceul „Anastasie Başotă” din Pomârla, şi apoi ca student
al Facultăţi de Litere din Iaşi (secţia de limbi clasice), unde l-a avut
ca profesor pe marele lingvist Alexandru Philippide, el a demonstrat calităţi intelectuale excepţionale şi o vocaţie umanistă certă.
Cu toate acestea, deşi cunoştea de pe atunci mai multe limbi şi urmase în paralel şi cursurile Facultăţii de Drept, V. Bogrea şi-a putut continua destul de greu instrucţia în străinătate, îndeplinind în
acest timp, cu intermitenţe, funcţia de profesor în învăţământul
mediu la Piatra Neamţ şi apoi la Iaşi. Studiile temeinice de la
Berlin — unde a audiat cursurile de cultură clasică ale ilustrului
elenist Wilamowitz-Moellendorff, pe cele de literatură latină ale
lui E. Norden sau romanistică ale lui H. Morf, dar mai ales apropierea sa în această perioadă de Nicolae Iorga au fost factori care
au influenţat decisiv formaţia şi cariera sa ştiinţifică. Temperament
dominat de o curiozitate intelectuală nestăpânită, V. Bogrea acu7 D. Macrea, Un mare umanist român: Vasile Bogrea, în CL, X, 1965, nr. 2,
p. 249–259 (şi în Macrea 1970, p. 188–202).
8 Toate scrierile despre V. Bogrea, ca şi Anuarele Universităţii, indică drept
dată a naşterii: 24 septembrie 1881. Am optat pentru 26 septembrie, indicată doar
în C. N. Mihalache, Vasile Bogrea, elev al Inst. „An. Başotă”, în „Vatra Başoteştilor”,
I, 1938, nr. 3–4, p. 6, unde se citează şi certificatul său de naştere.
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mulează enorm de mult material din diferite domenii ale istoriei
culturii: lingvistică (clasică şi română), istorie (cu toate anexele ei),
literatură (antică şi modernă), folclor, etnografie. Competenţa sa în
aceste domenii a fost recunoscută şi apreciată în epocă, atât cu
ocazia numirii sale, în 1919, ca profesor de latină la Universitatea
din Cluj, cât şi la primirea, peste un an, ca membru corespondent
al Academiei, la secţia istorică (în urma raportului prezentat de
Vasile Pârvan).
Deşi era un „excepţional cunoscător al limbilor clasice”, un
„elenist şi latinist de seamă”9, V. Bogrea şi-a consacrat cea mai mare
parte a energiei şi cunoştinţelor lui rezolvării unor probleme arzătoare care apăreau în acel moment în faţa ştiinţei româneşti. Opera
sa va fi legată, astfel, în primul rând, de prodigioasa mişcare lingvistică iniţiată în cadrul „Muzeului Limbii Române” din Cluj, printre ai
cărui întemeietori se numără. Deşi, din cauza bolii, a activat efectiv
şi consecvent la şedinţele de lucru ale „Muzeului” numai în primii
din cei 6 ani petrecuţi în total la Cluj, prin dinamismul spiritului
său, prin fascinaţia pe care o extraordinară informaţie şi o expresie
strălucitoare au exercitat-o asupra colegilor săi de generaţie şi prin
pledoaria inegalabilă pentru idealul de cultură al umanismului clasic, el s-a afirmat ca o figură proeminentă în cadrul acestei mişcări,
fiind unul dintre cei care au contribuit în mare măsură la constituirea şi impunerea ei în cercurile ştiinţifice din ţară şi de peste hotare.
Particularitatea profilului şi aportului lui V. Bogrea în gruparea clujeană, şi în istoria culturii noastre, a fost definită succint, dar
esenţial, de Sextil Puşcariu, atunci când acesta l-a caracterizat
drept „un spirit de universalitate atât de pronunţată, pentru care
lingvistica, istoria, etnografia, folclorul şi literatura alcătuiau diferitele feţe ale aceluiaşi întreg: istoria culturală”10. Într-adevăr, nu
numai formaţia sa ştiinţifică multilaterală, ci şi o concepţie teoretică generală, întemeiată pe aceasta, l-au determinat pe Bogrea să
nu accepte restrângerea în cadrul îngust al unei singure specialităţi. Refuzul specializării unilaterale apare profund justificat la
acest savant prin viziunea sa largă asupra studiului limbii — care
rămâne filonul central al preocupărilor sale —, studiu considerat
ca „aport la istoria culturii, în genere” (Bogrea 1971, p. 3).
9

V. Pârvan, loc. cit.
S. Puşcariu, în DR, IV, 1924–1926, p. 1530.
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Concepţia aceasta, înscriindu-se pe linia tradiţiei iniţiate de
B. P. Hasdeu în cultura noastră, se opune orientării rigide instaurate de neogramaticii germani, şi insinuate temporar şi printre lingviştii noştri, care tratau limba ca pe un organism autonom, ce-şi
trăieşte propria viaţă organică şi evoluează sub acţiunea unor legi
independente. Recenzând celebra lucrare a lui J. Vendryès, Le
Langage. Introduction linguistique à l’histoire, V. Bogrea subliniază
„falsitatea concepţiei care consideră limbajul ca o entitate ideală,
evoluând independent de oameni şi urmărind scopuri proprii...” şi
se raliază şcolii franceze (citându-l pe Meillet) în accentuarea „rolului elementului social în geneza şi evoluţia fenomenelor lingvistice”11. Pe de altă parte, susţinând, împotriva unor voci contestatare, actualitatea permanentă a punctului de vedere comparativistoric în cercetările fenomenelor de limbă, V. Bogrea depăşeşte
totuşi limitările exclusivismului istorist, derivate din aplicarea îngustă a „metodei” comparativ-istorice. Pentru el „scopul suprem”
al ştiinţei limbii nu mai poate fi acela de „a-ţi forma o idee clară de
originea limbajului” (H. Schuchardt), aşa cum se preconizase în
aproape întreaga lingvistică europeană de până la începutul secolului nostru, în temeiul metodei comparativ-istorice (căreia lingvistul nostru îi denunţă, împreună cu Vendryès, contradicţia fundamentală implicată în „caracterul pur descriptiv, inventarial”. În
felul acesta, V. Bogrea ajunge la formularea unei concepţii generale, foarte apropiate de cea a lui Meillet, pentru care istoria limbii
este numai un mijloc al lingvisticii (şi nu ţinta ei), „mijlocul cel mai
sigur de a da generalizărilor sale substratul concret şi solid al realităţilor corespunzătoare, ferind-o de aventuri in abstracto”:
„Lingvistica generală, de care se tem reprezentanţii prea zeloşi
ai şcolii istorice, nu vrea să fie, în ultima analiză, decât sinteza generală a acelor sinteze parţiale care sunt istoriile tuturor limbilor, înmănunchind principiile generale ce se desfac din ele, în lumina psihologiei şi sociologiei, a etnografiei şi folclorului” (ibidem, p. 366).

Alăturându-se lui Trombetti, el defineşte lingvistica în termenii glottologiei, căreia îi propune însă un amendament: „lingvistica nu e numai «istoria», ci şi (dacă nu: mai ales) biologia (anato11 V. Bogrea, [recenzie la] J. Vendryès, Le Langage. Introduction linguistique à
l’histoire, Paris, 1921, în DR, II, 1921–1922, p. 765.
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mia şi fiziologia), psihologia (individual) şi sociologia (colectiv) graiului uman”12.
Această concepţie se reflectă admirabil în scrierile sale, care
depăşesc mai întotdeauna, prin perspectiva teoretică, graniţele unui
singur domeniu, dar care constituie, de fapt, cercetări minuţioase,
bazate pe o ireproşabilă precizie faptică şi o informaţie de varietate
şi abundenţă neobişnuită: „o ştiinţă... documentată şi riguroasă
până la cel de pe urmă semn diacritic şi până la virgula cea de pe
urmă...”13. Se explică astfel opţiunea lui Bogrea pentru domeniul
exigent al cercetărilor interdisciplinare, care se dovedesc astăzi de
o acută actualitate.
În spiritul epocii şi al tradiţiei, cercetările sale s-au efectuat
mai ales la intersecţia filologiei cu istoria (în concepţia largă a celor
două discipline umaniste). Majoritatea articolelor „mărunte” publicate în „Anuarul Institutului de Istorie Naţională” din Cluj au
fost grupate sub titlurile semnificative: Pagini istorico-filologice, Mărunţişuri istorico-filologice, Note şi observaţii istorico-filologice. Într-un
articol din primul grupaj, intitulat programatic Între filologie şi istorie, autorul formulează explicit postulatul pe care se bazează întreaga sa cercetare:
„Viaţa cuvintelor e aşa strâns legată de a poporului care le întrebuinţează, încât vicisitudinile lor biografice — genealogia, evoluţia,
migraţia, cariera lor — luminează, adesea, colţuri întunecate ale istoriei naţionale” (ibidem, p. 3).

Teza nu reprezintă, în sine, o noutate, V. Bogrea se apleacă,
însă, îndeosebi spre dezlegarea unor enigme lingvistice (pasaje obscure, arhaisme sau regionalisme rare, cuvinte neglosate şi sensuri
nesigure, nume proprii deformate) din istoria veche românească
(Costin, Ureche, Radu Greceanu, pomelnicul bisericii domneşti de
la Curtea de Argeş etc.) şi străină (Codex Cumanicus, Gheorghe
Brancovici), din scrisorile şi documentele vechi (publicate de Iorga,
Hasdeu, Al. Papadopol-Calimah, I. Bogdan, Gh. Ghibănescu,
T. V. Stefanelli, Th. Codrescu, St. Nicolaescu ş.a.), din literatura
noastră populară (col. Păsculescu, Teodorescu, Mateescu, Viciu
12
13

Ibid., p. 765–766, nota 2.
T. A. Naum, în Bio-bibliografia..., p. 5.
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etc.) şi cultă. El reuşeşte, de cele mai multe ori, să soluţioneze aceste
probleme extrem de dificile, nu prin simple probe de erudiţie sau
asocieri hazardate (care nu lipsesc, totuşi), ci mai ales graţie unor
aplicaţii şi unei interpretări ingenioase a documentaţiei. S-ar putea
cita în acest sens soluţiile oferite în Pasagii obscure din Miron Costin,
contribuţiile sale la relevarea unor „urme bizantine în româneşte”,
explicaţiile semantice şi istorice furnizate pentru diferite cuvinte
aparţinând vechiului nostru vocabular cronicăresc, bisericesc, juridic, comercial etc. (astrucan, avgar, barbută, burlinc, ferâie, firfiric, iscusate, mischie, şalăi, Tat[ul] ş.a.). Deşi se referă la chestiuni de amănunt, rezolvările sale lingvistice aruncă unele lumini noi în istoria
noastră şi aduc precizări de detaliu pentru toate aceste sectoare ale
culturii româneşti.
Interpretările filologice ale lui Bogrea nu angajează numai
partea strict formală a faptelor de limbă, ci se bazează pe o delicată
discernere a semnificaţiilor, particularitate caracteristică întregii sale
opere. V. Bogrea a urmărit, însă, să-şi valorifice multitudinea cunoştinţelor şi virtuţile analitice şi în domeniul propriu-zis lingvistic al
semanticii, domeniu prea puţin cultivat la noi până atunci. Referindu-se succint la obiectul şi sarcinile acestei discipline lingvistice —
concepută, în acord cu întreaga tradiţie teoretică, pe coordonate
exclusiv diacronice —, el apreciază că „filiaţia sensurilor unui cuvânt se înfăţişează cercetătorului ca un lanţ desfăcut, ale cărui verigi
trebuie adunate şi rânduite după criterii de geneză şi diferenţiere
treptată...” (ibidem, p. 139). Scrierile sale consacrate acestor probleme
reuşesc să ateste, pe baza unor monumente de limbă veche (vezi,
mai ales, exegeza semantică asupra „Irodot”-ului de la Coşula, publicat de N. Iorga, text care constituie, de fapt, „singura versiune
românească veche a unui text clasic”) şi populară (vezi cercetarea
întreprinsă asupra versiunii româneşti a „Fiziologului”, publicată
de Mateescu, în Note semantice), numeroase „verigi semantice intermediare”, care mijlocesc clarificarea evoluţiei sensului unor cuvinte,
sau chiar sensuri dispărute din uz. Alteori, V. Bogrea contribuie la
documentarea şi clasificarea „înţelesurilor” cuvântului limbă14, sur14 Vezi Note de istoria limbii. (Înţelesul cuvântului „limbă”), în „Revista
istorică”, II, 1916, p. 186–191. (Notăm că, asupra acestui articol, Vasile Bogrea a
revenit în manuscris cu extrem de multe corecturi).
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prinde filiaţii de sensuri nebănuite (cf. cazul lui genunchi, în O problemă semantică, ori cârneleagă), sau formulează chiar observaţii pertinente şi subtile în domeniul atât de pretenţios al semanticii comparative (Semantism românesc şi semantism balcanic).
Deşi se orientează după procesele semantice generale moştenite din logica aristotelică, trebuie remarcat că V. Bogrea efectuează, în analizeze sale, o distincţie netă între „sfera abstractă a
transcendenţelor logice” şi „realitatea biologică, istorică, a contingenţelor limbii (care nu e logică, ci psihologie!” (ibidem, p. 95)15.
Merită subliniată, de asemenea, ca o anticipaţie preţioasă, ideea
alcătuirii unui dicţionar de sinonime al limbii române şi contribuţia sa concretă în acest sens. În câteva articole (Din sinonimica lui
„drac”: Chiorchijoilă, Din sinonimica „dracului”, Studii de semantică.
II. Probe de sinonimică românească, Sfinţii medici în graiul şi folclorul
românesc), el valorifică, şi din acest unghi, un bogat material lingvistic extras din documentele vechi româneşti, din colecţiile de
literatură populară şi glosarele regionale (puse aproape în întregime la contribuţie, unele citate chiar în manuscris), delimitând şi
supunând analizei mai multe serii sinonimice extinse.
Problemele de istorie a vocabularului românesc, cu multiplele
lor implicaţii extralingvistice, constituie, de fapt, domeniul predilect
al lui V Bogrea. Acelaşi spirit al corelării interesului lingvistic cu cel
istoric şi folcloric, bazat pe aceeaşi erudiţie şi aliat cu aceeaşi îndrăzneală în asociaţii, ne întâmpină şi în contribuţiile sale etimologice,
dintre care cele mai multe vizează cuvinte rare, vechi sau dialectale
(din graiurile dacoromâne, din dialectele suddunărene sau chiar din
limbi străine). Lingvistul clujean a propus un foarte mare număr de
etimologii, cele mai multe dintre rezolvările sale fiind acceptate şi
astăzi. Chiar dacă unele dintre etimologiile sale nu oferă soluţii, sau
acestea apar depăşite în raport cu cercetările ulterioare, prin bogatul
material documentar atras în discuţie ele mijlocesc clarificarea unor
aspecte importante din „biografia” cuvintelor respective. Trebuie
reţinută, apoi, întregirea substanţială pe care o aduce „bibliei
elementelor orientale în româneşte”, cum numeşte autorul celebra
15 Pentru fundamentarea teoretică a acestei opinii, V. Bogrea se referă
(p. 107, nota 9), la Cursul de lingvistică generală al lui F. de Saussure, pe care l-a
recenzat în DR, II, 1921–1922, p. 777–778.
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carte a lui Şăineanu. Se cuvine, de asemenea, menţionată preocuparea statornică, şi destul de singulară în epocă, pentru relevarea unui
mare număr de etimologii populare. Explicarea genetică a formelor şi
sensurilor lexicale revine, de altfel, ca o obsesie în întreaga sa operă,
ea constituind, poate, pasiunea supremă a lui Vasile Bogrea, care a
stăpânit, cu desăvârşire, ca puţini la noi, ceea ce s-ar putea numi
„ştiinţa etimologiei”.
Apelul la elemente din domeniile învecinate constituie pentru
V. Bogrea postulatul fundamental şi în cercetările de toponimie şi
antroponimie. În Câteva consideraţii asupra toponimiei româneşti, el
afirmă net:
„Numai cu dicţionarul geografic într-o mână şi cu colecţiile de
documente în cealaltă se poate ajunge la rezultate temeinice în acest
domeniu” (ibidem, p. 300).

Obiectivul principal în lucrările sale de acest gen rămâne cel
etimologic, fără ca fixarea originii termenilor să constituie aici, totuşi, un scop în sine. V. Bogrea oferă, într-adevăr, numeroase rezolvări etimologice pentru un mare număr de toponime din diferite
regiuni ale ţării, precum şi pentru nume de persoane atestate în documentele istorice sau în literatura populară. Merită consemnat,
însă, interesul mai larg — filologic, etnografic şi geografic — al celor
mai multe dintre aceste articole (Note de prosopografie dobrogeană,
Note de toponimie dobrogeană, Din onomastica folclorică, Contribuţii onomastice, Glose româneşti în patronimicele armeneşti din Ardeal, Contribuţii la onomastica romanului lui Alexandru şi romanului Troiei). Sub
aspect strict lingvistic, rezultatele investigaţiilor sale etimologice
sunt uneori transpuse în perspectiva istoriei limbii comune, pornindu-se de la premisa că numele proprii „păstrează (...) în forma lor,
fireşte conservativă, arhaică, adevărate fosile de limbă” şi, în consecinţă, „onomastica poate fi exploatată ca un izvor de limbă” (ibidem,
p. 334). Pe de altă parte, Bogrea promovează, în cercetarea numelor
topice, dezideratul actual al studierii fiecărui element nu în mod
izolat, ci „ca membru al unei numeroase familii onomastice”, preconizând alcătuirea unor adevărate serii paradigmatice, după criterii fonetice, semantice sau morfologice (spre ex. numele Mehedinţi
este pus în legătură cu „întreaga grupă a sufixului toponimic -inţi).
Se relevă însă, şi de data aceasta, profitul pe care l-ar putea repre-
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zenta pentru cercetarea istorică analiza unor asemenea „paralele
toponimice” din regiuni şi chiar ţări diferite.
Solicitat de problematica istoriei limbii române, imperativ
ştiinţific major al „şcolii” clujene şi al epocii, V. Bogrea ajunge să
renunţe, în mare parte, la vocaţia sa incontestabilă pentru filologia
clasică şi lingvistica comparată. Majoritatea preocupărilor sale în
această direcţie s-au realizat, din păcate, în cadrul restrâns al unor
cursuri universitare (Introducere în filologia clasică, Elemente de gramatică comparată a limbilor clasice, Latina populară — izvoare, istorie,
structură, Onomastica greco-latină ş.a.) sau al unor pledoarii în
favoarea valorificării culturii antice şi pentru menţinerea limbilor
clasice în învăţământul mediu. (Memoriul redactat de el în acest
sens, din însărcinarea Congresului filologilor români16, reprezintă,
cum s-a subliniat, „cea mai bine informată şi mai entuziastă apologie a clasicismului în România”17). Cele două studii mai extinse
publicate de V. Bogrea în acest domeniu sunt suficiente, însă, pentru a proba pe deplin excepţionala informaţie şi receptivitatea sa
faţă de literatura antichităţii (Originalitatea poeziei române) şi pentru
a confirma aprecierea că el „a fost, după Hasdeu, cel mai pregătit
dintre lingviştii români pentru lingvistica comparativă”18 (cf. Două
metode în propunerea gramaticei comparate a limbilor clasice. — O
experienţă didactică).
Aria de investigaţie ştiinţifică a lui Vasile Bogrea nu se reduce, însă, la aceste sectoare mari. Câteva dintre lucrările sale (Trei
probleme folclorice şi aspectul lor românesc, Musca columbacă în tradiţia
noastră populară... ş.a.) prezintă atestări şi interpretări originale ale
unor elemente şi motive folclorice, în circulaţia lor la noi sau la alte
popoare. Studiul comparativ al unor variante sinonimice sau al
unor texte populare diferite (Cercetări de literatură populară, O
străveche formulă de exorcism în descântecele noastre, Mărunţişuri) îi
prilejuieşte autorului o serie de disociaţii de poetică folclorică şi
stilistică istorică de o deosebită actualitate (se disting, de ex., „formulele, elementele... de contaminaţie” ale unui cântec în raport cu
16 V. Bogrea, Pentru învăţământul clasic, Cluj, Institutul de Arte Grafice
„Ardealul”, 1925.
17 T. A. Naum, loc. cit., p. 6.
18 D. Macrea, loc. cit., p. 252 (în vol., p. 191).
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„tiparul”, care „rămâne acelaşi” etc.). Întâlnim abordate şi câteva
probleme de amănunt ale gramaticii istorice româneşti, prin contribuţii documentare la studiul sufixelor sau atestarea unor „specimene de gerundiu în -ure”. De altfel, în numeroase alte articole
mărunte şi recenzii, Bogrea a completat şi precizat, în cele mai mici
detalii, lucrările altora, cu o modestie desăvârşită, sau s-a angajat,
uneori, în ostilităţi polemice, în numele apărării unor înalte principii ale eticii ştiinţifice.
Prin „minuţioase cercetări de microscop” — cum indirect şi
le autodefineşte, referindu-se la lucrările lui Karl Brugmann19 —,
efectuate însă la lumina unui vast orizont ştiinţific, el îşi pune
uluitoarea sa erudiţie în slujba soluţionării unor chestiuni extrem
de dificile apărute la limitele cercetărilor româneşti ale timpului. Şi
dacă această risipire generoasă constituie una din cauzele pentru
care V. Bogrea nu a dat, în răstimpul foarte scurt al activităţii sale,
marea operă de sinteză aşteptată, nu e mai puţin adevărat că tocmai prin contribuţia sa îşi dobândeşte timbrul specific şi originalitatea incontestabilă. Cercetările temeinice în diferite domenii ale
studiului limbii române (istoria vocabularului, onomastică, semantică), dar mai ales la intersecţia acestora cu istoria, literatura şi etnografia, aşază, oricum, acest „meteor strălucitor” în pleiada marilor lingvişti ai epocii.
Istoria culturii române trebuie să-i acorde şi ea locul care i se
cuvine acestui Prinţ al erudiţiei, cu destin atât de tragic, din perioada ei eroică.
(Mircea Borcilă, Ion Mării, Introducere, în
Vasile Bogrea, Pagini istorico-filologice, Ediţie
îngrijită şi introducere de Mircea Borcilă şi
Ion Mării. Prefaţă de C. Daicoviciu, Cluj,
Editura Dacia, 1971, p. IX–XVI)

19

V. Bogrea, Karl Friedrich Brugmann, în DR, I, 1920–1921, p. 547.

G. IVĂNESCU

ACTIVITATEA LINGVISTICĂ
A LUI VASILE BOGREA

S-a împlinit în toamna acestui an o jumătate de secol de la
moartea lui V. Bogrea, figură remarcabilă a culturii noastre. Căci
V. Bogrea nu s-a ocupat numai cu lingvistica; el a avut preocupări
cu mult mai largi: a fost un remarcabil cunoscător al istoriei literare a tuturor timpurilor şi un profund cunoscător al folclorului,
în special al celui sud-est-european, şi a dat în aceste domenii
câteva lucrări foarte valoroase (nu mai vorbim de numeroasele
sale conferinţe de istorie literară, ţinute cu diverse ocazii); el a avut
şi multilaterale şi temeinice cunoştinţe de istorie, în special de
istorie antică, domeniu din care şi-a ales temele unei alte serii de
conferinţe. Bogrea a fost deci un filolog în sensul care se dădea
acestui cuvânt pe vremea sa şi se mai dă şi astăzi, deşi nimeni nu
mai poate realiza în epoca noastră acest ideal al lingviştilor şi
istoricilor literari de atunci (generaţia lui Bogrea, reprezentată la
noi şi de învăţaţi ca O. Densusianu şi S. Puşcariu, este ultima care
l-a mai putut realiza). Cu toate acestea, V. Bogrea a fost întâi de
toate un lexicolog, cum el însuşi a spus-o (vom vedea mai jos cu ce
ocazie). Acest destin lingvistic al său a fost determinat — putem
spune — de împrejurările fundamentale ale vieţii sale, deşi întotdeauna mediul spiritual în care a trăit l-a îndemnat să-şi asume şi
să cultive întregul domeniu al filologiei. Şi Bogrea a fost şi un
literat.
Născut la 24 septembrie (stil vechi) 1881, V. Bogrea s-a format sub îndrumarea unor mari oameni de ştiinţă şi ideologi ai
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poporului nostru, care reprezintă în unele privinţe pentru prima
oară anumite ştiinţe în ţara noastră la mare înălţime şi au devenit
creatori de şcoală sau de curente literare şi culturale. Părinţii şi bunicii, greci de origine, deşi cu funcţii modeste, aveau preocupări
intelectuale care s-au transmis acestui vlăstar al familiei.
Ca elev la liceul din Pomârla, una dintre cele mai bune şcoli
secundare din vechea Românie de până la 1918, Bogrea a avut în
faţa sa două exemple de viaţă remarcabile, prezente în corpul profesoral al liceului: pe poetul junimist Samson Bodnărescu, fost prieten
al lui Eminescu, şi pe latinistul P. Mihăileanu, care, peste câţiva ani,
va merge pentru studii de lingvistică latină în Germania, va obţine
acolo titlul de doctor cu o lucrare de sintaxă latină şi va pregăti o
ediţie a unor texte latineşti caracterizate prin numeroase fenomene
populare. Cine ştie ce înseamnă prezenţa unor eminenţi profesori
secundari pentru un elev cu calităţi deosebite va înţelege că
Bodnărescu a fost de pe atunci pentru Bogrea un exemplu de urmat în ce priveşte activitatea literară; cel de al doilea a putut fi un
exemplu în activitatea ştiinţifică, şi anume lingvistică, a lui Bogrea,
mai ales după ce acesta a devenit licenţiat în litere şi filozofie, căci
teza de doctorat a lui Mihăileanu, De comprehensionibus relativis
apud Ciceronem, a fost susţinută şi publicată la Berlin în 1907.
Pe vremea când V. Bogrea şi-a făcut studiile universitare
(1902–1905), Facultatea de Litere şi Filozofie a Universităţii din
Iaşi, la care el s-a înscris, oferea, conform regulamentului din 1897
al Facultăţii şi conform legii din 1898 a învăţământului, pregătirea
în patru specialităţi: filozofia, filologia clasică, filologia modernă şi
istoria (vezi D. Berlescu, Contribuţii la istoria dezvoltării Universităţii
din Iaşi, 1860–1960, I, Bucureşti, 1960, p. 159–161, în cadrul lucrării
acestuia, Universitatea din Iaşi de la 1860 până la 1918). Bogrea se
înscrie la 26 octombrie 1902 la Facultatea juridică a Universităţii
ieşene, şi numai după câteva zile, anume la 28 octombrie, şi la
Facultatea de Litere şi Filozofie. Cererea, păstrată în Arhiva Universităţii, nu precizează ce specialitate dorea Bogrea să urmeze,
pentru că pe vremea aceea studenţii trebuiau să facă întâi anul
aşa-zis preparator, după care urmau să-şi aleagă o specialitate. E
interesant de spus că, după terminarea anului preparator, el s-a
înscris la secţia filozofică şi că a obţinut titlul de licenţiat în filo-
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sofie la 28 noiembrie 1905. Procesul verbal de licenţă ne arată că,
pe lângă specialitatea principală, filosofia, alesese ca specialităţi secundare limba şi literatura latină şi istoria românilor. Aşadar,
Bogrea nu se gândea până în 1905 — şi vom vedea că nu s-a gândit
nici multă vreme după aceea — să se specializeze în lingvistică, şi
cu atât mai puţin în lingvistica românească. El şi-a ales ca specialitate disciplinele cele mai prestigioase ale epocii: filosofia şi
filologia latină. Acest tânăr, care avea vaste lecturi în domeniul literar, filosofic şi istoric, a urmat, conform regulamentului Facultăţii,
cursurile de filosofie ale eminentului filosof P. P. Negulescu şi ale
lui I. Găvănescu, cursurile de istorie, arheologie şi antichităţi ale lui
Petru Răşcanu, Teohari Antonescu şi A. D. Xenopol, cursurile de
literatură latină ale lui Xenofon Gheorghiu, profesor secundar însărcinat cu suplinirea catedrei de literatură latină, cursurile de literatură greacă ale lui I. Caragiani, cursurile de limba şi literatura franceză
ale lui A. Naum, dar numai un singur curs al lui Al. Philippide, cel
privind originea românilor şi latina populară (deşi regulamentul
prevedea o specializare pe secţii, el permitea în acest timp alegerea ca
materii secundare a unor cursuri de la alte secţii). Profesorii cu cel
mai mare prestigiu erau istoricul şi filosoful A. D. Xenopol şi filologul (de fapt şi istoricul) Al. Philippide. Nu este aşadar de mirare
dacă cei mai buni studenţi ai Facultăţii de Litere şi Filozofie din Iaşi
se pasionau de studiile de istorie şi de cele filologice, în special de
lingvistică. Destinul ştiinţific al lui Bogrea, un eminent student, era
ca şi fixat de pe atunci. Tânărul care şi-a ales filosofia ca specialitate
principală a fost probabil puternic atras de personalitatea lui
P. P. Negulescu, un filosof cu idei proprii, care era atunci la începutul activităţii sale; Bogrea a fost probabil cucerit şi de puternica personalitate a lui A. D. Xenopol, deja celebru prin numeroasele sale
lucrări de istoria românilor, unele publicate de acest învăţat şi în
traducere franceză, şi prin lucrarea sa de filosofia istoriei, scrisă şi
publicată întâi în franceză şi tradusă şi publicată apoi de autor în
româneşte. După cât se pare, cursurile lui Philippide, care era şi el
celebru, dar se cufundase în teribila muncă cerută de Dicţionarul
limbii române, nu l-au atras atunci pe Bogrea atât de mult. Dar
aceasta nu înseamnă că Philippide nu va fi mai târziu pentru el un
exemplu. A fost coleg ca student cu elevi ai lui Philippide ca
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G. Pascu, şi cu Octav Botez şi Constantin Fedeleş, care urmau
filosofia, dar n-a legat relaţii prieteneşti decât cu ultimii doi. Se
ridicase deasupra tuturora, aşa că, în 1906, G. Ibrăileanu îl va lăsa
suplinitor al său la catedra de limba şi literatura română de la
Liceul Internat „Costache Negruzzi” din Iaşi.
V. Bogrea nu s-a dovedit precoce în creaţia ştiinţifică. Bun
vorbitor, înclinat de pe atunci spre creaţia literară, având o memorie neobişnuită, vibrând de problemele actualităţii, aşa de grave
şi de importante pentru destinele poporului român, după obţinerea licenţei el nu mai simţea probabil pasiune pentru domeniul
ideilor abstracte, al filosofiei, ci s-a îndreptat spre domeniul faptelor, al amănuntelor. Foarte probabil, multiplicitatea preocupărilor sale l-a împiedicat de a publica lucrări ştiinţifice şi recenzii
imediat după obţinerea licenţei. Dar a mai intervenit şi altceva.
Bogrea nu era, desigur, satisfăcut de mişcarea culturală din Iaşi, în
primul rând de cea dezvoltată de cercul „Vieţii româneşti”, ca şi de
cea a lui Xenopol, desfăşurată în special în revista „Arhiva”, şi nu
înţelegea să-şi publice primele studii în publicaţiile pomenite. El se
simţea atras de un alt curent cultural al ţării, sămănătorismul, şi de
strălucitul lui reprezentant, N. Iorga. Deşi era elevul savanţilor
ieşeni şi suplinitorul lui Ibrăileanu la catedra de limba şi literatura
română a acestuia, de la Liceul Internat „Costache Negruzzi”,
Bogrea nu putea să nu admire pe savantul, de pe atunci de reputaţie mondială, N. Iorga, fost student al aceleiaşi Universităţi, originar dintr-o regiune apropiată aceleia în care se născuse el însuşi,
cercetătorul atât de harnic al atâtor domenii: istoria românilor,
istoria literaturii române, istoria universală medie şi modernă,
istoria Bizanţului — mai târziu se va afirma şi ca cercetător al istoriei turcilor şi al istoriei sud-estului european, precum şi al istoriei literaturilor romanice —, scotocitorul a sute de mii de documente, luptătorul pentru libertate şi unitate naţională şi pentru eliberarea ţărănimii, autorul a zeci de mii de articole şi a sute de cărţi.
Având rezerve faţă de unele aspecte ale orientării cercului de la
„Viaţa românească”, în care se integra acum şi vechiul junimist Al.
Philippide, rezerve pe care însă Bogrea nu le trâmbiţa, el trebuia să
se apropie sufleteşte de N. Iorga, şi a devenit oarecum şi elevul
acestuia. De altfel Bogrea şi-a descoperit, desigur, afinităţi cu acest
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învăţat şi îndrumător de cunoştinţe: multilateralitatea cunoştinţelor, vastitatea preocupărilor, talentul oratoric înnăscut — ieşenii
nu erau oratori —, pasiunea pentru marile probleme politice şi
sociale ale epocii. Bogrea ne spune singur într-un articol din 12
iulie 1923 (Sacra via, p. 92) că a urmărit (şi în marginile puterii sale,
le-a „servit”) începând din 1908 cursurile de vară organizate de
Iorga la Vălenii de Munte, unde veneau români şi de peste hotare.
În 1909, după ce a susţinut examenul de capacitate, Bogrea a
fost numit profesor la Liceul din Piatra (Neamţ), unde nu a funcţionat pentru că a avut un suplinitor. În toamna anului 1913 este transferat la Iaşi ca profesor la Liceul Naţional, astăzi „M. Sadoveanu”.
Dar deja în 1910 Ministerul Învăţământului şi Cultelor i-a oferit o
bursă de studii în Germania. El s-a hotărât pentru Universitatea
din Berlin, centrul necontestat al studiilor de filologie clasică din
acea vreme. În anii de studii în străinătate, la Universitatea din
Berlin (1910–1914), unde a urmat cursurile unora dintre cei mai
mari filologi clasici şi istorici ai antichităţii din toate timpurile şi
ale unor germanişti şi romanişti remarcabili, s-a ocupat probabil
mai ales de filologia clasică şi de literaturile romanice şi cea
germană. A audiat acolo, la început, pe celebrul filolog clasic
Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, pe germanistul Erich
Schmidt, specialist în Goethe, rectorul Universităţii, pe cel mai
mare istoric al antichităţii din acea vreme, Ed. Meyer, pe romanistul H. Morf, pe filosofi ca Alois Riehl1. Carnetul său de prezenţă
la cursuri: anume cel al lui Eduard Norden, un alt celebru filolog
clasic german, despre Vergiliu, pe cel al lui Karl Meister, despre
latina populară (în acelaşi timp a urmat şi cursuri ale lui
Wilamowitz-Moellendorff şi Heinrich Morf). Este clar că interesele
sale erau atunci nu numai lingvistice, dar şi literare. Şi este foarte
probabil că Bogrea, care mai târziu a vorbit cu competenţă despre
indo-europenistul W. Schulze (vezi DR, I, 1920–1921, p. 547–548, în
cadrul necrologului despre Karl Friedrich Brugmann), a urmat şi
cursurile acestui mare savant, o somitate a ştiinţei germane şi a
Aceste informaţii sunt date chiar de Bogrea; vezi Sacra via, p. 223–235
(prima parte a articolului Din Berlin, apărut în „Neamul românesc literar” şi
publicat de editorii lucrării Sacra via sub titlul Însemnările unui peregrin pentru că
articolul era semnat Peregrinus). În textul din Sacra via numele profesorului Riehl
apare o dată (p. 234) scris greşit: Reichl.
1
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indo-europenisticii, care, prin preocuparea de amănunt şi eleganţa
exprimării, semăna cu Bogrea; acesta va fi descoperit singur afinitatea dintre el şi Schulze. Avea ocazia la Berlin să asculte şi pe alţi
filologi clasici celebri, ca Fr. Leo, din Göttingen, venit la Berlin
pentru a ţine nişte conferinţe (vezi Sacra via, p. 124). După cum rezultă dintr-o cerere pe care Bogrea a depus-o la Facultatea de
Litere şi Filosofie din Iaşi la 12 septembrie 1918, când el credea că
ar putea fi numit suplinitorul catedrei de limba şi literatura latină,
rămasă vacantă prin moartea, în accidentul de cale ferată de la
Ciurea, a lui P. Mihăileanu, Bogrea a lucrat intens la Berlin mai
ales în domeniul limbii şi literaturii latine, pe care şi-a ales-o atunci
ca specialitatea sa. Căci, desigur, mai toate studiile pe care le avea
redactate în 1918 fuseseră elaborate la Berlin. Din aceeaşi cerere
rezultă că el intenţiona să-şi susţină doctoratul cu lucrarea despre
limba şi opera lui Properţiu, Emendationes Propertianae, care nu era
terminată. Dar a început Primul Război Mondial, şi Bogrea, revenit
în Iaşi, unde, din toamna anului 1913, în urma transferului de la
Piatra (Neamţ), îşi avea catedra sa proprie la Liceul Naţional,
numit astăzi Liceul „Mihail Sadoveanu”, nu şi-a mai putut continua studiile la Berlin. În condiţiile războiului devenea imposibilă
şi munca ştiinţifică. Bogrea a trebuit să amâne pentru ani de zile
munca sa în domeniul filologiei clasice. El trebuia să se gândească
la o activitate utilă momentului. Între timp, în toamna anului 1914,
el s-a transferat la Liceul Internat „C. Negruzzi”.
Bogrea începuse a colabora la ziarul „Neamul românesc”,
condus de Iorga, în aprilie 1909, şi a devenit un colaborator activ la
acest ziar şi la „Neamul românesc literar” în 1910, dar şi-a rărit
colaborarea în anii ce au urmat, preocupat probabil de a învăţa cât
mai multe la Berlin. El a redevenit un colaborator asiduu al periodicelor conduse de Iorga şi al altor periodice la începutul anului
1917, când Iorga se refugiase, ca şi autorităţile centrale de stat, la
Iaşi. Dezamăgirea provocată unui admirator al culturii germane de
brutalitatea conducătorilor militari şi politici ai poporului german,
dovedită mai ales în timpul războiului, convingerea în victoria
finală a aliaţilor şi îmbărbătarea poporului român în restrişte, sunt
temele ziaristicii sale din acest timp, de o înaltă ţinută, asemănătoare aceleia a lui Eminescu şi a lui Iorga.
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Desigur, Bogrea n-a neglijat niciodată, începând din vremea
înscrierii sale la Universitatea din Iaşi, studierea realităţilor istorice, literare, folclorice şi lingvistice româneşti. Dar, cel puţin de la
1910 la 1914, atenţia sa a fost îndreptată mai ales asupra realităţilor
antice şi în special latine. Împiedicat de război de a se mai întoarce
la Berlin, Bogrea trebuia să ia hotărârea de a se ocupa mai ales de
probleme româneşti. Căci, bibliotecile din ţara noastră fiind extrem
de sărace în cărţi de filologie clasică, Bogrea nu se putea gândi să
aprofundeze în ţară o problemă în acest domeniu. De altfel în străinătate una dintre preocupările lui esenţiale a fost aceea de a descoperi „împărăţia minunată a sufletului german”, deci, „împărăţia” culturii germane, cum spune el în însemnările intitulate Din
Berlin, publicate în 1910 în „Neamul românesc literar” (vezi Sacra
via, p. 223–242) (pasajul care ne interesează, citat de noi mai sus, e
de la p. 225; acolo ni se mai spune că nu ambiţia de a lua un doctorat, ci nevoia de a cunoaşte cultura germană l-a determinat să
meargă la studii în Germania). Aşadar, nemaiputând continua
după 1914 studiile de filologie clasică, Bogrea s-a îndreptat spre
studierea realităţilor româneşti. Şi aceasta cu atât mai mult cu cât
activitatea şcolii lingvistice ieşene, reprezentată atunci de fostul
său profesor, Al. Philippide şi de fostul elev al acestuia, G. Pascu,
se potenţa şi se contura faţă de activitatea celorlalte şcoli lingvistice româneşti. Şi, fără să fi avut legături cu Philippide şi cu Pascu,
el a început a se ocupa de aceleaşi probleme de care se ocupau şi
aceştia şi, cu toate că a gândit adesea în dezacord cu ei, el a devenit
(sau a rămas) un elev al lui Philippide, de la care şi-a însuşit metoda de lucru şi un număr mare de cunoştinţe. S-a spus că, în lingvistică, el s-a îndepărtat de neogramatici, devenind un adept al
noilor curente lingvistice, de explicare a lexicului şi a evoluţiilor
lui semantice. Dar Philippide nu a fost în lexicologie un neogramatic decât la început. Studiul acestuia, O rămăşiţă din timpuri
străvechi, jioară (žioáră) = cristal, în „Arhiva”, XXV, 1914, p. 145–172,
ne arată pe Philippide printre primii care în secolul al XX-lea au
studiat amănunţit lexicul în legătură cu istoria popoarelor. Aşa
încât Bogrea a avut chiar la Iaşi exemple despre noile orientări ale
lexicologiei, dar aceasta nu l-a dus la dispreţuirea neogramaticilor.
Influenţele pe care le-a suferit după război din partea altor perso-
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nalităţi din ţară şi din străinătate nu l-au îndepărtat nici în filologia
clasică, nici în cea românească de realizările neogramaticilor, care
constituie şi astăzi baza lingvisticii şi a filologiei.
Bogrea acumulase până atunci o vastă ştiinţă şi în domeniul
realităţilor româneşti. Într-un articol-evocare despre T. Pamfile,
scris la moartea eminentului şi harnicului folclorist, în DR, II,
1921–1922, p. 893–894, el ne spune că a avut în mână manuscrisele
nepublicate ale acestuia (vezi acum Sacra via, p. 122). Unul dintre
primele sale articole lingvistice, În cârneleagă, a apărut în „Neamul
românesc” din 6 februarie 1917 (a fost reprodus apoi în „Şezătoarea”, 33, 1925, nr. 7–9, p. 98–101, şi în Pagini istorico-filologice,
p. 118–120). Bogrea urmărea atent activitatea lingvistică românească, şi, fără să se angajeze la o lucrare întinsă, începea să ajungă
la concluzii personale mai ales în domeniul lingvisticii române.
Dar, în toamna anului 1918, Bogrea nu redactase decât câteva
lucrări de lingvistică românească. Aceasta pare a rezulta din cele
spuse de dânsul în cererea sa din 12 septembrie 1918 către decanul
Facultăţii de Filosofie din Iaşi (atunci funcţiona în această calitate
însuşi Al. Philippide), prin care solicita numirea ca profesor suplinitor al catedrei de limba şi literatura latină (el spunea că n-a îndrăznit să ceară suplinirea decât pentru că, în toamna anului 1916,
P. Mihăileanu îl propusese suplinitorul său, când acesta trebuia să
plece pe front). În această cerere Bogrea pomenea teza sa de doctorat, încă neterminată, Emendationes Propertianae, şi alte opt lucrări
pe care le avea în manuscris: 1. Originalitatea poeziei romane, cu
deosebită privire asupra satirei şi elegiei; 2. Despre traducerile româneşti
în latineşte; 3. Barbarus, eine Wortbiographie; 4. Observaţii critice
asupra textului lui Juvenal, în special a[supra] fragmentului Bodleyan; 5.
Citind autorii latini (culegere de diverse observaţii mărunte asupra
limbii, metricii etc. a diferiţilor autori studiaţi); 6. O glosă hesychiană în
româneşte: ϰαπέτιϛ χοι᷉νιξ = căpete şinie; 7. Trei conferinţe de literatură antică (ţinute în decembrie 1917 în folosul orfanilor de război); 8. Herodot, manuscris românesc din circa 1650, colaţionat din nou
cu textul grecesc, întovărăşit de un studiu asupra tehnicii traducătorului
şi [de] un excurs asupra istoriografiei greco- romane. Desigur, în cererea sa, el pomenea numai lucrările privind limbile greacă şi latină,
căci solicita o suplinire a unui post de profesor de filologia clasică.
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Cererea lui Bogrea a rămas însă fără efect, căci profesorii universităţii ieşene şi-au îndreptat privirile spre un tânăr filolog clasic care
obţinuse deja titlul de doctor în Germania, I. M. Marinescu2.
Activitatea ştiinţifică a lui Bogrea nu putea căpăta amploare
decât după război. Şi ea a fost favorizată şi de faptul că, prin sprijinul lui Iorga, Bogrea a fost numit profesor de limba şi literatura
latină la Universitatea din Cluj, în toamna anului 1919. Dar obligaţiile pe care Bogrea le-a contractat în 1919 ca profesor de limba şi
literatura latină nu l-au putut determina să renunţe la ceea ce devenise acum cea mai mare pasiune a sa, filologia română. Aşadar,
cu toate că Bogrea era profesor de filologie latină, el avea ca primă
preocupare a sa filologia română. Nu trebuie să concludem de aici
că el a neglijat obligaţiile sale de profesor de filologie clasică. Este
drept că, după 1919, Bogrea n-a publicat în acest domeniu nimic şi
că nu se gândea să publice ceva. Dar Bogrea a ţinut atunci cursuri
universitare extrem de documentate la Universitatea din Cluj. În
toamna anului 1919, el a făcut un curs de Introducere în filologia
clasică, păstrat în notele unor studenţi; avem a face de fapt cu o
expunere despre pronunţia greacă şi latină şi cu o istorie a filologiei clasice până în epoca Renaşterii. Apoi el a făcut şi cursurile:
Elemente de gramatică comparată a limbilor clasice, Latina populară:
izvoare, istoric, structură, Onomastica greco-latină şi altele. Probabil şi
textul de morfologie comparată a limbilor indo-europene, găsit
recent de M. Borcilă în lada cu manuscrise rămase de la V. Bogrea,
a fost tot un curs universitar. Aceste cursuri, ca şi cunoştinţele sale
despre limbi — vorbea latineşte, cunoştea toate limbile sud-estului
european şi altele şi citea cărţi de lingvistică în olandeză, ca tratatul de gramatică comparată indo-europeană al lui J. Schrijnen —,
care să nu mai vorbim de talentul lui de orator, au impresionat
mult pe colegii şi pe studenţii săi. Dar el n-a putut să definitiveze
cursurile sale universitare şi a dat spre publicare numai studiile de
lingvistică românească şi câteva studii de folclor şi istorie literară
Cele mai multe din datele biografice de mai sus pentru care se fac
trimiteri la documente de arhivă ne-au fost comunicate de acad. V. Mârza, prof.
G. Agavriloaei şi C. Cercel, care au pregătit un minuţios şi documentat studiu
despre viaţa eminentului filolog moldovean. Le exprim şi pe această cale mulţumirile noastre.
2
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românească veche. De altfel, în aceeaşi vreme Bogrea şi-a risipit
mult timp ţinând nenumărate conferinţe publice despre cele mai
variate probleme, de la cele privind istoria antică a Orientului şi
filologia clasică până la cele privind literaturile moderne ale Occidentului european şi literatura română. Tot atunci publică el şi un
mare număr de articole de ziar şi evocări. Nu trebuie apoi să uităm
că Bogrea era mereu foarte bolnav, suferind de ulcer duodenal. În
1920 el a suportat o operaţie la stomac. Şi cum pe atunci operaţiile
puteau duce uşor la moarte, între altele şi din lipsa antibioticelor,
în preajma operaţiei el se gândea că s-ar putea să moară. La 5
septembrie 1920, Bogrea scria în jurnalul său atât de semnificativ
ca titlu, Din carnetul unui răstignit (vezi Sacra via, p. 245):
„Mâine voi fi operat. Poimâine — cine ştie ce voi mai fi [!]. Gândul acesta îmi înnourează mintea şi-mi înrourează ochii. Ce nebănuite
şi nenumărate sunt fibrele care ne leagă de viaţă! Şi cum vibrează ele
de dureros la gândul întunecat al morţii!”.

Şi, după cum rezultă din rândurile care urmau, regretul lui
cel mare era că s-ar fi putut să nu mai afle alte amănunte decât cele
pe care deja le aflase despre mormintele Basarabilor, descoperite
tocmai atunci la Curtea de Argeş. El încheia acele însemnări cu
strigătul deznădăjduit: „Doamne, de este cu putinţă, treacă de la
mine păharul acesta!”. În partea finală a aceluiaşi jurnal, Bogrea
spunea:
„O viaţă sfărâmată şi viaţa asta a mea. Jumătate din ea s-a
risipit în dureroasă trândăvie pe paturi de spitale şi lungi nopţi albe
de agonie fizică şi morală...”.

În astfel de condiţii înţelegem că omul nu putea da ştiinţei şi
catedrei ceea ce ar fi voit. De aceea s-a ocupat atunci numai de
redactarea lucrărilor de filologie română; şi trebuie să recunoaştem
că a redactat atunci foarte mult în acest domeniu. Dar o altă operaţie, cea din 1926, a pus capăt greu încercatei sale vieţi, care ajunsese la numai 45 de ani. Nu trebuie să uităm, deci, că Bogrea nu s-a
realizat integral atât din cauza vitregiei timpurilor — războiul — cât
şi din cauza bolilor care l-au chinuit ani de zile. Pârvan, mort tot în
urma unei operaţii, astăzi banală, de apendicită, şi tot în floarea
vârstei, la 45 de ani, a fost mai norocos în această privinţă, căci n-a
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suferit în viaţă decât sufleteşte, nu şi fiziceşte, şi a avut posibilitatea să-şi redacteze una din marile opere proiectate de dânsul. Pe
când Bogrea nu ne-a putut da o operă unitară; el nu a publicat
decât fărâme din ceea ce gândea, fără să mai poată trece la înjghebarea articolelor sale într-un tot şi la redactarea şi publicarea cursurilor ţinute la Universitatea din Cluj.
Bogrea s-a analizat cu luciditate, ba chiar cu o cruzime rar
întâlnită la oamenii noştri de ştiinţă, dintre care unii sunt prea indulgenţi cu propria lor persoană, iar alţii sunt dispuşi să se considere nişte personalităţi extraordinare, chiar când au jucat şi joacă
un rol mic în dezvoltarea ştiinţei. În acelaşi jurnal din care am scos
emoţionantele, vibrantele accente de mai sus, el scria, aproape un
an mai târziu (p. 247):
„Recomandându-mă, — cu elogii care mă jenează totdeauna,
fiindcă-mi arată ce ar trebui să fiu, ca să le merit —, unei doamne,
prietenul O [= G. Oprescu] m-a numit filolog”. „Filolog? Eu nu prea
sunt asta. Şi — mi s-a pus incisiv întrebarea: — Bine, dar ce eşti tu? Voi
da un răspuns şi uşor. Ce sunt? Dac-aş fi învăţat ştiinţele naturale, aş fi
fost un entomolog. Fiindc-am învăţat «literele», sunt un — etimolog. Asta
sunt eu: un etimolog. Mă interesează, mă pasionează viaţa acestor insecte... verbale, care sunt cuvintele. M-am simţit întotdeauna atras de
aceste microcosme, al căror puls minunat mi s-a părut mai conform,
mai congenial cu însuşi pulsul inimii mele, decât vastul, eternul ritm
macrocosmic”.

Şi imediat după aceea, el nota (ibid.):
„Cuvintele sunt nişte călători năzdrăvani prin veacuri şi prin
ţinuturi... [punctele de suspensie ale editorilor], care adesea nu vor să
spună de unde vin. Şi e totdeauna o mare satisfacţie că le-am putut
smulge secretul. Meseria aceasta, de detectiv etimologic, are un deosebit farmec”.

Vom spune că Bogrea a fost totuşi un filolog, adică un istoric
literar, un folclorist, un istoric şi un lingvist. Am afirmat deja că el
a realizat tipul de filolog, şi în special de filolog clasic, aşa cum îl
definise cultura germană: cercetător al istoriei spirituale a umanităţii, în speţă al celei antice. Definiţia aceasta fusese reluată atât de
profesorul său de filologie din Iaşi, Philippide, cât şi de cel mai de
seamă dintre profesorii săi de filologie din Berlin, Wilamowitz-
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Moellendorff; şi, citându-l numai pe cel din urmă, ea este reluată
de Bogrea în cursul său de Introducere în filologia clasică. Dar Bogrea
nu s-a putut realiza în scris decât ca lingvist. Aşa încât cuvintele
sale citate mai sus definesc perfect numai activitatea sa ştiinţifică
principală. Ele ne arată, plastic exprimată, şi concepţia şi poziţia sa
lingvistică. Bogrea se integrează într-o serie de cercetători care, în
primele decenii ale secolului al XX-lea, s-au pasionat de istoria
cuvintelor, de viaţa lor. După cercetările de fonetică şi morfologie,
mai rar şi sintaxă, din ultimele decenii ale secolului trecut, ale
neogramaticilor din toate ţările, lingviştii se apropiau pe la 1900 cu
interes şi de istoria cuvintelor, care până atunci le atrăseseră atenţia foarte rar. În domeniul indo-europenisticii, Osthoff, Meringer şi
Meillet, în acela al romanisticii Schuchardt şi Gilliéron, dar şi mulţi
alţii, treceau la studierea amănunţită a lexicului, în legătură cu particularităţile lucrurilor pe care le denumeau şi cu istoria socială a
popoarelor. În ţara noastră era aceeaşi preocupare: Al. Philippide
elabora Dicţionarul limbii române, Ov. Densusianu se ocupa de
evoluţiile lexicale şi semantice care au avut loc de la o epocă la alta
sau stăteau în legătură cu păstoritul, S. Puşcariu publicase primul
volum din Etymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache, I,
Heidelberg, 1905 (singurul care a apărut), iar, după 1906, elabora,
cu ajutorul câtorva colaboratori, Dicţionarul limbii române. Alţi lingvişti, ca G. Pascu, I. A. Candrea şi A. Scriban, se ocupau tot de probleme lexicale. Bogrea nu se putea sustrage atmosferei generale
din epoca sa din toate ţările Europei şi din ţara noastră. Problemele etimologice nerezolvate ale cuvintelor româneşti erau nenumărate. Extrem de variatele şi bogatele cunoştinţe ale lui Bogrea,
de limbă şi de literatură, de etnografie, de folclor şi de istoria poporului, nu puteau să nu-i ofere soluţii noi, adesea foarte ingenioase, în problemele etimologice. Mediul clujean de după 1919 a
întărit această direcţie a spiritului său, a potenţat-o, i-a dat posibilitate să se exercite la maximum.
S. Puşcariu organizase la Cluj „Muzeul Limbii Române”,
instituţie care avea de scop să elaboreze Dicţionarul limbii române,
patronat de Academie, să pregătească şi să adune materiale pentru
volumele viitoare şi pentru alte lucrări de lexicologie, să realizeze
şi alte mari opere colective şi de interes naţional privind limba
română, ca Atlasul lingvistic român. Spiritul activ, dinamic al lui S.
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Puşcariu, care a fost şi primul rector al Universităţii româneşti din
Cluj şi a organizat în această calitate Universitatea clujeană, a
mobilizat în jurul său energiile aduse atunci în capitala spirituală a
Ardealului. Între altele, Puşcariu a planificat în cadrul Muzeului
Limbii Române şedinţe săptămânale de discuţii ale contribuţiilor
în domeniul lingvisticii române, pe care le aduceau numeroşii lingvişti şi filologi români numiţi profesori sau conferenţiari la Universitatea din Cluj. Studiile etimologice ale lui V. Bogrea excelează
printr-o bibliografie extrem de bogată, în unele privinţe neaşteptată,
adesea uluitoare, prin asociaţii nebănuite, ceea ce îl apropie de N.
Iorga, şi prin o cunoaştere a amănuntelor care presupune o adunare
a materialului timp de ani de zile, chiar de decenii. El s-a ocupat,
cum era şi firesc, de cuvintele rare, de sinonime, de sensurile necunoscute, vechi şi noi, ale cuvintelor româneşti, de expresii neînţelese
sau deteriorate din textele culte şi cele populare. A descoperit atunci
etimologia a circa 500 de cuvinte şi expresii româneşti. Multe din
studiile sale prezintă un număr mare de note în subsol, unele foarte
lungi, explicabile pentru un om cu o lectură extrem de bogată şi de
variată. În această privinţă, el seamănă cu Pârvan, care, în una din
primele sale lucrări, Contribuţii epigrafice la istoria creştinismului
dacoroman, Bucureşti, 1911, copleşea textul lucrării cu note care
întreceau ca întindere textul. Acesta este şi cazul unora dintre studiile lui Bogrea. Mai toate studiile sale lingvistice au apărut în publicaţia Muzeului Limbii Române, numită „Dacoromania” şi în
„Anuarul Institutului de Istorie Naţională din Cluj”.
Bogrea n-a reuşit să-şi publice după 1919 decât unul din studiile anunţate de dânsul în cererea sa din 1918, către decanul Facultăţii de Litere şi Filosofie din Iaşi, anume cel de filologie română: studiul despre traducerea românească a operei lui Herodot,
făcută pe la 1650. Lăsând la o parte consideraţiile asupra istoriografiei greco-romane, anunţate atunci, şi probabil şi cele despre
tehnica traducătorului, Bogrea s-a oprit numai asupra constatărilor
de ordin semantic pe care le-a făcut prin comparaţia textului românesc cu cel grecesc, constatări care îmbogăţesc cunoştinţele noastre
despre limba română a secolului al XVII-lea. Lucrarea a apărut sub
titlul: Observaţii semantice asupra „Irodot”-ului de la Coşula şi constituie prima parte a unei serii de studii intitulate Studii semantice.
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Opera lingvistică a lui Bogrea este însă constituită nu numai de
aceste studii etimologice, în care el explica limba prin istoria poporului, ci şi de un număr destul de mare de recenzii ca şi de câteva
necrologuri, dintre care vom cita pe cel scris la moartea lui K.
Brugmann, cel mai mare indo-europenist al vremii (DR, I, p. 546–
548). Studiile etimologice şi folclorice precum şi studiul despre
Originalitatea poeziei romane, redactat până în 1918, au fost tipărite
recent într-un volum de Mircea Borcilă şi Ion Mării, sub titlul
Pagini istorico-filologice, Cluj, 1971, şi se ridică la 449 de pagini. Dar
de la Bogrea au mai rămas în manuscris, cum am aflat de la
M. Borcilă, încă multe pagini aproape definitiv redactate privind
mai bine de 400 de etimologii româneşti, şapte articole de istoria
limbii române, cu un total de circa 80 de pagini, şi o morfologie
comparată a limbilor indo-europene, ca să nu mai vorbim de alte
opere ale sale, de istorie literară latină.
Opera lui Bogrea se reduce deci la un număr relativ mic de
pagini, căci ea este numai o parte din ce a conceput şi din ce a
început să realizeze acest învăţat cu cunoştinţe extrem de variate şi
numeroase. Ea nu ne dă însă dreptul să spunem ceea ce spunea
Bogrea despre el însuşi cu câteva zile înainte de moarte, în jurnalul
său, scris pe patul unui spital din Viena. În continuarea unui pasaj
deja citat mai sus de noi, acela în care spunea că şi-a petrecut
jumătate din viaţă în spitale, Bogrea adăuga că cealaltă jumătate a
vieţii sale (vezi Sacra via, p. 249) s-a
„risipit în dibuieli nesigure după un drum pe care nu mi l-am
găsit încă. Gândeam altădată cu durere la suprema amărăciune a
constatării târzii că viaţa ta de până atunci n-a fost decât o digresiune...
A mea a fost de fapt aşa. În tot ce am făcut până acum, eu n-am făcut
de fapt nimic, absolut nimic întreg, şi prin urmare nou, durabil. Pendent
opera interrupta e un omagiu pe care — si sic fata ferunt — eu nu l-aş
merita”.

Bogrea se analizează aici cu o cruzime şi mai mare decât
aceea pe care i-am văzut-o când am citat un alt pasaj din jurnalul
său pomenit; căci el îşi găsise un drum în viaţă, iar viaţa lui n-a
fost o digresiune, ci un început de împlinire a vocaţiei sale şi a
planurilor sale de până atunci. Desigur, el spunea că nu şi-a găsit
încă drumul, pentru că nu apucase a se realiza în domeniul pentru
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care se pregătise din timpul studiilor universitare şi până la 1914,
şi în care a muncit şi după 1919: acela al istoriei literare universale
şi al filologiei clasice; şi el considera, poate, acum o digresiune
tocmai ceea ce considerase în 1920 drept specialitatea sa: faptul că
era etimolog. Pasajul în discuţie trebuie înţeles probabil în sensul
că el vedea în viitor realizarea sa tot în domeniul filologiei clasice
şi al istoriei literare universale. Dar soarta n-a voit aceasta. Ca şi
Pârvan, el şi-a încheiat existenţa înainte de a fi realizat ceea ce
proiectase şi ceea ce începuse a realiza. Ba încă, mai nefericit decât
acest mare istoric al neamului nostru, care publicase atâtea lucrări
întinse, Bogrea nu apucase să publice nicio operă de întinderea
unei cărţi. La aceasta făcea el desigur aluzie, când spunea că n-a
dat „nimic întreg şi, prin urmare, nou, durabil”. Cu toate acestea,
opera sa constituie o unitate şi este nouă şi durabilă. Şi fiindcă
l-am comparat cu Pârvan, vom spune că Bogrea prezenta şi altă
asemănare cu marele istoric: articolele sale de ziar publicate în
timpul războiului, ca şi evocările unor personalităţi publicate
atunci sau după 1919, prezintă aceeaşi tonalitate lirică şi solemnă
pe care o întâlnim şi în scrierile lui Pârvan din Idei şi forme istorice
şi din Memoriale. Adesea, citindu-l pe Bogrea, ai impresia că citeşti
pe Pârvan. Este la aceşti doi mari oameni de ştiinţă moldoveni
ceva comun, care se explică desigur prin structura particulară a
sufletului moldovenesc, liric prin excelenţă, prin formaţia în
Germania din preajma Primului Război Mondial şi prin bogatele
lor lecturi din scriitorii latini. Dar soarta lui Bogrea este şi soarta
celui mai mare scriitor al nostru, care de asemenea n-a avut norocul să se realizeze decât parţial, Eminescu. Acest lucru l-a înţeles
Bogrea însuşi, când încheia paginile sale de jurnal scrise la Viena
în preajma morţii în felul următor (Sacra via, p. 250):
„Săracul marele Eminescu! Şi-a căutat şi el cândva alinarea suferinţelor în această Vienă, care a fost de atâtea ori şi o hidoasă hienă...
Aud din apropiere dulce sunet de clopote... De ce-mi tresar în
minte aşa de dureros versurile genialului nenorocit [?]: «Cu faţa la
părete mă lasă prin străini, / Să-ngheţe sub pleoape a ochilor
lumini»...”.

Ochii lui Bogrea au îngheţat în acel spital din Viena, la 8
septembrie 1926, înainte ca el să se fi realizat aşa cum voise. Dar
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contemporanii au ştiut să-l preţuiască pe Bogrea aşa cum merita,
judecându-l nu numai după puţinul ce a dat ştiinţei, ci şi după
numeroasele sale cunoştinţe, precum şi după talentele şi posibilităţile lui. Revine lingviştilor clujeni sarcina de a se apleca asupra
manuscriselor şi asupra cursurilor sale rămase în notele studenţilor, pentru a ne da o idee completă despre activitatea lui ştiinţifică şi despre ceea ce el a adus nou în lingvistica românească.
(„Anuar de lingvistică şi istorie literară”,
XXV, 1976, p. 177‒185)

IORGU IORDAN

VASILE BOGREA (1881–1926)
La 50 de ani de la moarte

Cariera ştiinţifică a acestui filolog constituie, în ochii mei, un
argument extrem de puternic pentru a dovedi marea importanţă
pe care o are şcoala (în sensul cel mai larg al cuvântului) în pregătirea şi formarea unui cercetător (şi, bineînţeles, a unui cetăţean).
Iată un om excepţional de înzestrat de la natură (vorbesc în deplină cunoştinţă de cauză, căci i-am fost câţiva ani elev la liceu): o
inteligenţă cu mult deasupra mediei, o memorie pur şi simplu fenomenală (concura cu idolul său Nicolae Iorga, pe care cred că
uneori îl întrecea sau putea să-l întreacă în privinţa preciziei), o
pasiune aproape maladivă pentru studiu, alimentată necontenit de
o curiozitate atotstăpânitoare de a şti, şi o putere de muncă de asemenea neobişnuită, care îi imprima, dacă pot spune aşa, forţa fizică absolut necesară unei precare sănătăţi native. Şi cu toate acestea, creaţia lui ştiinţifică este cât se poate de modestă, cantitativ
vorbind, şi, lucru foarte important, nu cuprinde nicio carte propriu-zisă.
Explicaţia acestui caz atât de surprinzător, fiindcă este, cred,
unic în istoria ştiinţei româneşti, trebuie căutată în afirmaţia făcută
la începutul prezentei comunicări.
Studiile liceale, Vasile Bogrea le-a făcut la Pomârla (în fostul
judeţ Dorohoi), unde a intrat la vârsta de 13 ani, foarte probabil
din cauza dificultăţilor de ordin economic ale familiei. A trebuit să
stea la gazdă sau să plătească întreţinerea, locuind la şcoală,
pentru că, fiind născut la Tureatca, sat care nu se găsea pe una
dintre moşiile lui Anastasie Başotă, nu putea fi bursier. Căci liceul
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din Pomârla a fost înfiinţat cu ajutorul averii lăsate prin testament
de acest boier generos, cu condiţia ca elevii lui, toţi copii ai ţăranilor din satele de pe proprietăţile sale de pământ, să fie întreţinuţi
de stat, fără nicio cheltuială din partea părinţilor, până la terminarea studiilor. În împrejurările bine cunoscute ale vieţii din ţara
noastră de acum un secol, ne închipuim uşor cum se putea studia
într-un liceu rural din nordul extrem al ei. Este adevărat că un
poet, membru apreciat al „Junimii”, Samson Bodnărescu, l-a condus ca director ani de-a rândul, tocmai în epoca în care se găsea şi
Vasile Bogrea printre elevii lui. Totodată este de presupus că un
număr de profesori, desigur limitat, erau bine pregătiţi. Dar pot
bănui că majoritatea lor nu corespundeau necesităţilor unui învăţământ mediu cât de cât serios. Vorbesc aşa din experienţă personală: în anul şcolar 1913–1914 am fost şi eu profesor al acestui
liceu, şi, chiar dacă în vremea lui Bodnărescu condiţiile de studiu
vor fi fost mai favorabile, ele nu puteau ajuta prea mult la o bună
pregătire, în perioada cea mai importantă din dezvoltarea personalităţii umane a viitorilor studenţi şi apoi profesionişti. (Şi totuşi,
fie zis în treacăt, o serie de absolvenţi, foşti bursieri ai omenosului
boier Anastasie Başotă, au intrat, cu cinste, graţie aproape exclusiv
valorii lor strict personale, în istoria ştiinţei şi culturii naţionale).
Nici la Universitatea din Iaşi, al cărei student a fost (începând din toamna anului 1902, după terminarea liceului cu şapte
clase de atunci), n-a avut Vasile Bogrea mai mult noroc în ce priveşte corpul profesoral. Mă refer, în primul rând, la filologie, specialitatea lui însuşi. Afară de A. Philippide, nu se poate cita niciun
alt profesor de la care să fi putut el învăţa carte la înălţimea dorinţei şi capacităţii sale. Decisiv, într-un anumit sens, dacă avem în
vedere cariera didactică universitară a lui — a predat, la Cluj,
după Primul Război Mondial, limba şi literatura latină —, este
faptul că Aron Densuşianu, titularul catedrei pentru această disciplină la Iaşi, a murit în 1900. Vasile Bogrea s-a format, ca latinist,
în epoca studenţiei sale, mai mult pe cont propriu, prin osteneală
mare, plină de pasiune şi de curiozitatea de a cunoaşte, chiar dacă în
anul universitar 1900–1901 această catedră a fost suplinită de
A. Philippide, care, în ciuda marii erudiţii în domeniul filologiei
clasice, ca şi a conştiinciozităţii sale, avea grijă, în primul rând, de
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propria sa disciplină, Filologia română. Toate aceste amănunte au,
în intenţia mea, rostul să explice şi în acelaşi timp chiar să justifice
insuccesele lui Vasile Bogrea ca latinist, nu numai la început, ci şi
după aceea, cum rezultă din faptul că nu ne-a lăsat nicio lucrare
ştiinţifică de filologie clasică. La examenul de capacitate pentru
ocuparea ca titular a unei catedre în învăţământul mediu, sesiunea
1908–1909, a fost respins încă de la probele scrise1. (A reuşit, şi încă
strălucit, la Limba română şi la Franceză, aceasta ca materie secundară). Iar la Universitatea din Berlin, unde s-a înscris pentru desăvârşirea studiilor şi obţinerea doctoratului în Filologia clasică, se
pare că n-a fost admis ca membru al seminarului acestei discipline
(de fapt, al celui de Latină). Căci, înainte de Primul Război Mondial,
la universităţile (poate numai la unele) din Germania, a fi membru
al unui seminar pentru „avansaţi” era nu o obligaţie, ci un drept,
câştigat, bineînţeles, prin concurs. Cunosc direct cazul unui român,
reuşit la examenul de capacitate pentru Limba latină într-o sesiune
anterioară aceleia a lui Vasile Bogrea şi care, obţinând o bursă de
studii pentru această specialitate peste graniţă, a fost respins la
proba de admitere în seminar, tot la Berlin, şi s-a transferat la Halle,
unde a studiat însă Filologia romanică, fără urmări ştiinţifice în
activitatea lui de mai târziu. Aceste eşecuri, mai mult formale, dar
dureroase, şi nu numai pentru el (din cele arătate se înţelege că nu
şi-a putut lua nici doctoratul) — sunt absolut convins de asta —, nu
l-au împiedicat pe Vasile Bogrea să fie un eminent profesor de limba
şi literatura latină şi, cu siguranţă, cel mai strălucit dintre colegii săi
de la universitatea clujeană (din păcate, puţini ani, din cauza morţii
sale premature).
1 Ulterior, un fost student al meu, prof. C. N. Mihalache din Timişoara, îmi
face cunoscut că lui V. Bogrea nu i s-a admis de Ministerul Instrucţiunii Publice să
se înscrie la două specialităţi ca materii principale. Într-adevăr, în Documente literare,
I, Bucureşti, 1971, publicate de Gh. Cardaş, găsesc, la p. 326, adresa oficială a autorităţii şcolare superioare prin care i se comunică acest lucru candidatului. Eu mi-am
întemeiat afirmaţia din text mai întâi pe faptul că la Iaşi, în octombrie 1908, când s-a
ţinut examenul de capacitate pentru Latină, se ştia că V. Bogrea n-a reuşit la probele
scrise, ceea ce, bineînţeles, putea fi un simplu zvon, şi apoi pe faptul că trei ani mai
târziu eu însumi m-am înscris şi prezentat la două materii principale (germana şi
româna) şi tot aşa, în 1901–1902, G. Ibrăileanu (româna şi filosofia). În cazul acestuia, ştiu sigur că filosofia a fost, de la început şi tot timpul, prin însăşi Legea învăţământului secundar, numai materie principală.
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Vasile Bogrea a fost un foarte mare erudit, cum n-am avut
noi mulţi. Erudiţia lui era adesea adâncă, dar în general neobişnuit
de vastă şi de multilaterală. I-am putut-o constata personal, destul
de vag, fireşte, ca elev al său la Liceul Internat din Iaşi, unde a suplinit, la clasele mari, pe G. Ibrăileanu, patru ani în şir, cu puţine şi
relativ scurte întreruperi. Catedra respectivă era de Limba română,
cu o oră de Logică, în ultima clasă, pentru completarea normei.
Impresia cea mai puternică asupra mea (aveam atunci 19 ani) au
făcut-o mai cu seamă lecţiile lui la această materie, îndeosebi când
explica. Timp de 60 de minute — câteodată ne lua şi recreaţia —
vorbea cu o elocinţă extraordinară, superioară aceleia a lui
N. Iorga, care îl întrecea numai în ce priveşte patosul. Şi nu era o
elocinţă de cuvinte, adică formală, chiar dacă şi aceasta era unică:
nu-mi amintesc să se fi încurcat, cum se zice, la găsirea cuvântului
potrivit sau a construcţiei sintactice celei mai nimerite, ca să nu
mai vorbesc de alcătuirea frazelor, care era impecabilă. Acest dar
oratoric l-a pus uneori, foarte rar, şi în slujba politicii prietenului şi
admiratorului său N. Iorga, la întrunirile publice cu prilejul
alegerilor parlamentare. (Marele nostru istoric a candidat de două
ori — în 1907 şi 1911 — la Iaşi pentru un loc de deputat.) La lecţiile
sale de Limba (în realitate, de literatura) română, se arată aceeaşi
erudiţie, mai vizibilă, fiindcă era, pentru noi, elevii, mai concretă,
prin referirile la literaturi străine, cu nume de autori şi titluri de
opere, precum şi cu aprecieri de natură estetică.
Această qualité maîtresse, care este erudiţia, a lui Vasile
Bogrea a definit-o foarte just Vasile Pârvan, în raportul pentru alegerea lui ca membru corespondent al Academiei Române, printr-un singur calificativ, acela de polihistor, aplicat candidatului. A
fi erudit este, mi se pare, o caracteristică mai cu seamă a unui filolog, aşa cum era concepută filologia în secolul trecut. Această concepţie o găsim expusă, amănunţit, la A. Philippide, Introducere în
istoria limbei şi literaturei române, Iaşi, 1888, p. 72:
„Acea parte a Istoriei care are ca obiect de expunere viaţa omenească în toate manifestările sale se numeşte Filologie. Filologia cu2 Este, de fapt, partea finală a unei analize, foarte dezvoltată, a producţiilor
spirituale omeneşti, împărţite în două categorii: ştiinţifice şi poetice, a căror bază
o constituie istoria.
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prinde, dar, istoria vieţii publice (Istoria politică, aşa-numita de obicei
Istorie), private (Istoria socială), artistice (Istoria artelor) şi intelectuale
(Istoria literară) a omului (cf. 7)”.

Am socotit necesară reproducerea acestei definiţii, pe care o
dă filologiei A. Philippide, conducându-se, fireşte, după alţii, fiindcă Vasile Bogrea a fost un filolog aproape total în sensul arătat
aici (cu excepţia, fireşte, dar cred că numai parţială, a istoriei sociale propriu-zise). Dovadă, volumul Pagini istorico-filologice, Cluj,
1971 (556 pagini in-8o mare3), care cuprinde, în linii mari, întreaga
sa producţie ştiinţifică, grupată, de editori, în următoarele capitole:
1. Între filologie şi istorie; 2. Semantică; 3. Etimologie; 4. Onomastică; 5. Filologie clasică; 6. Varia (articole, mai reduse ca întindere,
cu conţinut lingvistic şi folcloristic).
O confirmare a caracterizării făcute de mine, cu ajutorul lui
A. Philippide, lui Vasile Bogrea ca filolog, apare în următorul citat
din volumul amintit (p. 1):
„Viaţa cuvintelor e aşa de strâns legată de a poporului care le
întrebuinţează, încât vicisitudinile lor biografice — genealogia, evoluţia, migraţia, cariera lor — luminează, adese, colţuri întunecate ale istoriei naţionale. Studiul lor poate însemna, în acelaşi timp, un apreciabil aport la istoria culturii, în genere”.

Aplicarea acestui punct de vedere, valabil şi în vremea noastră, la întocmirea lucrărilor sale o găsim pretutindeni, indiferent de
tema propriu-zisă, specială, a lor. Iar justeţea teoretică a principiului o ilustrează cantitatea şi varietatea enormă a informaţiei culese
din extrem de numeroasele sale lecturi, foarte diferite ca conţinut
unele de altele4.
Altă calitate, în afară de erudiţie, a lui Vasile Bogrea, caracteristică mai cu seamă tot pentru filologi (aş preciza pentru filologi
ca el însuşi), este ingeniozitatea în interpretarea textelor. Se ştie că
3 Plus 11 pagini, care conţin o prefaţă de Constantin Daicoviciu, elev şi
admirator entuziast al lui Vasile Bogrea, şi o amplă introducere, întocmită de
Mircea Borcilă şi Ion Mării, îngrijitorii ediţiei (şi autori ai indicelui).
4 Informaţia este de multe ori copleşitoare şi de aceea, neîncăpând în
corpul propriu-zis al articolelor, care ar fi devenit prea încărcate şi neclare, apărea
în note. Rezultatul era, câteodată, extinderea mai mare a aparatului filologic decât
a textului însuşi.
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preocuparea de căpetenie a filologiei, în sensul cel mai restrâns,
este întocmirea de ediţii ale operelor mai mult ori mai puţin îndepărtate în trecut, transmise nouă, de obicei, prin manuscrise.
O particularitate de prim rang, poate cea mai de seamă, a
inteligenţei lui Vasile Bogrea era tocmai ingeniozitatea, care, în treacăt spus, se manifesta uneori şi în producţii literare propriu-zise
(epigrame), dar mai ales în polemici şi în conversaţia curentă, unde
apărea adesea sub forma unor jocuri de cuvinte sau de sensuri ale
aceluiaşi cuvânt. Deoarece este vorba de filologie, voi da câteva
exemple din acest domeniu. În Letopiseţul lui Miron Costin se
vorbeşte (la domnia lui Vasile Lupu) de casele cele cucinii. Numeroşi
cercetători au crezut că ultimul cuvânt este o unitate lexicală şi, în
consecinţă, au încercat să-l explice atât semantic, cât şi etimologic.
Filologul nostru a văzut în prima silabă prepoziţia cu, iar în rest
subst. cinie, turcism (înregistrat de L. Şăineanu în opera sa Influenţa
orientală...) care înseamnă „porţelan”, aşadar „case cu pereţii îmbrăcaţi în faianţă”. (Bogrea adaugă amănuntul puţin cunoscut, dacă nu
chiar în general necunoscut5, că acest cuvânt circulă, sporadic, până
azi, cu înţelesul de „strachină, farfurie” sau „masă rotundă”; vezi
p. 11). Alt exemplu, din acelaşi Letopiseţ: „... să ştie ce fel sau ce samă
neprieteni, area unde merge”, iarăşi două cuvinte, în loc de unul
(bineînţeles, enigmatic), şi anume are au, adică „ce... neprieteni are
au [= sau] unde merge” (cu -u al lui au dispărut prin haplografie).
Un filolog vrednic de acest nume trebuie să aibă şi altă calitate, care, în multe privinţe, este, ca să zic aşa, mai obligatorie,
fiind absolut necesară, decât toate celelalte: acribia. Vasile Bogrea o
poseda într-o măsură care dă uneori impresia de pedantism. Deoarece am citit, la timpul lor, cu mare atenţie, ca să nu mai spun că şi
cu la fel de mare folos, tot sau aproape tot ce a scris el, pot afirma,
cu riscul inevitabil de a mă înşela, dar extrem de puţin, că în
lucrările sale nu există greşeli. Am în vedere nu greşelile de interpretare, de care nu scapă în întregime absolut nimeni, ci pe cele de
fapte în sens larg. Ilustrări ale acestei aprecieri nu sunt posibile aici
şi acum. Deoarece am vorbit de pedantism, pe care l-am „simţit” la
redactare şi mai cu seamă în punctuaţie, voi da un citat luat la
întâmplare pentru ilustrarea afirmaţiei mele:
5

Dicţionarul Academiei îl are, datorită însă lui Bogrea.
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„Această formă a dat, fireşte, material etimologiei populare:
prin apropiere de sârb. troje „trei”, Troian (la ruşi, un zeu păgân, ca
Hârs, Veles şi Perun) a devenit, la sârbi, un monstru tricefal (cf. troglav),
iar prin apropiere de [grec.] tragós „ţap”, Traianós (Tragiannós; cf. şi n.
de fam. ngr. Tragiánnes = Tragoiánnes, ca Ekulogiánnes etc.) a putut dobândi urechi de ţap: [grec.] ὁtía dè Traïanón légousin ἔhein trágou (vezi
Tzetzes, Chiliades, apud Léger, p. 131): acelaşi resort de etimologie
populară (cu celt. marc = „cal”) a făcut ca un alt emul al lui Midas,
Marc, soţul Isoldei, din „Tristan et Iseut”, să fie înfăţişat ca ascunzând
supt plete „des oreilles de cheval” (v. G. Paris, Poèmes et légendes du
moyen âge, p. 132)”.

Acest pasaj, menit să arate acribia lui Vasile Bogrea, extinsă
cu cea mai mare meticulozitate până şi asupra punctuaţiei, este
semnificativ din multe puncte de vedere pentru întreaga sa concepţie despre munca ştiinţifică. Apare aici, din belşug, erudiţia lui
excepţională, de care am amintit şi care, într-un caz ca acesta, care
nu-i deloc rar, pune la grea încercare pe un cititor grăbit şi nu de
ajuns de obişnuit cu lecturile serioase. Apare de asemenea o trăsătură foarte caracteristică a inteligenţei lui, pe care aş numi-o analitică: descompunerea gândirii, chiar când aceasta nu e prea complexă, în elementele ei alcătuitoare, adesea aproape minimale. De
altfel, „analitismul” — cer iertare pentru această aşa-zisă creaţie
lexicală — constituie o particularitate a întregii sale activităţi ştiinţifice, lipsită, în general, nu numai de lucrări de sinteză, ci şi de înclinare spre sinteză. În general, filologii autentici, care sunt, adică,
numai filologi, nu şi lingvişti, sau mai mult filologi decât lingvişti,
seamănă din acest punct de vedere cu Vasile Bogrea, care a fost
mai cu seamă filolog, deşi avea o foarte bună pregătire lingvistică.
E aici o chestiune în primul rând de temperament.
Acest mare erudit a fost şi un deopotrivă de mare polemist.
Polemiza totdeauna, în tot ce scria, chiar când nu combătea în mod
concret pe un confrate sau o operă ştiinţifică oarecare. Avea mereu
în minte un adversar, anonim sau colectiv, de fapt, cred, pe viitorul cititor al lucrărilor sale, pe care ţinea să-l convingă de justeţea
punctului său de vedere, nu numai în sine, ca să zic aşa, ci şi împotriva unor eventuale opinii diferite de ale lui. Şi aici avem a face,
poate în mai mare măsură, cu o chestiune de temperament, combinată însă cu un fel de plăcere estetică: lui Vasile Bogrea îi plăcea
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polemica, şi în general, ca un lucru frumos, artistic vorbind, dar şi,
mai cu seamă, propria sa polemică. Se vede foarte uşor aceasta din
bucuria pe care nu şi-o ascunde deloc, dimpotrivă, când crede, şi
crede, ca să nu spun că are convingerea, totdeauna, că dreptatea
este de partea lui. În această privinţă îl asemăn, fără să vreau oarecum, iarăşi cu N. Iorga. Printre oamenii noştri de ştiinţă, ei doi
sunt, după părerea mea, cei mai mari şi mai redutabili polemişti.
La fel cu magistrul său pomenit chiar acum, Vasile Bogrea a polemizat, ca să spun aşa, cu toată lumea, fără alegere şi indiferent de
poziţia socială sau ştiinţifică a adversarului6. Este drept însă că
tonul polemicii sale varia, adesea mult, şi nu numai după criterii
strict obiective, fără să dau câtuşi de puţin a înţelege că nedreptăţea pe cineva din motive pur şi simplu personale, cum i se întâmpla, de pildă, lui N. Iorga. Atitudinea permanent polemistă a filologului nostru se explică şi prin temperament, cum am afirmat
deja, dar şi prin curaj, care izvora, înainte de toate, din încrederea
mare pe care o avea în posibilităţile sale.
Calităţile descrise până aici ale lui Vasile Bogrea străluceau
cu deosebire atunci când posesorul lor şi le punea în valoare pe cale
orală: în lecţiile sale, în discuţii cu colegii şi elevii, în convorbiri
ocazionale. Elocinţa, pe care i-am elogiat-o încă de la începutul prezentei evocări, se manifesta în astfel de împrejurări cu o forţă aproape elementară. N-am asistat, nici nu aveam cum, la vreo şedinţă a
Muzeului Limbii Române de la Cluj, cel dintâi şi cel mai serios institut
de cercetări ştiinţifice pe care l-am avut în ţară, creaţie a lui Sextil
Puşcariu şi a colaboratorilor săi mai apropiaţi. Sunt convins însă că,
la reuniunile săptămânale de lucru ale Muzeului, Vasile Bogrea îi
întrecea cu mult pe toţi, dacă nu întotdeauna prin erudiţie, în orice
caz prin strălucirea cu care îşi susţinea opiniile şi prin promptitudinea replicilor în discuţii contradictorii.
La sfârşitul acestei expuneri nu pot să nu-mi exprim bucuria,
sinceră şi profundă, că mi s-a oferit, prin Academia R. S. România,
prilejul de a prezenta, destul de modest, o mare personalitate a
ştiinţei şi culturii noastre naţionale. Un exemplar rarisim de genia6 Pot aminti, pentru condiţiile cu totul speciale în care a avut loc, polemica
(de fapt, critica severă, nu de natură ştiinţifică, ci politică, de interes naţional)
contra celebrului filolog german U. von Wilamovitz-Moellendorff, cu mentalitate
de iuncăr prusac, care a calificat poporul nostru drept „ein armes Hirtenvolk”.
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litate românească, rarisim nu pentru că n-am avea altele, ci pentru
că am fi avut şi mai multe, dacă atâţi copii de ţărani, la fel de
înzestraţi ca şi Vasile Bogrea, nu s-ar fi pierdut pentru totdeauna
în anonimat, din cauza condiţiilor de viaţă care nu le-au permis să
studieze şi să se manifeste. Bucuria mea are şi o nuanţă personală
de natură strict intimă. Am polemizat şi eu cu acest uriaş al polemicii, de fapt m-am apărat împotriva lui, adică a criticii, foarte
aspre, pe care a făcut-o uneia dintre primele mele încercări ştiinţifice. Ca de obicei în asemenea împrejurări, cel care se apără sare
mai mult ori mai puţin peste cal. Aşa mi s-a întâmplat şi mie, nerecunoscând justeţea punctului său de vedere, măcar în majoritatea
cazurilor, şi, mai ales, uitând că a fost unul dintre cei mai buni
profesori ai mei, care, amănunt hotărâtor, mă aprecia şi mă simpatiza sincer.
(CL, XXII, 1977, nr. 1, p. 11–16)

ION BREAZU

(4 aprilie 1901 ‒ 11 mai 1958)

MIRCEA ZACIU

ION BREAZU

Problemele trecutului cultural al Transilvaniei, cu specificul
şi personalităţile lui ilustrative, mai constituie încă un vast teritoriu nedefrişat, capabil să rezerve surprize şi, în orice caz, să aducă, în sinteză generală a istoriei literare româneşti, un capitol plin
de originalitate. Cultura românească din Ardeal s-a bucurat de
câteva temeinice cercetări izolate (G. Bogdan-Duică), şi de un valoros studiu de sinteză (opera în limba franceză a lui D. Popovici, La
littérature roumaine à l’époque des Lumières, a cărei reeditare s-ar impune cu prisosinţă), dar un tablou de ansamblu al dezvoltării culturii şi literaturii româneşti ardelene, o „panoramă” a lor, pregătea
Ion Breazu. Eminent om de ştiinţă, profesor şi istoric literar, el şi-a
dedicat întreaga viaţă şi activitate problemelor şi frământărilor
Ardealului. Tot ce a publicat şi tot ce avea în proiect însemna o
nouă contribuţie, o nouă etapă în vederea stabilirii coordonatelor
pe care se dezvoltă de veacuri cultura românilor ardeleni. El a
adunat, îndată după terminarea studiilor de la Cluj şi Paris, un
vast material bibliografic şi arhivistic, în vederea elaborării studiului general. Şi-a propus să descopere „izvorul principal al originalităţii” literaturii de dincoace de munţi, „de unde şi-a sorbit seva
pe care o simţim curgând, nu numai în operele ei reprezentative,
dar şi în scrisul acelor modeşti slujitori ai condeiului asupra cărora
atenţia istoricului literar e necesar să se oprească”. Pornind de la
constatarea unor înaintaşi care opinau că originalitatea literaturii
românilor ardeleni „vine din orientarea ei precumpănitoare spre
popor”, Ion Breazu împinge cercetarea pe un făgaş nou, încercând
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să demonstreze, în majoritatea studiilor sale, „cum s-a ajuns la descoperirea acestui popor, ce atitudine au luat diferitele generaţii de
scriitori faţă de patrimoniul său spiritual, faţă de omul din popor,
individual sau colectiv”. Într-o perioadă când critica şi istoria
noastră literară erau dominate de tendinţe formaliste, estetizante,
Ion Breazu pune la temelia operei lui critice preocuparea constantă
pentru „caracterul popular al literaturii şi culturii noastre”.
„De prin 1935 — mărturiseşte el într-un loc — ...am căutat să
devin un specialist în istoria culturii şi literaturii române din Ardeal.
Timp de trei decenii am participat viu la mişcarea culturală şi literară
a acestei provincii”.

Din această perspectivă, întreprinde vaste cercetări bibliografice (între 1931–1938, în „Dacoromania”); studiază Folclorul revistelor
„Familia” şi „Şezătoarea” (1945); urmăreşte itinerarul lui Matei Millo
prin Ardeal; schiţează o istorie a Teatrului românesc în Transilvania
până în 1918; elaborează scurte monografii ale unor scriitori şi oameni de cultură ardeleni. Contribuţiile sale cele mai substanţiale
sunt întrunite în volumul Literatura Transilvaniei (1944) şi în antologia comentată Povestitori ardeleni şi bănăţeni până la Unire (1937),
schiţe ale vastului tablou de sinteză pe care istoricul literar îl pregătea. În vederea ţelului propus, Ion Breazu a studiat relaţiilor scriitorilor ardeleni cu literatura universală, fiind, pe această cale, unul
dintre puţinii noştri comparativişti (începând cu teza sa de doctorat,
Edgar Quinet et les roumains (Paris, 1928), continuând cu studiile Jules
Michelet şi folclorul românesc (1933), T. Cipariu şi Italia (1943), Slavici şi
Confuciu (1948), Lamenais la românii din Transilvania în 1848 (1948),
Turgheniev la românii din Ardeal (1948), Schiller la românii din
Transilvania (1958) etc.). A lămurit problema „realismului popular”
teoretizat în jurul „Tribunei” şi „Luceafărului”, a urmărit evoluţia şi
problemele Presei Transilvaniei şi a condus lucrările colective de
explorare a periodicelor ardelene, redactând singur mii de fişe analitice pe autori şi materii din „Foaia pentru minte”, „Gazeta
Transilvaniei”, „Amicul poporului”, „Biblioteca românească” etc.
Fundamentul teoretic al tuturor acestor cercetări îl constituia
o concepţie socială avansată, străină de orice alunecare şovină,
înscriindu-se în perimetrul unui patriotism înalt, din prima clipă a
activităţii sale. Larg înţelegător şi bun cunoscător al culturii celor-
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lalte naţionalităţi, Ion Breazu a pledat mereu pentru cunoaşterea
reciprocă şi pentru studierea acelor relaţii româno-maghiare sau
româno-săseşti, care ar arunca noi lumini asupra trecutului cultural al Ardealului. Dar, totodată, el n-a conceput nicio clipă
Transilvania şi cultura transilvană ca entităţi autonome, ci s-a străduit să releve „procesul de osmoză spirituală dintre Transilvania şi
celelalte provincii româneşti, pentru a contribui astfel la lămurirea
conştiinţei de unitate, care este izvorul de căpetenie al dăinuirii, al
puterii şi al dreptului nostru la viaţă” (Cuvânt înainte la Literatura
Transilvaniei). De aceea a explicat, printre primii, relaţiile unor
clasici ai literaturii române (Caragiale, Odobescu, Alecsandri,
Duiliu Zamfirescu) cu evenimente şi personalităţi ale culturii din
Ardeal sau a urmărit complexul proces al pătrunderii „junimismului” în Transilvania; a adus Contribuţii la studiul influenţei lui
Bălcescu în cultura română (1952) şi, implicit, asupra unora dintre
ardeleni.
La ei a revenit mereu, căutând să sublinieze ceea ce numea
„temeiurile populare ale literaturii române din Transilvania”. A
interpretat riguros şi cu precizia omului de ştiinţă, dar şi cu căldură
patriotică, efortul succesiv al generaţiilor de intelectuali ardeleni
pentru ridicarea maselor către lumină; ni i-a prezentat pe înaintaşii
noştri, mai proeminenţi sau mai modeşti, însufleţiţi de o egală dorinţă de a crea acestui popor o condiţie umană mai demnă. A fost
încredinţat că arta înseamnă misiune şi în primul rând misiune socială înaintată. Această convingere, subliniată de fiecare scriitor studiat (la Ion Codru-Drăguşanu, la Gh. Lazăr, la G. Coşbuc, la Slavici,
la Ion Pop Reteganul, la Ion Agârbiceanu, la Liviu Rebreanu etc.),
trebuia să fie şi ideea directoare a monografiei despre Gh. Bariţ, din
care n-a apucat să redacteze decât patru capitole (Despre Bariţ însă a
lăsat câteva articole valoroase: Gh. Bariţ şi patrimoniul popular,
Gh. Bariţ şi mişcarea teatrală românească din Transilvania, 140 de ani de
la naşterea lui Gh. Bariţ etc.).
Cunoaşterea şi adâncirea realităţilor istorice şi culturale îl
conduce spre o lapidară definire a prozei şi poezie ardelene:
„trăirea îndelungată a scriitorului — scrie Ion Breazu — în lumea cu caractere străvechi, bogată, complexă, dinamică, a satului, a
umplut-o de aroma pătrunzătoare a pământului strămoşesc, i-a des-
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chis porţile spre zările fără de sfârşit ale mitului, a făcut posibilă în
sânul ei frăgezimea bucolică, alăturea de realismul vânjos, aspru, bărbătesc”.

Admiraţia lui pentru arta realistă a fost permanentă şi nu una
de conjunctură. El a înţeles realismul într-un sens larg şi într-o
accepţiune generoasă. De altfel, întreaga sa concepţie despre artă se
refuza unei închistări regionaliste sau tradiţionaliste, în înţelesul
strâmt şi peiorativ al termenilor. Spirit erudit, el a salutat formele de
înnoire a literelor româneşti. A consacrat ani de studiu operei lui
G. Coşbuc, dar a fost şi unul din admiratorii lui Arghezi; a cunoscut
cum nimeni n-a reuşit să pătrundă opera lui Slavici (la prefaţarea
operelor căruia lucra înainte de moarte), dar a fost şi unul din fervenţii admiratori ai lui Liviu Rebreanu; a închinat o pagină de
admirabilă cuprindere sintetică operei lui Ion Agârbiceanu, în care a
salutat cel dintâi potenţialul de umanism şi a fost totodată cel care a
atras mereu atenţia asupra contribuţiei novatoare pe care Pavel Dan
o aducea în proza românească contemporană; a închinat studii şi
lecţii universitare marilor valori ale trecutului nostru literar
(N. Filimon, Odobescu, Hasdeu, Eminescu, Caragiale, Creangă,
Coşbuc, Slavici), a fost însă şi un cronicar al fenomenului literar contemporan, primul care a scris despre Poemele luminii, despre proza
gravă a lui Ion Vlasiu, despre Mihai Beniuc. A fost unul din admiratorii şi încurajatorii plasticii ardelene, de la cromatismul preţios al
lui Aurel Ciupe la viziunea sculpturală încărcată de sensuri adânci a
lui Romul Ladea, Ion Vlasiu şi Virgil Fulicea.
Prezent în viaţa socială şi artistică de după eliberare, sprijinitor al revistelor noastre „Almanahul literar”, apoi „Steaua” şi
„Tribuna”, conducător al catedrei de literatură română a universităţii clujene, autor al multor studii şi articole în presa cotidiană ca
şi în publicaţiile academice, iniţiatorul unui vast proiect de reeditare a operei lui Ion Slavici — Ion Breazu a fost unul din cei mai
activi şi dezinteresaţi oameni de cultură ai Clujului. S-a aplecat cu
deplină înţelegere şi dragoste spre fenomenul estetic în care se
oglindea zbuciumatul „suflet popular”; a ştiut să lumineze colţuri
până atunci rămase în umbră; a reuşit să smulgă vechilor pagini
sensuri noi, mereu actuale. Cei ce l-au auzit vorbind cu glasul
cutremurat de emoţie despre jertfa lui Bălcescu, cei ce l-au ascultat
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elogiind generaţia aderentă a revoluţionarilor paşoptişti, cei care
l-au asistat la chinuitoarea muncă de restabilizare şi reactualizare a
operei lui Ioan Slavici vor înţelege că am pierdut un adevărat
intelectual, nu numai de întinsă cultură ci şi de înaltă etică.
Căci dincolo de valoarea istoricului literar exista omul.
Omul, cu modestia lui excesivă. Omul care evoca, prin întreaga sa
prezenţă, profilul acelui intelectual ardelean căruia i-a fost străină
orice concepţie aristocratică despre munca şi chemarea sa, socotindu-se întotdeauna un sol, un exponent al unei colectivităţi umane, care-i aşteaptă sprijinul şi îndrumarea. Ion Breazu a transmis
tinerelor generaţii pilda întregii lui vieţi, plină de pasiune şi entuziasm creator. El a transmis de la catedră şi prin scrisul lui cultul
valorilor consacrate, dar şi efortul de a le recunoaşte şi încuraja pe
cele tinere, care germinează şi se dezvoltă sub ochii noştri. Comunicativ şi familiar, volubil şi prietenos, el a ştiut să insufle celor din
jurul său sentimentul răspunderii ce apasă pe umerii noştri, în faţa
viitorului, atunci când scriem sau interpretăm literatură. A fost un
pasionat. În tot ce făcea, trebuia să cheltuiască nu numai un coeficient de energie intelectuală, ci şi entuziasm. Pasiune pentru excursii. Pasiune pentru tot ce se realiza constructiv în ţara noastră.
Pasiune pentru arta descoperită în orele de tihnă şi pentru cea
care-i cerea ore de muncă încordată, când trebuia să o comunice
studenţilor.
Moartea l-a răpit înainte de vreme, tocmai când ajunsese la
capătul unei epuizante munci de acumulare a vastului material
necesar elaborării istoriei culturii româneşti din Ardeal. Marea
sinteză pentru care a studiat şi s-a pregătit de-a lungul unei rodnice cariere ştiinţifice şi didactice n-a mai putut-o da. Însă capitolele acelui studiu au fost scrise şi ele aşteaptă să fie adunate
într-un volum antologic. Numele lui Ion Breazu se va înscrie astfel
definitiv în galeria criticii şi istoriei literare româneşti.
(Masca geniului, Bucureşti, Editura pentru
Literatură, 1967, p. 388–393)

OVIDIU BÂRLEA

ION BREAZU (1901–1958)

Un admirabil profesor de istorie literară, care se distingea
prin claritatea expunerii, acesta a fost Ion Breazu. Am asistat la o
lecţie despre Alecu Russo, la care am fost silit să constat că această
calitate nu mai este apanajul exclusiv al francezilor. E drept că Ion
Breazu a fost elevul Şcolii Române de la Paris în primii ani după
Întâiul Război Mondial, prilej admirabil de a-şi completa deficienţa liceelor transilvănene, în care nu se preda franceza, dar stăpânirea expunerii la catedră în atare grad de coerenţă şi limpezime
avea o bază în înseşi adâncurile fiinţei sale.
La întâiul contact, Ion Breazu apărea un timid. Impresia
venea, ca de obicei, din firea sa cumpătată şi modestă, caracteristică ţăranului transilvănean neviciat de fumurile urbane, cum erau
în genere locuitorii satului său de obârşie, Mihalţ, de la confluenţa
Târnavei cu Mureşul. Treptat, se dezvăluia fondul său spiritual, de
o fineţe supremă, aproape neverosimilă la un fiu de ţărani: cultura
adâncise în chip fericit trăsăturile cizelate pe îndelete de omenia
rurală, care conferea fiinţei acea nobleţe naturală, podoaba ţăranilor aleşi de la noi.
Când l-am cunoscut, era conferenţiar la catedra de istoria literaturii române moderne a Universităţii clujene, titular fiind
D. Popovici, cu care avusese o confruntare dramatică la concursul
pentru ocuparea ei. Fusese asistentul catedrei de pe vremea întâiului titular, G. Bogdan-Duică, şi formarea lui va fi tributară acestuia
în investigaţia literaturii. În 1943, a devenit conferenţiar pentru istoria literaturii române din Transilvania, avansare menită să şteargă
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ultimele resentimente faţă de titularul catedrei în urma eşecului de
la concurs. Spre cinstea lui, a recunoscut în surdină întâietatea fostului contracandidat şi relaţiile dintre ei deveniseră cu adevărat amicale, oferind un model de conlucrare la catedră. După decesul lui
D. Popovici, a devenit mai înghesuit la aceeaşi catedră, dar a avut
satisfacţia de a conduce secţia de istorie literară şi folclor din cadrul
Filialei Cluj a Academiei R. S. România. S-a străduit să facă faţă
solicitărilor şi mai ales să promoveze noi cadre în cercetarea
literaturii, deşi ritmul publicaţiilor s-a desfăşurat greoi. Avea un cult
pentru Lucian Blaga, prietenia lor desăvârşindu-se într-o intimitate
elevată. I. Breazu se arăta foarte mulţumit de modul de modul cum
poetul a fost sărbătorit la împlinirea celor 60 de ani: într-un cerc
restrâns al catedrei şi al secţiei de cercetare pe care o conducea,
într-o ambianţă intimă, dar cu atât mai vibrantă. Plinătatea ei va fi
fost cu atât mai mare, cu cât alta nu mai avea loc, destinul voind ca
I. Breazu să plece dintre cei vii peste trei ani, înaintea marelui său
prieten, amândoi răpuşi de acelaşi flagel implacabil.
*
Ion Breazu s-a ridicat greu, ca orice fiu de ţăran. A înţeles de
timpuriu că răsplata vine numai după muncă îndelungată şi dârză,
făcută metodic, pentru a lăsa urme. Ştiind că baza disciplinei este
stăpânirea bibliografiei, nu s-a dat înapoi de la această muncă, socotită în genere de rang inferior, lăsată cam pe seama celor care
slugăresc în ştiinţă. Prin noua revistă „Dacoromania” a Muzeului
Limbii Române, Sextil Puşcariu hotărâse să dea ponderea necesară
şi capitolului de recenzii şi bibliografie. Cine răsfoieşte cele zece
volume ale revistei îşi dă seama că poate nicăieri nu s-a bucurat
despuierea bibliografică de o atât de mare atenţie. La această muncă atât de migăloasă, Ion Breazu şi-a dovedit calităţile de gospodar
în ale ştiinţei. În volumul VI, Ion Breazu redactează capitolul bibliografiei literare — cea mai întinsă —, iar la volumele următoare
devine conducătorul bibliografiei publicaţiilor. Concomitent, îi
mai revin o serie de articole mărunte — necrologuri, recenzii —,
viitoare cărămizi pentru istoria literară.
Ca şi maestrul său de la catedră, G. Bogdan-Duică, Ion
Breazu este prin excelenţă un istoric literar al amănuntelor. În fapt,
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aceasta era întâia etapă în formarea sa, sinteza venind abia în
epoca de maturitate. Atâtea capitole deficitare trebuiau elucidate
în prealabil în chip mulţumitor, ceea ce I. Breazu a izbutit să
realizeze cu succes. Boala care l-a răpus tocmai în plină maturitate
şi care şi-a arătat colţii mai devreme l-a împiedicat de a-şi îndeplini
opera de sinteză plănuită în lungul anilor. O schiţă a acesteia o
oferă lecţia de introducere a întâiului curs, Temeiurile populare ale
literaturii române din Transilvania: puterea de sinteză e vizibilă, construcţia e bine articulată prin pilonii ideologici care disting curentele şi etapele evoluţiei literare. Mai cu seamă puterea de caracterizare vădeşte multă acuitate critică.
Ion Breazu a rămas un om al provinciei sale, slujind-o din toate
puterile. Creându-i-se conferinţa de literatura Transilvaniei, din nevoia
de a-i lumina mai adânc particularităţile, Ion Breazu a împărtăşit
punctul de vedere regional în disecţia literaturii, având ilustrul model
al lui Joseph Nadler, cu a sa istorie regională a literaturii germane.
Atare punct de vedere aducea cu sine pericolul parcelării prin care
fenomenul literar devine izolat, pierzându-se perspectiva necesară în
cântărirea lui valorică. Ion Breazu a intuit neajunsul, de aceea a instituit
referirea permanentă la totalitatea literaturii române. Ca atare, etapele
unei asemenea cercetări ar fi de a stabili
„în ce măsură a contribuit la definirea acestor aspecte regionale
orientarea spre valorile locale, întrucât influenţele străine, care variază
de la o regiune la alta, au fost nedigerate sau asimilate şi uneori sublimate în valori literare superioare; ce rol a avut în dezvoltarea literaturii din provinciile noastre spiritul panromânesc, tot mai viu şi mai
omniprezent de la începutul secolului al XIX-lea încoace; în fine, întrucât aceste contribuţii regionale au fost acceptate în patrimoniul literar
comun, îmbogăţindu-i sau determinând atitudini şi curente în sânul
lui” (Literatura Transilvaniei, p. 5‒6).

Într-o astfel de cercetare cu profil regional, criteriul estetic
trebuie îngemănat cu cel cultural. În genere, îmbinarea aduce o
diminuare a celui dintâi, dimensiunile culturalului copleşind prin
abundenţa şi evidenţa lui. I. Breazu s-a străduit să ţină cumpăna
dreaptă, deşi cantitativ sunt mai numeroase capitolele de istorie
culturală. Aceasta nu e un abuz, ci o necesitate, întrucât realizarea
estetică se desăvârşeşte totdeauna într-o ambianţă culturală care o
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condiţionează şi îi determină uneori anumite limite. Literatura
Transilvaniei a fost dominată de cele două curente lingvistice ale
secolului trecut şi se cuvenea mai întâi delimitată lupta lor.
I. Breazu a clarificat pe rând cele două aspecte, prin studiile de sinteză: Succesul sistemului etimologic în Transilvania şi Pătrunderea ideilor junimiste în Transilvania. Sistemul etimologic a acţionat ca o frână în dezvoltarea literaturii, deşi nu în măsura în care s-a afirmat,
dovadă Peregrinul transilvan al lui Ion Codru-Drăguşanu. Cu slab
ecou la apariţia sa (1865), retipărirea lui de către N. Iorga cu
ortografie fonetică (1910) a însemnat descoperirea unui talent real,
reabilitat în rândul scriitorilor clasici, dovadă numeroasele ediţii
ulterioare. Cazul I. C.-Drăguşanu demonstrează că talentul adevărat n-a putut fi înăbuşit de crusta latinizantă a ortografiei. Pătrunderea ideilor junimiste însemna în primul rând acceptarea scrierii
fonetice, întrucât primul act hotărâtor al societăţii ieşene a fost
stabilirea sistemului ortografic, prin pana lui T. Maiorescu (Despre
scrierea limbii române, 1866). Triumful definitiv e pecetluit de
I. Slavici prin ziarul sibian „Tribuna” (1884–1895).
Celelalte studii se încadrează în cele două mari capitole dominate de sistemul ortografic, alcătuind micromonografii ale unor
personalităţi de seamă. Ion Breazu a reliefat astfel contribuţia unora de talia lui Pavel Vasici, Iosif Hodoş, Aurel Mureşianu, iar în Literatura Tribunei (1936), alături de Ioan Slavici, a conturat profilul scriitoricesc al lui Iuliu T. Mera, Silvestru Moldovan, Grigore Sima lui
Ioan, Ioan Pop-Reteganul, Ioan Berescu, Enea Hodoş, Virgil Oniţiu, Ioan
Russu-Şirianu şi Ioan Popovici-Bănăţeanu. Exceptând câţiva
(I. Pop-Reteganul, V. Oniţiu, I. P.-Bănăţeanu), ceilalţi erau nişte necunoscuţi despre care se scrisese abia cu prilejul morţii prin periodicele ardelene.
În aceste mici monografii, istoricul literar păşeşte alături de
istoricul culturii. Chiar dacă ultimul ocupă mai mult loc, impus de
analiza activităţii, criteriul estetic nu este uitat, căci se insistă la fiecare asupra indicelui valoric al aportului său. Investigaţia se soldează şi cu câteva restituiri, în concordanţă cu obligaţia primordială a istoricului literar de a stabili dreapta cumpănă faţă de cei nedreptăţiţi literar. În acest sens, studiul despre Pavel Vasici primează prin redescoperirea nuvelistului. Vasici a fost un polihistor, traducând şi scriind despre ştiinţă popularizată ca exerciţii prealabile
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pentru desăvârşirea sa ca scriitor, urmărind „cultivarea limbii, obiectiv principal al foilor braşovene, îndeosebi cultivarea ei cu ajutorul prozei literare”. El este antemergător printr-o seamă de acţiuni culturale, scriind literatură pentru cititoare în vederea emancipării femeilor, dar mai cu seamă adoptând ideologia preromantismului. Acesta a suferit unele adaptări la noi pe care I. Breazu le
pune în lumină: „transformarea poeziei ruinelor din lamentaţie în
poezie eroică sau coexistenţa, la acelaşi scriitor, a clasicismului sau
a raţionalismului cu preromantismul; în sfârşit, caracteristică este
persistenţa la noi a unor teme şi motive preromantice până târziu,
în a doua jumătate a secolului al XIX-lea”. Trăsătura lui dominantă
este aceea că „a fost totdeauna un luminist”. În acelaşi timp, a fost
prin excelenţă un modern, întrucât „Pavel Vasici este printre cei
dintâi care cultivă la noi anumite specii literare: poemul în proză,
schiţa, povestirea şi nuvela”. Îndeosebi remarcabilă este contribuţia lui în domeniul nuvelei, căci Ruja „e cea dintâi nuvelă ţărănească din literatura ardeleană. Ea iniţiază o specie mult cultivată dincoace de Carpaţi... Însă abia patru decenii mai târziu Ioan Slavici
va ridica nuvela ţărănească pe piedestalul artei. Vasici este şi aici
un precursor” (Studii de literatură română şi comparată, I, p. 412, 413,
424, 420).
Studiul despre Ioan Popovici-Bănăţeanu se distinge de asemeni prin examinarea globală a activităţii lui literare, începând cu
ucenicia în culegerea folclorului. Cele trei basme ale acestuia, publicate în „Tribuna”, îndeosebi Feciorul moşului şi Darul lui Christos
„pot sta alăturea... de cele mai bune basme apărute în foiletonul
«Tribunei»”. I. Breazu relevă la basmul Feciorul moşului (variantă la
Povestea porcului a lui I. Creangă) calitatea aparte a felului în care e
scrisă naraţiunea:
„Stilul ei este de o dulceaţă feminină. Subliniem această calitate a
lui Niţă Popovici, pentru că ea îi dă o siluetă aparte între scriitorii contemporani din Ardeal. El ştia să adapteze haina stilului pe corpul conţinutului. Şi calitatea este cu atât mai remarcabilă, cu cât corpurile pe
care le-a îmbrăcat au fost destul de variate, dacă ţinem seama de scurta
lui carieră literară”.

Scriind aceste basme, I. Popovici-Bănăţeanu şi-a netezit drumul spre schiţele sale, între care se distinge Din lume, cu o „pastă şi
mai groasă de coloare locală... Aici nu mai răzbate nicio urmă de

MUZEIŞTII

405

tendinţă etică. Scopul nu este decât o prezentare, cât se poate de
exactă, de oameni şi de mediu. Şi cum mediul este o cârciumă,
realismul este împins aici până la naturalism” („Dacoromania”,
VIII, p. 106, 109–110). Se pare totuşi că I. Breazu a exagerat valoarea literară a schiţelor umoristice ale lui Virgil Oniţiu, în opoziţie
cu nuvelele aceluiaşi din viaţa intelectualilor rurali: pe când în
acestea din urmă „manevrează cu biete umbre fără consistenţă”, în
schiţele sale „aduce oameni cărora ştie să le dea viaţă din câteva
linii, aduce câteva aspecte care poartă imprimată adânc pecetea
realităţii”. Verdictul final readuce totul la cumpănă dreaptă, explicând deficienţele literare prin care mediul s-a format:
„Virgil Oniţiu nu şi-a petrecut copilăria la sat, iar liceul l-a urmat în întregime în străini. El n-a putut astfel soarbe de la izvor limba
românească autentică. Cultura literară era fără îndoială de aleasă
calitate, puterea lui de observaţie şi analiză erau remarcabile, verva lui
era vie şi personală, n-avea însă mijloacele de expresie pentru a pune
în valoare aceste calităţi. Limba lui este adesea greoaie, lipsită de supleţe şi cu destul de dese construcţii străine sau improprii... Oniţiu
este un caz tipic, cum un intelectual ardelean nu putea să-şi însuşească, în acele vremuri, o limbă bună decât prin contactul cu graiul
popular” („Dacoromania”, VIII, p. 91, 95).
I. Breazu a urmărit fenomenul literar transilvănean în toată
arborescenţa lui. Împrejurarea a fost o bună pavăză împotriva egocentrismului regional, care sfârşeşte de obicei în autolatrie. Faptele
l-au dus implicit la relevarea influenţelor şi a relaţiilor dintre scriitori şi Transilvania. O seamă de studii au conturat fenomenul transilvănean în cadrul relaţiilor panromâneşti. Alături de studiul de
largă perspectivă amintit, Pătrunderea ideilor junimiste în Transilvania,
I. Breazu a studiat relaţiile unor scriitori clasici de peste Carpaţi cu
realităţile transilvănene: Vasile Alecsandri şi Andrei Bârseanu, care
aruncă o lumină asupra influenţei poetului asupra vieţii literare
transilvănene, apoi Alexandru Odobescu şi Transilvania, Ion
L. Caragiale şi Transilvania şi, răscolitor prin dramatismul său,
Duiliu Zamfirescu şi Transilvania. Îndeosebi acesta din urmă se distinge prin imparţialitate, calitate primordială în atare abordare
inter-regională. Dar cercul s-a lărgit de la sine, şi I. Breazu a detectat
şi o seamă de influenţe ale unor scriitori străini de mare prestigiu
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sau relaţiile unor transilvăneni cu ţările apusene. Strădaniile sale
cu profil comparatist s-au cristalizat în studiile Timotei Cipariu şi
Italia, Slavici şi Confuciu, Lamennais la românii din Transilvania în
1848, Turgheniev la românii din Ardeal, dar mai cu seamă în ampla
sa monografie, Michelet şi românii (1935), lucrare abordată încă din
vremea când era membru al Şcolii Române la Paris, care va avea şi
răsfrângeri folclorice.
În cercetarea literaturii transilvănene, I. Breazu s-a izbit mereu de o caracteristică a acesteia: vâna populară, seva ei folclorică
încă de la întâile dibuiri. „Apropierea de popor coincide în
Transilvania cu începuturile literaturii române moderne”. Atât că
această apropiere s-a produs în etape şi mai ales cu roade diferite.
La început, sub aura latinismului, scriitorii latinişti „nu se apropiau de ţăran pentru a-i cunoaşte patrimoniul spiritual, ci pentru
a-l ridica din mizeria morală, politică şi economică în care se găseau”. Poezia populară nu era preţuită, iar credinţele populare
erau uneori combătute. „Ion Budai-Deleanu, singurul mare poet al
acestui curent, a rămas mereu în cumpănă asupra valorii materialului poetic poporan. Simţul lui artistic îl îndemna să-l utilizeze,
dar raţionalistul din el, plin de sarcasm voltairian, îl determina să-l
ridiculizeze” (Literatura Transilvaniei, p. 8, 9). Treptat însă optica se
schimbă în favoarea poeziei populare. Tranziţia e realizată de
G. Bariţ, când în întâiul an al revistei „Foaie pentru minte, inimă şi
literatură” publică faimosul apel la culegere care colcăie de entuziasm pentru frumosul folcloric:
„Originale cum sunt, culegându-le din gura secerătoarelor, torcătoarelor şi a maicelor care-şi leagănă pruncii, adormindu-i cu horile
sale, ai putea să scrii tomuri întregi. Dar cine să adune mulţimea descântărilor ritmice, de multe ori prea ingenioase, care le strigă românul
ardelean jucând fierbinte şi fără de a căror versuire mai nici nu poate
să joace”.

I. Breazu caută să explice această deschidere mai largă a lui
Bariţ, care în fapt stă în comprehensiunea sa funciară mai cuprinzătoare decât a contemporanilor:
„De altfel, prin nevoia lui de a se comunica mereu mulţimilor,
prin lecturile lui bogate, prin contactul mai viu cu scriitorii din Principate, cu toată educaţia lui clasică, Bariţ a avut totdeauna o înţelegere
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mai largă pentru materialul popular. Totdeauna am avut impresia că
este un eretic al crezului latinist, pe care îl mărturiseşte mai mult din
convingeri politice decât literare” (ibid., p. 14).

Aplecarea spre izvorul folcloric a fost determinată de toate
evenimentele de la jumătatea secolului trecut. Întâiul a fost revoluţia
din 1848 şi deviza lui S. Bărnuţ din inegalabilul său discurs din 2/14
mai: „Ţineţi cu poporul, ca să nu rătăciţi, fiindcă poporul nu se abate
de la natură”. Dacă la început a primat sensul ei politic, în scurtă
vreme „a început să tragă în cumpănă şi în orientarea vieţii literare”, vivificată de colecţia lui V. Alecsandri, din care „Foaie pentru
minte...” reproduce chiar din anul apariţiei, precum şi de reacţia antilatinistă care s-a produs aici mai târziu. Sub înrâurirea curentului
junimist, ia naştere în Transilvania acel „realism popular” care se
dezvoltă sub tutela basmului popular. I. Breazu a pus în lumină, se
pare cel dintâi, ucenicia scriitorilor transilvăneni la şcoala basmului
popular, desfăşurată în două faze, repovestind basmul cules în
proză (Slavici) sau în poezie (Coşbuc), după care a urmat literatura
originală, nuvele (Slavici) sau balade (Coşbuc):
„Slavici şi Coşbuc au iubit basmul cu care şi-au făcut amândoi
ucenicia literară. Eroii basmelor prelucrate de unul în proză, iar de
celălalt în versuri seamănă adeseori la chip şi la vorbă cu ţăranii satelor,
dar şi personajele întâielor nuvele ale lui Slavici, flăcăii şi fetele idilelor,
eroii baladelor lui Coşbuc descind din lumea imperială, fabuloasă şi
ingenuă a eposului popular. Între acest epos şi realitatea satului este la
aceşti scriitori un schimb de valori atât de intim, încât nu mai cunoşti în
această osmoză care este partea unuia şi partea celuilalt” (ibid., p. 26).

Punctul culminant al acestei comuniuni dintre folclor şi creaţia cultă e înscris de opera lui Lucian Blaga. I. Breazu, prieten apropiat, i-a intuit de la început, în opoziţie cu titularul catedrei,
G. B.-Duică, marea noutate pe care o înscria poetul în analele literaturii române. Caracterizarea succintă este poate cea mai pătrunzătoare în esenţa creaţiei blagiene:
„O explorare nouă a filonului popular vom găsi de abia în opera lui Lucian Blaga. Şi pentru el satul este o lume de o bogăţie necuprinsă, singura temelie a unei opere literare autentice. Plenitudinea ei
nu poate fi descoperită însă «în sufletul ţăranului matur, cu zarea rătezată de nevoile vieţii, de mizeriile celor o sută de porunci ale zilei». Ea
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poate fi cuprinsă mai degrabă în sufletul copilului cu sensibilitatea
metafizică vie şi nealterată. De fapt, nu pe om îl caută Lucian Blaga în
sat — nici pe eroul mitologic al lui Coşbuc, nici pe omul în luptă al lui
Rebreanu — ci creaţiunea cu reflexe metafizice a acestuia. Cu pasiunea căutătorului de comori, el răscoleşte acest patrimoniu pentru a
descoperi în el mitul, eresul, proverbul, tot ceea ce deschide perspective spre adâncimi, spre permanenţe, tot ceea ce este mai presus de
veacuri, tot ceea ce are o structură stilistică. Descoperirile lui pot să fie
câteodată crâmpeie în care abia mai recunoşti întregul, cioburi dintr-o
amforă sfărâmată de pasul vremii. Cu pasiunea unui alchimist al
mitului, Lucian Blaga le dă rezonanţa primară, le ridică pe planul artei
majore, le dă fiorul misterului. Mai ales în dramele lui, desprinse din
momentele de criză spirituală ale sufletului nostru popular, se poate
urmări această operaţiune” (ibid., p. 30–31).

I. Breazu a urmărit mai de aproape influenţa folclorică într-o
baladă a lui Coşbuc, Crăiasa zânelor (1948), contribuţie de seamă
într-un sector atât de deficitar al istoriei literaturii române. Studiul
stabileşte asemănările şi diferenţele dintre balada lui Coşbuc şi
basmul cu acelaşi titlu din Poveşti ardeleneşti ale lui I. Pop-Reteganul.
Printr-o scăpare, I. Breazu stabileşte o cronologie greşită: „Pop-Reteganul şi-a publicat mai întâi basmul în „Familia”, nr. 34 din 21
august – 1 septembrie şi nr. 35 din 27 august – 8 sept. 1889”. (Studii
lit., IV, p. 208). În realitate, basmul Crăiasa zânelor a apărut în acelaşi an cu balada lui Coşbuc, fiind întâiul basm din partea a II-a,
apărută la Braşov în 1888. Coşbuc şi-a publicat balada în
„Tribuna” din 9/21 oct. 1888, probabil după apariţia volumului lui
I. Pop-Reteganul. Din corespondenţa publicată a acestuia nu se
poate stabili cu exactitate în ce lună i-au apărut cele 5 volume. O
scrisoare din august 1888 a lui J.-Urban Jarník confirmă primirea
unui „volum interesant” al lui I. P.-Reteganul, iar a doua din 28
sept. 1888 aminteşte ca primite „opurile preţioase ale D-tale”, între
care se poate bănui că au fost şi Poveşti ardeleneşti. O scrisoare din 7
dec. 1888 a unui prieten din Năsăud îl înştiinţează pe autor că i-a
vândut cele 10 exemplare trimise, iar V. Alecsandri, în scrisoarea
de la Paris din 28 dec. 1888, îi mulţumea pentru Poveşti ardeleneşti
pe care „le-am citit cu multă plăcere” (Limbă şi lit., IV (1960), p. 316,
321–324). I. Breazu opina că amândoi au avut o sursă comună —
acel „păcurar” din Năsăud —, dar pare mai probabilă filiaţia de la

MUZEIŞTII

409

basmul din colecţia Pop-Reteganul la balada lui Coşbuc, cum
indică şi titlul comun, în ciuda unor diferenţieri de amănunt, izvorâte din necesităţile prelucrării poetice, care au pricinuit, în primul
rând, simplificarea schemei epice.
Lucrând la întretăierea celor două discipline, I. Breazu a
devenit şi cercetător al folclorului, dând la iveală câteva studii de
primă mână pentru istoria folcloristicii. Cea mai veche contribuţie
e Jules Michelet şi folclorul românesc (1933), în care se arată bine
orientat în evoluţia folcloristicii europene. Studiul relevă părerile
elogioase despre folclorul românesc exprimate în Légendes démocratiques du Nord (1854), cu cunoscuta sa rezervă despre resemnarea
ciobanului mioritic. Michelet a retradus câteva balade din colecţia
Alecsandri publicate în „Bucovina”, alături de Zburătorul lui
Heliade-Rădulescu.
Cercetările de istorie literară au conturat rolul preponderent
al lui G. Bariţ în deşteptarea interesului pentru folclor. Studiul său,
Gheorghe Bariţ şi patrimoniul popular (1956), pune în lumină în chip
exhaustiv importanţa epocală a acestuia în studierea culturii
populare în toată amploarea ei, împreună cu felul neaşteptat de
modern în care îi preconiza cercetarea. Bariţ se constituie cap de
serie şi în acest domeniu, dezvăluind ce largă comprehensiune
zăcea în spiritul său de cuprindere enciclopedică. Celălalt studiu,
Ioan Pop Reteganul — Centenarul naşterii lui, relevă meritele celui
socotit de unii a fi cel mai însemnat folclorist al Transilvaniei. Evocarea se menţine în tonul encomiastic adecvat prilejului. După
conturarea medalionului festiv, I. Breazu scoase în lumină contribuţia dominantă în domeniul folclorului:
„După Ispirescu, Reteganul este cel mai harnic culegător de
basme de la noi. Spre deosebire de tipograful bucureştean, dascălul
ardelean păstrează însă basmelor lui o culoare mai ţărănească, atât în
cuprinsul, cât şi în expresia lor”.

Profesorul clujean nu cade în greşeala atâtora care mai socotesc basmele lui Pop-Reteganul ca fiind integral autentice. Cum se
ştie, acesta nu s-a folosit de ajutorul stenografiei, ca atare autenticitatea se reduce cel mult la schema epică. I. Breazu pune în justa
lumină contribuţia culegătorului:
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„Cu siguranţă că în aceste basme Reteganul pune mult din
stilul lui, din felul lui de a povesti. Numai aşa ne putem explica relativa unitate de ton a acestor basme, care — dacă sunt populare şi
ţărăneşti — sunt într-o măsură însemnată şi ale lui Reteganul. Ele sunt
populare şi ţărăneşti pentru că cel care le reproduce nu vrea să fie
decât ţăran. Aceasta era un ideal pentru el. Şi a reuşit în mare parte
să-l realizeze” (Studii de lit. rom. şi comp., I, p. 533).

Totuşi, lectura paralelă a basmelor sale cu a celor înregistrate
mecanic arată că Pop-Reteganul se distanţează vizibil de povestitorii populari nu numai pe plan stilistic, dar şi ca atmosferă, intruziunile de cărturar sătesc ieşind mereu la iveală chiar când îşi dă
osteneala să oglindească realităţile rurale. Dezideratul formulat la
sfârşitul studiului comemorativ „pentru transformarea în muzeu a
casei lui de la Reteag” s-a împlinit întocmai, poate şi ca urmare a
acestei propuneri.
I. Breazu a realizat şi o incizie mai adâncă în istoria folcloristicii româneşti. În cadrul seminarului de istoria literaturii transilvănene, el a elaborat cu concursul studenţilor în anul şcolar
1944/45 Folclorul revistelor „Familia” şi „Şezătoarea” (1945), o bibliografie riguros alcătuită, care se oferă model. Ampla introducere — 44 de pagini — scrisă de I. Breazu e în fapt o schiţă a istoriei folcloristicii transilvănene din secolul trecut. Sunt expuse parcimonios etapele străbătute de la Şcoala Ardeleană până la Iosif
Vulcan. Alături de ideile diriguitoare sunt relevate contribuţiile
revistelor şi ziarelor transilvănene, care conţin un material folcloric
imens, deţinând primatul în cadrul periodicelor româneşti. Studiul
pune în lumină dificultăţile care au stat în calea autenticului până
la izbânda sa finală din deceniul al optulea din secolul trecut, materializat în coloanele „Familiei”. Studiul lui I. Breazu, alături de
capitolul introductiv al cursului lui D. Caracostea din 1932/1933,
Balada poporană română, alcătuiesc cele mai temeinice lucrări sintetice din domeniul istoriei folcloristicii româneşti. Lucrarea elaborată de I. Breazu şi studenţii săi a servit de imbold şi de model
bibliografiilor ulterioare asupra folclorului din „Tribuna” (D. Pop
şi G. Vrabie) şi „Foaia Poporului” din Sibiu (O. Papadima), oferind
capitole încheiate pentru includerea lor în Bibliografia generală a
etnografiei şi folclorului românesc (vol. I, 1968).
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Cercetările sale de literatură transilvăneană au mai prilejuit
şi elaborarea unui studiu la interferenţa istoriei literare cu folcloristica. Versuri populare în manuscrise ardelene vechi (1939) conţin în
fapt creaţii cărturăreşti devenite populare: cântece de stea, dar mai
cu seamă versuri la mort, atât de răspândite în Transilvania.
I. Breazu semnalează variante mai apropiate sau mai îndepărtate
publicate anterior, prin care studiul capătă o ţinută ştiinţifică aleasă. Aceste producţii semiculte atestă influenţa versului popular, pe
alocuri copiştii lăsându-se furaţi de textele orale pe care le strecoară. Ele demonstrează încă o dată obârşia cultă, prin slujitorii bisericii, a cântecelor de stea care s-au sprijinit în răspândirea lor şi pe
aceste versuri fixate în manuscrisele secolelor al XVIII-lea-al
XIX-lea. Într-o notă, el relevă caracterul neştiinţific al ediţiei din
1927 a colecţiei lui N. Pauleti, publicată de Al. Lupeanu, care şi-a
îngăduit şi unele intervenţii în text şi propune o viitoare „ediţie
critică completă”. Dezideratul va fi realizat abia în 1962 de prietenul său, I. Muşlea.
Pe I. Breazu l-a ispitit şi elaborarea unor studii despre folclorul românesc. Odată, a adus discuţia despre Brumărelul, asupra
căruia voia să scrie o monografie, foarte probabil impresionat de
transparenţa metaforei referitoare la impactul abisal iubire-moarte,
care l-ar fi încântat nespus pe L. Blaga. I. Muşlea mai aminteşte şi
de intenţia lui I. Breazu de a elabora un studiu şi despre balada
transilvăneană Cicoarea, atestată numai în sudul provinciei. Boala
care şi-a arătat colţii de timpuriu, apoi moartea prematură au zădărnicit şi aceste proiecte, alături de celelalte care trebuiau să încununeze o viaţă atât de curată şi de laborioasă.
(Efigii, Bucureşti, Cartea Românească, 1987,
p. 189–201)

ION VLAD

ION BREAZU. ÎNTRE DISCIPLINA ISTORIEI
LITERARE ŞI ENTUZIASMUL CRITICII

1. În Clujul universitar de după Unire. În volumul consacrat
„oamenilor din Ardeal”1, Radu Brateş evocă personalitatea profesorului Ion Breazu, istoricul literar format sub auspiciile lui
G. Bogdan-Duică şi criticul cuprins de entuziasmul apariţiei unei
literaturi româneşti tinere în Ardealul abia reîntregit. Aparţinând
unei generaţii de tineri intelectuali invitaţi de apelul patetic al lui
Vasile Pârvan să studieze în nou creata universitate a Daciei Superioare, Ion Breazu (1901–1958) retrăieşte momentul, fără îndoială
emoţionant, al uceniciei sale universitare:
„În toamna anului 1920 veneam la Cluj, absolvent al unuia din
numeroasele licee româneşti proaspete ale Ardealului, cu gândul de a
mă înscrie la Facultatea de Litere. Aduceam cu mine o mare iubire
pentru literatura românească, pe care o cunoşteam mai mult din bogate lecturi particulare, decât din ce mi-au dat profesorii, copleşiţi sărmanii de povara vremilor prin care trecusem”2.

Nu e defel greu să ne imaginăm impactul primelor cursuri de
literatură română. Oficia, atunci, G. Bogdan-Duică şi primul curs
(Lecţia de deschidere) îi aparţinea viitorului său profesor. Interesul
pentru pătrunderea ideilor junimiste, rolul şi ecourile „Tribunei”
din Sibiu (1884), operele comentate de G. Bogdan-Duică din
1 Radu Brateş, Oameni din Ardeal, Bucureşti, Editura Minerva, 1973 („Ion
Breazu şi literatura Transilvaniei”).
2 Ion Breazu, G. Bogdan-Duică, critic şi istoric literar, în vol. Literatura
Transilvaniei, Editura Casa Şcoalelor, 1944, p. 218.
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Hippolyte Taine, Lessing, Lev Tolstoi, Björnson, Hebbel, traducerile din Brandes (!) etc. deschid studentului aflat la începutul
unei cariere, edificate treptat şi cu uriaşe eforturi, orizonturile studiului istoric şi comparat al literaturii.
E interesant să observăm cum se cristalizează deciziile lui Ion
Breazu şi teritoriul preeminent al cercetărilor de mai târziu. Mai
întâi este evident că profesorul său urma directivele „Junimii” şi,
bineînţeles, ale lui T. Maiorescu, în sfera acelui realism popular teoretizat mai târziu de Ion Breazu în demersul său menit să definească
coordonatele estetice şi literare ale literaturii Transilvaniei. În al doilea rând, invocarea conceptelor taine-iste, recursul la ideologia literară a danezului G. Brandes, pregătesc constituenţii directivei „regionaliste”, ai metodei cercetării regionale. Determinismul istoric, social şi „geografia” culturală, într-o accepţiune suplă şi desprinsă de
toate criteriile lui Hippolyte Taine, legitimează studiul istoric şi critic (dublat, aşadar, de precepte valorizante) al literaturii române din
Ardeal, literatură văzută în devenirea ei istorică, prezidată de principii înscrise mai târziu într-un sistem de norme, — codificare a
unor dominante generate de condiţia istorică a provinciei aflate în
regimul Imperiului austro-ungar şi în acela al permanentei invocări
a statutului românilor de până la Unirea din 1918.
Anii formaţiei lui Ion Breazu coincid — aşa cum o va demonstra ceva mai târziu unul dintre cei mai statornici prieteni ai lui
Ion Breazu: criticul şi animatorul revistei „Gând românesc”, Ion
Chinezu — cu primele semne de afirmare a unei literaturi în perfectă consonanţă cu literatura de dincolo de Carpaţi. Fără complexe
(istoria literaturii române, unitară în geneza şi procesele sale interne,
justifică situarea Transilvaniei ca matrice a unei mari literaturi),
perioada de după Unire nu mai admite concesiile de ordin strict
artistic, iar apariţia lui Liviu Rebreanu, Pavel Dan, în proză, şi
Lucian Blaga, în poezie, legitimează alte criterii de abordare, epurând factori extraliterari şi promovând, în deplină cunoştinţă de
cauză, o critică literară exigentă şi perfect informată. Ion Breazu este
încă de la începutul carierei sale şi un critic literar. Nu e de mirare că
un savant precum Sextil Puşcariu, el însuşi comentator şi interpret
al creaţiei blagiene aflate sub debutul ei, va saluta intervenţia unui
reprezentant al generaţiei de intelectuali ardeleni formaţi în anii
următori Unirii. Seria de cronici consacrată poeziei şi dramaturgiei
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lui Lucian Blaga constituie — alături de intensa şi avertizata contribuţie a lui Ion Chinezu — una dintre cele mai exemplare interpretări ale operei scriitorului atât de controversat la începutul carierei
sale literare şi filosofice (poate că Transilvania este provincia cea
mai rezervată, într-o anume etapă, faţă de opera poetului).
2. „Aceşti prieteni pe care îi onorezi cu titlul de «generaţia
tânără» au mult entuziasm nobil în sufletul lor şi multă dragoste
pentru Ardeal”. E un pasaj dintr-o scrisoare — printre primele —
adresată de Ion Breazu lui Lucian Blaga. Suntem în toamna anului
1926, şi conştiinţa că se formează o autentică generaţie de viitori
cărturari (filologi, istorici, filosofi, sociologi etc.) este inflexibil argumentată de Ion Breazu, deşi spectacolul Clujului postbelic nu e
totdeauna încurajator pentru entuziasmul în ineluctabilă scădere
al viitorului istoric şi critic literar. Numele unor intelectuali tineri,
intratabili atunci când este vorba de compromisuri făcute în numele unor considerente politice sau de grup, este adesea pomenit
de Ion Breazu sau de Ion Chinezu: Olimpiu Boitoş, Aurel Buteanu,
Teofil Bugnariu stau alături de acela al unor universitari de incontestabil prestigiu ca Vasile Bogrea, Ştefan Bezdechi, S. Puşcariu,
Victor Papilian etc. Una dintre cele mai tulburătoare prietenii se
întemeiază acum, în anii uceniciei universitare: e vorba de relaţiile
dintre Ion Breazu şi David Prodan, istoricul de o probitate şi demnitate intelectuală absolut exemplare. Sunt în Memoriile lui David
Prodan mărturii pentru pilduitoarea prietenie dintre doi intelectuali veniţi la studii din aceeaşi zonă geografică a Transilvaniei,
copii de ţărani înzestraţi cu vocaţia studiului şi a efortului laborios,
încăpăţânat, refuzându-şi cabotinismul altora şi megalomania
unor exemple intrate, fatal, în uitarea întemeiată a Timpului.
„Noi, arhiviştii, nu toţi veneam de la istorie — notează David
Prodan în Memorii —; veneam unii şi de la alte specialităţi. S-au nimerit însă unii printre noi şi de mare calitate. Numesc înaintea tuturor pe
Ion Breazu, de prietenia şi spiritul căruia am beneficiat mulţi ani în şir.
Venea de la literatură, dar cu o cultură şi un gust pentru artă din cele
mai înalte. Prietenia care ne-a legat apoi o viaţă a devenit astfel pentru mine
şi o veşnică şcoală”3.
3

David Prodan, Memorii, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1993, p. 45.
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Ediţia din 1984 a extraordinarei lucrări a academicianului
David Prodan, Supplex Libellus Valachorum, este dedicată „Memoriei prietenilor mei Ion Breazu şi Ion Chinezu”4, iar însemnările
din cronologia adesea frântă a cărţii de memorii a lui David
Prodan adaugă la această Laudă a prieteniei:
„Cu Breazu am fost mereu împreună, n-am simţit nevoia corespondenţei. Deşi de nimeni n-am fost mai apropiat, de la nimeni n-am
învăţat mai mult ca de la el”5.

În spaţiul acestei prietenii: Ion Breazu, Ion Chinezu, Pavel
Dan, Vasile Băncilă6 realizăm, cel puţin prin intermediul cărţilor şi
al memorialisticii, discrete, sincere, patetice uneori, liniile unui climat spiritual din când în când atins de atmosfera provincioasă, de
localismul suficient şi de orgoliile şi vanităţile unor false valori ardelene.
Important e, însă, că în regimul legăturilor statuate, prietenia
se clădeşte în virtutea unor norme venite din etosul acestui teritoriu, unde literatura, începând cu I. Budai-Deleanu şi continuând cu
Ioan Slavici, Ion Agârbiceanu, Liviu Rebreanu sau Pavel Dan, cu
Lucian Blaga, Octavian Goga sau Aron Cotruş, celebrează norme
etice ferme, adevărul relaţiilor interumane, realismul şi profunzimea ideilor, spiritul misionar şi o finalitate artistică inseparabilă de
marile probleme ale vieţii. Sunt explicabile, astfel, reacţiile tânărului Ion Breazu din corespondenţa sa cu Blaga, un dialog al confesiunilor şi al credinţei inebranlabile în valorile culturii. „Conspiraţia” împotriva poeziei şi, mai cu seamă, a teatrului lui Blaga produce revolta şi indignarea interlocutorului rămas la Cluj:
„Cu toate că cunosc puţin culisele lumii noastre scriitoriceşti —
observă Ion Breazu în scrisoarea expediată de la Şcoala Română din
Fontenay-aux-Roses —, îmi pare că nu greşesc când afirm că numai
acţiunea personală — care se manifestă mai adesea în ataşare la o clică
— poate face zgomot în jurul numelui tău”7.
Idem, Supplex Libellus Valachorum. Ediţie nouă cu adăugiri şi precizări,
Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1984.
5 Idem, Memorii, p. 96.
6 Ibid., p. 97.
7 DAm, p. 47.
4
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Diagrama nu pare defel încurajatoare în alte însemnări epistolare. „Criza literară din ţară n-a fost niciodată atât de acută ca
acum”8, notează în septembrie 1931; „mor sufleteşte”, se confesează în acelaşi an epistolierul clujean9. Apoi, în anul imediat
următor (1932), dezamăgirea este extinsă la climatul provincial al
burgului transilvănean: „Am impresia, mai mult decât oricând, că
mucezim aici, în Clujul acesta. Criza l-a provincializat şi mai
mult”10, pentru ca — în anul 1934 — să denunţe îngustimea unor
raporturi şi existenţa larvară a unor intelectuali care au ajuns la
faza demitizării şi demistificării, în consecinţă, a unor iluzii — se
vede — spulberate: „Încolo — noi ne târâm într-o existenţă măruntă, plină de amărăciunile vieţii private şi publice”11.
Omul acesta, înzestrat cu o discreţie sufletească rară, cu o
decenţă a demersurilor şi cu o exactă estimare a propriilor sale
calităţi, ştie, în schimb, să recunoască valoarea lui D. Popovici, în
pofida eşecului său în competiţia cu elevul lui D. Caracostea12,
neuitând să preţuiască directiva istorico-literară şi comparatistă a
profesorului său G. Bogdan-Duică şi, mai cu seamă, să fie solidar
cu adevăraţii intelectuali ai Transilvaniei deceniilor trei şi patru.
Dacă Ion Chinezu are meritul de a fi protejat începutul carierei,
atât de scurte şi atât de tragic întrerupte, a lui Pavel Dan (pregătind, de altminteri, ediţia Urcan Bătrânul din 1938 şi, ulterior, cea
din 1944), la rândul său, Ion Breazu corespondează cu prozatorul
aflat la Viena în ultimele luni de viaţă. Niciodată confesiunea unui
scriitor nu mi s-a părut mai tragică şi mai copleşitoare ca aceea a
lui Pavel Dan dintr-o scrisoare expediată din Viena în 1937, anul
morţii autorului lui Urcan Bătrânul:
„Dar m-a cuprins o jale şi un amar pentru toată pustiita mea
tinereţe, de-mi vine să intru în pământ. Doamne, dacă n-ar fi fost
copilul acela! Dar eu am trăit o viaţă atât de amară şi de chinuită că
mă îngrozesc numai la gândul că ar trebui s-o reînceapă altcineva de
la început. La urma urmei, cum mi-o fi scrisa”13.
Ibid., p. 167.
Ibid., p. 131.
10 Ibid, p. 182.
11 Ibid., 197.
12 Radu Brateş, Oameni din Ardeal, p. 142 şi passim.
13 Pavel Dan, Jurnal, Cluj, Editura Dacia, 1974, p. 186.
8
9
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Generozitatea lui Ion Breazu este, şi în acest caz, impresionantă, trimiţându-i scriitorului bolnav cărţile cerute şi încurajându-l în concursul organizat de România nouă. Cum se ştie, Pavel
Dan a obţinut premiul pentru fragmentul de roman Iobagii şi, graţie banilor primiţi, s-a internat într-un spital vienez, cu speranţa
unei iluzorii vindecări...
În schiţa istorică produsă de Ion Breazu, Literatura românească
contemporană a Transilvaniei (1934), Pavel Dan este considerat, în ordinea formării unei generaţii tinere: „Cel mai de seamă dintre prozatorii acestei generaţii — şi poate talentul ei cel mai original”; realismul conjugat cu viziunea fantastică, de extracţie folclorică izbutesc — observă Ion Breazu — „să învăluie aceste două elemente
într-o atmosferă tragică, în care moartea şi forţele supranaturale
înlănţuie cu puterea unei obsesii”14. Solidaritatea generaţiei este remarcabilă prin consecvenţa şi constanţa atitudinii. Privilegiul acestei
generaţii de intelectuali ardeleni este rectitudinea opiniilor şi opţiunilor, ideologia literară urmată, receptivitatea pentru o literatură
nouă, deschisă orizonturilor şi, în consecinţă, orientărilor noi din
literatura europeană în special. Ion Chinezu, criticul şi directorul de
opinii al „Gândului românesc”, este o personalitate caracterizată
prin sobrietate, cultură, rafinament şi „un simţ sigur al nuanţelor şi
al valorilor permanente” în judecata formulată de Ion Breazu15.
Sextil Puşcariu îşi va edifica echipa Muzeului Limbii Române
pe activitatea unor studioşi precum Ion Breazu, Ion Chinezu, Leca
Morariu, N. Georgescu-Tistu, Sever Pop, I. Muşlea, Ştefan Paşca,
„muzeişti devotaţi”, cum îi consideră întemeietorul acestei instituţii prestigioase şi iniţiatorul unui periodic în totul valoros prin
contribuţiile produse în sfera lingvisticii şi a literaturii16. Despre
Ion Breazu, bursier la Şcoala română de la Fontenay-aux-Roses,
Sextil Puşcariu se va pronunţa în mod elogios17, pentru ca mai
târziu să se angajeze în ipostaza de „avocat” al literaturii dramatice a lui Lucian Blaga, precum Ion Breazu.
Ion Breazu, Literatura Transilvaniei, p. 358.
Ibid., p. 362.
16 Puşcariu 1978, p. 543.
17 Puşcariu 1968, p. 229.
14
15
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3. Ideologie literară. Istoria literaturii şi tentaţia comparatismului.
Cum se ştie, Ion Breazu a fost elevul lui G. Bogdan-Duică; un text
semnificativ pentru atitudinea discipolului este discursul comemorativ rostit de Ion Breazu în Aula Magna a Universităţii clujene la
16 decembrie 1934. Circumstanţele speciale au făcut posibilă evocarea profesorului clujean, dispărut fulgerător în septembrie a aceluiaşi an. Vocea vorbitorului nu e scutită de patetismul momentului, asociind amintiri personale, o anume etapă privilegiată din
cariera lui G. Bogdan-Duică, titularul Catedrei de literatură română de la Facultatea de Litere de după 1918 („Şi am avut norocul —
aminteşte Ion Breazu — să-i fiu elev în cea mai frumoasă epocă a
activităţii lui”18). Incontestabil, Ion Breazu s-a format la lecţiile lui
G. Bogdan-Duică închinate reprezentanţilor Şcolii Ardelene, Junimismului maiorescian, urmărindu-i, în acelaşi timp, cu admiraţie
apariţiile editoriale consacrate lui George Lazăr, lui Simion
Bărnuţiu, sau articolele despre Octavian Goga, Mihail Sadoveanu,
recenziile publicate de profesorul său în revista lui Ion Clopoţel,
„Societatea de mâine”. Admiraţia, rememorată în discursul rostit
în acel decembrie 1934, înseamnă de fapt elogierea dascălului,
„acea miraculoasă acumulare de cunoştinţe, de amintiri şi pasiuni,
din care a curs opera, cum izvorul curge din munte”19. Ar fi de
subliniat trecerea în revistă a activităţii profesorului, istoric literar
de recunoscută rigoare şi împătimit interpret, pasionat şi adesea
nedrept comentator al unor creaţii literare. Opţiunile categorice ale
lui G. Bogdan-Duică sunt în mod firesc reamintite; în schimb,
temperamentul şi intoleranţa unor puncte de vedere sunt abia
sugerate în discurs.
Nu era momentul unei analize mai docte, desigur; avem să
recunoaştem însă că Ion Breazu preţuieşte o operă, dincolo de
erorile de judecată ale magistrului său, pentru că — aşa cum vom
vedea în dialogul epistolar Ion Breazu — Lucian Blaga, unde cel
de-al doilea este adesea victima incomprehensiunii profesorului
clujean şi îşi permite să scrie în termeni extrem de duri despre
G. Bogdan-Duică, Ion Breazu sugerează un anume regret pentru
incapacitatea — azi rizibilă şi ridicolă — a istoricului literar de a se
18
19

Ion Breazu, Literatura Transilvaniei, p. 219.
Ibid., p. 219–220.
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apropia de literatura veacului XX. I-a revenit lui D. Popovici obligaţia de a examina în termenii proprii ideologiei literare şi ai conceptelor care guvernează diversele direcţii din istoria literaturii
contribuţia lui G. Bogdan-Duică în cercetarea literară românească
şi, în special, în crearea la Cluj a unei şcoli consacrate studiului
literaturii. Apărut mai întâi în „Dacoromania” IX (1938) şi inclus în
sumarul volumului de studii Cercetări de literatură română (Sibiu,
„Cartea Românească din Cluj”, 1944, p. 215–260), studiul Evoluţia
concepţiei literare a lui G. Bogdan-Duică este o autentică sinteză de
natură să pună în lumină geneza directivei literare profesate de
predecesorul lui D. Popovici, sursele conceptuale, modelele, direcţiile şi orizonturile estetice adoptate de fostul profesor braşovean.
Format în climatul salutar al „Junimii”, pledând pentru ideile
Junimismului în disputele provocate în Transilvania de activismul
junimist, D. Popovici subliniază un precept devenit ulterior valabil
pentru elevii lui G. Bogdan-Duică: integrarea literaturii ardelene
„mişcării literare de peste Carpaţi”20. Excelent cunoscător al Luminilor, D. Popovici descoperă modelele cele mai semnificative pentru
formaţia profesorului G. Bogdan-Duică. E vorba mai întâi de gustul
pentru Clasicism şi pentru disciplina Luminilor: Marmontel, abatele
Batteux şi Lessing. Ultimul este obiect de studiu precum fusese
pentru T. Maiorescu, personalitatea cea mai influentă în rândurile
intelectualităţii ardelene şi în special în acelea ale scriitorilor
grupaţi în jurul „Tribunei” (1884).
D. Popovici descoperă sursele conceptuale urmate de
G. Bogdan-Duică. Pozitivismul şi spiritul raţionalist ale istoriei
literare se regăsesc în lecturile din Hippolyte Taine şi, poate, mai
ales din Georg Brandes. Sau, cum precizează D. Popovici:
„Invitând pe scriitorii români din Ardeal să cunoască istoria
artei şi a «curentelor literare», Bogdan-Duică le înfăţişa nu numai pe
Taine, ci pe Taine flancat de Brandes” (s.n. I.V.)21.

Asocierea celor doi istorici şi teoreticieni ai literaturilor (engleză, franceză, germană) se legitimează prin statuarea recursului
la istorie şi la determinismul produs de mediu, rasă, psihologie
socială şi geografie literară. Dacă factorii extrinseci decid sau influ20
21

D. Popovici, p. 222.
Ibid., p. 229.
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enţează „fizionomia literaturii” e tot atât de important ca, în limitele neopozitivismului cercetătorilor, să intervină factorii determinanţi pentru psihologia scriitorilor. D. Popovici reţine influenţa lui
Wilhelm Scherer, preţuit de G. Bogdan-Duică, în timp ce formaţia
sa hegeliană sugerează disocierea operei de creatorul ei, în virtutea
metodelor de cercetare: empirică pentru primul termen şi metafizică pentru cel de-al doilea22. Personalitate bivalentă, Duică este —
în interpretarea lui D. Popovici — sortit conflictului ineluctabil
dintre elementele de sorginte taine-istă şi idealismul estetic formulat — nu fără oscilări, cred, de T. Maiorescu.
La apariţia uneia dintre cele mai importante contribuţii de
literatură comparată, Ion Breazu ţine să-şi exprime recunoştinţa
faţă de profesorul său şi menţionează astfel în Prefaţă: „Cel dintâi
îndemn pentru această lucrare mi-a venit de la regretatul
G. Bogdan-Duică, profesorul meu mult iubit, îndrumătorul meu
spre cercetările de istorie literară”23. Lectura scrisorilor trimise lui
Lucian Blaga ar putea da, la un moment dat, impresia de duplicitate; Ion Breazu recunoaşte, nu fără regrete, reacţiile derutante şi
adesea imprevizibile ale lui G. Bogdan-Duică, impermeabil la evoluţia poeziei şi prozei de după 1920, negând sau refuzând pur şi
simplu să examineze receptiv creaţia unor mari poeţi precum
Lucian Blaga sau creaţia dramaturgică a aceluiaşi scriitor. Blaga îşi
îngăduie să fie extrem de dur în aprecieri, în timp ce interlocutorul
său încearcă să atenueze neînţelegerile:
„Părerea mea este că spiritul excesiv de ştiinţific în care a crescut
Moşu’ — propune Ion Breazu ca justificare — îl împiedică de a simţi şi
de a înţelege teatrul nou, cu toată larga sa receptivitate sufletească”24.

Ion Breazu se afla atunci la Şcoala Română de la Fontenayaux-Roses (1927). Diagrama regretelor şi — treptat — a resentimentelor împărtăşite (fireşte, refuzând vehemenţa şi chiar vulgaritatea unor epitete folosite în scrisorile sale de Lucian Blaga) se
nuanţează. Greşelile comise de G. Bogdan-Duică par a se multiIbid., p. 242.
Ion Breazu, Michelet şi românii, Studiu de literatură comparată, Cluj,
Tipografia „Cartea Românească”, 1935.
24 DAm, p. 42.
22
23
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plica şi Ion Breazu îi comunică lui Blaga: „... A mai făcut de altfel şi
alte greşeli în timpul din urmă. Pe unele le iert pentru că le explic,
pentru altele sunt dureros impresionat”25 (s.n. I.V.). Dacă mai adăugăm la toate acestea şi cursul despre poezia blagiană (opţiune menită — scrie Ion Breazu — să-l zdrobească pe poet: „pentru a te
zdrobi”26), un curs unde, notează dureros impresionat Ion Breazu,
s-au rostit „adevărate prostii”, atunci accentele se acutizează la cei
doi epistolieri: „Am rămas dezolat de orizontul lui îngust şi de
patima de bătrân rău”, încheie Ion Breazu o scrisoare din 193327. În
Note de jurnal, Paris 1927–1928, Sibiu 1945, Ion Breazu oferă amănunte, rememorând impresiile sale despre zilele petrecute cu Blaga
la Paris. Dispreţul categoric al lui Blaga pentru G. Bogdan-Duică
este primit nu fără rezerve, deşi Ion Breazu pare de-a dreptul paralizat şi fascinat de prezenţa poetului. Istoricul literar, credincios
totuşi dascălului său, îşi notează: „În genere, găsesc că L.B. este
cam nedrept cu profesorul meu de literatură”28. Dincolo de reproşuri şi de irepresibile regrete, Ion Breazu păstrează o decentă
stimă fostului său profesor, părându-mi superior ca ţinută intelectuală poetului „ultragiat”. Anticipând, Lucian Blaga l-a utilizat pe
Ion Breazu cu relative sentimente de prietenie — şi scrisorile sugerează un sentiment amestecat de amiciţie interesată din partea
filosofului şi poetului.
4. Conceptele istoriei literare. Directivele metodologice. În Introducere la Istoria literaturii engleze, Hippolyte Taine formulase criteriile cercetării şi ale unei perspective sociologice în ultimă analiză. Printre acestea, mediul funcţionează ca termen determinant şi
modelator — cum prea bine se ştie —, în timp ce rasa, remarcă
René Wellek în Istoria criticii literare moderne, nu are nimic de a face
cu „un misterios factor biologic”. Taine pregătea, în fond, apariţia
unor studii unde dominantele timpului şi ale spaţiului, ale geografiei culturale şi spirituale („Volksgeist/Zeitgeist”) reprezintă (termenii germani sunt elocvenţi) mai degrabă interferenţele de ordin
naţional, de specific al unui popor sau al unei comunităţi situate
Ibid., p. 48.
Ibid., p. 184.
27 Ibid., p. 184.
28 Ibid., p. 202.
25
26
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într-un spaţiu distinct. Ar fi de văzut aici dacă atenţia conferită
categoriilor specifice, care dau identitate şi individualitate, nu înseamnă decât reafirmarea că sunt, în fond, importante şi active în
configurarea personalităţii unei literaturi naţionale. Elementele de
bază se găsesc — până la urmă — în preceptele hegeliene, spiritul
epocii (Zeitgeist) conjugându-se cu rolul educativ (Nietzsche) al
„filologiei” (paideia), aşa cum glosează filosoful german29.
Pentru cariera lui Ion Breazu şi a generaţiei sale de filologi
formată la şcoala istorică a lui G. Bogdan-Duică, un rol important
îl are contribuţia danezului Georg Brandes. Cercetătorul atât de
uitat azi se situa pe poziţia, înrudită de fapt cu aceea a lui Wilhelm
Dilthey, atunci când în Prefaţa la Principalele curente literare din
secolul al XIX-lea (1871–1890) vorbea despre istoria literaturii ca
disciplină a sufletului omenesc, sau, cum afirmă el însuşi, „... am
intenţia să redau o schiţă a psihologiei din prima jumătate a secolului al nouăsprezecelea, studiind anumite grupuri importante şi
anumite curente ale literaturii europene”30. Pe de altă parte, aceeaşi lucrare debutează sub semnul unei afirmaţii proclamate foarte
exact: literatura este — pentru G. Brandes — „întreaga istorie a
concepţiilor şi sentimentelor sale” [ale unui popor]31, de unde, evident, şi opţiunea lui G. Bogdan-Duică, iar, ulterior, a lui Ion
Breazu, pentru un studiu menit să pună în lumină şi să dea socoteală despre trăsăturile inconfundabile şi specifice (în plan cultural
şi literar) ale unui popor. Introducerea la Principalele curente literare
din secolul al XIX-lea este formularea unei metodologii riguroase şi
ferm edificate pe principii hegeliene, cum spuneam, dar „mişcarea” istorică e văzută precum un scenariu de un intens dramatism
amintind de construcţii vaste şi de sinteze unde surprindem o
dimensiune epică (G. Călinescu vorbea în Istoria literară ca ştiinţă
inefabilă şi sinteza epică despre ritmul balzacian al unei istorii literare). Pentru G. Brandes, e vorba de „o mişcare istorică posedând
întru totul caracterul şi forma unei drame”32,.
29 René Wellek, Istoria criticii literare moderne 1750–1950, Bucureşti, Editura
Univers, 1979 (sunt observaţii făcute în vol. IV, p. 28–29).
30 Ibid., p. 332 şi 365.
31 Georg Brandes, Principalele curente literare din secolul al XIX-lea,
Bucureşti, Editura Univers, 1978, p. 5.
32 Ibid., p. 6.
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Aşa se face că evenimentul istoric deţine un loc prioritar.
Romantismul literaturilor franceză, germană, engleză şi ecoul unor
mişcări vaste decid, în cazul elevului lui G. Bogdan-Duică, studierea unui moment esenţial în istoria politică şi doctrinară a românilor: Revoluţia din 1848. Să nu uităm că istoriografia literară se
găseşte, în a doua jumătate a secolului trecut, în plină afirmare şi
metodele preconizate se îmbogăţesc, abandonând treptat pozitivismul simplificator şi determinismul mecanic. Istoria literară devine,
pe măsură ce evoluează conceptual, o istorie critică a literaturii,
asumându-şi preceptele valorizatoare ale criticii literare în plină
expansiune şi în creştere de autoritate (Sainte-Beuve).
Autoritatea unui Gustave Lanson pune în discuţie instrumentele şi criteriile istoriei literaturii, disciplină situată de cercetătorul francez între impresionism şi dogmatism, în raporturi echilibrate şi de natură să fixeze cercetarea în teritoriul mai larg al istoriei civilizaţiei33. Interesant de observat că Lanson include factori
precum emoţia, efectul produs de operă şi, mai ales, analiza estetică a structurilor literare. Fireşte, era logic să nu fie ignorate elementele tradiţionale ale istoriei literare: biografia, documentul pus
în pagină, având să lumineze dimensiunea estetică, receptarea şi
difuziunea creaţiilor etc. Sunt termeni unde se situează demersul
lui Ion Breazu de la începutul carierei sale de cercetător, îndrumat
de profesorul său şi de exemplul lucrărilor acestuia. Argumentele
pentru ceea ce înseamnă studiul prezidat de „geografia” literaturii,
de metoda de cercetare regională, se găsesc, prin urmare, în principiile istoriei literare, deschise încă de la sfârşitul secolului al
XIX-lea unei complexe abordări istorice şi critice.
5. Geografia literară. Istoria Transilvaniei şi destinul românilor
transilvăneni, realităţile dezvăluite după anul 1918, legăturile organice dintre provincia aflată sub stăpânire habsburgică şi mai
apoi sub aceea a dualismului austro-ungar şi România, pulsul normal al acestor raporturi precum şi interacţiunea valorilor (migraţia
cărturarilor transilvăneni în Ţara Românească şi Moldova) au generat o realitate pusă în valoare de trăsături distincte de natură
spirituală, de psihologie colectivă şi de programe situate sub em33 Gustave Lanson, Încercări de metodă, critică şi istorie literară, Bucureşti,
Editura Univers, 1974, p. 33–35.

424

MUZEUL LIMBII ROMÂNE ŞI MUZEIŞTII

blema etosului popular românesc şi a valorilor receptate din Ţară.
„Transilvanismul” a fost un concept justificat de circumstanţele
istorice şi de condiţia de a fi a poporului român din Transilvania.
Afirmarea identităţii a însemnat, în fond, un program politic şi
social, cultural şi religios, iar apelul la „Ţară” avea să dobândească
valoarea unui temei politic absolut vital. S-a conturat, în spaţiul
transilvănean, o cultură remarcabilă prin interferenţele ei, începând cu I. Budai-Deleanu, cu Şcoala Ardeleană, şi continuând cu
scriitorii veacului al XIX-lea, unii dintre ei integraţi în zonele superioare ale literaturii române, dincolo de graniţele politice ale vremii. Specificul, mesajele şi dimensiunea valorilor au fost recunoscute nu o dată şi avem să ne amintim de o mai veche afirmaţie a
lui G. Călinescu, potrivit căreia marea literatură română s-a constituit în spaţiul ardelean: George Coşbuc, Ioan Slavici, Liviu
Rebreanu34. Să reţinem că unele consideraţii asupra specificului
literar şi cultural al Transilvaniei vin de la cercetători situaţi în
afara frontierelor spirituale ale provinciei. Eseurile lui Pompiliu
Constantinescu, în special Literatura Ardealului (1936), definesc argumentat o întemeiată configurare a spiritualităţii transilvănene, neuitând, însă, să proclame unitatea spirituală a românilor. Altfel, sensibilitatea literaturii Ardealului, sursele folclorice, conştiinţa determinismului inexorabil al vieţii oamenilor, moralismul şi vocaţia realismului sunt reafirmate şi în contribuţiile unor G. Bogdan-Duică, Ion
Breazu, Vasile Băncilă şi Ion Chinezu35.
Un moment cu totul ieşit din comunul unor consideraţii generale l-a constituit iniţiativa lui Ion Chinezu menită să formuleze
un concept al contribuţiei inconfundabile a Transilvaniei la definirea
culturii româneşti văzute în raporturile ei organice cu valorile celorlalte provincii istorice româneşti. Numărul revistei „Gând româ34 Corespondenţa lui G. Călinescu cu Al. Rosetti (1935–1951), Bucureşti,
Editura Eminescu, 1977. Într-o scrisoare din 23 septembrie 1940, dându-i lui
Al. Rosetti informaţii despre stadiul în care se află redactarea Istoriei literaturii
române de la origini până în prezent, ţine să precizeze: „În concluzie, dovedesc că
literatura română îşi are sediul mai ales în Ardealul ocupat (Coşbuc, Rebreanu
etc.), pe versanţii munţilor, pe marginile graniţilor (Slavici), că teritoriul ei de
formaţie este tocmai ce ni se contestă. Acesta e şi adevărul”, p. 142.
35 Pompiliu Constantinescu, Literatura Ardealului, în vol. Scrieri, 6,
Bucureşti, Editura Minerva, 1972.
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nesc” consacrat relevării prezenţei Ardealului apare în 1939 şi stă
sub semnul unei retrospective: două decenii de contribuţie ardeleană la valorile gândirii şi ale culturii, ale artei şi ştiinţei româneşti.
Privirea exactă asupra acestor ani o datorăm, în ce priveşte literatura, lui Ion Chinezu: Douăzeci de ani de viaţă literară românească în
Ardeal (1919–1939). Un număr masiv (7–9 septembrie 1939) reuneşte
intervenţii remarcabile într-o veritabilă sinteză menită să argumenteze asupra aportului acestui spaţiu obsedat încă de istoria trecutului, dar conştient că diferenţele specifice de mentalitate, psihologie
colectivă şi socială etc. sunt, în fond, contribuţia originală şi perfect
sincronizată a Ardealului la peisajul spiritual românesc. Un text
perfect articulat este Semnificaţia Ardealului semnat de Vasile
Băncilă, unde datele puse în lumină de filosoful bun cunoscător al
operei lui Lucian Blaga sunt situate în zonele superioare ale gândirii
filosofice şi ale dimensiunii narative a acestui teritoriu unde eposul
şi miticul se regăsesc armonios. Studiul lui Vasile Băncilă36 apare ca
o veritabilă prolegomenă la celelalte retrospective literare, ştiinţifice,
sociologice etc.
Ion Chinezu îşi publicase în 1930 teza sa de doctorat, Aspecte
din literatura maghiară ardeleană (1919–1929), examinând în deplină
cunoştinţă de cauză procesele cele mai simptomatice pentru literatura scriitorilor maghiari din provincie, iar un studiu asemănător
celui apărut în „Gând românesc” (VII, 1939, nr. 7–9, septembrie)
apare în ediţia îngrijită de I. Negoiţescu, Pagini de critică (1969), sub
titlul Două decenii de viaţă literară şi artistică în Transilvania, unde
interferenţele sunt sugerate prin trecerea în revistă a literaturii române, maghiare şi germane, cu datele, motivele, soluţiile adoptate,
în virtutea existenţei unui teritoriu al raporturilor normale şi statuate de legile istoriei reale şi nu ale unor iluzorii reprezentări
amendate de timp şi de realităţi indeniabile37. În acest climat,
tezele metodei regionale de cercetare, domeniu unde lucrări de
Vasile Băncilă, studiul citat, p. 154 şi 165.
Ion Chinezu, Două decenii de viaţă literară românească (1919–1939), în „Gând
românesc”, VII (1939), nr. 7–9, septembrie. În 1930, Ion Chinezu, teza de doctorat,
Aspecte din literatura maghiară ardeleană, 1919–1929, Cluj, Editura „Societăţii de
mâine”, 1930. Vezi şi Ion Vlad, The Destiny of a Great Scholar: Ion Chinezu, studiu
introductiv la Ion Chinezu, Aspects of Transylvanian Hungarian Literature (1919–
1929), Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane. Fundaţia Culturală Română,
1997, p. 5–32.
36
37
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certă autoritate oferiseră modele (vezi Joseph Nadler, Literaturgeschichte der deutschen Stämme und Landschaften, Regensburg,
1912–1918, vol. I–III), sunt asumate deplin de Ion Breazu şi de generaţia sa de intelectuali proveniţi din Transilvania. Cum fenomene şi atitudini, precepte şi manifeste luări de poziţie erau numeroase, iar istoria Transilvaniei era una dintre cele mai elocvente
realităţi spirituale, definite în termeni proprii, Ion Breazu îşi structurează principiile şi criteriile. Semnificativă este Lecţia sa de deschidere din 1943, când Universitatea se găsea în refugiu la Sibiu.
Temeiurile populare ale literaturii române din Transilvania fixează de
la început paradigma interpretării: „Metoda cercetării regionale —
afirmă Ion Breazu — în istoria literară a unui popor s-a dovedit
deosebit de rodnică în anii din urmă”38. Nici urmă de opacitate sămănătoristă în exegezele istoricului literar. De altminteri, Junimismului fusese una dintre barierele opuse sămănătorismului şi manifestărilor sale precursoare, sancţionate drastic. Să subliniem şi
faptul că în acelaşi an (1943) Cercul literar de la Sibiu îşi publica
manifestul care stârnea — era şi normal în situaţia politică dramatică a Transilvaniei fracturate prin Dictatul de la Viena — un
ecou deosebit. Era vorba de o profesiune de credinţă de natură să
risipească orice impresie de regionalism şi provincialism întârziat39. În acelaşi timp, manifestul reafirma unitatea spirituală a românilor de pretutindeni şi convoca la o estimare strict estetică a
literaturii, eliberată de diverse forme de parazitism politic sau de
utilitarism.
Lecţia lui Ion Breazu invită la o cercetare obiectivă şi la decelarea proceselor de dezvoltare internă a literaturii. Mai presus
însă de datele specifice ale Transilvaniei literare, Ion Breazu pleda
fără echivoc pentru un demers panromânesc, iar în Cuvânt-înainte
la volumul său Literatura Transilvaniei (1944), text liminar al
volumului său (datat: Sibiu, August 1943), ţinea să avertizeze:
„Am insistat în cursul lor [e vorba de studiile incluse în volum],
ori de câte ori s-a ivit prilejul, asupra procesului de osmoză spirituală
Ion Breazu, Literatura Transilvaniei, p. 5.
Pompiliu Constantinescu, O nouă imagine a Ardealului creator (1943), în
Scrieri, 6. Manifestul Cercului literar de la Sibiu, apărut iniţial în ziarul „Viaţa” (13
mai 1943), poate fi citit în vol. I. Negoiţescu — Radu Stanca, Un roman epistolar,
Bucureşti, Editura Albatros, 1978, p. 368–374.
38
39
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între Transilvania şi celelalte provincii româneşti...”40. Alături de
Ion Breazu, criticul de la „Gândul românesc”, Ion Chinezu, fixează, potrivit cu devenirea istorică a manifestărilor literare în
Transilvania, coordonatele şi caracteristicile de natură să ofere
dimensiunile ideologice şi estetice. În sinteza elaborată de Ion
Chinezu la aniversarea a două decenii de literatură românească în
Transilvania de după anul 1918, misionarismul, afirmarea valorilor naţionale şi sociale, tendinţele spre un realism obiectivat, eticismul şi funcţia educativă manifestă ar constitui termenii distinctivi
ai literaturii, neuitând însă că acţiunea ideilor junimiste a decis
statuarea mai exactă, teoretic vorbind, a fenomenului literar transilvănean. De altminteri, Ion Breazu subliniase în studiul său
Pătrunderea ideilor junimiste în Transilvania rolul decisiv al criticii
maioresciene, unde conceptul de roman popular este intim legat de
viziunea prozei ardelene, începând cu I. Popovici-Bănăţeanu şi
continuând cu Ioan Slavici, Ion Agârbiceanu şi Liviu Rebreanu41.
Ion Chinezu operează frecvent cu conceptul de transilvanism
„geografic şi istoric”42, acceptând existenţa unui univers şi a unei
tipologii modelate de un anume topos determinant. Ideea nu e
defel străină cercetării contemporane, atunci când ne referim la
specificul literaturii sudului Statelor Unite (Thomas Wolfe,
William Faulkner, Robert Penn Warren, Erskine Caldwell etc.) sau
la acela al literaturii latino-americane. E firesc astfel ca în spaţiul
Transilvaniei şi al celorlalte provincii româneşti distincţiile şi caracteristicile individualizatoare să impună acceptarea unei metode
teoretizate cu argumente peremptorii.
Ion Breazu produce o reprezentare istorică mai accentuată
pentru a explica preeminenţa universului ţărănesc în literatura
provinciei (până la un anume moment al afirmării scriitorilor în
perioada interbelică), afirmarea patrimoniului popular (e subliniată justificat acţiunea exercitată de Tribuna de la finele veacului
Ion Breazu, Literatura Transilvaniei, p. 3.
A se vedea studiul lui Ion Chinezu din „Gând românesc”, la două decenii de viaţă literară românească, dar şi textul inclus în volumul Pagini de critică
(1969), Două decenii de viaţă literară şi artistică în Transilvania. La fel, e de confruntat
cu articolul lui Ion Breazu, Pătrunderea ideilor junimiste în Transilvania, în Literatura
Transilvaniei.
42 Ion Chinezu, Aspecte din literatura maghiară ardeleană, p. 15.
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trecut), dominanta epică, masivă şi puternică. Ecoul reflecţiilor lui
T. Maiorescu din Literatura română şi străinătatea (1882) este, aşadar, foarte viu, iar conceptul de roman popular e ilustrat acum
exemplar prin scriitorii Ardealului. Ion Breazu nu ignoră logica
dezvoltării moderne a literaturii. În consecinţă, comentariile sale
succinte, dar extrem de sigure din Povestitori ardeleni până la 1918 şi
mai cu seamă din Literatura română contemporană a Transilvaniei
invocă experienţe semnificative. Viziunea mitică a lui Lucian
Blaga, ipostaza cu totul originală de a înţelege recursul la creaţia
populară, precum şi tragicul dimensionat într-o viziune nouă în
proza lui Pavel Dan înregistrează — simptomatic — o altă sincronizare în zonele cele mai noi ale literaturii româneşti şi europene.
Interesul lui Ion Breazu pentru estetica poeziei populare şi
pentru influenţa acesteia, ca şi o mai vastă examinare a fişei de
temperatură a studiilor de folclor explică lucrarea sa din 1945,
Folclorul revistelor „Familia” şi „Şezătoarea”. Incursiunea în zonele
de intensă creaţie populară este exemplară şi reiterează o constantă a disciplinei intelectuale căreia i-a fost totdeauna credincios.
6. Istorie literară şi studiu comparatist. Perioada de intens studiu la Şcoala Românească de la Fontenay-aux-Roses s-a soldat cu
pregătirea şi, mai apoi, publicarea unor lucrări unde istoricul literar
îşi deconspiră vocaţia comparatistă. Ion Breazu mi se pare, la fiecare lectură nouă, un pasionat şi entuziast cercetător, îmi aminteşte
de stilul şi de discursul exaltat chiar, romantic, patetic, al istoricilor
şi al istoricilor literari ai veacului al XIX-lea. Unul dintre aceştia e,
fără îndoială, Georg Brandes. Ion Breazu nu poate scrie cu răceala
unui „documentarist”. Accentele devin puternice, fraza se amplifică şi metafora se strecoară în discursul critic sau istoric. Adept
al unei cercetări pentru care ideea de „generaţie” nu este nejustificată, Ion Breazu va consacra un număr de studii de proporţii
generaţiei de la 1848. În ordinea acestei alegeri, studiile Lamennais
la românii din Transilvania, Michelet şi folclorul românesc (1933) şi —
în special — Michelet şi românii. Studiu de literatură comparată (Cluj,
Tipografia „Cartea Românească”, 1935) sunt edificatoare. Impresia
e că cercetătorul român a împrumutat ceva din elocinţa istoricului
francez Jules Michelet: „Aici însă — scrie Ion Breazu — ne interesează în primul rând amiaza vieţii lui. Atunci l-am cunoscut şi
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ne-a cunoscut”43. Cercetătorul român operează sigur, analizând
lucrările lui Jules Michelet: Istoria Revoluţiei, Istoria Franţei, Poporul,
pentru a se opri, mai apoi, asupra lucrării Principautés Danubiennes.
Madame Rosetti (1853). Epicul profesat de Michelet, fastidiosul
frazei şi patetica sa afinitate cu destinul revoluţionarilor români de
la 1848 sunt aspecte analizate de Ion Breazu, influenţat parcă şi el
de tonalităţile verbului istoricului francez44. Personalitate extraordinară, Jules Michelet îl cucereşte definitiv pe istoricul literar clujean şi avem să înţelegem că, dincolo de interesul istoricului reprezentat de ecourile româneşti din opera scriitorului francez, Ion
Breazu descoperă un destin45.
Studiile lui Ion Breazu sunt întotdeauna rodul unei cercetări
temeinice, iar patosul celor mai multe este descoperirea izvoarelor,
nu în accepţiune genetistă (aşa cum o practica D. Popovici), ci în
sensul descifrării unor mecanisme de gândire sau de ideologie
literară. Un excelent studiu mi se pare Slavici şi Confuciu (1948).
Cum sensul etic proiectează de fiecare dată concepţiile scriitorilor
din Transilvania, Ion Breazu apelează la mărturia scriitorului însuşi. Memorialistica lui Ioan Slavici este, în acest sens, un document incontestabil. Ioan Slavici recheamă amintirile pentru a
explica rolul lui Mihai Eminescu în apropierea sa de filosofia lui
Confucius. Prin intermediul lui Schopenhauer, lectură recomandată de poet, Confucius îi dezvăluie prozatorului ardelean sensurile adevărului, ale sincerităţii şi ale dreptăţii46. Ion Breazu descoperă sursele celor doi scriitori români (G. Pauthier şi Bazin), iar
reflexul literar este analizat prin trimiteri nuanţate la nuvelele lui
Ioan Slavici (Pădureanca, Moara cu noroc, Scormon, Budulea Taichii) şi
la romanul Mara. E, scrie inteligent Ion Breazu, un fel de regăsire,
în cazul viziunii scriitorului, şi nu o „convertire”, aflând în preceptele lui Confucius „un aer de creştinism primitiv”47. Ar fi de
Ion Breazu, Michelet şi românii, p. 1, 3, 6.
Vezi Jules Michelet, Istoria Franţei şi Istoria Revoluţiei, Bucureşti, Editura
Minerva, 1973.
45 Nu e lipsită de semnificaţie lucrarea lui Roland Barthes, Michelet par
lui-même, Édition du Seuil, 1954.
46 Ioan Slavici, Amintiri, Bucureşti, E.P.L., 1967, cuprinzând fragmente din
Lumea prin care am trecut şi Fapta omenească, p. 239, 349 şi 414.
47 Ion Breazu, Slavici şi Confucius, în vol. Studii de literatură română şi
comparată, II, Cluj, Editura Dacia, 1973, p. 117.
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menţionat un text critic consacrat apariţiei nuvelei Jandarmul într-o
obscură editură bucureşteană (1940) şi romanului Domnişoara Ana.
Ion Breazu este în cunoştinţă de cauză în ce priveşte opera lui
Agârbiceanu. S-a pronunţat asupra romanelor şi nuvelelor. De
data aceasta, Jandarmul îl convinge şi îl face să-l considere pe autorul Arhanghelilor „scriitor de excepţional talent”. Absolut antologică, nuvela este, fără îndoială, un text remarcabil prin profunzimea analizei şi a tensiunii, a dramaticii operei, prin fuziunea
dintre real şi fantastic, dintre enigmatic şi mister48.
7. „De amicitia”. Am preluat titlul inspirat al volumului de corespondenţă dintre Ion Breazu şi Lucian Blaga dat de Mircea
Curticeanu, autorul de o exemplară acribie şi pasionată cercetare a
stocului epistolar al celor doi intelectuali. Dialogul începe în 1926,
când Ion Breazu, în ipostază de critic literar extrem de receptiv şi fin
în analiză, îşi inaugurează seria de articole şi de cronici destinate
iniţierii cititorului transilvănean în opera de o derutantă originalitate pentru diverse generaţii de oameni interesaţi de aportul
Ardealului la o literatură contemporană prin spirit şi soluţii. Seria
de interpretări începe în paginile revistei „Cosânzeana” (nr. 1, 1
ianuarie 1926). Mulţumindu-i în termeni măgulitori criticului clujean, Ion Breazu se angajează cu dragoste şi fidelitate într-o lucrare
de pionierat pentru climatul literar transilvănean. „Pe marginile literaturii româneşti contimporane” inaugurează seria de 13 articole ce
se succed, provocând astfel substanţa principală a epistolarului dintre cei doi oameni de cultură. E şi momentul când Ion Breazu adoptă un ton umil (nejustificat) şi de obsecvioasă servitute:
„Bucuria că juvenila mea încercare de a interpreta o operă pe
care eu o consider epocală în evoluţia literară a Ardealului şi, în parte,
a ţării întregi — n-a dat greş”49.

Certând critica românească („dezmăţată”, notează criticul),
Ion Breazu va continua cu superlative şi cu un ton hiperadmirativ. E
drept că evoluţia lui Lucian Blaga este de-a dreptul spectaculoasă,
pe măsură ce apar noi volume de poezii şi primele lucrări filosofice.
Evident, caracterizările lui Ion Breazu sunt de cele mai multe ori
48 Idem, Două romane de Ion Agârbiceanu, în Studii de literatură română şi
comparată, II, p. 322.
49 DAm, p. 11.
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fericit formulate şi de o remarcabilă profunzime analitică. Dramaturgia produce la Ion Breazu comentarii excelente şi sunt absolut
sigur că înregistrăm, în istoria receptării operei dramatice a lui
Blaga, prima analiză avertizată a unei opere ieşite din comun. Fiecare text blagian este — exclamă Ion Breazu — „un eveniment sufletesc pentru mine”50, iar punctele de vedere formulate despre Meşterul Manole, Tulburarea apelor şi, în special, Cruciada copiilor sunt perfect ratificate de exegezele ultimelor decenii. Iată, de altminteri,
confesiunea lui Ion Breazu şi semnul indelebil al prieteniei sale:
„În fiecare volum nou al d-tale eu caut satisfacţia de a vedea
confirmată o convingere pe care am avut-o printre cei dintâi din generaţia mea din Ardeal. Aş putea spune că nimeni n-a avut-o atât de puternică, precum a fost a mea. Este convingerea marelui d-tale destin,
absolut epocal pentru cultura românească”51.

Nu văd o mai patetică exprimare a unei legături ce trece
dincolo de termenii mai mult sau mai puţini convenţionali ai unei
prietenii. Pentru Ion Breazu, opera lui Blaga a fost mărturia cea
mai deplină, ea l-a făcut să nu observe „stilul” adoptat de Blaga în
raporturile lor, mai degrabă înţelese de ultimul ca o chestiune de
serviciu impus... Misterul dramatic al lui Lucian Blaga, dominantele conflictelor din Tulburarea apelor şi din Cruciada copiilor, descoperirea naturii reale a motivelor fac — repet — din Ion Breazu un
interpret modern al teatrului lui Blaga. Toate celelalte aspecte sunt
(pentru profesorul clujean) secundare: trimiteri de cărţi, aranjarea
unei prese favorabile premierelor, încurajarea unor recenzenţi etc.
Când s-a anunţat premiera bucureşteană a Meşterului Manole, criticul îi comunica autorului dramei:
„Cred că reprezentarea va fi un succes de neuitat (...); o victorie
a spiritului panromânesc. Voi face tot posibilul să mă furişez şi eu
într-un ungher al sălii (...) Reprezentarea îţi va înmulţi amicii. Aşa de
mult încât eu voi cădea iarăşi printre cei mici — unde, de altfel, este şi
locul meu”52.

Îl recunoaştem aici pe Ion Breazu omul discret, modest, evitând ieşirile la rampă şi refuzând aplauzele, pe care, sincer vorIbid., p. 89.
Ibid., p. 197.
52 Ibid., p. 69.
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bind, le-ar fi meritat din plin. Dar acesta a fost profesorul Ion
Breazu, înţelept şi pasionat cunoscător al marii literaturi, eruditul
atât de intim legat de „oameni din Ardeal” precum David Prodan
şi Ion Chinezu.
În Memorii, marele istoric îşi aminteşte de Blaga, pe care îl
ajutase să fie „camuflat” la Biblioteca Centrală Universitară „pe
când se găsea în mare primejdie”. Şi, scrie mai apoi istoricul: „el a
preferat totdeauna un anturaj de adulatori, şi eu nu eram omul”53.
Sigur e, în schimb, că Ion Breazu a elogiat mai întâi opera scriitorului, şi nu omul.
(În labirintul lecturii, Cluj-Napoca, Editura
Dacia, 1999, p. 27–48)

David Prodan, Memorii, p. 96.
Menţionăm câteva contribuţii anterioare ale autorului studiului: Ion Vlad,
Rigoarea şi disciplina cercetării, în vol. Convergenţe, Cluj, Editura Dacia, 1972, p. 71–
76; idem, Un curs al profesorului Ion Breazu, în vol. Lecturi constructive, Bucureşti,
Editura Cartea Românească, 1975, p. 386–391; idem, Ion Breazu şi sfera „geografiei
literare”, în „Tribuna”, III (1991), serie nouă, nr. 18, 2–8 mai şi Recitindu-l azi pe Ion
Breazu, în „Tribuna”, XXV (1981), nr. 20, 14 mai.
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(28 aprilie 1879 – 1 septembrie 1953)

D. MACREA

ŞCOALA CLUJEANĂ: THEODOR CAPIDAN

Dintre problemele de bază ale lingvisticii noastre, cele mai
îndelung controversate au fost: locul şi timpul de formare a limbii
române şi formarea celor patru dialecte româneşti (dacoromân, aromân, meglenoromân şi istroromân). Aproape toţi lingviştii români
şi numeroşi lingvişti străini au adus contribuţii substanţiale pentru
dezlegarea lor. În lucrarea Lingvişti şi filologi români1 am relevat meritele câtorva dintre lingviştii noştri în lămurirea acestor probleme.
În studiul de faţă vom analiza munca ştiinţifică impunătoare a lui
Theodor Capidan, dedicată în cea mai mare parte acestor faze îndepărtate ale istoriei limbii şi poporului român.
Numele lui Theodor Capidan este legat în primul rând de
studiul aprofundat al formării, dezvoltării şi aspectului actual al
dialectelor aromân şi meglenoromân, precum şi al istoriei populaţiilor care le vorbesc. El a privit însă în permanenţă lămurirea acestor probleme din perspectiva locului şi timpului de formare a limbii române.
Îndreptarea interesului său ştiinţific principal spre cercetarea
dialectelor aromân şi meglenoromân a avut ca rezultat elaborarea
unor monografii temeinice care, împreună cu lucrarea lui Sextil
Puşcariu, Studii istroromâne, constituie contribuţiile cele mai remarcabile la studiul dialectelor româneşti din sudul Dunării.
1 D. Macrea, Lingvişti şi filologi români, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1959,
p. 237. Vezi şi idem, Probleme de lingvistică română, Bucureşti, Editura Ştiinţifică,
1961, p. 46–72.
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Studiul ştiinţific al dialectelor aromân, meglenoromân şi istroromân a fost întreprins pentru întâia oară în amplu, prin cercetarea
lor în locurile unde se vorbesc, de romanistul german Gustav
Weigand, la sfârşitul secolului trecut. Existenţa dialectului meglenoromân este chiar o descoperire a acestuia2. Gustav Weigand a creat
în această direcţie o adevărată şcoală de lingvişti români şi străini
care i-au continuat şi adâncit cercetările: Pericle Papahagi, Sextil
Puşcariu, Theodor Capidan, Cristea Geagea, Kristian Sandfeld,
Arthur Byhan, E. Bacmeister, Paul Dachselt, Arno Dunker, Kurt
Schladebach ş.a. În legătură cu istoria limbii române, dialectele
româneşti suddunărene au fost studiate de Ovid Densusianu,
Al. Philippide, Sextil Puşcariu şi Al. Rosetti. Anchete directe asupra
acestor dialecte şi publicări ştiinţifice de texte au mai făcut, în afară
de Gustav Weigand şi de elevii săi, Iosif Popovici pentru dialectul
istroromân, Tache Papahagi şi Al. Rosetti pentru dialectul aromân,
iar studii speciale, I. A. Candrea şi G. Pascu.
Theodor Capidan a avut, ca şi Pericle şi Tache Papahagi,
avantajul că a fost aromân şi a crescut în mijlocul aromânilor, cunoscând astfel direct şi amănunţit viaţa, folclorul şi graiul acestora.
Pentru adâncirea studiului dialectelor aromân şi meglenoromân, el
şi-a însuşit din tinereţe limbile popoarelor balcanice: neogreaca,
albaneza, bulgara, sârba, turca, şi a întreprins numeroase călătorii
în ţările balcanice în care trăiesc aromânii şi meglenoromânii.
Născut la 15 aprilie 1879, la Prilep, în Macedonia, Theodor
Capidan a urmat şcoala primară în comuna natală şi apoi liceul la
Bucureşti. Studiile universitare le-a făcut la Universitatea din
Leipzig, important centru, în acea epocă, al şcolii lingvistice neogramatice, audiind cursurile renumiţilor lingvişti Gustav Weigand,
Karl Brugmann, A. Leskien, E. Sievers şi ale etnopsihologului
Wilhelm Wundt. După ce şi-a trecut doctoratul, în 1907, cu teza
Sufixele nominale în dialectul aromân3 şi a funcţionat timp de doi ani
ca asistent al lui Gustav Weigand la Institutul balcanic de pe lângă
Universitatea din Leipzig, Theodor Capidan s-a întors, în 1909, între
aromâni, ca profesor şi director al Liceului comercial cu limba de
predare română existent atunci la Salonic, unde a rămas până în
2
3

Idem, Gustav Weigand, în LR, V, 1956, nr. 2, p. 51–63.
Th. Capidan, Die nominalen Suffixe im Aromunischen, Leipzig, 1909, p. 88.
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1919, când s-a înfiinţat Universitatea din Cluj, care l-a chemat într-un
post modest de lector pentru dialectele aromân şi meglenoromân.
Lăsându-şi rosturile statornice de la Salonic, el a acceptat acest post
pentru pasiunea ştiinţifică care îl stăpânea şi care nu l-a părăsit
niciodată. Theodor Capidan şi-a dat seama cu luciditate că în condiţiile de muncă ale universităţii clujene, în care erau încadraţi lingvişti de seamă ca Sextil Puşcariu, Vasile Bogrea, Nicolae Drăganu,
George Giuglea, Iosif Popovici, Gustav Kisch, Giandomenico Serra,
va putea să-şi continue cu succes munca începută de el în 1910 la
Dicţionarul Academiei Române, care se redacta la Cluj, sub conducerea
lui Sextil Puşcariu, în cadrul Muzeului Limbii Române, şi să-şi elaboreze studiile ştiinţifice asupra dialectelor aromân şi meglenoromân care îl preocupau în mod intens.
Theodor Capidan nu venea la Cluj ca un necunoscut. În 1906
el publicase la Leipzig, în „Anuarul” Institutului pentru studiul limbii române, o lucrare despre Flexiunea substantivului şi a verbului în
Codex Dimonie4, în 1908 publicase teza de doctorat amintită, în 1909
îşi demonstrase pregătirea şi orientarea sigură în lingvistica timpului printr-un răspuns critic dat aromânului grecizat Konstantinos
Nikolaidis, autorul unui tendenţios dicţionar etimologic aromân5,
iar din 1910 colabora la redactarea Dicţionarului Academiei Române.
Urcând cu răbdare toate treptele de atunci ale ierarhiei universitare — lector, docent, conferenţiar, profesor —, Theodor
Capidan a contribuit, în mare măsură, prin perseverenţă în lucru şi
prin disciplină intelectuală, la crearea atmosferei „nutrită din
spiritul senin de conlucrare şi din bucuria fiecăruia de izbânda
ştiinţifică a tovarăşului de muncă”6, care a caracterizat activitatea
Muzeului Limbii Române.
După publicarea, în primii ani de activitate la Universitatea
din Cluj şi la Muzeul Limbii Române, a câtorva studii cu bogat
conţinut ştiinţific despre raporturile limbii române cu limbile slave
şi balcanice, la care vom reveni, Theodor Capidan a elaborat marile lui monografii lingvistice, etnografice şi istorice asupra megleTh. Capidan, Flexion des Substantivs und Verbums in Codex Dimonie, în
„Jahresbericht des Instituts für rumänische Sprache”, Leipzig, XII, 1906, p. 179–232.
5 Idem, Réponse critique au Dictionnaire d’étymologie koutzovalaque de
Constantin Nikolaidi, Salonique, 1909, 55 p.
6 Idem, Romanitatea balcanică, cu răspunsul lui S. Puşcariu, p. 65.
4
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noromânilor şi aromânilor, cărora epitetul de clasice li se potriveşte fără rezerve.
Prima dintre ele este Meglenoromânii, în trei volume, apărute
între anii 1923–1935. Volumul întâi prezintă istoria meglenoromânilor şi analiza dialectului lor, al doilea, literatura populară meglenoromână, iar al treilea, dicţionarul etimologic meglenoromân.
Valorificând critic cercetările anterioare ale lui Gustav Weigand,
Konstantin Jireček, George Murnu, Pericle Papahagi, Nicolae
Iorga, I. A. Candrea ş.a., monografia lui Theodor Capidan, făcută
pe baza unui bogat material nou, constituie o sursă neegalată de
informaţii asupra meglenoromânilor, al căror număr nu era în
preajma primului război mondial decât de circa 15 000, şi a dialectului lor, astăzi în dispariţie. Lucrarea a epuizat pentru multă
vreme cercetările în acest domeniu.
Spre deosebire de Gustav Weigand şi de Konstantin Jireček,
care au susţinut că meglenoromânii ar fi urmaşi românizaţi ai pecenegilor, de Ovid Densusianu, după care aceştia ar fi de origine
dacoromână, iar graiul lor un subdialect dacoromân, Theodor
Capidan a demonstrat că meglenoromânii, ca şi aromânii, s-au
coborât în sudul Peninsulei Balcanice, unde se găsesc astăzi, de pe
malul drept al Dunării şi că graiul lor este un dialect aparte. Individualitatea proprie a acestui dialect a argumentat-o, între altele,
prin faptul că, pentru priceperea lui, „un dacoromân, ca şi un aromân, întâmpină aceleaşi greutăţi. Aceste greutăţi provin din cauza
unui număr prea mare de particularităţi, aproape 40 de puncte de
deosebiri esenţiale, proprii numai graiului meglenit, care nu se
găsesc nici în aromână, nici în dacoromână”7.
În afară de particularităţile proprii dialectului meglenoromân,
Theodor Capidan stabileşte că acesta are 14 asemănări cu cel dacoromân, 34 cu cel aromân şi 4 cu cel istroromân. După Theodor
Capidan, meglenoromânii s-au coborât în sudul Peninsulei Balcanice (provincia Meglenia, la nord de Salonic) abia prin secolul al
XII-lea, păstrând un contact mai îndelungat cu dacoromânii, din
nordul fluviului, pe când aromânii s-au coborât, tot de pe malul
drept al Dunării, pe la sfârşitul secolului al IX-lea. În drumul lor
spre sud, meglenoromânii s-au oprit o perioadă mai îndelungată de
7

Th. Capidan, Meglenoromânii, Bucureşti, Cultura Naţională, 1925, p. 58.
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timp în munţii Rodopi, fapt pe care l-ar dovedi îndeosebi fenomenul caracteristic în vocalismul meglenit al transformării lui î (din
a latin accentuat urmat de poziţia nazală), în ǫ, sunet care se mai
întâlneşte numai în fonetismul graiurilor bulgăreşti din Rodopi.
Monografia lui Theodor Capidan a fost apreciată pozitiv,
între alţii, chiar de Ovid Densusianu, deşi teza acestuia despre originea meglenoromânilor este combătută.
„Neîmpărtăşind teoria domniei sale, scrie Ovid Densusianu, nu
voiesc prin aceasta să pară diminuată valoarea atâtor capitole de bun
control filologic şi înlesnind cunoaşterea meglenitei. Dialectologia
noastră înregistrează încă o lucrare care duce înainte cercetările de
până acum”8.

Cel mai răspândit şi mai numeros grup de români din sudul
Dunării, aromânii (aproximativ 300.000 în total), a fost studiat de
Theodor Capidan sub aspect istoric, etnografic şi lingvistic în mai
multe lucrări.
În prima dintre acestea, Românii nomazi9, este descris un vechi
şi caracteristic fenomen social: viaţa nomadă a unei părţi din păstorii aromâni, unii deznaţionalizaţi astăzi, de care cercetătorii anteriori nu s-au ocupat decât într-o măsură redusă. El precizează mai
întâi deosebirea importantă dintre transhumanţă şi nomadism.
Transhumanţa este mutarea alternativă a turmelor, însoţite numai
de păstori, între cele două regiuni cu climat deosebit, pe când nomadismul este deplasarea continuă a întregii populaţii păstoreşti, fără
revenirea la locurile de plecare. Acest din urmă fenomen, determinat de climat, de sărăcia păşunilor şi de nesiguranţa locurilor,
mai era specific, în preajma primului război mondial, numai pentru
două grupe de aromâni: saracacianii şi fârşeroţii. Transhumanţa este
practicată de majoritatea aromânilor şi, parţial, de sârbi, albanezi,
bulgari şi greci. Nomadismul celor două grupe de aromâni n-a avut
niciodată nimic comun cu nomadismul războinic al populaţiilor de
stepă, ci el a fost determinat de necesităţile economice care s-au
impus unor mici grupe de populaţii pastorale paşnice.
GS, II (1925), p. 281–282.
Th. Capidan, Românii nomazi, studiu din viaţa românilor din sudul
Peninsulei Balcanice, Cluj, 1926, p. 187.
8
9
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Theodor Capidan a arătat legătura istorică dintre aceşti păstori nomazi şi ceilalţi români balcanici, reconstituind drumurile
peregrinărilor lor. În lucrarea Saracacianii10, studiu asupra unei populaţii aromâneşti grecizate, Theodor Capidan combate teza învăţatului danez Carsten Høeg11 despre originea greacă a acestora,
arătând că ei sunt aromâni nomazi grecizaţi cu trei-patru secole în
urmă şi că provin din aromânii din Albania, părere împărtăşită şi
de Pericle şi Tache Papahagi12. Numărul lor este de circa 6 000 şi se
găsesc răspândiţi în Rodopi, sud-estul Iugoslaviei şi Epir. Cu toate
că şi-au pierdut graiul aromânesc, ei mai păstrează numeroşi termeni pastorali aromâni.
În Fârşeroţii13, o importantă ramură a românilor din Albania,
după ce descrie pe larg, cu referinţe istorice, locurile pe care trăiesc, Theodor Capidan analizează graiul acestora, care are nuanţe
deosebite după sexe şi după regiuni. El se deosebeşte de grupul
graiurilor aromâneşti de sud, apropriindu-se mai mult de graiul
grămustean din grupul de nord al graiului dialectului aromân.
Dintre populaţiile româneşti suddunărene, fârşeroţii au, după meglenoromâni şi istroromâni, graiul cel mai apropiat de dialectul
dacoromân, ceea ce s-ar datora contactului pe care ei l-au avut,
prin migraţiunile lor păstoreşti, cu strămoşii istroromânilor, grupul cel mai târziu despărţit de dacoromâni şi deci cel mai apropiat
ca grai de al acestora, şi apoi cu istroromânii, care se coborau cu
turmele pe locurile fârşeroţilor, iar aceştia ajungeau cu turmele lor
în Croaţia şi Dalmaţia.
Sinteza studiilor sale lingvistice, etnografice şi istorice asupra diferitelor grupe de aromâni a fost făcută de Theodor Capidan
în a doua monografie de mari proporţii, Aromânii14. Fără a fi scutită de unele lipsuri, pe care critica vremii le-a relevat15, monografia
lui Theodor Capidan constituie, prin marea bogăţie de material
lingvistic, etnografic şi istoric, o impunătoare mărturie ştiinţifică
DR, IV (1924–1926), partea a II-a, p. 923–959.
Carsten Høeg, Les Saracaisans, une tribue nomade, grecque, 2 vol., Paris,
1925–1926.
12 GS, III (1927), p. 259–272.
13 Th. Capidan, Fârşeroţii, Bucureşti, Cartea Românească, 1931, p. 210.
14 Idem, Aromânii. Dialectul aromân, Bucureşti, Imprimeria Naţională, 1932.
15 GS, VI (1934), p. 367–381.
10
11
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despre existenţa trecută şi prezentă a celei mai numeroase populaţii româneşti din sudul Dunării, răspândită în toate ţările balcanice (Bulgaria, Iugoslavia, Albania, Grecia), astăzi în dispariţie
treptată.
În ceea ce priveşte locul de origine al aromânilor, concluzia
lui Theodor Capidan confirmă teza şcolii lingvistice de la Cluj. El
susţine că patria primitivă a acestora, ca şi cea a meglenoromânilor
şi istroromânilor, a fost în preajma Dunării, pe malul drept al fluviului, ei formând o unitate lingvistică cu dacoromânii din nordul
Dunării până către sfârşitul secolului al IX-lea, când aromânii au
început să se coboare spre sud. El nu exclude însă posibilitatea
menţinerii unei populaţii rare aromâneşti şi în sudul Peninsulei
Balcanice, rest al romanităţii locale, pe care a încercat să o dovedească prin păstrarea în dialectul român a toponimicelor latine
Sărună (din Salona, cu transformarea lui l intervocalic în r), Lăsun
(din Elasona, cu dispoziţia lui e iniţial, transformarea lui o accentuat în poziţie nazală în u şi afonizarea lui a final) şi Băiasa (din
Vavissa, cu transformarea lui v iniţial în b şi cu dispariţia lui v
intervocalic), numiri care sunt necunoscute dacoromânilor.
Coborârea spre sud a aromânilor a avut loc, după Theodor
Capidan, prin partea răsăriteană a Peninsulei Balcanice. O dovadă
pentru aceasta o constituie faptul că elementele comune cu albaneza ale dialectului aromân sunt mai puţin caracteristice decât cele
ale dialectului dacoromân. Îi lipsesc rotacismul şi nazalizarea,
precum şi o parte din elementele latine pe care albaneza le are
comune cu dialectul dacoromân. Nici chiar fârşeroţii, care trăiesc
de secole în mijlocul albanezilor, n-au în graiul lor unele elemente
comune dialectului dacoromân cu limba albaneză. Asemenea constatări „ne arată că strămoşii aromânilor, după despărţirea lor de
dacoromâni se găseau, scrie Theodor Capidan, în regiuni aşezate în
răsăritul Peninsulei care erau ceva mai departe de albanezi. Aceste
regiuni nu puteau fi decât acelea din Haemus, Tracia, Rodopi, unde
îi atestă majoritatea cronicarilor bizantini. Tot astfel se explică şi
vechea influenţă slavă din limba română, care atât pentru dialectul
dacoromân cât şi pentru cel aromân derivă din ţinuturi mai mult
răsăritene”16.
16

Th. Capidan, Aromânii. Dialectul aromân, p. 30.
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Un alt argument lingvistic cu privire la locul de origine al
aromânilor în preajma Dunării şi al coborârii lor spre sud prin
răsăritul Peninsulei Balcanice îl formează, după Theodor Capidan,
redusa influenţă greacă în dialectul aromân. „Din studiul paleontologic al elementului grecesc în dialectul aromân rezultă că în
epoca decisivă pentru închegarea graiului românesc din sud, aromânii nu se găseau în vecinătatea grecilor. Din cercetările mele în
acest domeniu, precizează Theodor Capidan, reiese că influenţa
mai veche grecească în dialectul aromân se arată foarte redusă, iar
în comparaţie cu aceeaşi influenţă asupra limbii albaneze apare
aproape inexistentă”17.
Dialectul aromân se împarte în două grupe de graiuri: grupa
de nord şi grupa de sud, ale căror particularităţi lexicale, fonetice
şi gramaticale sunt exhaustiv prezentate şi explicate în lucrare.
În ceea ce priveşte specificul dialectului aromân în ansamblul
lui, el se caracterizează, după Theodor Capidan, prin rămânerea lui
într-un stadiu mai arhaic decât dialectul dacoromân, prin palatalizarea generală a labialelor, prin lipsa rotacismului şi a nazalizării şi
prin pronunţarea ţe, ţi pentru ce, ci (ţere, ţine în loc de „cere”, „cine”)
şi dze, dzi pentru ge, gi (dzeme, dzinere în loc de „geme”, „ginere”).
*

În toate lucrările sale asupra dialectelor româneşti din sudul
Dunării, Theodor Capidan a subliniat unitatea de structură a acestora cu cea a dialectului dacoromân, deşi s-au despărţit unele de
altele de aproape un mileniu. Unitatea limbii noastre este explicată
de Theodor Capidan prin următorii factori: 1. cele patru actuale
dialecte româneşti s-au desprins dintr-o limbă română primitivă
comună care, deşi se vorbea pe ambele maluri ale Dunării, nu avea,
în secolele al IX-lea–al XII-lea, decât mici diferenţe regionale; 2. viaţa
economică şi socială a celor patru grupe de români a fost multă
vreme aceeaşi din perioada românei primitive comune, de mici agricultori şi mai ales de păstori. În cadrul acestei din urmă ocupaţii,
transhumanţa a fost un mijloc important de menţinere a unităţii de
limbă; 3. grupele de români din sudul Dunării nu s-au suprapus
peste alte neamuri, n-au fost invadatori, nici cuceritori, ci populaţii
17

Ibid., p. 144–145.
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paşnice, îndeosebi de păstori, care şi-au dus viaţa în cete naţionale
omogene şi conservatoare; 4. deşi mici numericeşte, cele trei grupe
de români din sudul Dunării au manifestat totdeauna aceeaşi voinţă
de a-şi păstra şi apăra graiul ca şi românii din nordul Dunării.
Cercetările ample ale lui Theodor Capidan asupra dialectelor
meglenoromân şi aromân prezintă un interes deosebit pentru istoria
limbii române. Ca şi dialectul istroromân, dialectele meglenoromân
şi mai ales cel aromân păstrează numeroase forme vechi, mai ales
fonetice şi lexicale, care ne ajută la reconstituirea stadiului de dezvoltare la care ajunsese limba română în secolele al IX-lea–al XII-lea,
când cele patru grupe de români s-au despărţit unele de altele.
Cuvinte latine ca leporem sau liberto, care au dat în dialectul
dacoromân iepure şi iert, se păstrează în dialectele aromân, meglenoromân şi istroromân sub forma l’epure (istrorom. l’epur) şi l’ertu,
cu l neiodizat. Etimologia cuvântului femeie a putut fi stabilită
ştiinţific numai după ce a fost cunoscută de lingvişti forma aromână fămeal’ă (din lat. familia). De asemenea etimologia cuvântului
râie a fost stabilită după cunoaşterea aromânescului arîńe (din lat.
aranea). Dar studiul acestor dialecte prezintă, prin conservatismul
lor, un interes şi pentru lingvistica romanică în general. Astfel în
dialectul aromân se păstrează până astăzi latinul humanitatem în
forma umînitate, cu înţelesul de „omenie”18, ceea ce înseamnă că
acest cuvânt era popular în latină şi că şi în celelalte limbi romanice unde el există (fr. humanité, it. umanità) poate fi un element
moştenit şi nu un împrumut din limba literară.
Pentru istoria limbii române, Theodor Capidan a adus, pe
lângă monografiile menţionate, contribuţii importante în problema
controversată a corespondenţelor lingvistice româno-albaneze19. El
a privit această problemă din punctul de vedere al dialectului aromân, ceea ce a constituit o perspectivă nouă în explicarea corespondenţelor lingvistice româno-albaneze în general.
Corespondenţele fonetice, lexicale şi gramaticale româno-albaneze au format obiectul cercetării a numeroşi lingvişti români şi
străini. Unii dintre ei le-au explicat că elementele de substrat daco18 Th. Capidan, Limbă şi cultură, Bucureşti, Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă, 1943, p. 303–305.
19 Idem, Raporturile albano-române, în DR, II (1922), p. 443–554.
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geto-tracic în limba română şi traco-iliric în albaneză (J. B. Kopitar,
Fr. Miklosich, B. P. Hasdeu, O. Densusianu, H. Schuchardt,
G. Weigand), alţii ca împrumuturi din albaneză în română
(R. Rösler), iar alţii ca dezvoltări paralele şi influenţe reciproce
între limbile balcanice (Kr. Sandfeld).
Concluzia lui Theodor Capidan, rezultată din analiza minuţioasă a corespondenţelor fonetice, lexicale şi gramaticale, este că
raporturile româno-albaneze au avut loc în două perioade: una
mai veche, când aromânii se aflau încă în preajma Dunării în unitate geografică cu dacoromânii din nordul fluviului, această perioadă privind limba română în ansamblul ei, şi alta mai nouă, restrânsă numai la dialectul aromân, care a început după coborârea
aromânilor în sudul Peninsulei Balcanice. În ceea ce priveşte corespondenţele din prima perioadă, Theodor Capidan admite că
unele dintre acestea ar putea fi şi împrumuturi reciproce sub aripa
suddunăreană a vorbitorilor românei primitive comune, deoarece
albanezii, în perioada de comunitate geografică a românilor suddunăreni cu cei din nordul fluviului, se găseau mai în nord-estul
Peninsulei Balcanice decât astăzi, în contact cu românii sudici de
lângă Dunăre20.
Corespondenţele din a doua perioadă sunt evidente împrumuturi din albaneză în dialectul aromân şi, în măsură mai redusă,
din acest dialect în albaneză. Datele şi interpretările lui Theodor
Capidan în problema corespondenţelor lingvistice româno-albaneze trebuie, desigur, întregite în lumina progreselor de astăzi ale
lingvisticii româneşti. Astfel, numărul cuvintelor comune dialectului dacoromân cu albaneza este mai mare decât cel stabilit de el (52
de cuvinte), ridicându-se, după Dicţionarul limbii române moderne,
la 82, care au 364 de derivate şi variante pe teren românesc21. Deoarece numărul derivatelor este proporţional cu vechimea în limbă
a cuvintelor ale căror derivate sunt, considerăm că numărul mare
de derivate ale cuvintelor comune cu albaneza este un indiciu că
ele sunt daco-geto-tracice în limba română şi nu împrumuturi din
albaneză.
20 Th. Capidan, Simbioza albano-română şi continuitatea românilor în Dacia, în
Limbă şi cultură, ed. cit., p. 139–147.
21 Vezi. D. Macrea, Compoziţia istorică şi tendinţele actuale de dezvoltare ale
vocabularului românesc, în CL, V (1960), p. 58.
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O altă direcţie importantă de cercetare a lui Theodor Capidan
privind istoria limbii române a constituit-o studiul raporturilor
lingvistice slavo-române. În acest domeniu, el a publicat patru
studii valoroase: Raporturile lingvistice slavo-române22, Elementul slav
în dialectul aromân23, Din vechile raporturi lingvistice slavo-române24 şi
Elementele sud-slave în limba română şi elementele româneşti din limbile
slave meridionale25.
Subliniind importanţa studierii raporturilor lingvistice slavoromâne, Theodor Capidan arată că, prin legăturile milenare pe
care românii le-au avut cu slavii, mai ales cu cei meridionali, limba
română n-a fost influenţată din partea limbilor slave numai din
cauza raporturilor de vecinătate cu acestea, ci şi din cauza mulţimii slavilor care s-au contopit cu românii, îndeosebi în Dacia, a
convieţuirii noastre îndelungate cu slavii, oglindită în instituţii comune, cum au fost voievodatele şi cnezatele la dacoromâni şi celnicatele la aromâni, iar limba slavonă a fost folosită la noi timp de
secole ca limbă oficială în biserică şi în cancelaria domnească.
Elementele slave au pătruns în toate compartimentele limbii
române. Ele sunt numeroase de asemenea în toponimia şi antroponimia noastră. Dar pe lângă elementele slave, scrie Theodor
Capidan,
„prin intermediul limbilor slave meridionale au pătruns în limba
română tot felul de elemente din mediul balcanic. Aceste elemente nu
se mărginesc numai la lexic dar şi la tot felul de construcţiuni şi întorsături de frază. Unele din ele ţin de fondul sud-slav, altele sunt de
origine balcanică. În cazul din urmă, slavii meridionali au avut pentru
români numai rolul de mijlocitori. Această parte a raporturilor slavoromâne nu este încă lămurită. Ea va rămâne obscură tot timpul cât nu
se va putea produce ordine în materialul balcanic, în sensul de a cunoaşte cu preciziune ceea ce ţine de fondul indigen de ceea de revine
fiecărei limbi în parte. În domeniul acesta, amestecul este atât de mare
încât un început de lămurire se va putea face abia după ce se va reuşi
să se fixeze extensiunea geografică a fiecărui element în parte”26.
22 Th. Capidan, Raporturile lingvistice slavo-române. I. Influenţa română asupra
limbii bulgare, în DR, III (1923), p. 129–238.
23 Idem, Elementul slav în dialectul aromân, Bucureşti, 1925, 91 p.
24 Idem, în Limbă şi cultură, p. 215–226.
25 Ibid., p. 227–242.
26 Ibid., p. 228.
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O lipsă a studiilor noastre de slavistică o constituie, după
Theodor Capidan, neglijarea cercetării influenţei slavilor care s-au
stabilit în Dacia şi care s-au contopit în procesul de formare a poporului român. Studiul acestei influenţe ar putea scoate la iveală,
precizează el, date care nu se mărginesc numai la lexic şi care ar
putea proiecta o lumină nouă asupra continuităţii românilor în
Dacia.
„Întreaga problemă a cuvintelor slave din Dacia, scrie Theodor
Capidan, trebuie reluată, privind fiecare fenomen sub raportul cronologic şi al extensiunii sale geografice, spre a putea fixa epoca şi regiunea din care a pătruns în limbă”27.

Pentru a putea stabili vechimea raporturilor lingvistice slavo-române, Theodor Capidan analizează, ca şi în cazul corespondenţelor româno-albaneze, influenţa slavă în dialectul aromân,
care este mai conservator decât cel dacoromân. Pe baza acestei
analize, el stabileşte un număr de peste 70 de cuvinte slave intrate
în limba română încă în perioada de comunitate geografică pe
Dunăre a actualelor patru grupe de români. Influenţa veche slavă
asupra limbii române este datată de Theodor Capidan ca fiind
anterioară secolului al X-lea, dar nu mai veche de secolul al
VIII-lea. Cea mai veche formă de influenţă slavă provine, după el,
de la slavii din care a ieşit poporul bulgar. Ea are în special
caractere ale dialectului bulgar de răsărit. Bulgara răsăriteană a
influenţat şi în epoca mai nouă dialectul aromân. O dată cu influenţa veche slavă bulgară s-a exercitat, în perioada românei primitive comune, şi o influenţă sârbă, de proporţii mai reduse. Reflexul
în, îm al vocalei nazale vechi slave â din cuvinte ca mândru, pândar,
oblânc, glâmboacă este, după Theodor Capidan, de origine veche
slavă bulgară, iar reflexul un, um din cuvinte ca luncă, muncă,
scump este de origine sârbă.
În studierea raporturilor lingvistice slavo-române, cercetătorii
din trecut şi-au îndreptat atenţia aproape exclusiv spre influenţa
slavă asupra limbii române. Theodor Capidan este cel dintâi lingvist
27

Ibid., p. 231.
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român care a cercetat în mod amplu influenţa limbii române asupra
uneia dintre limbile slave şi anume asupra limbii bulgare28.
Cuvintele de origine românească în limba bulgară sunt,
după el, puţin numeroase, aproximativ 200; în schimb, influenţa
românei asupra bulgarei a pătruns şi în structura gramaticală a
acesteia. Dintre toate limbile slave, numai bulgara are articol enclitic, la fel ca româna şi albaneza. În această privinţă, influenţa limbii române asupra celei bulgare este admisă nu numai de mari
lingvişti străini ca Gustav Weigand şi Wilhelm Meyer-Lübke, ci şi
de unii lingvişti bulgari, ca B. Ţonev şi St. Mladenov. Articolul enclitic, alături de cuvintele de origine românească şi de unele modificări fonetice analizate de Theodor Capidan, dau limbii bulgare,
mai ales dialectului ei de răsărit, un caracter balcanic aparte de celelalte limbi slave.
În legătură cu vechimea elementelor româneşti din limba
bulgară, Theodor Capidan scrie:
„Oricum am socoti această influenţă, fie că ea ar fi pornit în
parte, de cu vreme, din substratul traco-roman al limbii române, cum
cred unii, şi a lucrat încet asupra elementului slav suprapus, ajuns mai
târziu grai bulgăresc, sau, mai probabil, că ea va fi pornit din acelaşi
substrat ajuns la stadiul românesc — mai ales că, după mărturiile
limbii bulgare, aceste influenţe se arată de pe la începutul secolului al
XIII-lea, iar graiul traco-roman ajunsese încă din secolul al VII-lea la
stadiul românesc — un singur lucru reiese cu siguranţă, şi anume că
influenţa limbii române, care a reuşit să producă schimbări în vocalismul bulgar, a fost mult mai puternică decât primele începuturi de
influenţă slavă asupra limbii române, care s-au mărginit mai mult la
introducere de cuvinte”29.

Câteva secole după primul contact al românilor cu bulgarii,
„legăturile acestea s-au produs, scrie Theodor Capidan, între românii din stânga Dunării, aşezaţi în faţa regiunii bulgăreşti de grai
răsăritean. Ele au fost deci mai strânse cu bulgarii răsăriteni, adică
cu acei bulgari ale căror locuinţe se întind de la un punct care
porneşte de la râul Iskăr, spre răsărit, şi ajunge la Marea Neagră”30.
28 Idem, Raporturile lingvistice slavo-române. I. Influenţa română asupra limbii
bulgare, în DR, III (1923), p. 129–138.
29 Ibid., p. 235.
30 Ibid., p. 236.
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O sinteză remarcabilă a îndelungatelor lui cercetări asupra
dialectelor româneşti din Peninsula Balcanică şi asupra raporturilor limbii române cu limbile balcanice a fost făcută de Theodor
Capidan în 1936, în discursul de recepţie la Academia Română,
intitulat Romanitatea balcanică31.
„Prin romanitate balcanică, scrie el, înţeleg acea latinitate orientală, care, de la sfârşitul secolului al IV-lea, n-a mai putut păstra legăturile de limbă cu latinitatea occidentală, primind un aspect pe care
lingviştii, pe drept sau pe nedrept, l-au numit balcanic”32.

Theodor Capidan arată că la începutul erei noastre limba
latină era dominantă în sud-estul Europei, de la Marea Adriatică
până la Marea Neagră şi din Carpaţi până în Pind şi la Marea
Egee. Elementul grecesc a fost puţin influent în această regiune,
grecii fiind aşezaţi mai ales în localităţile maritime.
Romanitatea orientală a început, în secolul al IV-lea, să se
deosebească treptat lingvistic de cea apuseană, pe de o parte datorită împărţirii în două a imperiului roman, şi mai ales aşezării unora dintre popoarele în migraţiune în aceste locuri, iar pe de altă
parte substratului traco-iliric, comun limbii române cu albaneza.
În ceea ce priveşte corespondenţele limbii române cu neogreaca, bulgara, sârba şi turca, Theodor Capidan nu împărtăşeşte
teza lui Kristian Sandfeld că ele s-ar explica prin existenţa unei
uniuni lingvistice balcanice, în care influenţa greco-bizantină ar fi
fost determinantă. Aspectul balcanic al limbilor sud-est europene
nu are, după Capidan, un caracter unitar, ci accesoriu şi regional.
Ceea ce este comun la slavii sudici şi dacoromâni lipseşte la greci
şi albanezi. Ceea ce-i uneşte lingvistic pe albanezi şi aromâni îi
desparte de dacoromâni. Trebuie făcută, precizează el, deosebirea
între ceea ce constituie realităţi lingvistice permanente, cu o
răspândire unitară în toate limbile sud-est europene — ceea ce, din
punct de vedere cantitativ, nu e dominant — şi între ceea ce este
lipsit de uniformitate. În studiul acestor limbi, trebuie să ne gânIdem, Romanitatea balcanică. Discurs rostit la Academia Română în 26
mai 1936, cu răspunsul lui Sextil Puşcariu, Bucureşti, 1936, 68 p. Academia
Română. Discursul de recepţie LXVII. Studiul este reprodus şi în culegerea Limbă
şi cultură.
32 Idem, Limbă şi cultură, p. 175.
31
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dim nu numai la ceea ce le uneşte, ci şi la ceea ce le desparte. „Din
acest motiv cred, scrie Theodor Capidan, că exagerează Sandfeld
în excelenta sa lucrare despre limbile balcanice, când, voind să
dovedească legăturile strânse între aceste limbi, le consideră ca o
unitate lingvistică comparabilă unităţilor care au la bază o origine
comună, ca limbile romanice sau germanice şi că, în cazul acesta,
s-ar putea vorbi despre o lingvistică balcanică ca despre un studiu
al limbilor înrudite”33.
Titlul lucrării lui Sandfeld, Linguistique balcanique, nu se justifică, după Theodor Capidan, decât prin faptul că ea se ocupă cu
fapte din domeniul limbilor sud-est europene, fără relaţie cu unitatea fondului pe care aceste limbi s-au dezvoltat, acesta privind
structural numai domeniul româno-albanez34.
*

Pe lângă preocuparea stăruitoare de dialectolog şi de istoric
al limbii române, Theodor Capidan are şi meritul de a fi căutat să
stimuleze la noi interesul pentru studiile de lingvistică teoretică,
deoarece „istorismul limbii a preocupat, scrie el, atât de mult pe
filologii noştri încât nu s-a făcut aproape nicio încercare de a privi
limba sub celelalte aspecte ale sale”35.
Contribuţia lui Theodor Capidan în lingvistica teoretică nu
este a unui creator original, ci a unui eclectic. Deoarece lingvistica
generală din prima jumătate a secolului al XX-lea a avut o direcţie
parţial sănătoasă, reprezentată mai ales de Antoine Meillet, dar şi
tendinţe idealiste făţişe, ca cele reprezentate îndeosebi de Benedetto
Croce, Karl Vossler şi Leo Spitzer, ideile adoptate de Theodor
Capidan prezintă, în acest domeniu, aspecte contradictorii. El face
unele constatări juste despre legătura strânsă dintre limbă şi istorie,
despre rolul limbii în formarea gândirii sau despre rolul structurii
gramaticale ca element al stabilităţii limbii, dar sub influenţa
lingvisticii idealiste susţine şi teze desprinse de realitatea faptelor de
limbă. Astfel, după ce citează argumente ştiinţifice referitoare la
Ibid., p. 208–209.
Ibid., p. 423.
35 Ibid., p. 31.
33
34
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legătura dintre limbă şi popor, susţine totuşi că rolul predominant
în modificarea limbii îl are factorul individual. „Cauzele care dau
naştere la tot felul de diversificări, scrie el, stau în natura individului
vorbitor”36. Printre aceşti factori, Theodor Capidan acordă un rol
exagerat bilingvismului, adică capacităţii individului de a vorbi cu
aceeaşi uşurinţă două limbi deosebite. El afirmă: „Orice individ care
exprimă o impresie individuală creează intuiţiuni, prin urmare
forme de limbaj”37, ajungând la concluzia că „de fapt stilistica este
adevărata ştiinţă a limbajului, întrucât ea reprezintă contribuţia individuală a fiecărui vorbitor, iar esenţa limbii nu este decât activitatea interioară, intuiţiune... Aproape orice modificare în limbă pleacă
de la nevoia unei mai pronunţate expresivităţi... Expresiv şi schimbător sunt noţiuni care aproape că se identifică în producerea faptelor de limbă”38. Aceste exagerări individualist-subiective nu-l împiedică totuşi să arate că nu există legătură între limbă şi rasă, dar
unitatea limbii române el o explică mistic, prin „acel spirit românesc
de care era însufleţită întreaga naţiune”39.
*

Un loc însemnat în activitatea lingvistică a lui Theodor
Capidan l-a ocupat colaborarea la redactarea Dicţionarului Academiei Române, activitate care, prin natura ei anonimă la asemenea
mari lucrări, este mai puţin cunoscută. Alături de Constantin
Lacea, el a fost, începând din 1910, cel mai stăruitor şi mai devotat
colaborator al lui Sextil Puşcariu la această lucrare, la care nu şi-a
încetat munca decât cu câteva luni înainte de moarte (1953) şi
care-i datorează redactarea a mii de articole şi de precizări valoroase, multe dintre acestea rămase în manuscrisul netipărit al Dicţionarului.
Către sfârşitul activităţii sale ştiinţifice, după transferarea lui,
în 1936, la Universitatea din Bucureşti, Theodor Capidan şi-a lărgit
sfera cercetărilor, ocupându-se în mod stăruitor de studiul toponimiei. Rezultatul acestei activităţi l-au construit lucrările Toponymie
Ibid., p. 15.
Ibid., p. 15.
38 Ibid., p. 18.
39 Ibid., p. 36.
36
37
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macédo-roumaine, Numele geografice din România şi Dicţionar toponimic aromân, publicate în 1946 în „Analele Academiei Române”.
Prin aceste ultime lucrări, el a căutat să contribuie la alcătuirea
unui dicţionar general al toponimiei româneşti, atât de necesar
pentru istoria limbii şi a poporului român.
Theodor Capidan s-a impus şi ca un competent istoric
cultural. Studiile Contribuţia aromânilor la renaşterea Albaniei, Bogdan
Petriceicu Hasdeu, Scrierile lui Dimitrie Bolintineanu despre Macedonia,
Sextil Puşcariu, Daniil Moscopoleanu, care sunt adunate în volumul
Limbă şi cultură, alături de alte lucrări mai mici publicate în diferite
periodice de specialitate, oferă posterităţii posibilitatea să aprecieze lărgirea continuă a preocupărilor lui, puterea lui de muncă şi de
pătrundere ştiinţifică.
Lingvist erudit, slavist, cunoscător adânc al limbilor, istoriei
şi etnografiei popoarelor balcanice, Theodor Capidan s-a încadrat
în mod firesc în şcoala lingvistică de la Cluj, al cărui principiu de
cercetare a fost studiul limbii în strânsă legătură cu istoria. El
însuşi arată, în prefaţa culegerii Limbă şi cultură, că toate studiile pe
care le cuprinde lucrarea „au la bază cercetarea fenomenului lingvistic în legătură cu istoria şi cultura noastră”.
Theodor Capidan s-a ocupat cu pasiune, ca om de ştiinţă, de
populaţiile româneşti transdanubiene şi de dialectele acestora.
Dacă uneori, alături de privirea exactă a omului de ştiinţă, a lăsat
să se întrevadă nuanţe de caldă simpatie pentru aceste populaţii
din care el însuşi făcea parte, n-a făcut-o din patimă naţionalistă,
de care s-a declarat totdeauna străin, ci pentru interesul pe care ele
îl prezintă pentru istoria poporului şi a limbii române.
(CL, VI, 1961, nr. 2, p. 253–266; reluat cu mici
modificări în D. Macrea, Contribuţii la istoria
lingvisticii şi filologiei româneşti, Bucureşti,
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1978,
p. 321‒334)

MIRCEA BORCILĂ

OPERA LINGVISTICĂ
A LUI THEODOR CAPIDAN
La 100 de ani de la naşterea lui Theodor Capidan

Într-un moment în care lingvistica românească îşi asumă tot
mai ferm obligaţia matură a reflecţiei asupra drumului parcurs şi a
evaluării principalelor direcţii şi momente care au întemeiat-o, sarcina de a defini comprehensiv contribuţia ştiinţifică a lui Theodor
Capidan (1879–1953) nu ne apare deloc uşoară. Amploarea şi diversitatea aportului acestui mare savant — în domeniul dialectologiei, istoriei limbii române, slavisticii, toponimiei, relaţiilor lingvistice interbalcanice, etnolingvisticii, lingvisticii generale — ar
impune un examen extins şi aprofundat al tuturor acestor sectoare
ale operei sale, în funcţie de stadiul şi progresele ulterioare înregistrate în fiecare dintre disciplinele respective. Ceea ce se poate încerca însă, cu mai bune şanse, în aceste câteva pagini, este nu atât
o evaluare analitică a rezultatelor înregistrate de Th. Capidan în
toate aceste sectoare de investigaţie1, cât o desprindere a acelor trăsături mai generale care caracterizează opera sa lingvistică în ansamblul ei. S-ar putea avansa, pe această cale, spre o schiţare, oricât de sumară, a profilului personalităţii sale ştiinţifice şi spre izolarea unui corpus de principia care i-au fundamentat şi călăuzit,
explicit sau numai implicit, întreaga activitate.
Opera lingvistică a lui Theodor Capidan se defineşte, în primul rând, ca un produs, dar şi, mai ales, ca un generator al curentului lingvistic ce se dezvoltă după 1919 la Universitatea din cen1 O prezentare de ansamblu a vieţii şi operei lui Th. Capidan, indispensabilă în mai multe privinţe, ne oferă Macrea 1965, p. 178–193.

MUZEIŞTII

453

trul Transilvaniei. Savantul de origine aromână trebuie considerat,
fără îndoială, ca unul dintre fondatorii „şcolii lingvistice” din Cluj.
În pofida discreţiei şi a modestiei cu care s-a afirmat în întreaga sa
carieră ştiinţifică, aportul său la construirea platformei comune a
acestei grupări se va revela, credem, la o analiză mai atentă, drept
esenţial. Prin asocierea sa, din primul moment — alături de
C. Lacea —, la proiectul Dicţionarului prezentat de S. Puşcariu
Academiei Române, se constituie, de fapt, nucleul primordial în
jurul căruia s-a iniţiat şi s-a dezvoltat apoi întreaga mişcare. Contribuţia sa la realizarea marilor opere colective ale cercului din
Cluj trebuie să fi fost, foarte probabil, decisivă, nu numai sub aspectul elaborării practice a lucrărilor, ci şi în orientarea de concepţie a
acestora, în imprimarea spiritului în care ele au fost efectuate:
S. Puşcariu însuşi pare să recunoască acest adevăr, în privinţa Dicţionarului2, iar Sever Pop sublinia, în 1957, că, „prin spiritul său
clarvăzător”, „a contribuit enorm la progresul anchetelor…”3 pentru
ALR. Aportul principal al lui Th. Capidan la ceea ce numim astăzi
patrimoniul comun al „şcolii” din Cluj trebuie căutat însă în domeniul său problematic, puternic individualizat, pe care l-a stăpânit
(şi, parţial, l-a întemeiat) singur, cu supremă autoritate, am spune,
nu numai în cadrul grupului clujean, ci şi pe plan mai larg, naţional
şi european. Acest domeniu se înscrie, desigur, în curentul mai larg
şi deosebit de activ al studierii sistematice a limbilor balcanice, reprezentat în epocă prin savanţi renumiţi ca G. Weigand, G. Meyer,
N. Jokl, H. Pedersen, Kr. Sandfeld şi alţii. Spre deosebire de
aceştia, Capidan îşi centrează însă întreaga atenţie — aşa cum au
făcut-o, în parte, şi Pericle Papahagi şi Tache Papahagi — asupra
definirii statutului lingvistic, sincronic şi istoric, al romanităţii suddunărene, prin prisma stărilor actuale de fapt din idiomurile aromân şi meglenoromân. Specificitatea contribuţiei lui Th. Capidan,
în acest context, este dată nu numai de amploarea şi profunzimea
explorărilor realizate sau de temeinicia rezultatelor la care ajunge,
ci şi de modul particular în care sunt întreprinse aceste investigaţii
şi de subordonarea lor unor finalităţi distincte. Printr-o simplificare severă, am putea caracteriza această latură într-adevăr funda2
3

Puşcariu 1936, p. 66–67.
Pop 1957, p. 586.
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mentală a operei lui Th. Capidan prin trei trăsături definitorii: (1)
pozitivismul metodologic; (2) înscrierea rezultatelor cercetării într-o
perspectivă istorist-genetică, în speţă valorificarea lor din unghiul
edificării unei teorii unitare asupra originii limbii şi a poporului
român; (3) considerarea fenomenului lingvistic în legătură cu factorul
istoric, geografic şi social-cultural. O urmărire a modului cum se
ilustrează concret aceste trăsături în ansamblul operei studiate
poate servi, credem, la reliefarea nu numai a aspectului comun
prin care Th. Capidan se înscrie „şcolii clujene”, ci şi a notelor
distinctive ale personalităţii şi concepţiei sale ştiinţifice.
1. Pozitivismul metodologic îşi trage sorgintea, evident, la
Th. Capidan ca şi la majoritatea colegilor săi de generaţie clujeni,
în primul rând din formaţia ştiinţifică dobândită la Institutul de la
Leipzig, sub îndrumarea mai ales a lui Gustav Weigand, dar şi a
lui K. Brugmann însuşi, a lui A. Leskien, E. Sievers ş.a. Asimilarea
„metodei” riguroase a neogramaticilor este probată desăvârşit în
primele sale lucrări publicate în „Jahresbericht” (Capidan 1906,
1909), lucrări ce se reduc la izolarea şi descrierea minuţioasă a
unor fenomene gramaticale considerate (tacit) ca relevante prin ele
însele. Prioritatea netă conferită înregistrării şi descrierii cât mai
exacte şi mai abundente a detaliului, în dauna interpretării, va
rămâne trăsătura dominantă şi în secţiunile centrale ale lucrărilor
sale monografice monumentale: Aromânii (Capidan 1932a) şi
Meglenoromânii (Capidan 1925b). Descrierea celor două idiomuri
acordă, în acelaşi timp, în spiritul „gramaticilor istorice” ale epocii,
o importanţă mult mai mare problemelor de morfologie şi mai ales
celor de fonetică, în raport cu cele de lexic şi de sintaxă (acestea din
urmă apar tratate foarte sumar, iar capitolul de fonetică sintactică,
destul de obişnuit în acea vreme, lipseşte cu desăvârşire).
Aspectele menţionate ar putea duce la interpretarea atitudinii
adoptate de Th. Capidan, cel puţin în acest prim şi important sector
al operei sale, ca reflex al concepţiei pozitiviste neogramatice, după
care însăşi esenţa limbii trebuie căutată în formele lingvistice ca atare,
izolate de orice funcţie şi ipostaziate ca un „organism” în sine, cu o
„realitate proprie” şi „legi” de evoluţie aparte. Această interpretare
ar constitui însă o gravă eroare, şi Th. Capidan însuşi este cel dintâi
care ne previne, explicit, asupra ei. În Răspunsul său la Discursul de
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recepţie al lui Iorgu Iordan, el precizează că „doctrina pozitivismului
neogramatic era [în 1919; nota n. — M.B.] şi continuă să fie chiar în
zilele noastre, d i n p u n c t u l [sic!] d e v e d e r e m e t o d o l og i c, cea mai necesară”, „pentru s t a d i u l în care se găseau atunci
cercetările limbii noastre…” (Capidan 1946c, p. 38; subl. n. — M.B.),
iar în consideraţiile sale de lingvistică generală el va respinge ferm
principiile concepţiei neogramatice (vezi infra). Aspectele semnalate reflectă, aşadar, un pozitivism doar „metodologic”, şi nu „conceptual”. Mai simplu spus, la fel ca majoritatea colegilor săi de la
Cluj, Th. Capidan consideră, şi cu deplin temei, că sarcina cea mai
urgentă şi deci mai importantă pe care o impunea momentul cultural în faţa cercetării lingvistice româneşti era aceea a adunării şi
clasificării imediate a unui imens material ameninţat cu dispariţia.
Pentru savantul de origine aromână, acest imperativ se impunea
chiar cu o stringenţă aparte: în primul rând, pentru că el urmărea
să ilustreze faptic un domeniu mult mai puţin cunoscut şi mai expus perisabilităţii decât cel dacoromân; în al doilea rând, pentru
că, aşa cum vom vedea, el ajunge de tânăr la convingerea definitivă că acest domeniu este de o „importanţă excepţională” nu numai pentru lingvistica şi istoria românească, ci şi pentru cea romanică şi sud-est europeană şi chiar pentru lingvistica generală; în sfârşit — şi aici trebuie căutat resortul cel mai profund care îi va orienta
întreaga activitate şi gândire lingvistică —, pentru că puternicul său
ataşament afectiv faţă de oamenii şi ţinuturile natale i-au insinuat de
timpuriu acea iubire faţă de cel mai umil aspect de limbă, în care a
ajuns să vadă „o fărâmă din sufletul poporului” său.
În această lumină va trebui să înţelegem, aşadar, înainte de
toate, cultul său pentru „faptul” lingvistic în sine, aspiraţia aproape tiranică, manifestată mai ales în secţiunile menţionate ale monografiilor sale, spre înregistrarea cât mai exactă a tuturor fenomenelor, aspiraţia ce transpare explicit la suprafaţa paginii într-un loc
în care, raportându-se la monumentala operă a lui Al. Philippide,
Th. Capidan se declară pur şi simplu „uimit de faptul că mi-a putut scăpa o particularitate” (Capidan 1932a, p. 122). Tocmai această
bogăţie extraordinară a materialului informativ propus spre interpretare constituie, după credinţa noastră, calitatea principală a monografiilor sale, care depăşesc net tot ce s-a scris până la el în
această privinţă şi rămân până astăzi, pentru ansamblul celor
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două idiomuri, principalele surse de referinţă. Meritul şi contribuţia fundamentală a acestor lucrări rezidă în faptul că ele oferă o
centralizare — prin înregistrare critică şi transcriere riguroasă — a
unui imens material lingvistic, adunat nu numai din întreaga arie
bibliografică disponibilă până în acel moment (cu excluderea, motivată, în cazul idiomul aromân, a literaturii dialectale culte), ci şi
dintr-o foarte extinsă investigaţie şi experienţă lingvistică personală. Fireşte însă că idealul spre care aspiră Th. Capidan n-a putut
fi atins, iar omisiuni şi erori s-au găsit, cum era inevitabil. Am putea spune chiar, fără a cădea în paradox, că, în esenţă, deficienţele
care au fost semnalate4 erau implicate, aproape cu necesitate, în însăşi trăsătura care a generat şi calitatea principală a monografiilor.
Din dorinţa de a epuiza sursele disponibile în domeniul delimitat,
Th. Capidan îşi asumă riscurile mânuirii unei enorme cantităţi de
material. Unele inconsecvenţe în transcriere, dificultăţi de clasificare şi inegalităţi în ilustrarea cu exemple a fenomenelor devin, în
aceste condiţii, inerente. Aceeaşi dorinţă de a consemna toate atestările individuale a făcut ca, în limitele fizice ale cercetării, multe
fenomene să rămână insuficient explicate sau clarificate. Conştiinţa
stăpânirii întregului câmp de fapte a putut insinua pe de alta parte, tendinţa unor decizii categorice, tranşante, privind atestarea şi
frecvenţa unor forme în timp sau în spaţiu. Astfel, cu tot respectul pe
care ni-l inspiră asemenea tentative, nu putem să nu observăm că o
încercare ca aceea de a definitiva o listă a t u t u r o r verbelor
latine din dialectul aromân era, din capul locului, sortită eşecului.
Autorul nu putea, fireşte, să cuprindă mai mult decât îi ofereau
izvoarele scrise, oricât de numeroase erau acestea, şi experienţa sa
lingvistică, inevitabil limitată. Prin urmare, numeroasele omisiuni
menţionate de Tache Papahagi5 nu ne vor mira, dar tocmai de
aceea nici nu ne vor determina să apreciem mai puţin sinteza monumentală a lui Th. Capidan. Este, desigur, adevărat şi faptul că
monografia sa despre aromâni nu oferă o imagine îndeajuns de
clară şi de analitică asupra tuturor diferenţierilor regionale din
acest dialect, dar aşa ceva era iarăşi practic imposibil cu mijloacele
şi în timpul în care a lucrat Th. Capidan. Mult mai aproape de rea4 Cf. recenziile lui Tache Papahagi, în GS, VI, 1934, fasc. 1–2, p. 367–381, şi
Iorgu Iordan, în ZRPh, LVIII, 1938, p. 373–376.
5 T. Papahagi, loc. cit.
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lizarea aspiraţiilor sale este monografia asupra dialectului meglenoromân. Dată fiind aria geografică şi numărul relativ restrâns al
vorbitorilor acestui dialect, el şi-a putut întemeia, în acest caz,
cercetarea pe o investigaţie la faţa locului. Dintr-o primă anchetă
preliminară („de recunoaştere”) prin toate satele locuite de meglenoromâni, el s-a convins însă de ineficienţa chestionarului prestabilit şi de necesitatea de a surprinde formele graiului viu, în înfăţişarea lui determinată de condiţiile specifice de viaţă ale comunităţii. Desprinzând, apoi, din materialul cules prin observaţie directă, după aşa-numita metodă a anchetatorului-martor, o imagine de
ansamblu asupra graiului şi comparând-o cu cea propusă de contribuţiile anterioare, el şi-a putut centra atenţia, în anchetele speciale care au urmat, asupra punctelor controversate şi a aspectelor
de maxim interes. Pe teren şi de la elevii săi meglenoromâni, el a
înregistrat, de asemenea, un mare număr de texte folclorice, pe
care le-a publicat separat în volumul al II-lea al monografiei
(Capidan 1928b). Pe baza acestor texte, a altor numeroase sondaje
şi a materialului pe care l-a cules pentru ALR de la meglenoromânii stabiliţi în ţară, el a realizat, în volumul al treilea al lucrării
sale, cel mai bogat dicţionar al acestui dialect (Capidan 1935). Prin
multitudinea faptelor, prin siguranţa şi acuitatea transcrierii fonetice, a definirii gramaticale şi a disocierilor semantice, se poate
spune, astfel, că monografia lui Th. Capidan „a epuizat pentru
multă vreme cercetările în acest domeniu” şi că ea va rămâne, în
mod definitiv, o sursă fundamentală pentru cunoaşterea idiomului
meglenoromân6.
În ce priveşte prelucrarea şi interpretarea materialului, vom
observa din nou că monografiile lui Th. Capidan evită, în mai
multe privinţe, obiecţiile drastice ce se pot aduce cercetărilor tipic
neogramatice. Conform tradiţiei presaussuriene, fenomenele apar
prezentate, desigur, izolat, fără a se urmări interacţiunea lor sistematică în interiorul compartimentelor, între acestea şi în ansamblul
idiomului descris, fără a se opera o delimitare între planul funcţionării lor sincronice şi cel al evoluţiei diacronice. Lucrările sale nu
satisfac, astfel, cerinţa pe care el însuşi o defineşte pentru o „bună
gramatică descriptivă” — aceea de a ne face „să cunoaştem pur şi
6

Macrea 1965, p. 181; vezi şi Atanasov 1976, nr. 2, p. 137–150.
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simplu structura limbii” (Capidan 1946c, p. 42) — şi nici nu realizează, pe de altă parte, o adevărată „gramatică istorică”, în sensul
prezentării evoluţiei sistematice a limbii. Cu toate acestea, refuzul
separării nete a sincroniei de diacronie şi încercarea de a căuta „explicaţii” prin îmbinarea sau la intersecţia celor două planuri trebuie interpretate la Th. Capidan, ca la S. Puşcariu, V. Bogrea sau
N. Drăganu, ca izvorând dintr-o atitudine deliberată dintr-un respect mai profund pentru ceea ce ei considerau natura esenţial
dinamică a fenomenului lingvistic. Astfel, Th. Capidan îşi va justifica această atitudine, în Discursul său de recepţie la Academie, formulând, prin referire la A. Meillet, ca un principiu câştigat pentru
cercetările lingvistice, postulatul că „în studiile noastre, nu putem izola perioadele vechi de stările actuale, după cum nu putem
înţelege faptele actuale dacă le izolăm de cele din trecut” (Capidan
1943b, p. 192). Este adevărat că, practic, explicaţiile sale lingvistice
se reduc, în majoritatea cazurilor, la chestiuni de ordin genetic şi
nu reprezintă, de fapt, cel mai adesea, decât rezultatul unei transpuneri în diacronie a diversităţii elementelor din plan sincronic.
Nu putem întreprinde aici o discuţie amănunţită cu privire la valabilitatea soluţiilor concrete propuse, din acest unghi, în monografiile lui Th. Capidan. Unele din acestea (ca, de ex., cea în problema
palatalizării labialelor) au fost şi mai sunt controversate. Asupra
altora (de ex. explicarea provenienţei formelor de mai mult ca perfect şi a utilizării infinitivului lung în dialectul aromân) autorul însuşi a revenit ulterior. În general se poate afirma, credem, că marea majoritate a particularităţilor fonetice şi morfologice ale celor
două dialecte şi-au găsit în lucrările sale o explicaţie întemeiată
din punct de vedere genetic. Am dori să semnalăm însă şi unele
încercări de depăşire a acestei perspective interpretative. Astfel, în
domeniul foneticii e de remarcat încercarea de sistematizare după
principii „fonologice”, foarte probabil sub directa influenţă a lui
S. Puşcariu. Fiecare fenomen „fonologic” şi morfologic este urmărit, apoi, în diversele contexte în care acesta apare (consemnându-se diferenţieri teritoriale şi chiar sociale, stilistice) şi în comparaţie cu situaţia din celelalte dialecte. Pe de altă parte, datorită aceluiaşi respect pentru realitatea lingvistică vie ce va caracteriza întreaga sa activitate, fostul elev a lui K. Brugmann nu va parveni
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niciodată până la formularea rigidă a unor „legi” de evoluţie (termen neîntâlnit în lucrările sale), ci va considera, bunăoară, fenomenele din capitolul Fonologie ca manifestări mai mult sau mai
puţin „regulate” sau „generale” ale unor sinuoase procese complexe (privite, mai târziu, ca expresii particulare ale unor „tendinţe”
manifestate în limbă). Domeniul în care se realizează însă cel mai
bine o îmbinare a cercetării sincronice cu cea diacronică ni se pare
cel lexical. Pornind de la investigaţii etimologice analitice caracteristice epocii, Th. Capidan elaborează pentru prima oară o descriere sistematică, de ansamblu, a structurii etimologice a vocabularului celor două dialecte (Capidan 1925b, p. 75–95; 1932a, p. 143–
186); un câştig al cercetării sale este acela de a proba, contrar aproximărilor parţiale anterioare, locul esenţial pe care îl ocupă elementul latin, şi din acest punct de vedere, în structura celor două
idiomuri.
Monografiile lui Th. Capidan preîntâmpină aşadar, în unele
privinţe, consecinţele „pozitivismului atomist” implicat în atitudinea sa metodologică iniţială şi oferă suficiente premise pentru o
prelucrare a materialului după criterii funcţional-structurale şi
pentru o interpretare din această perspectivă7. Momentul metodologic pozitivist, asumat conştient, se dovedeşte, de altfel, pentru
ansamblul operei sale, ca asigurând fundamentul necesar unor
ample elaborări şi sistematizări ulterioare. Să menţionăm doar că
pe această bază Th. Capidan însuşi va stabili, chiar în cuprinsul
monografiilor (Capidan 1925b, p. 66–75; 1932a, p. 136–143), statutu1 unităţilor lingvistice descrise în ceea ce numim astăzi structura dialectală a limbii române. Relevarea trăsăturilor fundamentale
comune celor două idiomuri suddunărene şi celui dacoromân îl
conduce, înainte de toate la certificarea caracterului lingvistic unitar al romanităţii carpato-balcanice. Pe acest fundament comun, el
conturează pregnant individualitatea dialectului aromân şi — în
opoziţie cu alţii care considerau idiomul meglenoromân fie ca un
subdialect al dialectului dacoromân (Ov. Densusianu), fie ca o
subunitate a celui aromân (Al. Philippide) — evidenţiază un im7 Să menţionăm că faptele furnizate de Th. Capidan au fost utilizate, în
această finalitate, de unele cercetări mai recente; vezi Caragiu-Marioţeanu (1968;
cf. şi declaraţia autoarei, la p. 19); ILR, passim.
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portant set de trăsături distinctive în graiul meglenoromânilor,
reuşind astfel să autorizeze considerarea certă a acestuia ca dialect
aparte în cadrul limbii române.
2. Perspectiva istorist-genetică în interpretarea fenomenelor
lingvistice va exceda însă la Th. Capidan şi la cei mai mulţi dintre
colegii săi clujeni obiectivele „ştiinţei limbii” ca disciplină autonomă şi va urmări relevanţa acestor fenomene ca element „auxiliar”
pentru studiul istoric al comunităţilor respective. Recunoaştem,
desigur, aici, un demers fundamental al lingvisticii comparativistorice, ce şi-a găsit un teren de manifestare extrem de propice
într-un context cultural în care se putea spera că „tăcerea miraculoasă, a izvoarelor istorice”, după celebra formulă a lui Ferdinand
Lot, va fi învinsă prin utilizarea pertinentă a punctelor de reper
atât de abundente şi de variate oferite de „mărturiile” limbii. Din
raţiuni la care nu ne putem opri acum, lingviştii clujeni şi-au făcut,
cum se ştie, din acest gând o adevărată „stea călăuzitoare”
(Capidan 1943b, p. 37) şi suntem încă departe de a estima întreaga
semnificaţie a experienţei lor în această privinţă, pentru ştiinţa
epocii. Simplificând la maximum, demersul adoptat constă în încercarea de a formula inducţii asupra epocii şi teritoriului de formare a diferitelor grupuri româneşti, pe baza asemănărilor şi deosebirilor pe care le prezintă idiomurile vorbite de acestea (în
stadiile lor cunoscute). Procedura îşi are, fireşte, riscurile ei, astfel
încât eforturile, oricât de impresionante, depuse în această direcţie
vor trebui evaluate cu deosebită precauţie. Majoritatea soluţiilor
propuse de Th. Capidan în acest domeniu rămân însă profund
instructive, în măsura în care faptele lingvistice sunt utilizate, în
general, cu mult discernământ şi sunt considerate, în ultimă instanţă, doar ca nişte indicii a căror relevanţă este sau poate fi asigurată prin coroborarea cu o bogată şi diversă informaţie extralingvistică. Alături de Sextil Puşcariu, el este cel care contribuie în
cea mai mare măsură la fundamentarea unei teorii unitare despre
geneza limbii şi a poporului român, teorie în mare parte susţinută
şi confirmată de către şcoala istorică şi arheologică românească.
Aportul său original se manifestă în problema delimitării „străromânei”, a perioadei şi locului de formare a diferitelor grupuri şi
idiomuri româneşti, precum a relaţiilor acestora cu popoarele din
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Balcani. Vom schiţa sumar modul în care Th. Capidan utilizează,
în acest context, diverse fapte lingvistice din structura dialectelor
aromân şi meglenoromân.
Poziţia sa se precizează destul de clar încă în 1924c, când foloseşte pentru prima oară unele rezultate ale investigaţiilor asupra
dialectelor suddunărene, pentru a controla concluziile istoricilor
formulate până la acea dată pe baza altor elemente. După
Fr. Miklosich şi S. Puşcariu, el reia şi încearcă să întemeieze teza
existenţei unor mici deosebiri lingvistice regionale în perioada
românei comune (sau străromânei”). Dintre particularităţile aduse
în discuţie, statutul fonologic specific al africatelor în fondul lexical
de origine latină al idiomurilor aromân şi meglenoromân poate
constitui — aşa cum admisese înainte S. Puşcariu şi va accepta
apoi şi Al. Philippide — un indiciu pertinent în sprijinul ipotezei
că, până la influenţa slavă, cele două grupuri au format o comunitate lingvistică distinctă de cea a dacoromânilor. Acelaşi fenomen este utilizat pentru prima dată aici, după cunoştinţa noastră,
ca argument în favoarea tezei, general acceptată astăzi, că procesul
de formare a limbii şi poporului român trebuie considerat încheiat
la data contactului mai profund cu populaţiile slave. Pe baza unui
amplu studiu comparativ, Th. Capidan va combate apoi (1925b,
p. 70–74) teoria originii norddunărene a meglenoromânilor, susţinută de Ovid Densusianu, argumentând că idiomul acestora prezintă trăsături mult mai numeroase şi mai importante în comun cu
cel aromân decât cu cel dacoromân. Amendamente pot fi aduse
din punctul de vedere al relevanţei unora dintre faptele prezentate
şi al criteriului de ierarhizare lor, dar prioritatea pe care el o acordă concordanţelor sistematice, fonetice şi gramaticale, în dauna
particularităţilor lexicale izolate invocate de Ov. Densusianu, ni se
pare pe deplin justificată. Se poate afirma, în orice caz, că savantul
clujean are meritul de a fi probat incontestabil că idiomul meglenoromân aparţine lingvistic romanităţii suddunărene, ceea ce susţine, în consecinţă, teoria comunităţii de origine a acestei populaţii
cu grupul aromân. Mult mai puţin întemeiată lingvistic apare însă
interpretarea concordanţelor dacoromâne-meglenoromâne, la care
se referă Ov. Densusianu, ca mărturie a migraţiei mai târzii (sec.
XII–XIII) a meglenoromânilor spre sudul Peninsulei Balcanice, pre-
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cum şi încercarea de a reconstitui traseul urmat de această populaţie spre valea Vardarului. S-a demonstrat8 că majoritatea acestor concordanţe nu pot fi relevante pe plan istoric, iar particularitatea
fonetică a rostirii lui ă şi î ca ¾ nu trebuie considerată neapărat ca
un împrumut din graiurile bulgarilor din Munţii Rodopi, autorul
însuşi atestând dezvoltări independente similare în aromână9.
Admiţând necesitatea existenţei unor „puncte de convergenţă” principale în „străromână”, care să explice unitatea structurală
de astăzi, Th. Capidan plasează şi el patria primitivă a majorităţii
aromânilor şi meglenoromânilor „undeva mai în apropierea
Dunării”. În sprijinul acestei teze, el corelează mărturiile istoriografiei bizantine cu propriile-i constatări privind caracterul omogen al influenţei vechi slave în lexicul aromânilor şi dacoromânilor
şi cu inexistenţa elementului vechi grecesc la aromâni. Să remarcăm
că, în 1924c, el argumentează — în divergenţă cu mărturiile istorice (Kekaumenos etc.) — ideea că aşezările primordiale ale aromânilor şi meglenoromânilor trebuie fixate în nord-estul Peninsulei Balcanice, pe teritoriul Bulgariei de astăzi, iar printre argumentele lingvistice utilizate reţinem raportarea la tratamentul grupurilor de consoane tj şi dj din stocul de elemente slave comune celor
două dialecte, argument ce va fi preluat şi dezvoltat ulterior de
Emil Petrovici, ca un element important pentru trasarea limitei
sud-vestice a teritoriului de formare a limbii şi poporului român10.
Pe de altă parte, Th. Capidan urmăreşte însă să acrediteze şi ideea
menţinerii unor resturi din populaţiile traco-ilire romanizate în
Epir şi Tesalia, „enclave romanice” ce s-ar fi putut conserva „pe
înălţimile munţilor, departe de cultura greacă” (1932a, p. 24) şi
care s-ar fi contopit ulterior în masa mai mare a aromânilor veniţi
din părţile dunărene. Probele prezentate (fonetismul toponimelor
Băiasa, Lăsun, Sărună — derivate de Th. Capidan din vechile nume
topice Vavissa, Elasona, Salona) sunt, după cum recunoaşte el în8 Procopovici 1928–1930 (vezi şi observaţiile noastre din CL, XXII, 1977, nr.
1, p. 19–20).
9 Capidan 1932a, p. 19; vezi însă şi afirmaţia net contradictorie de la p. 212 a
aceluiaşi volum. Împotriva soluţiei lui Th. Capidan argumentează şi Ov. Densusianu,
în recenzia din GS, II, 1925–1926, p. 367–371.
10 Petrovici 1970, p. 59; vezi însă şi critica acestui argument la Arvinte
1969, p. 6–18.
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suşi, insuficiente. Teza merită, cu toate acestea, mai multă atenţie
decât i s-a acordat, nu atât prin punctele de contact pe care le
prezintă cu o teorie impusă în ultima vreme printre unii cercetători
eleni ai originii şi istoriei aromânilor11, cât prin implicaţiile ei de
principiu. Cum bine sublinia Th. Capidan, numai pe baza inscripţiilor nu se poate conchide — aşa cum s-a procedat şi se mai obişnuieşte, adesea, pornindu-se de la datele faimoasei „linii Jireček”
— asupra graiurilor vii ce s-au vorbit pe un anumit teritoriu (căci
aceasta ar însemna, în acord cu opinia lui N. Iorga, Kr. Sandfeld,
S. Puşcariu, să se „confunde cultura păturilor suprapuse cu limba
poporului”; Capidan 1943c, p. 185).
O poziţie aparte va adopta Th. Capidan în interpretarea mult
discutatelor „corespondenţe româno-albaneze” (1922; 1928a;
1934b; 1936c; 1943a; 1943d, p. 139–174). Pornind de la premisa, justificată, că taxarea acestora drept simple „coincidenţe” ar însemna
postularea unei „minuni filologice”, lingvistul clujean nu se mulţumeşte nici cu soluţia „ieftină” — cum o va numi Kr. Sandfeld —
a substratului. Dimpotrivă, credincios punctului său de plecare
pozitivist, el se arată foarte circumspect în această privinţă, ajungând uneori chiar până la a exclude teoretic justificarea explicării
prin substrat12. El propune, în schimb, abordarea problemei
dintr-un unghi de vedere cu totul nou: cel al influenţelor reciproce
între limba albaneză şi dialectul aromân. Pe această bază, se operează o distincţie între elementele vechi „albaneze” în limba română şi influenţa parţială mai recentă, exercitată numai asupra dialectului aromân. Pornind de la indicii de ordin fonetic,
11 Cf. Vacalopoulos 1961, p. 34–39 şi, în ediţia în limba engleză (1970), p. 12–
15. Deosebirea fundamentală faţă de teza lui Th. Capidan constă în faptul că această
teorie nu presupune un substrat traco-iliric la baza elementului romanizat menţinut
în Pind, ci unul grecesc. Observăm însă că postularea a două substraturi total
diferite ar impune consecinţa unor diferenţieri lingvistice mult mai pronunţate
decât cele existente şi menţionate de A. E. Vacalopoulos, care, pe de altă parte, comite şi eroarea de a-i asimila pe meglenoromâni grupului aromân „danubian”. Teoria originii greceşti a „cuţo-vlahilor”, formulată de Keramopoulos (citată în
Vacalopoulos 1970, p. 273, nota 80, fără nicio delimitare şi însuşită, de altfel, de mai
mulţi cercetători din Grecia), a fost combătută convingător de Th. Capidan însuşi în
1941.
12 Capidan 1924c, p. 97. Notăm că rezerva aceasta exagerată în abordarea
problemelor substratului va dispărea mai târziu (1943).
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Th. Capidan va considera că şi o parte din cuvintele vechi aromâneşti comune cu albaneza trebuie să provină tot prin împrumut
direct. El admite, în consecinţă, ideea existenţei unei „simbioze
albano-române”, chiar în „perioada de plămădire” a limbii şi poporului român. Absenţa din aromână a celor mai multe dintre
„împrumuturile” vechi albaneze, ca şi a rotacismului şi a nazalizării îl va determina apoi să avanseze ideea că presupusul contact
străvechi cu albanezii va fi fost mai strâns la actualii români nordici decât la cei sudici. În felul acesta se ajunge însă la o evidentă
dificultate de principiu. Să notăm mai întâi că, urmărind să evite
un factor inaccesibil observaţiei imediate (substratul), Th. Capidan
ajunge la o poziţie nu mai puţin speculativă, care, dezvoltată în
toate consecinţele ei, ar presupune chiar mai multe condiţionări
ipotetice şi ar implica, deci, elemente cu un grad de nedeterminare
mai mare. Să observăm, apoi, că linia raţionamentului său ar putea
să-l conducă pe savantul de origine aromână până la opoziţie faţă
de teza, atât de scumpă întregii şcoli clujene, a continuităţii romanice în Dacia. Pentru a depăşi acest impas, Th. Capidan pledează,
în studiile din 1943, pentru renunţarea la ipostazierea unor limite
geografice fixe şi pentru acceptarea unui contact originar cu albanezii prin „aripa sudică” a românilor „nordici”. Întreaga sa argumentaţie trebuie revăzută însă astăzi, în lumina progreselor mai
recente ale sondării substratului traco-ilir. Dincolo de aceasta şi cu
toate rezervele pe care le putem avea privind formularea unor
concluzii de natură extralingvistică dintr-o asemenea constatare,
ceea ce rămâne câştigat din cercetările sale în acest domeniu este
descoperirea tulburătoare că, în raport cu dacoromâna, dialectul
aromân prezintă, în stocul vechi al vocabularului, concordanţe
mult mai puţine şi mai nesistematice cu limba albaneză. Să reţinem, de asemenea, de pe acum, şi faptul că, ipoteza „simbiozei”
timpurii între grupuri româneşti şi populaţiile traco-ilire neromanizate se clădeşte în paginile sale pe ideea diferenţierilor de ordin
social în contactele interlingvistice: la aceste populaţii, mulţi dintre
bărbaţi au putut fi, într-adevăr, bilingvi, aşa cum presupune
Th. Capidan. Această ipoteză ar explica şi posibilitatea exercitării
unei puternice influenţe latine asupra limbii albaneze, acţiune atribuită, de el, în parte, limbii române deja formate.
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În perspectiva edificării unei teorii unitare asupra formării
limbii şi poporului român se înscriu şi contribuţiile lui Th. Capidan
la studiul relaţiilor lingvistice româno-slave (1924b; 1925a; 1941a;
1943b, p. 215–226, 227–242). Efectuând pentru prima oară o cercetare comparativă a elementului slav în dialectele limbii române,
Th. Capidan este, poate, cel dintâi care pune pe baze riguros ştiinţifice chestiunea controversată a vechimii şi extensiunii teritoriale
timpurii a elementelor slave în limba noastră. Am văzut cum argumentează el teza că elementul slav nu este constitutiv, ci posterior
procesului de individualizare a limbii române. Prin izolarea unui
stoc de circa 70 de elemente lexicale, care vădeşte acelaşi „tratament” fonetic şi semantic în dialectul aromân ca şi în cel dacoromân (întâlnindu-se, de altfel, şi la meglenoromâni, dar lipsesc din
albaneză şi neogreacă), el atestă, apoi, influenţa slavă asupra limbii
române pentru o perioadă anterioară secolului al X-lea, în care
destrămarea comunităţii protoromâne este, istoric, certificată. Imaginea pe care o oferă Th. Capidan asupra vechii influenţe slave în
fonetica şi morfologia românească apare, astăzi, în mai multe privinţe modificată13. Intenţia sa de a delimita trei straturi cronologice
principale ale influenţei slave ni se pare însă semnificativă, iar precizările privind difuziunea şi adâncimea penetrării elementelor
slave din cele două straturi ulterioare în diferitele zone ale romanităţii balcanice îşi păstrează şi astăzi interesul. Th. Capidan identifică un important stoc de cuvinte (mai numeros decât cel paleoslav) comune numai dialectului meglenoromân şi celui dacoromân, pe care îl interpretează ca pe un nou indiciu al unei comunităţi teritoriale mai îndelungate a celor două grupuri, după emigrarea aromânilor. În lexicul acestora din urmă el distinge, de asemenea, un număr considerabil de elemente slave specifice acestui
dialect şi întâlnite la toate „tulpinile” aromâneşti. Pentru a se explica prezenţa acestor cuvinte în graiul aromânilor din Epir şi
Tesalia, se presupune fie o achiziţionare a lor în drumul spre
aceste regiuni, fie o asimilare a unor elemente etnice slave
existente anterior în aceste regiuni. În sfârşit, s-a subliniat, pe bună
dreptate, că Th. Capidan este cel dintâi lingvist care urmăreşte
sistematic şi aspectul influenţei româneşti în limbile slave meri13

Vezi şi Mihăilă 1973, p. 194–195.
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dionale: el încearcă să circumscrie astfel, şi din acest unghi, vechimea şi extensiunea teritorială a elementului romanic în spaţiul
carpato-balcanic şi, în pofida reţinerilor cu care au fost privite mai
demult, faptele invocate de el în această privinţă apar confirmate
de cercetările ample mai recente14. Relevanţa acestor fapte în perspectiva elucidării procesului istoric complex al interinfluenţelor
balcanice rămâne, fără îndoială, şi în acest caz, dacă nu un aspect
dovedit, cel puţin o premisă euristică ce nu poate fi ignorată.
3. Considerarea fenomenului lingvistic în strânsă legătură
cu factorul istoric, geografic şi social-cultural constituie, de fapt,
trăsătura cea mai generală şi, în acelaşi timp, caracteristică pentru
contribuţia ştiinţifică a lui Th. Capidan. Această trăsătură — ce se
atribuie, în sens larg, întregii „şcoli clujene”, precum şi celei mai
mari părţi a lingvisticii româneşti în perioada ei „eroică”15 — poate
fi surprinsă şi definită, în opera sa, la un nivel mai profund şi mai
cuprinzător decât cele desprinse anterior. Atât urmărirea studiului
autonom, „în sine”, al fenomenului lingvistic, cât şi a interpretării
lui ca auxiliar al ştiinţei istorice nu ne-au oferit, totuşi, decât perspective parţiale asupra ansamblului acestei opere. Cum remarcam
de la început, la temelia întregii sale activităţi ştiinţifice stă convingerea — izvorâtă, poate, şi dintr-un adânc substrat afectiv — că
o cunoaştere cât mai completă şi mai temeinică a populaţiilor din
rândul cărora s-a ridicat ar fi de „importanţă excepţională” pentru
înţelegerea destinului romanităţii în Balcani şi, în genere, pentru
istoria sud-est europeană. Această convingere este exprimată insistent în numeroase articole ale sale destinate unei audienţe mai
largi sau în prezentările de interes istoric general (ex. Capidan
1924c; 1929; 1941c; 1941d; 1941e ş.a.), dar ea penetrează, în extensiune şi în profunzime, aproape tot ce a scris acest mare savant16.
Din această perspectivă putem înţelege, mai deplin, atât „setea” de
fapte (înclinaţia „pozitivistă”), cât şi refuzul său de a se restrânge la
aspectul strict „lingvistic”, formal, al cercetărilor (înclinaţia „istoristă”). Marile sale monografii dialectale trebuie judecate, astfel,
Cf., de ex., Niţă-Armaş et alii 1968, p. 72–100.
Macrea 1965, p. 193: vezi şi Iordan 1978, p. 102–108.
16 Menţionăm că ponderea lucrărilor sale de „gramatică istorică”, în sensul
strict al termenului, este, în ansamblu, nesemnificativă (1921; 1924a; 1934a; 1940b).
14
15
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integral, ca exegeze de tipul ethnographisch-philologisch-historische
Untersuchungen — obişnuite în cultura germană a epocii şi întâlnite la noi la I.-A. Candrea, Ov. Densusianu, Tache Papahagi —,
exegeze întemeiate pe ideea că studiul fenomenelor de limbă se
poate realiza nu numai într-o perspectivă mai largă, comparativă,
cum se făcuse până atunci, ci şi prin încadrarea în întregul context
al vieţii istorice şi culturale a comunităţii respective. Aşa se explică
şi ponderea mult mai mare a datelor de ordin „extralingvistic”
într-o lucrare ca Fărşeroţii (1931) şi, mai ales, în Românii nomazi
(1926), Saracacianii (1927), Le jeu aux osselets… (1934c), unde
Th. Capidan realizează, de fapt, explorări extinse şi aprofundate cu
obiective complexe de natură istorico-etnografică. Se poate afirma
chiar că tendinţa fundamentală a operei sale este aceea de a depăşi
abordarea separată a fenomenului lingvistic şi a celui istoric, sociocultural şi geografic, inclusiv eventuala lor corelare ulterioară, în
favoarea unei tratări globale, unitare, a realităţii etnolingvistice, ca
fenomen sau „obiect” unic, în toată complexitatea lui. Această viziune integratoare apare formulată sistematic mai întâi în discursul
său de recepţie la Academie, Romanitatea balcanică (1936b), unde
Th. Capidan oferă o primă imagine sintetică a modului în care s-au
format şi au evoluat trăsăturile specifice ale romanităţii orientale,
concepută în sens larg ca unitate de limbă şi civilizaţie. Aproape
tot ce mai scrie după acest an (în 1937 se va muta la Bucureşti ca
succesor al lui Iuliu Valaori la Catedra de filologie comparată a
limbilor clasice) va urmări o consolidare şi o generalizare a acestei
viziuni integratoare, fixată într-o imagine finală în volumul Limbă
şi cultură (Capidan 1943b)17. Putem conchide, aşadar, că — dincolo
de aportul său pozitiv la descrierea multilaterală a idiomurilor
suddunărene şi la edificarea unei teorii unitare asupra originii
limbii şi poporului român — nota definitorie a contribuţiei sale în
lingvistica românească şi romanică trebuie căutată în înţelegerea
17 Studiile de toponimie, a căror absenţă din prezentarea noastră este,
poate, cea mai păgubitoare — 1936a; 1943c; 1946a; 1946b —, şi cele de filologie
aromână — 1940c şi 1940d, necuprinse în acest volum — sunt orientate în aceeaşi
direcţie, iar prezentările de ansamblu — 1937; 1941b; 1942a; 1942b — se adresează, în primul rând, unor cititori străini şi/sau nespecialişti. (Referinţele noastre
în continuare în text se fac la vol. Limbă şi cultură, 1943b)
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superioară a faptului că marile probleme ale romanităţii orientale
nu pot fi abordate cu reale şanse de succes decât prin considerarea
„în corelaţie” a factorilor „interni” cu cei „externi” şi pornind, în
primul rând, de la „situaţia” idiomurilor suddunărene. Concluzia degajată din întreaga sa operă este că aceste probleme nu pot fi rezolvate nici de „disciplinele istorice şi culturale” tradiţionale, izolate
de lingvistică, şi nici de un studiu „autonom” al limbii, separat de
acestea, ci numai printr-o abordare; am spune, „interdisciplinară”,
orientată în sensul de astăzi al etnolingvisticii antropologiei
lingvistice.
Astfel, atât diferenţierea de romanitatea occidentală, cât şi
caracterul lingvistic unitar în timp şi în spaţiu al romanităţii orientale pot fi explicate, după opinia sa, numai prin atragerea simultană în discuţie a unor factori de ordin social-istoric, cultural şi
chiar geografic. Înşişi germenii individualizării lingvistice în această zonă trebuie presupuşi, crede el, în diferenţierile sociale şi teritoriale ale latinei vorbite aici şi, mai ales, în amprenta pe care o va
fi lăsat asupra ei contactul cu populaţiile autohtone şi limbile acestora (p. 179–190). Pentru determinarea în timp a acestui proces şi
fixarea „datei” de când putem vorbi de o limbă neoromanică, el
refuză, de asemenea, abordarea izolat „lingvistică” a problemei şi
propune secolul al VIII-lea, pornind de la unele informaţii istoricoetnografice, pe care are meritul de a le fi relevat cel dintâi18. Unitatea lingvistică primordială, protoromână, este considerată tot ca o
realitate istorică, concretă, şi explicată prin faptul că, încă din perioada de „formare” a limbii, „grupele de români au cunoscut peste
tot o existenţă identică” — definită prin aceleaşi îndeletniciri fundamentale (agricultura şi păstoritul), prin absenţa unor stratificări
sociale sensibile şi a unor organizări politice „importante”. După
opinia sa, această unitate s-ar fi menţinut aproape de stadiul ei
originar, în ciuda „dislocării” primilor români „sudici” şi a influenţei bizantine asupra lor, atât timp cât acelaşi mod de existenţă
Capidan 1926, p. 22–24. Cf. şi Coteanu 1969, p. 21. (În ibidem, p. 14, i se
obiectează lui Th. Capidan că „unitatea de limbă este substituită cu cea etnografică”, ceea ce ar constitui „o schimbare a conţinutului termenilor”; concluziile
autorului, loc. cit., p. 24, preiau însă aproape integral, nu numai rezultatele, ci şi
modul de a gândi al lui Th. Capidan.)
18

MUZEIŞTII

469

s-a conservat, „în liniile lui mari” (p. 297–301). Pe de altă parte,
însăşi configuraţia fizică a Peninsulei Balcanice, caracterul ei prin
excelenţă orografic, oferă, cum observă Th. Capidan, atât premisele unei „izolări” şi ale unei „omogenităţi” etnico-lingvistice, cât şi
condiţii optime proceselor de deznaţionalizare, „asimilărilor”19.
Cel mai bun cunoscător al aromânilor şi meglenoromânilor pledează, în consecinţă, pentru teza că natura „mai conservativă” a
idiomurilor vorbite astăzi de supravieţuitorii romanităţii orientale
în sudul Dunării poate fi pusă „în corelaţie” cu păstrarea mai fidelă în aceste colectivităţi a unui întreg „mod de viaţă tradiţional”.
Th. Capidan ajunge în felul acesta să se opună acum explicit tentativelor lui S. Puşcariu, „oricât de seducătoare” i s-ar părea acestea,
de a postula existenţa unei arii „mai arhaice” pe teritoriul vechii
Dacii, element la care corifeul şcolii clujene făcuse apel în efortul de
a demonstra continuitatea romanică în Dacia. El amendează atât
argumentele formulate, în această privinţă, de colegul său clujean
pe baza hărţilor ALR, cât şi încercările de a se lega direct de
existenţa anumitor cuvinte izolate de realităţi specifice nordului sau
sudului Dunării, insistând că problema trebuie privită în ansamblul
condiţionărilor fenomenului lingvistic (p. 302–311).
În acelaşi spirit este abordată şi chestiunea atât de dezbătută
a semnificaţiei „corespondenţelor lingvistice” între diferitele limbi
din Balcani. Analiza sistematică a fiecărei „coincidenţe” în parte,
aşa cum procedase şi Kristian Sandfeld, îl va conduce însă pe
Th. Capidan la concluzia că asemănările pe baza cărora s-a putut
vorbi despre existenţa unei „uniuni lingvistice balcanice” nu reprezintă un „sistem constant de corespondenţe gramaticale”, ci că,
sub acest aspect, ele au un caracter „accesoriu şi regional” (p. 207). El
insistă asupra faptului că aceste concordanţe nu se manifestă în
„principiul de construcţie morfologică”, ci mai mult în vocabular
şi frazeologie, ceea ce îl îndreptăţeşte să denunţe ca „exagerată”
procedura lui Kr. Sandfeld de a considera aceste limbi „ca o
unitate lingvistică” comparabilă unităţilor care au la bază o origine
comună” (p. 208–209). În felul acesta, întreaga problemă apare pu19 Th. Capidan se sprijină în acest punct (p. 176–179) şi pe unele contribuţii
ale etnologului italian Giotto Dainelli, pe care le discută în DR, III, 1922–1923,
p. 894–896.
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să, poate pentru prima dată, pe adevăratele ei baze. Th. Capidan
subliniază clar că, în măsura în care se poate vorbi de un „aspect
balcanic” al limbilor „sud-est europene”, acest aspect trebuie tratat
ca un fenomen complex de „civilizaţie” şi „mentalitate”. În consecinţă, explicaţia lui nu mai poate porni nici de la „substratul etnic”
comun câtorva dintre entităţi (G. Weigand) şi nici de la „influenţa
unificatoare” a culturii greco-bizantine (Kr. Sandfeld), ci trebuie să
urmărească modul în care „contingenţe” de ordin geografic şi
social-economic, asociate cu circumstanţe de ordin cultural, au
contribuit, pe deasupra ireductibilităţii structurilor gramaticale, la
formarea, în această zonă, a unei „unităţi de cultură şi civilizaţie”.
Fenomenul va trebui sondat, aşadar, în planul limbii, la nivelul
organizărilor semantice, lexicale, unde se va putea detecta „acelaşi
mod de a gândi asupra lucrurilor”, „aceeaşi concepţie despre
viaţă” (p. 12–13, 34–35, 206). Deşi nu efectuează el însuşi o explorare sistematică, în această privinţă, lingvistul nostru indică, credem, în felul acesta, direcţia de cercetare adecvată asupra fenomenului şi îi stabileşte premisele generale.
O formulare explicită, de principiu, a acestor premise generale şi a trăsăturii fundamentale pe care o discutăm ne întâmpină
în sectorul propriu-zis teoretic al operei lui Th. Capidan. Consideraţiile sale de teorie a limbii (1943b, p. 1–83) pot fi interpretate,
după opinia noastră, ca generalizări întemeiate pe propria activitate, ilustrând, aşadar, ca şi în cazul lui S. Puşcariu, efortul exemplar de formulare a unei concepţii generale despre limbă pe baza
achiziţiilor particulare dobândite în experienţa de cercetare20. Caracteristica cea mai constantă a teoretizărilor lui Th. Capidan este
dată, de fapt, tocmai de atitudinea de principiu pe care am desprins-o din întreaga sa activitate. Această atitudine coincide cu
ceea ce învăţase mai întâi de la Wilhelm Wundt, fostul său profesor la Leipzig, şi — probabil, iniţial, prin intermediul acestuia —
de la Steinthal şi, mai ales, de la Humboldt (pe care îl recunoaşte ca
părinte spiritual, caracterizându-l în câteva pagini profunde ca
„genial lingvist şi cugetător”, „adevăratul întemeietor al curen20 Apreciind că Th. Capidan nu este un „creator original” în teoria limbii,
D. Macrea (1965, p. 161) restrânge meritul lui în acest domeniu la „a căuta să
stimuleze la noi interesul pentru studiile de lingvistică teoretică”.
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tului idealist în cercetările lingvistice, singurul care a văzut în diversitatea limbilor reflexul unei diversităţi spirituale…”, p. 29–32).
Th. Capidan insistă mereu, în spiritul acestui patrimoniu ideatic
„comun”, că fenomenul lingvistic nu există ca „ceva” (un „organism”) „independent” („în felul limbilor artificiale”), care ar avea
„o realitate în sine” şi că nu există, în consecinţă, nici „legi” care
să-i guverneze mişcarea (p. 2–3, 8, 10, 16–17, 30 ş.a.). Principiul său
central va fi, aşadar, un postulat antineogramatic: „limba nu mai
poate fi privită ca un simplu organism, ci ca o funcţiune” (p. 8). În
natura ei fundamentală, limba îi apare, aşadar, lingvistului clujean
ca o „activitate omenească” („caracteristic” umană), care nu există
decât „în viaţa de relaţie”, „totdeauna în mijlocul unei societăţi”, o
„activitate”, în esenţa ei, „culturală”, ce se defineşte prin „realitatea ei funcţională” şi, în ultimă instanţă, „se produce numai din
dorinţa individului de a comunica cu semenii săi” (p. 2–3, 5, 9 ş.a.).
În consecinţă, „ştiinţa se impune ca o disciplină „fundamentală”,
ce trebuie concepută „atât ca studiu principal, cât şi ca obiect auxiliar pe lângă celelalte discipline culturale” (p. 7, 8–10).
Această poziţie de principiu constituie, credem, o premisă
suficient de largă şi de solidă pentru a-i fi oferit lui Th. Capidan atât
posibilitatea unei întemeieri conceptuale a contribuţiilor sale ştiinţifice particulare, cât şi pe cea de elevare a unei teorii generale a limbii, care să depăşească limitările grave ale principalelor direcţii opuse din lingvistica epocii („obiectivismul abstract” al neogramaticilor,
continuat în esenţă de F. de Saussure şi „şcoala sociologică” franceză, şi „subiectivismul individualist” al şcolii „idealiste” dominate
de ideile lui B. Croce, K. Vossler21). Din păcate, lingvistul nostru nu
poate surmonta însă arborarea eclectică, pe această bază, a unor teze
opuse ale celor două curente şi — nestăpânind îndeajuns un mod de
gândire dialectic — nu parvine la formularea unei concepţii clare şi
coerente asupra „realităţii funcţionale” fundamentale a limbii. Dincolo de sciziunile interne şi de exagerările evidente din textul său
teoretic, ceea ce ne interesează aici este însă faptul că lingvistul nostru se dovedeşte consecvent cu întreaga sa operă atunci când teoretizează aproape exclusiv aspectul istoric, evolutiv, al limbii. Deşi de21 Analiza critică dialectică a celor două direcţii, întreprinsă în 1930 de
V. N. Vološinov (1937, p. 48–82), rămâne, după convingerea noastră, încă nedepăşită.
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fineşte uneori limba, sub raport „obiectiv”, ca un „sistem gramatical
complet şi coerent, alcătuit din cuvinte, forme şi construcţii gramaticale” (în care cuvintele sunt „semne cu valoare simbolică”, p. 5),
Th. Capidan nu acceptă nici el, cum nu acceptase nici S. Puşcariu,
celebra opoziţie instaurată de F. de Saussure între unghiul de vedere „diacronic” şi cel „static” în abordarea fenomenelor lingvistice,
decât pentru a sublinia „treptata devenire”, „procesul de necontenită desfăşurare” a limbii. Nici cealaltă dihotomie (limbă—vorbire),
propusă de „genialul lingvist comparatist” care „a semănat […] la
cursuri ideile cele mai fecunde...” (Capidan 1946c, p. 40), nu va fi
receptată, de altfel, ca o delimitare restrictivă a obiectului ştiinţei
limbii, ci mai mult ca o distincţie funcţională fundamentală: „trebuie
să cunoaştem dubla funcţiune a limbii: ca instituţie socială reprezentată printr-un sistem gramatical pe care fiecare dintre noi îl avem în
conştiinţă şi ca vorbire individuală realizată prin aplicarea concretă
a acestui sistem” (p. 18). Formula sintetizatoare prin care încearcă să
integreze toate tezele generale îmbrăţişate — cea a limbii ca „factor
de creaţie în istoria şi cultura naţională”— este iarăşi, cum recunoaşte chiar autorul în Prefaţa la Limbă şi cultură, teza implicită care
stă „la baza” tuturor studiilor sale. Dacă nu vom putea accepta, aşadar, multe din consideraţiile sale subiectivist- spiritualiste privind
această „înaltă funcţiune” sau accentul prea mare pus pe „voinţa şi
sentimentul individului”, ca factor în ultimă instanţă „decisiv” în
dinamica limbii, vom putea înţelege, în schimb, aceste teze în contextul mai larg al determinărilor care au orientat cercetările sale
concrete asupra aromânilor şi meglenoromânilor. Să remarcăm, în
sfârşit, că şi contribuţia sa teoretică cea mai dezvoltată şi mai rezistentă se clădeşte direct şi se sprijină tot timpul pe propria experienţă
de cercetare: studiul său asupra bilingvismului (p. 52–84; vezi şi
1940a, p. 73–94) reprezintă, de fapt, prima încercare de sinteză în
acest sens la noi. Th. Capidan teoretizează, cu elemente proprii, distincţia de principiu între bilingvismul „cult” („voit”) şi cel „popular” („natural”). Disocierile sale îi permit, astfel, să demonstreze peremptoriu că o cunoscută teorie a romanistului croat Petar Skok,
care extindea durata bilingvismului slavo-român până în secolul al
XVI-lea, se bazează pe confuzia elementară a celor două tipuri de
bilingvism. Pornind de la A. Meillet şi de la propriile constatări, el
ajunge să susţină, apoi, ca postulat fundamental pentru studiul
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contactelor lingvistice, aşa-numitul astăzi principiu al „inegalei
penetrabilităţi a diverselor compartimente ale limbii”, reformulat
recent de teoria limbii la noi22. Din păcate, teoretizarea sa nu este
scutită, nici de data aceasta, de unele inconsecvenţe şi exagerări.
Astfel încât, ca în toate scrierile sale, aportul principal al lui
Th Capidan trebuie căutat şi aici, cum sesiza lingvistul american
Uriel Weinreich, în „descripţia riguroasă” a faptelor şi „circumstanţelor”23.
Dincolo de contribuţia sa „pozitivă” şi de rezolvările concrete
propuse în diverse sectoare particulare, opera acestui mare lingvist
se distinge însă, cum am încercat să argumentăm aici, prin unitatea
fundamentală de atitudine pe care o ilustrează şi prin perspectivele
pe care le deschide asupra unei abordări mai comprehensive a fenomenului lingvistic. Ea rămâne, aşadar, nu doar un monument în istoria lingvisticii noastre, ci şi un exemplu de permanentă actualitate.
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GRIGORE BRÂNCUŞ

THEODOR CAPIDAN ŞI PROBLEMELE
SUBSTRATULUI LIMBII ROMÂNE

În istoria balcanisticii (istorie socială, etnografie, folcloristică,
dialectologie etc.), Th. Capidan ocupă un loc de frunte. Pe lângă o
bună formaţie de indo-europenist (a studiat la Leipzig cu
G. Weigand, A. Leskien, F. Sievers, K. Brugmann etc.), el a avut
avantajul, care a lipsit multor balcanologi, de a fi cunoscut bine
idiomurile din sud-estul Europei: bulgara, sârbocroata, neogreaca,
albaneza, turca şi, bineînţeles, dialectele româneşti. Peregrinările
sale în sudul Dunării, făcute în special în scopul studierii aromânilor şi a meglenoromânilor, l-au dus la o cunoaştere completă a
teritoriului balcanic – condiţie indispensabilă pentru cercetarea
istoriei raporturilor dintre limbile din această regiune. Aproape
toate studiile de lingvistică balcanică ale lui Capidan sunt elaborate din perspectiva largă a raportului dintre limba şi particularităţile istoriei popoarelor din această peninsulă. El a surprins astfel,
cu mai multă claritate decât alţi lingvişti şi istorici, procesul constituirii romanităţii balcanice, sensul mişcărilor de populaţie în timpurile străvechi, zonele de contact dintre populaţii diferite, formarea
unor arii lingvistice relativ închise, „uniformizarea în tipul şi mentalitatea popoarelor din sudul Dunării care, în mod firesc, a dus la
omogenitatea lingvistică, în măsura în care se arată azi în graiul
 Conferinţă ţinută la 27 aprilie 1979, în cadrul simpozionului omagial
„Theodor Capidan”, organizat de Facultatea de Filologie a Universităţii
„Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la naşterea
savantului.
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tuturor populaţiunilor balcanice” (Limbă şi cultură, Bucureşti, 1943,
p. 178).
Cunoaşterea terenului sub toate aspectele (limbă, cultură,
civilizaţie, istorie, geografie) l-a făcut să adopte o poziţie obiectivă
în cercetările speciale de limbă, să manifeste o mare prudenţă în
susţinerea unor teorii sau ipoteze privind, bineînţeles, domeniile
mai întunecate ale istoriei limbii noastre. Aşa s-ar explica faptul că
Th. Capidan nu a supraevaluat influenţa substratului traco-dac
asupra latinei dunărene, a considerat cu multă măsură aportul limbii greceşti la formarea unor caractere comune mai multor limbi
balcanice, a asistat cu toată rezerva la efortul unora dintre contemporanii săi de a reconstitui o posibilă influenţă veche germanică
asupra românei, a acceptat fără entuziasm reconstrucţiile forţate de
etimonuri latineşti, a restrâns influenţa slavă în limitele ei fireşti şi a
acordat influenţei limbii române asupra altor idiomuri vecine importanţa cuvenită. Iată ce scria, în legătură cu această din urmă idee,
încă în 1920:
„Este aproape un curent printre filologii care se ocupă cu studiul
limbilor balcanice ca, ori de câte ori dau de câte un cuvânt de origine
necunoscută, dar care este acelaşi la unele sau toate limbile balcanice, să
admită că este de provenienţă slavă, albaneză sau chiar greacă, însă
numai românească nu” (DR, I, p. 331).

Th. Capidan a fost preocupat în mod constant de domeniul
substratului şi al raporturilor lingvistice româno-albaneze. După
studiul lui Treimer din 1914 Albanisch und Rumӓnisch (în ZRPh,
XXXVIII, p. 385–414), în care se ia în consideraţie numai fondul
autohton al dacoromânei, propunându-se o singură cale de explicare, ampla lucrare a lui Capidan Raporturile albano-române (în DR,
II, p. 445–554), consacrată în mod special elementelor comune din
aromână şi albaneză, dar fără eludarea dacoromânei şi a celorlalte
dialecte, apare ca cea dintâi sinteză în care se îmbrăţişează, în toată
întinderea, întregul volum de fapte autohtone din română. În
privinţa vocabularului, în afară de selecţia riguroasă a materialului
deja cunoscut şi de aportul personal de fapte noi (cuvinte dialectale, sensuri noi, etimologii etc.), reţine atenţia în special ideea că
fondul lexical autohton românesc nu este unitar din punct de
vedere etimologic. De aceea, în stadiul de atunci al cercetărilor,
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Capidan este nevoit să admită că unele cuvinte au fost împrumutate din albaneză, altele se pot explica, în ambele limbi, printr-o
origine comună, deci aparţin substratului comun, iar altele, în sfârşit, ar fi „de origine balcanică”, adică dintr-o sursă preromană greu
de precizat1. Admiţând împrumutul din albaneză, Capidan insistă
însă şi asupra ideii împrumutului invers, din română în albaneză2,
idee care va fi reluată ulterior şi de alţi lingvişti, printre care şi
Jokl. Aşadar, vecinătatea imediată dintre români şi albanezi, prin
care s-ar explica împrumutul reciproc, nu exclude înrudirea celor
două limbi printr-un substrat comun.
„În afara raporturilor de vecinătate între români şi albanezi în
perioada romană, trebuie să fi existat ceva şi mai înainte de aceste
raporturi, care să fi pornit, poate, din apropierea mare sau, pe alocuri,
şi din identitatea elementului autohton” (DR, II, p. 483).

Mai târziu, Capidan renunţă aproape cu totul la ideea împrumutului reciproc albano-român şi atribuie direct substratului elementele pe care româna le are în comun cu albaneza:
„Spre deosebire de greci şi de slavi — scrie el în 1936 — legăturile noastre cu albanezii sub aspectul balcanic se arată mult mai intense. Ele pornesc de la un număr de cuvinte care nu sunt latineşti, greceşti sau slave şi nici împrumuturi de la albanezi la români şi viceversa
(sublinierea noastră — G.B.), ci pleacă de la forme comune, existente,
probabil, în graiurile preromane” (Limbă şi cultură, p. 196).

În alt loc, se exprimă şi mai clar în favoarea ipotezei moştenirii din substrat:
„Pentru lămurirea lor [a particularităţilor neromane care apropie româna de albaneză] s-au emis tot felul de păreri, dintre care,
după mine, cea mai verosimilă pare aceea care se referă la moştenirea
comună albano-română din epoca preromană” (ibid., p. 199).
1 a. Cuvintele împrumutate din albaneză: (a) mură, (a)rîndză, burdzu, budză,
căpuşă, gălbadză, greasă, (dr. gresie, groapă, grundă (dr. grunz), hut (dr. uture),
măgură, moaşă, muşcă (dr. muşcoi), peatică (dr. petic), sâmbure, sârmă, spuză, sterp,
ţarc, suf. -dză. b. Cuvinte din substrat comun: baligă (alb. bajgё), brad, copaci, curpan
(dr. curpen), madzăre, năpărtică (dr. năpârcă), mărai (dr. mărar), scrum. c. Cuvinte de
origine „balcanică”: copil, baci, ţap, şut, baltă, gard, ciucă.
2 Împrumuturi româneşti în albaneză: baligё, gushё, urdhё (probabil şi murg,
kodrё, sorrё, kёsulё, laj, flojere).
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Astăzi, această idee domină în toate cercetările balcanologilor români.
Dacă totuşi unele cuvinte, puţine la număr, par să se explice
prin influenţă albaneză timpurie, faptul acesta stă în acord cu teoria
lui privind locul de formare a poporului şi a limbii române (v. infra),
potrivit căreia numai „o parte dintre strămoşii noştri veneau la sud
în atingere cu străbunii albanezilor. Ei trăiau în simbioză cu populaţiunile traco-ilirice neromanizare”. Din acest contact, realizat într-o
zonă laterală a domeniului primitiv românesc, au rezultat „puţinele
cuvinte de împrumut ce există de la albanezi la noi şi invers” (ibid.,
p. 167), cuvinte care, aparţinând prin semantism păstoritului, au
avut o mare putere migratoare, difuzându-se pe întreg teritoriul de
limbă română, respectiv albaneză.
În aromână (inclusiv graiurile fârşeroţilor) şi meglenoromână lipsesc destul de multe cuvinte autohtone cu corespondente albaneze. După Capidan, din 52 de cuvinte, 19 nu există în aromână:
bucura, bunget, ceafă, cursă, gata, ghimpe, mal, mugur, pârâu, strepede,
viezure, vare- (în varecare), zară, ghiuj, hămesit, stăpân, cătun, bălaur,
acă- (în acătare). El consideră că acestea (la care se adaugă unele
fapte de fonetică şi gramatică) nu au existat niciodată în aromână,
ceea ce s-ar explica prin caracterul particular al contactului dintre
aromâni şi albanezi în perioada antică:
„Strămoşii aromânilor, după despărţirea lor de dacoromâni, se
găseau în regiuni aşezate în răsăritul peninsulei, care erau ceva mai
departe de albanezi. Aceste regiuni nu puteau fi decât acelea din
Haemus, Tracia, Rodopi, atestate [...] de majoritatea cronicarilor
bizantini” (Aromânii. Dialectul aromân, 1932, p. 30).

Capidan nu limitează aportul substratului traco-dac la vocabular, ci, ca mulţi alţi lingvişti, consideră că influenţa autohtonă
s-a manifestat şi în fonetică, şi în gramatică. Pornind de la confruntarea cu albaneza, el atribuie substratului, între altele, vocala ă,
postpunerea articolului, întrebuinţarea participiului ca substantiv
verbal ş.a. (Limbă şi cultură, p. 197). Această concepţie, privind
acţiunea mai largă a substratului, trebuie reţinută cu atât mai mult
cu cât astăzi cei mai mulţi romanişti ignoră, fără niciun temei, orice
contribuţie a idiomurilor preromane din Balcani la fonetica şi
gramatica românei.
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În privinţa originii albanezilor şi a leagănului lor primitiv,
chestiuni dezbătute atât de mult în istoria şi lingvistica balcanică şi
legate, adeseori, de problema locului de formare a poporului român, Th. Capidan, pe baza cunoaşterii aprofundate a vieţii sociale
actuale a albanezilor (apăruseră strălucitele studii de etnografie
albaneză ale lui Jokl, Nopcsa, Stadtmüller, la care se adaugă cercetările lui însuşi de etnografie românească suddunăreană), îşi însuşeşte o concepţie care nu este deloc de neglijat în cercetările de astăzi. După el, albanezii sunt, la origine, „triburi traco-ilirice care,
[…] din cauza unei tenacităţi mai pronunţate în formele de viaţă
primitivă, precum şi din pricina izolării lor în munţi, au rămas
neromanizaţi” (ibid., p. 158). Patria lor primitivă trebuie căutată
„pe teritoriul naţional din nordul Albaniei şi al peninsulei, într-un
ţinut în care puteau veni în atingere cu populaţiunile româneşti
medievale din sudul Dunării” (ibid., p. 156). Şi, în sfârşit: „pare
mult mai verosimil că albanezii, în ciuda greutăţilor de grai pe care
lingviştii nu le pot lămuri, reprezintă iliri amestecaţi cu traci, o părere care se apropie de concepţia istorică a lui Iorga despre originea poporului albanez. Aşezările lor s-au întins odată mai spre
miazănoapte şi răsărit, acolo unde au putut veni în contact cu strămoşii românilor” (ibid., p. 205). Albanezii tosci au coborât mai târziu dintr-o regiune de nord-est, din vecinătatea ariei apusene din
Dacia caracterizată prin rotacismul lui -n- intervocalic. În felul
acesta s-ar explica şi asemănările mai mari pe care le prezintă tosca
(nu şi ghega) cu dacoromâna.
În legătură cu locul de formare a limbii şi poporului român,
teoria lui Capidan, originală mai ales în ceea ce priveşte grupurile
româneşti din sudul Dunării, este construită din perspectiva unităţii
iniţiale a romanităţii balcanice. Teritoriul primitiv românesc trebuie
văzut pe o mare arie de limbă tracă, la nord şi la sud de fluviu, acolo
unde romanizarea a fost mai activă. Zonele de rezistenţă ale
romanizării au fost ţinuturile vestice ale Daciei, adică „Oltenia,
Banat, Crişana şi Bihor. De acolo [populaţii româneşti] s-au revărsat
în toată Muntenia, toată Transilvania şi toată Moldova. Din aceasta
rezultă că ţinuturile apusene din Dacia, cu prelungire la răsărit, în
dreapta şi stânga Dunării, reprezintă propriu-zis teritoriul în care
elementele băştinaşe, în unire cu populaţiunile româneşti meridio-
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nale, au dat naştere la poporul român” (ibid., p. 173). Din prezenţa
numelor topice Băiasa (< lat. Vavissa > gr. Voioussa, alb. Vjosa), Lăsun
(< Elasona, Oloson) şi Sărună (< Salona) „rezultă că o parte din
strămoşii aromânilor continuă vechea romanitate locală” (ibid.,
p. 259), sunt, adică, urmaşi direcţi ai populaţiei traco-romane din
sudul Dunării. Aceasta nu exclude continuitatea românească în
Dacia în tot cursul evului mediu. În afară de faptul că contactul cu
albanezii s-a petrecut numai cu o parte dintre românii sudici.
Numele de ape ca Olt, Criş, Dunăre se explică nu prin intermediar
maghiar sau slav, ci prin fonetica traco-dacă, lucru acceptat astăzi
de aproape toţi lingviştii.
Deşi latina a reprezentat un factor activ de unificare, româna
comună avea totuşi, în concepţia lui Capidan, deosebiri dialectale,
dar, prin mişcările de transhumanţă, prin uniformizarea vieţii economice şi sociale, deci prin legăturile continue între ramurile de
români, aceste deosebiri s-au redus simţitor, încât în secolele X–XII,
când aromânii se despart definitiv de dacoromâni, se poate vorbi de
o limbă română cu un caracter general unitar. E posibil să aibă
dreptate Capidan, considerând că unele particularităţi dialectale ca,
de exemplu, tratamentul africatelor č, ğ în dialectele sudice, rotacismul lui -n- intervocalic, palatalizarea labialelor şi altele, care datează din epoca preslavă, să fie determinate de tendinţe interne, care
vin, probabil, din substrat.
Capidan a acceptat ideea existenţei unui „Sprachbund” balcanic:
„Urmele acestei civilizaţii [bizantină şi slavă] unite cu toate împrumuturile şi decalcurile făcute de la limbă la limbă, din contingenţele zilnice şi chiar prin deznaţionalizări, au contribuit toate la formarea unei mentalităţi balcanice comune, din care a rezultat o uniune de
limbă. De aceea, trecerea de la o limbă la alta se face atât de uşor, sub
raportul sintactic, stilistic şi al frazeologiei” (ibid., p. 206).

„Uniunea lingvistică balcanică” e luată însă într-un sens puţin diferit de cel dat de Sandfeld, adică priveşte o grupare de limbi
neînrudite genealogic şi care au în comun trăsături accesorii, regionale, nepermanente (sublinierea noastră). Influenţa greacă, pe care
Sandfeld, o consideră determinantă în procesul de constituire a
uniunii lingvistice din Balcani, apare în concepţia lui Capidan res-
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trânsă în limite fireşti. Astfel, sincretismul genitiv-dativului, substituirea infinitivului prin conjunctiv, structura viitorului cu a avea
– trăsături care caracterizează toate limbile din acest teritoriu – nu
sunt atribuite, cel puţin pentru română, influenţei greceşti, ci unor
tendinţe interne ale romanităţii balcanice. Trebuie subliniat, de
asemenea, că învăţatul clujean a stăruit mereu, prin diverse studii,
asupra contribuţiei românei (şi a dialectelor ei din sudul Dunării)
la crearea acestei uniuni lingvistice (v., de exemplu, studiile privind influenţa românei asupra limbilor slave, influenţa aromânei
asupra albanezei etc.). Terminologia păstorească este domeniul de
influenţă românească sigură asupra idiomurilor din Balcani (cf.
DR, II, p. 677–680).
Aşadar, Theodor Capidan — reprezentant strălucit al şcolii
lingvistice din Cluj — se impune în istoria lingvisticii româneşti nu
numai prin clasicele monografii consacrate aromânei şi meglenoromânei, prin contribuţia remarcabilă la redactarea Dicţionarului
Academiei, prin studii valoroase de slavistică, de toponimie, etnologie, lingvistică generală etc., ci şi prin cercetările, cu rezultate
valabile în întregime şi astăzi, asupra reminiscenţelor româneşti
din substratul traco-dac.
(LR, XXVIII, 1979, nr. 5, p. 481–486)

MATILDA CARAGIU MARIOŢEANU

THEODOR CAPIDAN — AROMÂNIST

1. Rândurile de faţă îşi propun să aducă un omagiu meritat
savantului Theodor Capidan, care, de-a lungul unei jumătăţi de
veac, a aşezat la temelia ştiinţei româneşti lucrări de valoare absolută. Am spus „ştiinţei” şi nu numai „lingvisticii”, pentru că opera
lui, bogată şi complexă, aparţine mai multor domenii ale cercetării
ştiinţifice şi reprezintă, în majoritatea cazurilor, lucrări fundamentale în materie. Se poate spune, fără exagerare „înainte de
Th. Capidan şi după Th. Capidan”, atunci când ne referim la dialectologia română suddunăreană (aromână şi meglenoromână),
etnologia aromână, istoria aromânilor şi meglenoromânilor, la raporturile lor lingvistice şi extralingvistice cu popoarele balcanice, la
romanitatea balcanică ş.a. Utilizând cu discernământ şi competenţă
datele oferite de cercetări anterioare (de obicei în formă de material
brut sau interpretat nesatisfăcător), făcând parte dintr-o şcoală lingvistică de prestigiu, şcoala clujeană, şi beneficiind de o metodologie lingvistică modernă, a epocii în care a trăit, Th. Capidan a elaborat lucrări care înseamnă mai mult decât un pas înainte în raport
cu stadiul anterior al cercetării; ele au pus bazele aromânisticii, ca
disciplină subordonată dialectologiei române sau, dacă avem în
vedere şi meglenoromâna, bazele dialectologiei române sud-estdunărene. Tot ce s-a scris după Th. Capidan nu desfiinţează, nu
neagă, nici măcar parţial, aceste fundamente, studiile respective
vin doar să completeze, să rafineze, să sistematizeze, să explice
unele compartimente sau aspecte din domeniile respective. Totdeauna plecând însă de la Th. Capidan. Opera lui în acest dome-
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niu va dăinui, cele aproape cinci decenii care s-au scurs de la elaborarea ei verificând-o şi dându-i, incontestabil şi definitiv, atributul de „clasică”.
2. Th. Capidan s-a născut la 15 aprilie 1879, la Prilep
(Macedonia, Iugoslavia), într-o familie de aromâni; liceul l-a urmat
la Bucureşti, iar studiile universitare le-a făcut la Universitatea din
Leipzig, unde i-a avut profesori pe Gustav Weigand, Karl
Brugmann, A. Leskien, W. Wundt ş.a. Şi-a susţinut, în 1907, doctoratul cu teza Die nominalen Suffixe im Aromunischen1, timp de doi
ani, după terminarea studiilor, funcţionând ca asistent al lui
Gustav Weigand. Între 1909 şi 1919 îl găsim profesor şi director al
Liceului comercial român din Salonic (numele aromânesc:
Sîrunî). Odată cu înfiinţarea Universităţii din Cluj, în 1919,
Th. Capidan este numit docent (iar din 1924 profesor) de dialectologie suddunăreană şi de lingvistică generală la Facultatea de
Litere a acestei Universităţi. Şcoala lingvistică clujeană, într-o formaţie prestigioasă, din care făceau parte Sextil Puşcariu, Vasile
Bogrea, Nicolae Drăganu, George Giuglea, Iosif Popovici, a constituit cadrul în care acest cercetător harnic şi pasionat şi-a desăvârşit pregătirea de dialectolog, slavist, balcanolog, lexicograf. În
1937 se transferă la Universitatea din Bucureşti, unde funcţionează
ca profesor de filologie comparată a limbilor clasice. În anul 1936,
Th. Capidan a fost ales membru titular al Academiei Române.
Discursul său de recepţie a avut ca subiect romanitatea balcanică2.
3. Scrierile lui Th. Capidan au evoluat treptat, de la simplu la
complex, de la culegeri de material — etnografic, lingvistic, istoric,
toponimic etc. — la monografii şi mari lucrări de sinteză.
Th. Capidan nu s-a grăbit şi nu s-a risipit în lucrări mărunte, care
să impresioneze prin numărul lor. Poate că formaţia sa ştiinţifică
germană, pe de o parte, şi o linie de conduită austeră, moştenită de
la strămoşii lui aromâni, pe de altă parte, explică aplecarea lui
Th. Capidan spre temeinic, solid, exhaustiv, definitiv. De aceea,
poate, studiile sale de mică întindere sunt foarte puţine şi coresLeipzig, 1908.
Vezi Romanitatea balcanică. Discurs de recepţie rostit la 26 mai 1936 în
şedinţă solemnă. Cu răspunsul lui Sextil Puşcariu, Academia Română, Discursuri
de recepţie.
1
2
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pund, de obicei, unei necesităţi de moment, în care omul de ştiinţă a
trebuit să intervină, cu promptitudine şi întotdeauna cu eleganţă, pentru a face să triumfe adevărul: este cazul celor două „răspunsuri” magistrale date, primul, după apariţia Dicţionarului lui
Konst. Nikolaidis3, iar al doilea, mai cunoscut, răspunsul la discursul de recepţie al academicianului grec de origine aromână
A. D. Keramopoulos4. Toate celelalte lucrări de dialectologie suddunăreană ale lui Th. Capidan, indiferent de întinderea lor, au de obicei caracter monografic, autorul evoluând, într-un crescendo teoretic, metodologic şi material, spre închegarea celor două mari monografii-sinteze ale sale: Aromânii5 şi Meglenoromânii6.
4. Aşa cum se precizează în titlul acestui articol, ne oprim
aici numai asupra activităţii de aromânist a lui Th. Capidan.
Numele monografiilor lui Th. Capidan: Fărşeroţii7, Aromânii,
Meglenoromânii, Les Saracatsans8 (şi nu: „graiul ~, dialectul ~, limba
~”) ne vorbesc, de la început, despre faptul că Th. Capidan are, în
cercetarea lingvistică, o anumită concepţie despre modalitatea de
abordare a graiului unui grup de vorbitori: o concepţie exprimată,
de altfel, şi teoretic, în lucrarea sa — singura cu acest caracter —
Limbă şi cultură9, potrivit căreia studiul oricărei limbi (în sensul de
„idiom”) trebuie legat de istoria şi de cultura vorbitorilor respectivi10 (concept care apare, pe un plan metodologic şi teoretic superior, în orientarea socio-lingvistică actuală). Din acest motiv, aRéponse critique au Dictionnaire d’étymologie koutzovalaque de Constantin
Nikolaidi, Salonique, 1909.
4 Originea macedoromânilor. Răspuns domnului Keramopoulos de la Academia
greacă din Atena, referitor la originea greacă a macedoromânilor, în AAR, Memoriile
secţiunii literare, seria III, tomul IX, 2, Bucureşti, 1939.
5 Aromânii. Dialectul aromân. Studiu lingvistic, Bucureşti, Imprimeria
Naţională, 1932.
6 Meglenoromânii, I, Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului,
1925; II, 1928; III, 1935.
7 Fărşeroţii. Studiu lingvistic asupra românilor din Albania, în DR, VI, (1929–
1930), p. 1–210, sau, în volum, Bucureşti, 1931.
8 Sărăcăcianii. Studiu asupra unei populaţiuni româneşti grecizate, în DR, IV,
1924–1926, partea a II-a, p. 923–959.
9 Bucureşti, Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă, 1943.
10 Ibidem, Prefaţa.
3
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proape fiecare dintre lucrările de care ne ocupăm aici este, în acelaşi timp, un studiu istoric, sociocultural, lingvistic, etnografic, cu
preponderenţa, eventual, a uneia dintre aceste componente.
Altfel spus, Th. Capidan s-a ocupat, în acelaşi timp, de
aromâni şi de aromână. Acestea sunt, în consecinţă, cele două coordonate pe care se axează încercarea noastră de a pune în valoare
contribuţia lui Th. Capidan în aromânistică.
4.1. Studii despre aromâni.
În primul rând Th. Capidan a fost preocupat permanent de
istoria aromânilor, de originea lor, de patria lor primitivă, de rolul
şi importanţa lor în cadrul romanităţii balcanice. Argumentele sale
îşi au sursa atât în documentele istorice, mai ales bizantine, în numele aromânilor, în toponimia aromânească din Peninsula Balcanică, în comparaţia dintre limbile balcanice, cât şi, mai ales, în dialectul vorbit de aromâni. În această privinţă, el a înţeles importanţa
extraordinară pe care o au aceste relicve vii ale latinităţii sud-estdunărene, care sunt dialectele aromân şi meglenoromân, pentru
elucidarea unor probleme controversate, neclare sau neabordate —
în absenţa unor date istorice — din istoria acestora. Th. Capidan
spune: „[plec] de la ceea ce există astăzi spre a ajunge la ceea ce a
fost odată, mai ales fiindcă am convingerea că în Balcani, mai mult
decât în orice parte a continentului nostru, faptele actuale sunt în
stare să ne lămurească mai bine asupra trecutului, decât studiul
trecutului asupra prezentului”11.
Cu privire la originea aromânilor, Th. Capidan a susţinut şi a
argumentat ideea că aceştia sunt urmaşii populaţiei romanizate din
sud-estul Dunării, că etnogeneza lor nu poate fi separată de aceea a
dacoromânilor. Savantul aromân combate ideea despre originea
grecească a aromânei (avansată de Konstantinos Nikolaidis12), ca şi
pe aceea despre originea grecească a aromânilor (susţinută de
Keramopoulos13), demonstrând cu argumente convingătoare, ştiinţifice, latinitatea şi romanitatea dialectelor sud-est-dunărene. Ca
populaţie care vorbeşte româneşte (şi oamenii de ştiinţă autentici
nu au contestat niciodată această evidenţă genealogică, nici chiar
Vezi Romanitatea balcanică (citat supra, p. 468, nota 2), p. 10.
Vezi art. cit., supra, p. 468, nota 3.
13 Vezi art. cit., supra, p. 468, nota 4.
11
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cei mai fervenţi apărători ai originii greceşti a aromânilor nu au
făcut-o), aromânii nu s-au putut forma decât în zona de influenţă
latină. Numele ar(u)mâńi nu provine, aşa cum susţine
Keramopoulos, din gr. ρωμαῖοι, care însemna în greaca bizantină
„cetăţeni romani numai sub raport politic, fără referire la limba
romanilor”, în timp ce Romanus, din care a ieşit român, desemna pe
cetăţenii romani care continuau să vorbească limba romanilor14.
Coborârea aromânilor din sud-estul Dunării este atestată de
izvoarele istorice. În monografia sa istorico-socio-lingvistică, Macedoromânii15 — una dintre ultimele lucrări publicate de autor —, în
care se cristalizează toate ideile pe care le-a exprimat de-a lungul
activităţii sale, Th. Capidan înregistrează şi comentează toate sursele istorice existente, demne de a fi luate în seamă pentru istoria
macedoromânilor (termen prin care îi denumeşte pe aromâni şi pe
meglenoromâni împreună). Mai presus de aceste izvoare însă, savantul preţuieşte „argumentul filologiei”, care este unitatea limbii
române; limba vorbită de macedoromâni este „aceeaşi [cu aceea
vorbită de dacoromâni] nu numai din punctul de vedere al dezvoltării ei interne, dar... şi din acela al împrumuturilor de afară”16
(autorul se referă la împrumuturi din albaneză, vechi greceşti sau
bizantine, cuvinte vechi slave; în schimb, cuvinte de origine maghiară nu apar decât în dacoromână17).
Această unitate remarcabilă a limbii române a fost asigurată
de acelaşi mod de viaţă care a conservat elementul românesc prin
retragerea în munţi şi a alimentat contactele între nordul şi sudul
Dunării (părere exprimată, de altfel, şi de alţi savanţi români).
Dacă patria primitivă de bază a aromânilor este, după
Th. Capidan, sud-estul Dunării, teza autohtoniei acestora nu este
total exclusă: mărturie stau trei toponime din nordul Greciei,
Sărună/Sîrunî, Băiasa/Bîiasa, Lăsun/Lîsunu, nume aromâneşti ale
localităţilor Thessaloniki, Voioussa, Elason(a), care, prezentând o serie
de schimbări fonetice vechi româneşti (-l- > -r-; b-> v-; o + n > un), nu
Vezi ibidem, p. 25.
Macedoromânii. Etnografie. Istorie. Limbă, Bucureşti, Fundaţia Regală
pentru Literatură şi Artă, 1942 (1937 — ediţia franceză, 1941 — ediţia germană).
16 Ibidem, p. 137–138.
17 Ibidem.
14
15
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au putut fi date decât de o populaţie băştinaşă în regiunile respective18.
Chiar dacă părerile sale în această problemă atât de discutată
a patriei primitive a aromânilor nu au fost reţinute integral, argumentele lui Th. Capidan în interpretarea competentă a datelor istorice, filologice, etnografice etc. sunt un permanent punct de referinţă în orice abordare pe această temă.
Scriind despre aromâni ca popor, Th. Capidan nu s-a interesat numai de istoria lor, dar şi, în foarte mare măsură, de modul
lor de viaţă, de problemele de etnografie aromânească, dovedindu-se, de fiecare dată, acelaşi om de ştiinţă riguros şi consecvent
scopului propus. Lucrările sale: Românii nomazi19, Fârşeroţii, Macedoromânii sunt (şi) adevărate monografii etnografice. Ceea ce trebuie subliniat este faptul că, de fiecare dată, consemnând detalii
privind locuinţa, portul, ocupaţiile aromânilor, hărnicia lor, înstrăinarea cu toate consecinţele ei, obiceiurile, credinţele, formele de
artă specifice (literatură populară, dansuri, cântece, ţesături etc.),
autorul ni se revelează sensibil şi pasionat, unele pasaje fiind adevărate pagini de memorial de călătorie. La toate acestea contribuie
şi stilul său simplu, firesc, ce lasă să transpară emoţia specific umană, stil în constituirea căruia, ca şi în întreaga sa formaţie, se resimte modelul maestrului său Sextil Puşcariu.
Din mulţimea de fapte pe care acest neobosit cercetător al
neamului său le-a adus la nivelul conştiinţei europene, două cel
puţin merită a nu fi uitate: în primul rând, conceptele de „transhumanţi”, „semi-nomadism” şi „nomadism” (trihotomie care îi
aparţine), ca şi tot ce decurge din circumscrierea şi aprofundarea
lor, pe plan orizontal, ca expansiune socială, şi vertical, ca evoluţie
cu numeroase implicaţii pentru istoria aromânilor; în al doilea
rând, sublinierea şi demonstrarea rolului femeii aromânce în
păstrarea dialectului matern20.
4.2. Studii despre dialectul aromân.
Activitatea pe tărâmul lingvisticii ocupă în opera lui
Th. Capidan locul de frunte: este domeniul în care autorul este
Vezi Limbă şi cultură, p. 161.
Românii nomazi. Studiu din viaţa românilor din sudul Peninsulei Balcanice,
Cluj, Editura Institutului de Arte Grafice „Ardealul”, 1926.
20
Vezi Limbă şi cultură, p. 77–78; vezi şi Fărşeroţii, p. 127–132.
18
19
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original, atât prin noutatea materialului adus în discuţie, cât şi prin
interpretarea şi sistematizarea lui.
Lucrările sale de lingvistică aromânească sunt :
a) Studii consacrate unor capitole de gramatică, formarea cuvintelor sau lexic, cum sunt: Flexion des Substantivs und Verbums im
„Codex Dimonie”21, Die nominalen Suffixe im Aromunischen22, Raporturile lingvistice albano-române23 şi Raporturile lingvistice slavo-române24, Elementul slav în dialectul aromân25, sau unor probleme de toponimie ş.a.
b) Monografii consacrate unui grai aromânesc, cum este Fărşeroţii. Studiu lingvistic asupra românilor din Albania, sau întregului
dialect aromân, cum este lucrarea sa fundamentală Aromânii. Dialectul aromân. Studiu lingvistic, cea mai complexă monografie asupra graiurilor aromâneşti şi o dublă sinteză: a propriilor sale idei şi
experienţe acumulate până la acest moment (1932) şi, mai ales, a
tot ce s-a scris valoros şi util despre aromâni şi aromână, în aromână sau în altă limbă, dar adresându-se aromânilor.
c) În fine, o activitate care nu trebuie neglijată este ancheta
pentru Atlasul lingvistic român: pe fiecare hartă, în dreptunghiurile
din dreapta-jos, figurează răspunsurile la întrebări, notate într-o
transcriere fonetică ireproşabilă de Th. Capidan. Întreg acest material este foarte preţios pentru studiul comparativ inter-dialectal
românesc.
Ceea ce reprezintă trăsătura comună a acestor trei tipuri de
lucrări (studii, monografii-sinteze, ALR) şi care constituie, înainte de
toate, valoarea lor intrinsecă, de material autentic inedit, este faptul
că ele se bazează în primul rând pe cunoaşterea aromânei de către
autor (ca limbă maternă) şi, în al doilea rând, pe anchete la faţa
locului efectuate personal: la fărşeroţi pentru Fărşeroţii, la mai multe
grupuri de aromâni pentru Aromânii, la aromânii din sudul
Dobrogei pentru ALR. Se înţelege, acest material a fost îmbogăţit în
21 Publicat în „Jahresbericht des Instituts für rumänische Sprache”,
Leipzig, XII, 1906, p. 179–232.
22 Vezi supra, p. 467, nota 1.
23 Publicat în DR, II, 1922, p. 113–551.
24 Publicat în DR, III, 1923, p. 129–138.
25 Bucureşti, 1925 (lucrare premiată de Academia Română cu Premiul
Năsturel).
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Aromânii prin excerptarea tuturor textelor valoroase şi sigure scrise
în acest dialect. În felul acesta, un material vast, caracterizând un
număr de graiuri nestandardizate, vorbite de aproximativ 300 000
de vorbitori răsfiraţi în cinci state din Peninsula Balcanică (Grecia,
Albania, Iugoslavia, Bulgaria şi România), printr-o muncă uriaşă, o
competenţă desăvârşită şi o bună capacitate de sinteză, a devenit
acest organism uriaş care funcţionează perfect şi care este Aromânii.
Cu privire la organizarea internă a grupului dialectal aromânesc, Th. Capidan a repartizat în mod declarat aromâna în două
grupuri mari: aromâna de nord şi aromâna de sud (dihotomie care
a fost preluată şi de alţi autori, ca Tache Papahagi). Nedeclarat
însă, studiind separat graiul fărşeroţilor, Th. Capidan a dovedit că
a simţit nevoia unei descrieri separate a acestei entităţi distincte de
restul aromânei; a intuit, fără să-şi clarifice ideea, că, de fapt, aromâna de nord nu înseamnă toată aromâna din nord, ci numai graiul fărşeroţilor, care se opune, tipologic, tuturor celorlalte graiuri
aromâneşti (concluzie la care au ajuns cercetări ulterioare)26.
În ceea ce priveşte interpretările materialului dialectal aromânesc din lucrările lui Th. Capidan, ele sunt, în covârşitoarea lor
majoritate, reţinute până azi. Sunt cunoscute contribuţiile sale
într-o serie de aspecte mult discutate cu privire la cronologia relativă a unor fenomene fonetice dialectale româneşti, cum este, de
pildă, aceea referitoare la ideea lui O. Densusianu (susţinută şi de
elevul său, Tache Papahagi) despre originea aromânească a palatalizării labialelor în nordul Dunării, la dacoromâni, în studiul său
Aromânismele din dialectul dacoromân şi problemele care se leagă de
ele27, Th. Capidan demonstrează că acest fenomen dialectal este
independent în cele două dialecte, părere care s-a impus definitiv.
Exemplele se pot înmulţi. Ceea ce trebuie subliniat, indiferent de
situaţiile concrete discutate, este faptul că Th. Capidan a făcut în
acelaşi timp descriere şi istorie, înţelegând, de timpuriu, că între
26 Vezi această repartizare formulată de Matilda Caragiu Marioţeanu în
Fono-morfologia aromână. Studiu de dialectologie structurală, Bucureşti, Editura
Academiei, 1968, p. 18 şi urm. şi în Compendiu de dialectologie nord- şi suddunăreană,
Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1975, p. 264–265.
27 Publicat în „Junimea literară”, XVI, 1927 şi în volumul Limbă şi cultură,
p. 312–330.
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diacronie şi sincronie nu este nicio antinomie, ci doar o distincţie
metodologică; de asemenea, el a folosit comparaţia ca metodă
ştiinţifică de interpretare, la nivel românesc, cât şi romanic, dar,
mai ales, balcanic.
Aromânii stă cu cinste alături de monografia Studii istroromâne elaborată de Sextil Puşcariu, depăşind-o, poate, prin bogăţia
de material socio-cultural şi lingvistic impusă de obiect, dialectul
aromân fiind mult mai diversificat, pe plan orizontal, decât cel istroromân şi dispunând de ample atestări ale unor straturi anterioare,
pe plan vertical.
Lucrările lingvistice ale lui Th. Capidan epuizează, critic, bibliografia la zi a problemei, demersul lor este original şi convingător. De aceea ele nu au fost şi este greu să fie înlocuite prin munca unui singur om.
Dacă ar fi scris numai Aromânii, Th. Capidan şi-ar fi înscris
numele la loc de cinste în istoria lingvisticii româneşti. Opera sa
întreagă depăşeşte graniţele aromânisticii — ca preocupare pentru
aromâni şi aromână —, iar, prin situarea aromânei, a meglenoromânei, a limbii române în general în contextul balcanic şi romanic,
această operă ne apare ca un câmp vast de investigaţie, în care un
om de ştiinţă competent şi pasionat a semănat idei şi perspective.
(LR, XXVIII, 1979, nr. 5, p. 467–474)

NICOLAE MOCANU

EPISTOLAR: THEODOR CAPIDAN
CĂTRE SEXTIL PUŞCARIU

0. Fără îndoială, Mircea Borcilă are dreptate când afirmă1 că
Th. Capidan este unul dintre membrii cei mai importanţi ai şcolii
lingvistice clujene, un întemeietor al ei şi, alături de Sextil Puşcariu,
cel care a contribuit cel mai mult, prin întreaga sa operă ştiinţifică, la
edificarea acestei mişcări dominante în viaţa lingvistică românească
interbelică. Cele trei trăsături definitorii stabilite de Mircea Borcilă2
ca linii de forţă ale cercetărilor lingvistice ale lui Th. Capidan rămân
definitorii şi pentru întreaga şcoală lingvistică clujeană: pozitivismul metodologic (fondarea pe concepţiile neogramatice asupra
faptului de limbă, strict necesară în stadiul în care se aflau cercetările lingvistice româneşti în prima jumătate a secolului trecut), perspectiva istorist-genetică în interpretarea fenomenelor lingvistice
(cu teoria unitară asupra originii limbii şi a poporului român), în
fine, considerarea faptului lingvistic în contextualitatea sa istorică,
geografică şi social-culturală. Discreţia şi modestia care l-au definit
întreaga viaţă pe Th. Capidan, chiar atunci când ajunsese profesor
la Universitatea din Bucureşti şi membru al Academiei Române şi
avea un cuvânt important de spus în viaţa academică românească,
l-au făcut să nu fi fost, mai ales în timpul vieţii, dar nici după
moarte, aşezat în primul şir al lingviştilor noştri interbelici, aşa
Vezi Mircea Borcilă, Opera lingvistică a lui Theodor Capidan, în CL, XXIV,
1979, nr. 2, p. 129‒144; idem, Theodor Capidan şi studiile de etnolingvistică, în Academia RSR, Memoriile Secţiei de Ştiinţe Filologice, Literatură şi Arte, seria IV, tomul
II, 1979‒1980, Bucureşti, 1981, p. 179‒196.
2 Ibidem, p. 179.
1
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cum ar fi meritat. Aceasta, poate, şi pentru că, fiind „o creaţie” a
lui Sextil Puşcariu, a fost perceput, uneori, ca o „umbră” a acestuia; şi într-adevăr, viaţa şi activitatea sa ştiinţifică i-au fost profund
marcate de Sextil Puşcariu, deşi între ei diferenţa de vârstă era de
numai doi ani: Capidan era născut în 1879 — 15 aprilie — la
Prilep, în Macedonia, deci anul acesta s-au împlinit 133 de ani, şi a
murit la cinci ani după S. Puşcariu, în 1953, deci acum 60 de ani.
Într-o intervenţie de acum zece ani3, la întâlnirea dintre filologi
germani şi români organizată la Institutul de Lingvistică şi Istorie
Literară „Sextil Puşcariu” din Cluj-Napoca de Universitatea din
Köln prin profesorii Taloş şi Greive, decelam în viaţa şi activitatea
ştiinţifică a lui Capidan două etape destul de clar deosebite: cea a începuturilor sale („un început prelungit”), care ţine până în 1919,
când vine la Universitatea din Cluj şi la Muzeul Limbii Române, şi
cea de după aceşti ani, eventual cu o perioadă distinctă în ea, cea de
după plecarea sa la Universitatea din Bucureşti, în 1936. Amândouă
aceste etape, diferite mai ales prin anvergura personalităţii sale ştiinţifice şi academice, sunt determinate şi dominate de figura tutelară a lui Sextil Puşcariu. Intervenţia acestuia în viaţa lui Capidan
poartă însemnul destinului.
1. Într-o perspectivă a unei posibile monografii Theodor
Capidan, dar şi în aceea a unei cercetări aprofundate, tot de natură
monografică şi enciclopedică, prin care să se statueze până în amănunt Şcoala lingvistică clujeană dintre cele două războaie mondiale, corespondenţa dintre Sextil Puşcariu şi Theodor Capidan nu
poate fi decât una dintre sursele cele mai credibile.
1.1. Scrisorile lui Sextil Puşcariu către Th. Capidan nu ne
sunt cunoscute (cu excepţia a două dintre ele, selectate de Puşcariu
în corpusul folosit în cercetarea de faţă). Cele ale lui Capidan către
Puşcariu se află, mulţumită nepoatei savantului (regretata
Magdalena Vulpe, plecată dintre noi acum zece ani) în Arhiva
Institutului clujean. Fondul „Sextil Puşcariu. Corespondenţă primită” cuprinde un număr mare de piese epistolare, începând din
Nicolae Mocanu, Începuturile activităţii ştiinţifice şi publicistice a lui Theodor
Capidan (1879–1953), în Întâlniri între filologi români şi germani. Actele colocviului
de la Cluj-Napoca, 24–26 mai 2002 — Deutsche und rumänische Philologen in der
Begegnung. Akten des gleichnamigen Kolloquiums in Cluj-Napoca, vom 24.–26.
Mai 2002, Cluj-Napoca, Editura Clusium, 2003, p. 167–179.
3
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ultimul deceniu al secolului al XIX-lea şi până la moartea lui Sextil
Puşcariu, în 1948, selectate şi, o parte dintre ele, revăzute şi adnotate
de Sextil Puşcariu însuşi în anii 1945‒1948 (când, după accidentul
vascular cerebral din 29 decembrie 1944, rămas fără posibilitatea de
a-şi folosi mâna dreaptă, învaţă să scrie la maşină cu mâna stângă şi
îşi reia activitatea intelectuală: îşi scrie memoriile şi definitivează
vol. II din Limba română). Pentru numele mai importante sau mai
apropiate lui, Sextil Puşcariu a redactat şi câte o prezentare introductivă, precum şi comentarii explicative referitoare la persoane,
evenimente sau întâmplări întâlnite în paginile scrisorilor. Aşa cum
a ajuns ea la Institut, corespondenţa trimisă de Th. Capidan lui
Sextil Puşcariu cuprinde (selecţie aparţinând, cum am spus, lui
Sextil Puşcariu) în total („peste tot”, cum se spunea în limbajul
contabilicesc al epocii) 201 piese: 194 expediate de Th. Capidan lui
Sextil Puşcariu, plus 2 anexe (o listă selectivă de lucrări ale lui
Th. Capidan şi o cerere a acestuia de a fi primit în Academia
Română), la care se adaugă 3 cărţi poştale ale lui Th. Capidan către
I. Bianu şi 2 scrisori dactilografiate ale lui Sextil Puşcariu către
Th. Capidan. Din cele 194 + 2 aparţinând lui Th. Capidan, o singură
scrisoare este dactilografiată, celelalte fiind autografe; marea lor
majoritate sunt scrisori; 42 dintre ele sunt însă cărţi poştale (din care
19 ilustrate), iar una este o carte de vizită. Corespondenţa dintre
Th. Capidan şi Sextil Puşcariu se întinde pe patru decenii: ea începe
la sfârşitul anului 1908 (19. 11.) şi se încheie în 1948 (ultima scrisoare
fiind datată 17. 03., cu mai puţin, aşadar, de 2 luni înainte de
moartea lui S. Puşcariu). În cei 40 de ani sunt însă câteva perioade
„albe”, în care nu a existat (sau Sextil Puşcariu nu le-a păstrat) nicio
scrisoare a lui Th. Capidan. Acestea sunt: 1915‒1919 (ani integrali;
lipsa corespondenţei se justifică prin izbucnirea, în 1914, a războiului, Sextil Puşcariu aflându-se pe front); 1923 (integral), din 1925
până la jumătatea lui 1928 (nu era, probabil, nevoie, aflându-se
amândoi la Cluj) şi 1942‒1943 (când Sextil Puşcariu era la Berlin;
probabil acele scrisori au fost eliminate de Sextil Puşcariu sau de
altcineva din familie după moartea lui); pentru alţi câţiva ani găsim
doar câte o piesă epistolară (1920‒1922, 1924, 1930, amândoi epistolierii fiind la Cluj în acea perioadă).
1.2. Chiar dacă, în opinia noastră, ceea ce a ajuns în arhiva
noastră nu cuprinde „integrala corespondenţei” trimise de
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Th. Capidan lui Sextil Puşcariu (există indicii despre lipsa câtorva
piese în chiar textele scrisorilor selectate de Sextil Puşcariu), trebuie precizat că acest corpus epistolar este unul dintre cele mai numeroase din întreaga arhivă a corespondenţei primite şi, repet, selectate pentru publicare de S. Puşcariu. Este o corespondenţă extinsă şi variată, importantă, desigur, în primul rând pentru precizarea şi lămurirea raporturilor ştiinţifice şi umane dintre cei doi
savanţi, dar şi pentru cunoaşterea mai amănunţită, mai profundă
şi mai vie a evenimentelor istorice, social-politice şi culturale petrecute în cei 40 de ani de schimb epistolar.
2. Din motive care sunt de factură mai mult metodologică,
am împărţit acest corpus epistolar în câteva tranşe mari, corespunzând unor perioade esenţiale din devenirea ştiinţifică a lui
Capidan, din ceea ce se numeşte de obicei viaţa şi activitatea lui...
2.1. În primul rând, se desprinde un grupaj de circa 80 de
mesaje epistolare trimise de Capidan lui Puşcariu în perioada
1908‒1915 (1920), adică în perioada începuturilor sale ştiinţifice.
Aceste scrisori ni se par importante prin câteva subiecte atinse în
ele. Este perioada pentru care, cum spuneam, nu sunt prea numeroase datele cunoscute, perioada în care Capidan îşi face debutul,
atât cel publicistic, printr-o, cum se ştie, adaptare „după Heine” în
jurnalele vremii din Macedonia (în speţă „Lumina” din Bitolia), cât
şi cel ştiinţific (în „Jahresbericht”-ul lui Weigand), dar şi în presa
culturală din România („Convorbiri literare”, de exemplu), perioada în care îi apar, până în 1911, 19 titluri (cunoscute până acum),
dintre care 2 studii ştiinţifice (Flexions des Substantivs und Verbums
im „Codex Dimonie”4 şi Die nominalen Suffixe im Aromunischen5), o
broşură în franceză (o recenzie critică a unui dicţionar etimologic
aromân semnat de K. Nikolaidis) şi mai multe articole „de vulgarizare” şi/sau „de atitudine” asupra unor probleme ale actualităţii
epocii şi zonei (în special „chestiunea aromânească”, mult dezbătută în acea perioadă în zona balcanică şi la noi în ţară, şi apoi
războaiele balcanice din 1912‒1913). Este perioada în care îl cunoaşte pe Sextil Puşcariu şi în care i se schimbă întru totul destinul, prin începerea colaborării sale la DA (Dicţionarul Academiei),
4
5

Vezi Nicolae Mocanu, Începuturile..., nota 29.
Ibidem, nota 7.
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lucrarea căreia îi dedică cei mai buni ani ai vieţii sale, practic, toţi
anii de la `28 şi până la moartea sa din 1953, cu câteva mici intermitenţe, în care preocupările pentru dicţionar nu dispar cu totul,
dar trec în planul doi, pe primul ieşind mai ales activitatea sa de
profesor şi cercetările asupra dialectelor aromân şi meglenoromân,
cu rezultatele binecunoscute: monografiile capitale despre aceste
idiomuri dacoromâne norddunărene şi cercetările sale fundamentale asupra romanităţii balcanice.
2.2. Ar fi, apoi, o tranşă de circa 50 de scrisori din perioada
1921‒1936, ani în care se stabileşte, alături de mentorul său, la Cluj,
intră în corpul academic al Universităţii clujene, al cărei profesor
devine în 1924, perioada în care este ales membru corespondent al
Academiei Române, în 1928, şi titular în 1935, când îşi publică monografiile despre aromâni şi meglenoromâni, despre românii nomazi şi fărşeroţi, anii când îşi publică studiile fundamentale despre
elementul slav în aromână, despre românismul balcanic şi despre
raporturile albano-române ş.a.m.d. Interesul principal al acestor
scrisori vine mai ales dinspre informaţiile privind viaţa universitară
clujeană din acea perioadă, din viaţa ştiinţifică a Muzeului Limbii
Române, privind devenirea profesională şi ştiinţifică a unor lingvişti
ai epocii, consacraţi sau, pe atunci, începători, ca N. Drăganu,
S. Pop, Emil Petrovici, D. Macrea, S. Puşcariu însuşi şi alţii; privind
luptele interne pentru ocuparea posturilor de profesor sau de asistent, pentru alegerile în senat sau alegerile de Rector al Universităţii şi altele. Precum şi, într-o măsură mai mică însă, din viaţa
Academiei Române (măsură mai mică, pentru că, fiind numai
membru corespondent în această perioadă, nu avea acces la întreaga culisiadă a alegerilor şi acordării de premii din înaltul for ştiinţific şi cultural). După cum inedite şi adeseori insolite sunt alte informaţii, ca acelea despre moartea lui Iosif Popovici şi despre soarta Laboratorului de Fonetică Experimentală, sau a lui Ovid
Densusianu şi după cum au un farmec al lor şi intervenţiile
(„pilele”, rugăminţile) pentru anumite examene sau pentru posturi
care i se fac/pun sau pe care le face/pune Capidan însuşi (pentru
sau împotriva trecerii lui Breazu, spre exemplu, din postul de asistent al lui Capidan în cel de asistent al lui Duică, pentru angajarea
lui Macrea sau a nepoatei lui Capidan — viitoarea poetă şi tradu-
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cătoare Eta Caranica-Boeriu — sau a nepotului său Nicu Caranica
la Institut; citarea părerilor lui Drăganu despre Ion Breazu; intervenţiile lui Al. Rosetti pentru angajarea ca profesor, pe postul rămas liber prin moartea lui Candrea, a lui Sever Pop; alegerea lui
Procopovici în Academia Română sau criticile aduse acestuia de
către membri ai Comisiei Dicţionarului pentru modul cum redactase cuvântul de ş.a.m.d.).
2.3. Pe urmă, s-ar desprinde un grupaj de peste 40 de piese
epistolare corespunzând anilor 1936‒1944, adică perioada de când
a fost chemat la Universitatea din Bucureşti şi până la sfârşitul lui
1944, când Sextil Puşcariu suferă accidentul cerebral care-i va afecta definitiv viaţa. Este perioada în care Capidan se implică plenar
în viaţa Secţiei literare din Academia Română, în care cunoaşte din
interior viaţa universitară bucureşteană, îi cunoaşte profesorii, este
martor al frecuşurilor interne, al luptelor pentru catedre, de aici şi
interesul principal al lor pentru destinul unor lucrări fundamentale (mai ales în perioada dictaturilor dintre 1938 şi 1944) şi al unor
oameni (S. Pop, spre exemplu).
2.4. În fine, ultima tranşă ar forma-o cele circa 20 de scrisori
dintre 1945 şi 1948, de la începutul suferinţei lui Sextil Puşcariu şi
până la moartea acestuia (care, în paranteză fie spus, dar e nevoie
să pomenim acest lucru, l-a scăpat, de fapt, pe marele savant din
mâinile comuniştilor: există documente şi mărturii care spun că în
câteva zile — dacă nu chiar ore — Sextil Puşcariu urma să fie ridicat şi aruncat în temniţă; ar fi avut, desigur, soarta celorlalţi mari
intelectuali români exterminaţi la Sighet, la Gherla şi la Aiud). Este
un grupaj epistolar cutremurător, pe de o parte, prin mărturia directă a privaţiunilor materiale şi intelectuale care se instalau şi
creşteau din an în an, din lună în lună, din zi în zi: lipsurile alimentare (listele cu alimente împărţite prin economate; cf. scrisoarea din 20 mai 1947: „O ducem greu cu viaţa. N-avem pâine, şi noi
machedonii nu suntem obişnuiţi cu mămăliga. [...] Niciodată nu
credeam că, acum când ies la pensie, [o] să apuc vremuri atât de
grele”), frigul din case, mizeria care se generaliza, lipsa de cărţi, tăierea fondurilor pentru tipar, a banilor pentru dicţionar, începutul
amestecului impostorilor politruci printre încă adevăraţii oameni
de ştiinţă şi de cultură, mizeria morală ş.a.). Întreg cortegiul pe
care l-am cunoscut cu toţii apoi, desăvârşit, în anii comunismului
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face un fundal dezolant pe care, pe de altă parte, se proiectează
viaţa universitară şi ştiinţifică din Academie, din Institute, cu informaţii amănunţite despre soarta dicţionarului, despre încercările
de reorganizare a activităţii lexicografice de la Cluj, sub conducerea lui Procopovici şi apoi a lui Paşca sau de creare a unui colectiv
sau a două, chiar, al(e) dicţionarului la Bucureşti, ceea ce se şi petrece (mai mult, Capidan acceptă să-l îndrume pentru 1–2 ani,
până la venirea lui I. Iordan de la Moscova, unde era ambasador);
cu informaţii detaliate despre ce şi cât s-a lucrat din fiecare literă,
la Cluj, despre oamenii vechi şi noi („colaboratorii vechi” şi „colaboratorii noi”) care lucrează la această operă, despre lipsurile redactărilor şi reviziilor, despre plata muncii (inclusiv a lui Puşcariu
şi a Liei Manoilescu) ş.a.m.d., toate în pagini care par uneori adevărate dări de seamă pe o perioadă de circa trei ani, făcută de învăţăcelul Capidan mentorului său Puşcariu, un fel de raport continuu despre viaţa dicţionarului şi a celor ce trudeau la el şi, cel
puţin în aceeaşi măsură, despre Academia Română şi oamenii din
cadrul ei apropiaţi lor, despre viaţa academică în frământările ei
catastrofal prevestitoare. Corespondenţa lui Capidan cu Puşcariu
se opreşte înainte de „reorganizarea” Academiei Române (care are
loc în vara lui 1948). Preşedinte era Andrei Rădulescu, ultimul dinainte de „reorganizare”.
3. Înainte de a trece la o prezentare mai de substanţă a fiecăreia dintre aceste tranşe, etape, perioade decelate în corespondenţa
primită de Sextil Puşcariu de la Th. Capidan, e necesară o ultimă
privire asupra corespondenţei acesteia în ansamblul ei. Am amintit
de câteva ori despre raporturile de la învăţăcel la maestru care
transpar din aceste scrisori. Capidan l-a considerat întotdeauna pe
Puşcariu nu numai mentorul său ştiinţific — cu toată, repet, diferenţa mică de vârstă dintre ei —, dar şi binefăcătorul său, conştient
fiind întreaga viaţă de datoria de recunoştinţă pe care o avea faţă de
prietenul său. Puşcariu, la rândul lui, îl aprecia mult pe Capidan, nu
numai pentru capacităţile sale intelectuale, ştiinţifice, dar şi pentru
calităţile sale morale. Capidan a fost perceput de toţi ca un om cu
multă modestie6, de o moralitate desăvârşită şi mai ales un carac6 În legătură cu modestia subliniată de toţi cei care l-au cunoscut şi care au
scris despre Th. Capidan, trebuie spus că aceasta este vizibilă şi în corespondenţa de
care ne ocupăm acum; exemple sunt destul de multe, dar nu le reluăm aici; trebuie
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ter drept, neştirbit. Aş cita, în acest sens, un fragment dintr-o scrisoare datată 20 iulie 1932, în contextul aranjamentelor pentru alegerile din acel an în Senatul Universităţii clujene: „Giuglea a căutat
să mă convingă ca să-l trag pe sfoară pe Bănescu [e vorba de profesorul de istorie bizantină Nicolae Bănescu, fost rector al Universităţii clujene între 1924 şi 1926, căruia Capidan îi promisese votul
pentru Senatul Universităţii], însă asta nu se poate. Am dat cuvântul, mi-l ţin! [s.a.] Eu, odată ce am promis, s-a isprăvit!”. În privinţa
raporturilor umane dintre cei doi savanţi, mi se pare interesant să
prezint termenii de adresare dintre ei, aşa cum se văd în formulele
incipiente şi în cele de încheiere ale scrisorilor trimise de Capidan.
Astfel, în anii 1908 şi 1909, Capidan i se adresează cu „Stimate
Domnule Puşcariu”, iar în prima jumătate a lui 1910 cu „Stimate
Domnule Profesor”. În iulie 1910 s-a întâmplat că cei doi savanţi
„s-au făcut per-tu”, cum se spune în Ardeal, căci cartea poştală din
25 august 1910 nu mai este scrisă cu dumneavoastră, ci începe cu
„Dragă profesore”, formulă pe care o va păstra până în iunie 1924.
Din 15 iulie 1928 (dintre iulie 1924 şi iulie 1928 nu avem păstrată
nicio epistolă), formula de adresare devine ceva mai şugubeaţă:
„Dragă Şefule” şi se păstrează astfel până în 14. 11. 1935. În 1936
apare prima dată formula care se va păstra până la ultima scrisoare, şi anume „Dragă Puşcariu”. Renunţarea la „Dragă Şefule” este
motivată în scrisoarea datată „joi, în 16. VII. 1936”: „Nu-ţi mai
scriu şi zic «Şefule», pentru că prea s-a banalizat înţelesul lui iniţial”. Ca formule de încheiere, Capidan începe cu „rămân cu mult
devotament, al D-voastre (elev)”, trece prin „cu multă recunoştinţă
şi devotament al D-voastre”, „al D-voastre pentru totdeauna devotat şi adânc recunoscător”, „cu multă recunoştinţă, al Dvs. devotat”, „al Dvs. recunoscător” şi ajunge, înainte de luna în care încep
să se tutuiască, la „Vă salută cu respect Capidan”. De când începe
să-i scrie folosind persoana a doua singular, alternează „cu mult
spus însă şi că Th. Capidan îşi cunoştea bine propria valoare, pe care nu o dată şi-o
clamează fără orgoliu; iată doar o afirmaţie desprinsă dintr-o scrisoare datată 8 mai
1935, în contextul propunerii de a fi ales membru plin al Academiei Române, în
concurenţă cu Nicolae Drăganu: „[…] îţi mărturisesc cu toată sinceritatea că nu mă
simt demn să ocup un loc atât de înalt pe treptele ierarhiei noastre culturale. […]
Este drept că eu mă simt ceva mai mult decât Drăganu [s.n. — N. M.]; asta ţi-am spus-o
ţie şi o repet şi aici la toţi cu câţi vorbesc în această chestiune”.
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devotament, al tău”; „al tău devotat”; „cu bine, devotat”; „al tău
recunoscător”; „cu cele mai cordiale salutări”; „cu toată dragostea
(al tău)”, alternează, deci, aceste formule cu „rămâi cu bine”; „cu
(veche) (şi sinceră) prietenie”; „să ne vedem cu bine”; „la revedere” sau, de cele mai multe ori, din 1913 înainte, simplu „al tău”
sau „cu bine”; poate fi semnificativ faptul că această ultimă formulă, „cu bine”, este aproape exclusivă în misivele scrise pe fişe de
dicţionar (fişele lungi şi subţiri sau fragmente din ele; Capidan şi
Puşcariu căzuseră de acord, după ce a început războiul (prim) balcanic, să-şi scrie „pe fişe albe de formatul celor întrebuinţate la dicţionar”, pe care să le aşeze „după fişa a treia din cutie” — după
cum explică Sextil Puşcariu, în nota sa lămuritoare la epistola din
1/14 octombrie 1911; măsura de prevedere este luată, probabil din
cauza cenzurii). Interesant este, de asemenea, că din 1945 înainte,
formulele cele mai frecvente de încheiere sunt, din nou, „(sincer)
devotat (şi recunoscător)”; „cu acelaşi devotament”; „cu aceeaşi
recunoştinţă şi dragoste” etc. Aceste cuvinte, de altfel, recunoştinţă
şi devotament, cu sau fără atribute ca mult(ă) şi profund(ă), sunt cele
care revin ca un laitmotiv de-a lungul întregii corespondenţe trimise de Capidan lui Puşcariu pe parcursul celor 40 de ani. Tocmai
pentru că ele exprimă cel mai bine sentimentul pe care-l simţea
elevul, învăţăcelul, cercetătorul faţă de mentorul şi binefăcătorul
său. Niciodată nu apare la începutul vreunei scrisori „Dragă
Sextil” sau „Dragă prietene/amice”. La fel, Sextil Puşcariu îşi începe ambele scrisori pe care le-a inserat în corpusul epistolar
Capidan cu „Dragă Capidan” şi le încheie cu formula „cu veche
prietenie”.
4. Primul şi cel mai numeros grupaj, cel din perioada anilor
1908–1915, acoperă perioada cea mai puţin cunoscută din viaţa şi
activitatea lui Th. Capidan, perioada începuturilor sale; ne aşteptăm, de aceea, să găsim în aceste scrisori răspunsuri la câteva întrebări care apar pentru momente din tinereţea ştiinţifică a viitorului
savant aromân. Din păcate, pentru perioada primului război mondial (din care informaţiile sunt cu totul lacunare) corespondenţa de
faţă nu ne ajută cu nimic, neexistând nicio epistolă din anii 1915–
1919. Dar câteva scrisori din acest grupaj aduc precizări care certifică date deja ştiute sau bănuite sau aduc lumină în situaţii pentru
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care cunoştinţele de până acum nu erau cu totul lămuritoare. Spre
exemplu, fără a găsi menţionate titluri, într-un PS al unei scrisori
din decembrie 1912, găsim confirmarea că „perioada albă” existentă
între 1911 şi 1921 în bibliografia lucrărilor lui Th. Capidan realizată
de Elisabeta Faiciuc7 nu este una în care n-ar fi publicat nimic, ci
doar posibilităţile noastre de informare sunt încă limitate. În acel PS,
Th. Capidan îi scrie lui S. Puşcariu: „alăturat îţi trimet o întâmpinare
ce am făcut la nişte jurnale greceşti”, iar într-o altă scrisoare din acelaşi an menţionează: „Deunăzi am scris la «Adevărul»”, iar din alte
misive putem deduce că ar fi publicat în această perioadă şi în alte
periodice greceşti sau româneşti (mai ales ceea ce am numit „articole de atitudine”). Sau, din scrisoarea datată 18. 03. 1911, aflăm că
articolul „cam măricel”, cum spune despre Chestiunea aromânească
după Constituţie publicat în „Convorbiri literare”, îi fusese cerut de
Simion Mehedinţi. Date întru totul lămuritoare aflăm în aceste scrisori în ce priveşte perioada petrecută de Th. Capidan la Leipzig şi,
mai ales, perioada petrecută în România în timpul studiilor preuniversitare. Acum se poate stabili fără dubii nu doar că Th. Capidan a
stat la Leipzig patru ani (vezi chiar prima scrisoare, din
19. 11. 1908, în care spune: „după o absenţă de 4 ani m-am reîntors
din nou [sic!] la Salonic”), între 1904 (când încă era profesor de
limba română la Salonic) şi 1908, ceea ce se ştia, în linii generale, ci
avem în scrisoarea din 2 iunie 1909 calendarul întregii perioade pe
care Capidan a petrecut-o în România (ceea ce, în cercetările publicate până acum, era aproape total neştiut): 10 ani, adică întreg
deceniul ultim al secolului XIX (în 1890–1892 a stat la Bucureşti:
„am repetat cl. III şi IV primară la şcoala primară a liceului particular de pe atunci «Codrescu»”, apoi a fost trei ani, între 1892 şi
1895, „la Seminarul din Curtea de Argeş”, „să mă fac popă”, pe
urmă din nou la Bucureşti, 5 ani — 1895–1900 —, în care a urmat
cursul superior al Seminarului Teologic.
„Peste tot, scrie el în continuare, am stat în Ţară zece ani neîntrerupt şi într-o vârstă când puteam să-mi asimilez bine limba şi să pătrund şi în spiritul ei. Pot spune că sunt singurul macedonean care a
stat aşa de mult timp în Ţară şi închis în internat”.
7 Elisabeta Faiciuc, Bibliografia lucrărilor lui Theodor Capidan, în CL, XXIV,
1979, nr. 2, p. 145–158.
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Aflăm, apoi, date şi amănunte din strădaniile, adeseori zadarnice, pe care le depune pentru „a-şi face un rost” (la el acasă, în
Macedonia, sau în România, la Bucureşti), precum şi alte date din
viaţa sa anterioară perioadei de studiu de la Leipzig. Avem, astfel,
încă o confirmare a faptului că înainte de a pleca la Leipzig, după
întoarcerea din România, a fost profesor de limba română (cursul
inferior) la Salonic, precum şi a limbilor pe care le cunoştea la acea
vreme: în afară de franceză, germană şi română (împreună cu dialectele aromân (matern) şi meglenoromân (studiat prin anchete în
satele meglenite în anii 1907–1909), cunoştea sârba (nu numai cea
din cărţi, ci şi graiurile din sate, cum specifică undeva), bulgara,
greaca („am învăţat bulgăreşte şi greceşte bine”, îi scrie în 26. I.
1914), înţelegea turca şi ştia puţină albaneză (pe care o va învăţa
mai bine mai târziu, în cercetările făcute în Albania). Găsim, de
asemenea, în aceste scrisori amănunte necunoscute despre cercetările sale asupra meglenoromânilor, dar şi despre încercările de a
publica la Academia Română un volum de basme, cântece şi proverbe şi locuţiuni (în ianuarie 1909 avea gata strânse 55 de basme,
14 cântece şi 1 200 de proverbe şi locuţiuni), pentru care îi cere
sfaturi lui S. Puşcariu despre cum să organizeze volumul şi cum să
gândească cercetările sale asupra meglenoromânilor în ansamblul
lor; îi expune lui Sextil Puşcariu planul lucrării, cerându-i şi ajutorul pentru a le putea publica la Academie. În ce-şi propune să facă
prin cercetările sale asupra dialectului meglenit, Th. Capidan schiţează, de fapt, metoda şi structura cercetărilor sale viitoare şi a
celor asupra aromânilor. Citez doar partea referitoare la lexic:
„[...] lexicul vreau să-l scarmin mai bine, comparând elementul
latin cu acelaşi element din celelalte dialecte, apoi pe cel slav, căutând
să stabilesc întâi ce-i bulgăresc şi ce este vechi slavon, şi apoi voi căuta
să stabilesc care din elementele slave coincid cu aceleaşi elemente din
dialectul dacoromân şi care cu acelea din dialectul armân. Pentru
restul elementelor slave, care nu se găsesc în niciunul din dialectele
române, voi căuta să stabilesc care sunt vechi şi care nouă, şi pe cele
nouă mă voi căzni să le determin — dar asta numai dacă îmi va fi cu
putinţă — care au fost primite în limbă direct din limba bulgară şi care
numai prin intermediul limbei turceşti”.

Deocamdată are îndoieli de sine:
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„Numai atâta nu pot şti. Am ajuns eu la acea maturitate ştiinţifică ca să mă pot apuca de lucruri aşa de mari pentru mine. Cu alte
cuvinte, bin ich der Aufgabe gewachsen?”.

La Bucureşti însă, unde se afla deja la începuturile lui martie
1909 spre a-şi completa informaţia la Biblioteca Academiei şi spre
a obţine publicarea materialului, după prime promisiuni este nevoit să accepte realitatea tristă că este purtat cu vorba. Decepţia
omului şi a cercetătorului este mare, iar cuvintele pe care i le scrie
lui S. Puşcariu, amare (21 aprilie 1909):
„[...] amânarea aceasta [Bianu îi spusese că din motive bugetare
lucrarea nu va putea fi publicată decât, eventual, în 1910] îmi taie pofta să lucrez mai departe”. „Şi pe urmă este şi o descurajare pentru
mine. Cum? Eu mă duc prin Meglen cu zece soldaţi timp aproape de o
lună. Cheltuiesc pentru întreţinerea lor şi călătoria mea, pentru ca la
urma urmei să fiu întâmpinat cu un „poate”? Şi nu este cine ştie cât
material”.

Speranţa îi mai stă doar într-o intervenţie directă a lui
Puşcariu:
„[...] dacă îmi veţi putea veni într-ajutor, vă rog nu neglijaţi să
interveniţi pe la cine credeţi de cuviinţă”.

Dar şi aceasta se dovedeşte zadarnică, încât, până la urmă,
materialul acesta va forma vol. II din monografia Meglenoromânii şi
va fi publicat abia în 1928. Şi asemenea amănunte mai există în
acest grupaj epistolar.
4.1. Două rămân însă temele care fac ca acest grupaj epistolar
să fie de cel mai mare interes. În primul rând, un subiect de pur
interes ştiinţific, şi anume începutul colaborării sale la Dicţionarul
limbii române, greutăţile, neîncrederea, opoziţiile pe care a reuşit,
prin muncă stăruitoare şi prin cinste, să le înfrângă pentru a se
impune drept colaboratorul cel mai important şi mai valoros, alături de Constantin Lacea, al lui Sextil Puşcariu8, unul dintre oamenii de bază ai DA timp de mai multe decenii. În anii aceia,
redactorilor de la Dicţionar li se cerea — la dorinţa suveranului,
regele Carol I, care voia să vadă lucrarea cât mai repede terminată,
8

Puşcariu 1978, p. 538 ş.a.
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şi la dorinţa conducerii Academiei, a Comisiei Dicţionarului în primul rând — să accelereze redactarea şi publicarea volumelor. În
1908–1910, secretarul Comisiei era Ion Bianu, iar între membri îi
găsim pe Titu Maiorescu, Gr. Tocilescu (o vreme şi vicepreşedinte
al Academiei Române), Nicolae Quintescu (urmaş al lui Tocilescu la
vicepreşedinţie), Dimitrie Sturdza (secretar general al Academiei
Române), Ion Kalinderu (fost preşedinte al Academiei Române) etc.
Echipa Dicţionarului era formată din S. Puşcariu (aflat la Universitatea din Cernăuţi), Constantin Lacea (profesor la Braşov), Ion
Rădulescu-Pogoneanu şi Dimitrie Evolceanu (la Bucureşti); făcuse
parte şi C. Găluşcă, aflat la Halle, de care însă atât Sextil Puşcariu,
cât şi Ion Bianu erau nemulţumiţi, aşa încât voiau să-l înlocuiască
tocmai cu Th. Capidan. Colaborarea lui Th. Capidan începe de la
tomul I, partea a II-a, litera F. S. Puşcariu9 „pusese ochiul” pe el în
1907, când l-a cunoscut la Institutul lui G. Weigand de la Leipzig.
Dorinţa lui S. Puşcariu era ca acesta, din 1909, când se termina
perioada în care Th. Capidan a fost asistent al lui G. Weigand, să
devină colaborator la Dicţionar, plătit de către Academia Română.
Era ceea ce-i convenea şi lui Th. Capidan, care căuta, după terminarea studiilor, să se stabilească undeva. A vrut (mărturiseşte în scrisoarea din 14. III. 1909) să se stabilească în Macedonia, ca revizor
şcolar, „numai şi numai să pot vizita comunele aromâneşti, mai
mult cu interes ştiinţific”, dar autorităţile refuză şi îi oferă un post
de profesor la Bitolia. Th. Capidan nu acceptă, „căci îmi ştiam soarta: era să vegetez şi eu pe lângă atâţi alţi”. Se decide să vină la
Bucureşti, „să-mi încerc norocul aici”. Ceea ce i se oferă la Bucureşti
e o slujbă de traducător al textelor slave de la Academia Română;
„nu este cine ştie ce, scrie în aceeaşi scrisoare, căci voi cataloga traduceri manuscripte, dar, rău cu rău, dar şi mai rău făr de rău”.
Atunci îi cere ajutorul lui Sextil Puşcariu, rugându-l să-i pună o
vorbă bună, pentru că Ion Bianu nu avea o părere excelentă despre
el, deoarece era macedonean („Macedonenii sunt deochiaţi aici” [=
la Bucureşti], scrie Th. Capidan). Dar îi cere, în acelaşi timp, lui
Sextil Puşcariu şi să-i găsească ceva de lucru la Cernăuţi: „[...] mi-ar
conveni cel mai bine să fiu acolo lângă D-voastră”. „Dacă veţi reuşi
să-mi faceţi vreun rost, v-aş rămânea pentru totdeauna recunos9

Puşcariu 1968.
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cător”. Sextil Puşcariu îi răspunde în cursul aceleiaşi luni martie în
care îi scrisese Th. Capidan, propunându-i să colaboreze la Dicţionarul limbii române, după cum reiese din scrisoarea imediat următoare a lui Th. Capidan.
Scrisorile din cursul anilor 1908–1909 lămuresc deplin ceea
ce a urmat. Sintetizând, lucrurile s-au petrecut astfel: Th. Capidan
putuse să-şi facă studiile universitare la Leipzig luându-şi un concediu din postul de profesor suplinitor de limbă română (cursul
inferior) pe care-l avea la Salonic. Din banii pe care-i primea lunar
(90 de franci, precizează el) şi „cu ce mai aveam eu”, a reuşit să
studieze 4 ani („o duceam bine”, spune în scrisoarea din 2 iunie
1909) la G. Weigand. Avea însă obligaţia ca, la terminarea studiilor, să se pună la dispoziţia autorităţilor şcolare din Macedonia
(aflată atunci în Imperiul Otoman). Când s-a întors de la Leipzig,
Th. Capidan a cerut un post de revizor didactic, din dorinţa, în
primul rând, de a putea vizita ţinuturile locuite de aromâni. Postul
îi este refuzat. El a cerut atunci un post de profesor de limba română la Salonic, la Şcoala Comercială, dar îi este refuzat şi acesta şi i
se oferă doar un post de profesor la Bitolia. Th. Capidan este hotărât să refuze: „[…] eu nu mă duc [la Bitolia], chiar dacă aş fi expus
să rămân pe drumuri”, căci, scrie în continuare, „am să-mi pierd
timpul degeaba”. Cu S. Puşcariu căzuseră de acord să meargă la
Cernăuţi pentru trei luni, să-şi facă ucenicia sub supravegherea
nemediată a maestrului său. Între timp însă, de la Constantinopol i
se reaminteşte de datoria pe care o are faţă de Minister şi i se comunică faptul că i s-a aprobat, totuşi, postul de profesor de limba
română la Şcoala Comercială din Salonic. În scrisoarea din care am
citat mai sus (02. 06. 1909), Th. Capidan îi explică amănunţit lui
S. Puşcariu motivele pentru care trebuie să mai rămână la Salonic
încă doi ani: el simte această necesitate nu numai ca pe o obligaţie
oficială, ci şi ca pe o „obligaţiune faţă de chestiunea noastră”, adică
faţă de chestiunea aromânească, care luase „o altă întorsătură, mai
favorabilă”, şi mai ales ca pe o oportunitate de a studia dialectul
meglenit „în toate amănuntele lui” şi de a învăţa bine limba
albaneză şi turca („mai ales, scrie el, că turceşte înţeleg, iar albanezeşte ştiu fraze prinse de mine copil din conversaţie”). Soluţia
propusă şi acceptată de S. Puşcariu este ca acesta: să-l primească
pentru 2 ani colaborator la Dicţionar de la Salonic, lucrând adică la
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Salonic şi mergând câte 2 luni pe an la Cernăuţi. Soluţia este acceptată de S. Puşcariu, dar lucrurile devin foarte complicate, căci Ion
Bianu se opune. I. Bianu nu avea încredere în „colaborarea la
distanţă”, după ce avuseseră o experienţă similară eşuată cu
Constantin Găluşcă. Opoziţia lui I. Bianu este atât de vehementă,
încât ajunge să-l suspecteze pe Th. Capidan de lipsă de onestitate;
acesta se simte jignit şi este pe punctul să se retragă. Până la urmă,
Ioan Bianu, desigur „îmbunat” de Sextil Puşcariu, dar şi de Ion
Rădulescu-Pogoneanu şi de D. Evolceanu, care-l sprijineau pe
Th. Capidan, promite, democratic, să accepte decizia celorlalţi
membri ai Comisiei Dicţionarului: „[…] dacă ceilalţi vor voi, bine”.
Demersurile sunt complexe şi se întind pe primele 2 luni ale anului
1910; sunt atraşi de partea lui Th. Capidan–S. Puşcariu şi Simion
Mehedinţi, Ioan Kalinderu şi I. Bogdan, dar cel care are cuvântul
decisiv este Titu Maiorescu (aşteptat să se întoarcă în ţară din străinătate). Demersurile, pe care le-am sintetizat aici neţinând foarte
strict cont de ordinea cronologică, se încheie în februarie 1910; „la
commedia è finita”, cererea se aprobă şi Th. Capidan poate să-i scrie
lui S. Puşcariu:
„Acum vreau să mă pun pe muncă mai serios, ca să vază şi
Dl Bianu că, deşi cu sediul la Salonic, lucrez cu acelaşi spor de muncă,
cum aş fi lucrat dacă aş fi fost pe lângă D-voastră”.

Şi:
„[...] fac orice, numai şi numai să se vadă că, ca om cinstit, asociat cu oameni cinstiţi, vreau să lucrez cinstit” (31. 01. 1910).

În acest context începe colaborarea lui Th. Capidan cu
S. Puşcariu la DA. Acest început are loc nu în 1910, cum stabileşte
D. Macrea10, ci, foarte sigur, în 1909; mai precis, primul stagiu petrecut de Th. Capidan la Cernăuţi pe lângă S. Puşcariu începe prin
20 octombrie 1909 şi se termină prin 18 ianuarie 1910. A stat, deci,
după program, trei luni în care S. Puşcariu a fost convins că alegerea sa este cea mai bună.
Bucureştiul însă, chiar în eventualitatea în care Th. Capidan
ar fi putut pleca din Salonic înaintea încheierii celor doi ani de
10

p. 169.

Macrea 1978, p. 321–334; vezi p. 322; cf. şi Nicolae Mocanu, Începuturile...,
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„obligaţie constituţională”, nu era pentru el locul în care să trăiască, pe care şi l-ar fi dorit cel mai mult. Între 1890 şi 1900, cum
am arătat, a stat în România, şapte din aceşti zece ani trăind în
Bucureşti, dar, fiind „închis prin internate”, n-a cunoscut viaţa
bucureşteană. A putut vedea însă bine, spune el, în lunile state
acum la Bucureşti, „felul cum este organizată societatea [bucureşteană] şi mai ales aceea a dascălilor şi a oamenilor de carte”. Ceea
ce a înţeles Th. Capidan nu era deloc atrăgător:
„Credeţi-mă, Stimate Domnule Puşcariu, că pretutindeni n-am
dat decât de clici şi de fel de fel de tertipuri cu tot soiul de aranjamente de împletituri personale”.
Sunt cuvinte scrise acum 113 ani, nu astăzi. Această stare de
lucruri, „care n-o să se schimbe aşa uşor”, nu-i dă voie să-şi facă
iluzii în legătură cu viitorul său la Bucureşti.
Odată rezolvată problema birocratică, colaborarea la dicţionar dintre Sextil Puşcariu, aflat la Cernăuţi, Th. Capidan, aflat la
Salonic, şi I. Bianu şi ceilalţi din Comisia Dicţionarului, aflaţi la
Bucureşti, decurge fără impedimente. Primeşte în mod regulat (de
obicei lunar sau la 2 luni) cutii cu fişe, alteori solicită material nou
(20. 04. 1910; 4/17 mai 1910), trimite regulat colile lucrate, asigurându-i pe toţi că poşta din Constantinopole este sigură, pentru că
nu e poştă grecească, ci austriacă, raportează cum şi cât lucrează
(cuvântul a fi îl istoveşte — 1/14 august 1910), care este situaţia
plăţilor care i s-au făcut, cere explicaţii (despre, de exemplu „cum
să socotesc la aflarea paginilor din ALECSANDRI, PIII”, în ce ordine să pună derivatele verbale: „în ordine alfabetică sau după însemnare [= sens]” ş.a.). În alte scrisori (24 octombrie 1910, 2 mai
1910 ş.a.) discută probleme lingvistice (etimologia lui feri, sensurile
lui ban şi ale lui blană în aromână şi meglenoromână, descoperirea
unei nepalatalizate într-un cuvânt dintr-un basm aromânesc, situaţia lui l’ din limba albaneză, cuvântul beşlit, greşit înregistrat în DA,
despre cuvântul calcavură ş.a.) sau îşi exprimă părerea despre cărţi
lingvistice (dicţionarul, de exemplu, etimologic al lui Nikolaidis, despre care şi publică o recenzie în „Convorbiri literare”) sau îi dă lui
S. Puşcariu informaţii despre cuvinte şi forme gramaticale. Îi dă, de
asemenea, informaţii despre prieteni comuni, despre intenţia de a se
stabili în Dobrogea nouă (după războaiele balcanice — 26. 05. 1914),
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este bucuros că a terminat litera F şi a trecut la I–Î, cere cărţi (mai
ales în primele luni, până primeşte cărţile de la Academia Română
— abia în 1911 poate scrie: „am primit mai toate cărţile”), exprimându-şi nemulţumirea că nu poate verifica citatele („îmi vine [...] aşa
de greu, scrie în 15 februarie 1910, să trec citatele fără să le controlez”, încât „lucrez cu o continuă mustrare de conştiinţă) ş.a.m.d.
Sunt în această primă tranşă a corespondenţei lui Th. Capidan către
S. Puşcariu, ca şi în ultimele scrisori, cele dintre 1945 şi 1948, nenumărate informaţii care, atunci când se va face un istoric complet al
Dicţionarului limbii române, se vor dovedi extrem de folositoare.
În legătură cu tot ce am arătat până aici despre începuturile
colaborării lui Th. Capidan la DA, aş vrea să mai subliniez doar că
aceste legături (care au funcţionat, chiar până la începutul războiului mondial (1914), chiar şi în timpul războaielor balcanice (1912–
1913), aproape fără piedici), această colaborare avea loc între
Theodor Capidan, care se afla la Salonic, în Macedonia (care aparţinea atunci Imperiului Otoman), între Ion Bianu şi Comisia Dicţionarului de la Bucureşti (aflaţi în Regatul României) şi între
S. Puşcariu de la Cernăuţi, din Bucovina aflată în Imperiul AustroUngar. Fără internet, oare cum ar decurge azi o asemenea colaborare, practic între două imperii şi un Regat?
4.2. În al doilea rând, a doua mare temă ce poate fi desprinsă
din acest grupaj al corespondenţei primite de Sextil Puşcariu de la
Theodor Capidan şi care le face de mare interes priveşte informaţiile pe care le găsim în scrisul lui Th. Capidan referitoare la evenimentele istorice ale epocii şi la viaţa comunităţii căreia îi aparţinea
şi el. Sunt de menţionat, în acest sens, scrisorile în care găsim informaţii despre holera care a măcinat şi zona Salonicului în anii 1911–
1912 (iată ce scrie în 30 august 1911:
„[…] cu holera aceasta am tot lăsat să treacă zilele, cu speranţa că
va înceta şi-ţi voi putea scrie oarecum mai liniştit. Acum însă ea merge
înainte în mod înspăimântător. Ieri am avut 45 de cazuri, dintre care 32
mortale şi cine ştie dacă cu venirea iernii va înceta definitiv. Singurul
noroc este că cartierele creştine — mai ales vila11 în care locuiesc eu —
nu sunt contaminate. Mor numai jidani şi turci. Jidanii, din cauza murdăriei, iar turcii din cauza bigotismului. Aceştia din urmă evită să consulte medicii — mai ales dacă pacientele sunt de sexul delicat —, şi ast11

Vilă trebuie înţeles aici cu primul sens din DEX.
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fel că epidemia ia proporţii, printre ei, înspăimântătoare. Mi-e frică că
mor şi eu. E drept că am luat măsuri de profilaxie după toate prescripţiile medicale, dar... totuşi mi-e teamă. Şi nu mi-e frică atât de moarte
propriu -zis, cât de felul barbar cum serviciul sanitar de aici [îi] tratează
pe cei declaraţi ca contaminaţi. Cum s-a declarat un caz, serviciul
sanitar îl ia în primire şi, după ce a aşteptat vreo 3–4 ceasuri până când
pacientul nu dă semne de scăpare, îl azvârle ca pe un câne într-o groapă
plină de var. Să nu crezi, dragă Profesore, că-ţi vorbesc exageraţii!”;

despre această scrisoare trebuie menţionat că este plină de pete,
explicate de către Sextil Puşcariu în nota sa ca datorându-se dezinfecţiei la care era supus tot ce venea din zona contaminată) şi mai
ales cele în care ni se dau informaţii despre războaiele balcanice.
„Acum, pe lângă holeră, a mai venit şi războiul”, scrie în 1/14 octombrie 1911. „Numai de drag să stai aici în Turcia”, continuă, subliniind însă şi norocul pe care-l are cu faptul că este profesor,
pentru că, scrie el: „Toţi creştinii au fost luaţi în armată — afară de
dascăli şi preoţi! Dacă mă lua în armată, mă duceam dracului”.
Sunt zguduitoare rândurile în care se relatează comportarea grecilor faţă de aromâni: pe o fişă (44), spre exemplu, inclusă de
Sextil Puşcariu între scrisorile primite spre finele anului 1912 (în
timpul primului război balcanic, aşadar), citim:
„Aceşti păcătoşi de greci (dracul să-i ia, căci la toate m-aş fi
gândit însă numai la venirea lor până la Salonic nu!) se ţin mult de
capul nostru. Ce-au făcut prin regiunea Caraferiei este vai de lume.
După ce [i-]au încarcerat pe notabili şi pe dascăli, au închis şcolile şi
au prefăcut bis.[ericile] româneşti în biserici greceşti. În Meglenia, la
fel. În Epir, şi mai rău. Au omorât oameni, ars case, în fine, au pus
groază mare în populaţiunea românească”.
Şi mai departe:
„Aici la Salonic nu s-au încercat să facă nimic. Tot focul şi l-au
scos în contra turcilor. Dacă ai şti, dragă profesore, câţi inşi au omorât!
Mulţi turci s-au prăpădit. Asta auzi la Salonic. Când e vorba de interior,
acolo, vai de lume. Sate întregi au fost distruse. — A pierit lume multă”.

În opoziţie cu modul în care s-au comportat sârbii în zonele
revenite lor:
„Nu tot aşa au procedat sârbii şi bulgarii. În vilaetul Monastir,
ocupat de sârbi, reîncepe o nouă viaţă pentru aromâni. Sunt încurajaţi
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pe toate căile. Aromânii care vin de acolo, ne aduc ştiri foarte îmbucurătoare” (cf. şi scrisoarea din 19. 12. 1912).

Sau (din al doilea război balcanic — scrisoarea din
13. 07. 1913 —) vorbeşte despre „sălbăticia medievală”, „barbaria
de care sunt capabili bulgarii” faţă de turci, greci şi aromâni, cu
exemple concrete:
„În Negrita, şase ore departe de Salonic, toate puţurile au fost
găsite pline cu cadavre de femei şi copii. Mulţi din cei rămaşi în viaţă
au înnebunit. În fine, vai de lume ce este”.

Implicat activ în „chestiunea aromânească”, Theodor
Capidan face parte din delegaţia Corpului didactic şi bisericesc din
Macedonia care a venit la Bucureşti în audienţă la Ministerul de
Externe (Titu Maiorescu, atunci) şi la Rege, pentru a sensibiliza
România în privinţa situaţiei dascălilor şi preoţilor din Macedonia,
odată cu înglobarea acestei provincii în Grecia. Th. Capidan spera,
desigur, şi în sprijinul pe care România trebuia să-l acorde aromânilor din Grecia. În timp ce aşteptau să fie primiţi de Ministru şi de
Rege, cade guvernul conservator şi vin la putere liberalii, încât
Th. Capidan îşi pierde orice speranţă, astfel că ajunge să scrie, la
începutul lui 1914:
„Rezultatul demersurilor noastre se poate reduce la un 0 (zero)
mare. România şi chestiunea aromânească! Ţi-ai găsit oamenii care să
înţeleagă o chestiune aşa de uşoară de priceput şi atât de însemnată
pentru ei. Ei nu înţeleg situaţia românilor din Transilvania şi o să o
înţeleagă pe a noastră. Un politician mi-a spus că România niciodată nu
ne-a socotit pe noi ca pe nişte adevăraţi fraţi ai românilor, ci pur şi
simplu ca pe nişte verişori! Dacă ne socotesc aşa, atunci au dreptate ca să
se joace cu noi subt pretext că ar vrea să facă ceva din noi” (26. I. 1914).

Iar în 26 mai 1914:
„[...] guvernul român, din interese poate mult mai înalte decât
acelea de neam pentru poporul din Macedonia ce le-a avut până
acuma, este hotărât să lichideze cu cestiunea românească de aici”
[= din Grecia].

Toate acestea l-au întărit şi mai mult în hotărârea lui de a
pleca din Grecia, dacă nu se schimba nimic. Cu toate că, în
6. 11. 1913, laudă comportarea oficialităţilor greceşti faţă de aro-

512

MUZEUL LIMBII ROMÂNE ŞI MUZEIŞTII

mânii din Macedonia, dar degeaba, căci poporul grec este cel care
se dedă mereu la atrocităţi:
„[...] poporul grecesc nu poate pricepe rostul acţiunii noastre.
Pentru el este o insultă continuarea acţiunii noastre în Grecia nouă,
atunci când Turcia nu mai există. Căci judecă despre propaganda
noastră, la fel ca şi despre a lor în vremea turcilor. Fiindcă ei lucrau
pentru distrugerea imperiului turcesc, socotesc că şi noi vom lucra
pentru distrugerea regatului grec. Trebuie, dragă profesore, să fii în
mijlocul lor, să trăieşti şi să vorbeşti cu ei ca să vezi ce mentalitate are
acest popor. [...] Venizelos promite, însă poporul nu vrea”.

Intelectual lucid, Th. Capidan îşi dă seama care va fi soarta
românilor suddunăreni din Peninsula Balcanică, în lipsa autonomiei salvatoare:
„[...] Ce să scriu? Că s-a isprăvit cu noi? [...] Dacă ocupaţiunea
actuală va fi să rămână pentru totdeauna, atunci noi, [...] ne-am dus
pentru totdeauna. Singură autonomia ne-ar fi salvat. Dar despre aceasta
văd că nu se vorbeşte mai deloc în presa străină. În fine, şi cu noi se va
întâmpla ceea ce se întâmplă cu populaţiile condamnate să piară. Istoria
îşi urmează drumul ei. S-au dus mavrovlachii, i-au urmat istroromânii,
acuma vine rândul macedoromânilor, care, şi ei, şi-au făcut începutul
deznaţionalizării cu aromânii din Zapori şi aceia din Tesalia”;

şi, în 22 mai 1913: „[...] să-mi ţii minte vorba că noi, subt greci, nu
vom putea face nimic”.
Acestea erau previziunile lucide ale lui Th. Capidan despre
ce se va întâmpla cu aromânii în „vulcanul Balcanului”
(13. 06. 1913). Astăzi putem judeca dreptatea pe care a avut-o.
(Personalităţi ale Universităţii Babeş-Bolyai. I.
Sextil Puşcariu. Ediţie îngrijită de Nicolae
Mocanu şi Eugen Pavel, Cluj-Napoca, Presa
Universitară Clujeană, 2015, p. 95–116)

ION CHINEZU

(15 august 1894 ‒ 10 decembrie 1966)

I. NEGOIŢESCU

ION CHINEZU ŞI „GÂND ROMÂNESC”

Numele lui Ion Chinezu se leagă, în amintirea celor mai
mulţi, de revista ardeleană „Gând românesc”, pe care a condus-o
în mod strălucit, izbutind să-i dea un „duh” specific. Apărută între
anii 1933–1940, la Cluj, această publicaţie lunară a fost cea mai
importantă dintre periodicele literare din Transilvania în epoca
interbelică (redactorul ei îşi dăduse mai întâi contribuţia la însufleţirea, în 1930, tot la Cluj, a elegantei reviste „Darul vremii”, pe
care a inaugurat-o printr-un Bilanţ ardelean şi unde a susţinut cronica literară). De vastă cuprindere — şi de mai fericită durabilitate!
—, îmbrăţişând diferite aspecte ale fenomenului de cultură, de la
istorie la artele plastice şi muzicale, „Gând românesc” şi-a fixat totuşi în primul rând un profil literar, datorită desigur animatorului
ei principal, care era un om de litere. Ajunge să enumerăm, pe
specialităţi literare, numele colaboratorilor celor mai de vază ori
mai frecvenţi, pentru a avea o imagine de ansamblu. Astfel, la
eseu, putem numi pe Lucian Blaga, D. D. Roşca, Tudor Vianu,
Eugeniu Speranţia, Henri Jacquier, Mircea Vulcănescu, C. Noica,
Vasile Băncilă, Victor Iancu, Ovidiu Papadima, Petre Sergescu,
Edgar Papu, Emil Cioran, Bucur Ţincu (şi am vrea să semnalăm, ca
mai puţin cunoscut, admirabilul eseu al lui Mircea Vulcănescu
închinat lui Creangă); la istorie literară pe D. Popovici, Ion Breazu,
Al. Dima, Ion Muşlea, Olimpiu Boitoş; la proză pe Ion
Agârbiceanu, Victor Papilian, Pavel Dan, V. Beneş, Ion Vlasiu; la
poezie pe Ion Pillat, Aron Cotruş, Mihai Beniuc, Emil Giurgiuca,
N. Caranica, Aurel Marin, George Boldea, Gherghinescu Vania,
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Ştefan Baciu, I. Moldoveanu, Olga Caba, Yvonne Rossignon. Preocupându-se mai cu seamă de fenomenul românesc şi, în Ardeal, de
anumite tangenţe săseşti ori maghiare, revista n-a rămas străină
problemelor de literatură universală; Henri Jacquier a prezentat,
de pildă, în pagini substanţiale, personalitatea literară a abatelui
Brémond, iar Olga Caba a prezentat şi a tradus poezie anglosaxonă, de la Carl Sandburg la Walter de la Mare.
Dacă este meritul redactorului revistei de a fi adunat în
paginile ei aceşti colaboratori şi de a fi orientat-o pe o linie de idealitate şi înaltă spiritualitate românească, într-o perspectivă generoasă, cu profunda conştiinţă de a servi cauza naţională, nu este
mai puţin adevărat că din statornica activitate de critic literar a lui
Ion Chinezu, începută la „Darul vremii” şi răspândită ocazional
prin alte publicaţii ca „Dacoromania” şi „Revista Fundaţiilor
Regale” ori, mai târziu, în anii războiului, prin câteva conferinţe,
se desprinde în modul cel mai grăitor, prin însăşi descifrarea personalităţii lui creatoare, ideologia şi ţinuta acestei publicaţii. Iată
de ce ne-am propus a înfăţişa aici pe criticul literar al revistei care
ocupă un loc de seamă în istoria periodicelor ardelene.
Eseist şi istoric literar foarte serios şi clarvăzător, după cum o
dovedesc articolele de sinteză închinate lui Octavian Goga sau celor
Douăzeci de ani de viaţă literară românească în Ardeal (1919–1939) şi
nu mai puţin paginile târzii dedicate lui Gheorghe Şincai, lui Ion
Pop-Reteganul, lui Şt. O. Iosif sau revistei „Luceafărul”, — ori polemist
înarmat cu un condei tare şi o logică strânsă, precum în articolul
Literatura urii (cazul Daday) — scrisul lui Ion Chinezu trebuie urmărit, totuşi, mai îndeaproape, în activitatea criticului literar ca
atare. Desăvârşindu-şi formaţia intelectuală, după studii la Universitatea din Budapesta şi Bucureşti, în capitala Franţei, unde a
urmat cursurile unui Victor Basch (estetică) sau F. Baldensperger şi
Paul Hazard (literatură comparată), acest ardelean de factură umanistă, bun cunoscător al problemelor spirituale româneşti, în general, ca şi al celor locale (s-a ocupat cu înţelegere de literatura
saşilor şi a scris o carte memorabilă despre literatura maghiară din
Transilvania), a condus revista „Gând românesc” însufleţit de un
mare spirit de răspundere. Ce va fi crezut el — al cărui condei
critic s-a afirmat mai greu şi a cărui personalitate literară începea
să-şi dea roadele depline abia în perioada când, prematur, „Gând
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românesc” se apropia de brusca sa întrerupere (1940) — despre
menirea unui conducător de revistă putem înţelege dintr-o notă
(publicată în nr. 1, din 1933), consemnând mutarea „Vieţii
româneşti” în capitală, cu această remarcă la adresa vechiului conducător al periodicului de la Iaşi, G. Ibrăileanu:
„Despre criticul ieşean s-a spus de multe ori că n-are un «sistem»,
că scrisul lui e lipsit de «unitate». Un sfert de veac de continuă veghe,
de fecundă activitate de animator, capabilă mereu de a se înnoi şi,
izbutind astfel, să facă din această publicaţie un «summum» al vieţii
noastre literare — nu este aceasta cea mai înaltă satisfacţie la care poate
râvni un critic literar?”.

Deschizând printr-un Cuvânt-înainte acelaşi nr. 1, Ion
Chinezu, a cărui ideologie era deocamdată foarte pragmatică — şi
rândurile de mai sus ce vizau pe Ibrăileanu se potriveau, de fapt,
ca dintr-o perspectivă răsturnată, celui ce în 1940 încheia din
motive fortuite rolul său în istoria literelor ardelene —, declara că
nu urmăreşte un program literar, ci unul cultural, pornind din
conştiinţa că spiritualitatea Ardealului e grav ameninţată de incuria politicianistă:
„Să recunoaştem că la această operă de secătuire am contribuit,
în dulce solidaritate, cu toţii. Bătrânii, prin placida siguranţă a convingerii că şi-au făcut întreaga datorie binevoind să asiste la înfăptuirile
ai căror martiri uitaţi putrezesc de mult în pământ, tinerii printr-o lăcomie fără pereche pe care pretenţia de a fi o generaţie de sacrificiu,
întemeietori de epoci şi alte asemenea titluri minunate, cu greu o pot
justifica”.

Pe plan strict literar, el voia să opună „blajinei reviste cu nume idilic, «Cosânzeana»” şi „uluitoarei încercări de frondă juvenilă
(„Herald”, a. I, nr. 1 — şi atât...)” — o publicaţie care să oglindească energiile intelectuale ale Ardealului. Pentru ca autorul să revină, în acelaşi sens, în articolul editorial din nr. 4, 1933, Pe marginea
adunării de la Braşov:
„Nu tot Ardealul e captat de politica zilei şi reacţiunea împotriva
zgomotului deşert care l-a umplut mai bine de un deceniu a început.
Afirmarea unui sănătos simţ de realitate în linia tradiţiilor care au făcut
tăria acestui colţ de ţară a început să se deseneze, şi recunoaşterea primatului valorilor spirituale — eclipsate un moment — nu poate întârzia”.
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Aşadar, aceasta era atmosfera şi acestea erau imperativele
sociale care impuneau, prin apariţia revistei „Gând românesc” (ce
mai târziu va iniţia şi ciclul de conferinţe „energii ardelene”),
redresarea morală a culturii româneşti, puternic ameninţată în partea de aici a ţării de îmbâcsirea, zădărniciile şi egoismul material
al agitatorilor politici burghezi, străini valorilor superioare şi înstrăinaţi de aspiraţiile trecutului. În nr. 3, la rubrica Însemnări, Ion
Chinezu scria îndurerat, în legătură cu mutarea Şcolii de Arte
Plastice de la Cluj la Timişoara:
„Şapte ani de zile Clujul, pepinieră de miniştri, n-a fost în stare
să găsească un local care să adăpostească cu demnitate migala rodnică
a unor oameni devotaţi frumosului, ale căror nume vor stărui, totuşi,
în amintirea Ardealului, ceva mai îndelungat decât acelea ale excelenţelor de totdeauna”,
ca, la rubrica Reviste, să salute cu bucurie apariţia periodicului literar „Abecedar”, scos de Emil Giurgiuca şi George Boldea, viitori
colaboratori de bază ai „Gândului românesc”.
Să ne apropiem însă acum de ideologia literară propriu-zisă
a lui Ion Chinezu, de treptele formării ei. La nr. 1 al revistei cronica
literară lipseşte (la nr. 2, cronicarul literar va trata cu simpatie
„două romane săseşti”, Die Stadt im Osten de Adolf Meschendörfer
şi Hirtenfeuer de Emil Witting), găsim în schimb la rubrica intitulată Cărţi câteva note de G.B.D. (G. Bogdan-Duică) despre Flori
de mucigai ale lui Arghezi:
„Este pricină să plângem ţara şi publicul care crede — dacă
într-adevăr crede — că acest fel de literatură merită a fi plătită şi
cetită, fiindcă ici şi colea apare şi câte-o idee isteaţă”.

Că astfel de idei cu privire la poezia noastră nouă, exprimate
în limbaj iorghist, erau departe de marea şi adânca înţelegere a lui
Ion Chinezu faţă de fenomenul poetic modern se vădeşte limpede
din tonul cu care criticul literar de la „Gând românesc” întâmpină,
ceva mai târziu, apariţia lucrării lui Tudor Vianu dedicată poeziei
barbiene:
„D-sa reuşeşte să ruineze — fără emfază şi fără artificii de
dialectică «diabolică», ci printr-o demonstraţie clară, mlădioasă şi de
ireproşabilă ţinută academică — întregul zid de rezerve şi obiecţiuni
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ce se ridică, pe temelii de confort spiritual, împotriva acestei poezii de
subtilă intelectualitate”.

Dar apreciind cu atâta subţirime şi fermitate poezia adânc
înnoitoare a unui Ion Barbu, pe care o gusta în substanţa sa bogată
estetic, Ion Chinezu va privi totuşi cu rezervă înnoirile de dragul
înnoirii, formalismele gratuite, deşi va recunoaşte, în rândurile
despre Prolegomena argheziană de D. Caracostea, că
„orice poezie adevărată e ermetică, fiindcă orice poezie adevărată cuprinde moduri de exprimare personale care constituie miezul
de taină, esenţa ultimă a operei. E de secundară importanţă dacă
această taină e străvezie sau nu, ea tot taină este, şi o explicaţie care ar
ocoli-o sau ar nesocoti-o complet nu ne-ar spune mare lucru de vreme
ce ar rămâne indiferentă în faţa celui mai subtil dintre multiplele
straturi care alcătuiesc opera de artă literară”.

Pe marginea altui text al lui Tudor Vianu (Idealul clasic al
omului), unde aderă la poziţiile „clasicismului”, care pentru el
înseamnă măsură, intelecţiune, valori tradiţionale integrate şi ridicate la o nouă treaptă, deci tot atâtea forme reflectând propriul său
umanism, criticul denunţă
„seriile de tineri foarte cochet instruiţi, care ştiu de toate, dar
n-au simţul esenţialului, şi lipsa acestuia se bizuie pe îndemnurile
amăgitoare ale unui mimetism al cărui avantaj de moment: uşurinţa
asimilării noutăţilor de ultima oră — se răzbună prin desfiinţarea
controlului încordat, prin lenta distrugere a gustului de a merge pe
linia maximei dificultăţi”.

Năzuinţa spre esenţial, spre relevarea substanţei poetice şi
idealul unei poezii româneşti elevate, moderne, dar structurată
naţional se clarifică deplin în cazul operei blagiene, faţă de care
Ion Chinezu a nutrit un adevărat cult; lirismul lui Blaga îi apare ca
„o treptată tendinţă de integrare în misteriosul şi străvechiul
univers al folclorului. Procesul acesta de consubstanţializare e de un
patos fără pereche tocmai fiindcă el a ocolit, cu un instinct excepţional,
pitorescul (cu care unii confundă şi acum folclorul, neînţelegând
nimic din profunzimile lui de continent scufundat), şi s-a îndreptat
spre lumea eresurilor, a descântecelor, a baladelor, a cosmogoniei şi a
metafizicii populare. Procesul a avut faze de vârtej adânc, de taine
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sumbre de pădure, de largi afirmări panteiste şi de cosmice năruiri”
(observaţiile sunt din 1939).

Tot în sferele poeziei, ideologia critică a lui Ion Chinezu se
evidenţiază mai cu osebire cu prilejul cercetării operei celor doi
poeţi care reprezintă în mod exemplar lirismul promovat de revista „Gând românesc”: Emil Giurgiuca şi Mihai Beniuc. Culegerea de poeme Anotimpuri a primului dintre ei este receptată
întâi cu satisfacţia că momentul de criză spirituală acută (în care se
născuse revista „Gând românesc”) fusese depăşit şi că se realizase
un climat propice tendinţelor creatoare, ceea ce îndreptăţea pe
redactorul publicaţiei să scrie:
„Mai din plin decât s-a putut spera, această parte de ţară s-a
afirmat cu vigoare, s-a regăsit — e poate mai nimerit s-o spunem — în
consemnul vieţii româneşti. Ce s-a petrecut aici în aceşti câţiva ani din
urmă e ca o a doua cucerire de ţară, de data asta prin armele şi
destoinicia spiritului şi, de aceea, definitivă”.

Teoretic, Ion Chinezu îşi formulează astfel ideile asupra
lirismului şi mijloacelor lui de exprimare, în spiritul şi în gustul
său, cu ocazia apariţiei Cântecelor de pierzanie ale lui Mihai Beniuc:
„Este în tradiţia poeziei româneşti un cult exagerat al tehnicii.
El vine în primul rând din lesniciunea firească a limbii noastre, dar şi
din marea uşurinţă de a asimila forme de versificaţie străine (citeşte:
franceze) sau autohtone de mare prestigiu. Acest cult, care a avut
numeroşi închinători şi admiratori, a creat o euforie verbală şi un gust
pentru virtuozităţi care depăşesc substanţa intimă a poeziei, nu mai
sunt adică o prelungire organică a ei şi, nerăspunzând la o realitate
sufletească, răsună în gol, decorativ şi inutil”.

Şi mai departe:
„Atenţia exagerată arătată bravurilor verbale, complezenţa foarte
iertătoare pentru falsul prestigiu al formei, chiar când de dragul acestui prestigiu se sacrifică valorile intime de mai mare preţ ale artei nu
este, în fond, decât o învârtire pe loc, o deplasare a centrului de greutate, o încurajare a mediocrităţii şi a lenei care se iluzionează. Preferinţa pentru expresia netedă, discursivă, a poeziei de «concepţie» de altădată este o consecinţă a ceea ce spunem. Dar să nu ne lăsăm înşelaţi
nici de jocurile poeziei «ermetice» mai noi. Un joc «la rece», speculând
surprize, folosindu-se mai ales de lovituri sintactice şi aducând o
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năvală de neologisme (numai atingerea cu ingenua şi profunda magie
a poeziei populare a însemnat în direcţia aceasta un câştig real). A
surprinde emoţia în culcuşul cald al inimii, a face din cuvânt vasul
transparent al conţinuturilor sufleteşti, a-l readuce la funcţiunea
modestă şi frumoasă de vestitor supus şi credincios: acesta e drumul
pe care îl visăm pentru poezia românească”.

Aşa cum indică citatele de mai sus, Ion Chinezu era cu adevărat sensibil la supreme valori moderne ale lirismului nostru, împlinite în opera unui Barbu sau Blaga, dar pretindea poeziei gravitate emoţională, intelectualitate rafinată cernută prin organicitatea formelor, autenticitate spusă garanţiilor tradiţiei celei mai din
adânc; expresia metaforică prin care desemna folclorul drept un
„continent scufundat” (în opoziţie cu „pitorescul” de suprafaţă),
sursă a sensibilităţii exigente, trimite tocmai la această concepţie
substanţială a poeziei româneşti. De aici trebuie să purceadă noua
poezie, pe care el o voia specifică la nivelul realizărilor artistice
majore. Adept, după cum reiese din afirmaţii strecurate încă din
primele sale cronici de la „Gând românesc”, al vederilor istoricului
literar german Joseph Nadler, care descifra sensurile directoare ale
literaturii patriei sale, pe provincii, în duhul propriu fiecărui etos
particular din etosul comun, Ion Chinezu concepea în Ardeal o
nouă literatură românească, urmând şi îmbogăţind virtuţi şi tradiţii
locale; dar această idee refuza net provincialismul în sine ori „transilvanismul” cosmopolit, de tip helvetic, proclamat de unele cercuri,
şi năzuia doar să integreze datele autentice şi autentificate, prin
tradiţiile tinerei generaţii locale (de la Slavici la Goga, de la
Agârbiceanu la Rebreanu), în marea spiritualitate românească dintotdeauna. Considerând sămănătorismul un curent literar merituos altădată, însă depăşit la ora „Gândului românesc”:
„Un sămănătorism anemic şi întârziat, urmă săracă dintr-un
trecut apropiat în care acest curent îşi trăia aici, prin «Luceafărul»,
epoca lui de glorie, continuat cu putere, până azi, numai de Ion
Agârbiceanu, câteva reviste şovăitoare şi inconsistente; acesta e
tabloul puţin îmbietor al anilor în care politica şi mirajul Bucureştilor
a absorbit toată vlaga ţării”,

astfel caracterizează el perioada primei decade de după Unire, în
cronica la Anotimpuri. Ion Chinezu salută în Emil Giurgiuca sau
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Mihai Beniuc, în Pavel Dan sau Ion Vlasiu generaţia ardelenească
nouă, proaspătă artistic, şi purtând pecetea unui specific local de
semnificaţie modernă. Căci, semnalând în 1935 apariţia nuvelei
Priveghiul de Pavel Dan în paginile „Gândirii”, el face aceste
importante şi grăitoare distincţii:
„şi fiindcă o apropiere comodă se oferă uşor ori de câte ori e
vorba de literatura cu substrat de viaţă ţărănească, e bine să se ştie de pe
acum că d. Dan nu e sămănătorist. Tensiunea tragică, necontenita oscilare între real şi fantastic, fluturarea aripei destinului peste întreg acel
larg freamăt de viaţă ce se zbate în Priveghiul publicat în „Gândirea”
indică alte orientări decât acelea ştiute din estetica sămănătoristă”.

(Va reveni mai târziu la această temă în prefaţa volumului
Urcan bătrânul, unde va apropia stilul lui Pavel Dan de Lucian
Blaga şi Adrian Maniu.) Fin şi inteligent, dar plin de o măsură în
care poţi recunoaşte anumite „inerţii” ardelene ce s-au manifestat
extrem de creator în spiritul constructiv (realist sau utopic) al
Şcolii Ardelene, al latiniştilor, al epicii lui Rebreanu sau al operei
filosofice, dramatice şi lirice a lui Blaga, criticul Ion Chinezu căuta
mereu drumul spre substraturile adânci în care se nasc formele:
„la urma urmei, tot secretul înţelegerii estetice este acesta: să poţi
coborî până în adâncul primei intenţii a autorului şi să urci de
acolo toate treptele ce suie spre ultima etapă a desăvârşirii operei”,
spune el, când încearcă să înţeleagă pe prozatorul Ion Agârbiceanu
pornind de la mentalitatea „ţărănească şi preoţească” a acestuia.
Spre a configura totuşi mai precis personalitatea criticului
literar, spre a lumina mai puternic sistemul de nuanţe interpretative cuprins de unghiul larg al vederilor lui asupra literaturii
contemporane, în poezie ca şi în proză, este necesar să trecem în
revistă diferitele aplicaţii ale gustului şi puterii sale apreciative. Să
purcedem prin urmare, ca bază, de la câteva rânduri semnificative
pentru formaţia clasicizant umanistă a lui Ion Chinezu. Iată cum
dă el preţ, aşadar, scrierilor de caracter estetic-teoretic ale unui
înaintaş — Anghel Demetriescu (la publicarea Operelor acestuia în
ediţia Papadima), căruia îi remarcă stilul:
„clasicizant al disertaţiei compuse din fraze ample şi pline de
euforie, stil de sobră ornamentaţie, viguros şi mlădios totodată, stil de
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umanist, în sfârşit, în care erudiţia grea se îmbină atât de fericit cu
simţul fin al nuanţelor”.
„Cetindu-l azi, e imposibil să nu regreţi, alături de toţi cei ce au
vorbit despre el, că un om cu atâtea mari calităţi nu s-a simţit obligat
la o activitate literară mai închegată şi a rămas, o viaţă întreagă, un
scriitor ocazional, fragmentar”.

Respectul faţă de spiritul şi valorile clasice (Ion Chinezu era
un mare iubitor de poezie latină), erudiţia vastă, implicită scrisului
său sobru — mai greoi, mai „cultural” la început, mai „ardelenesc”, apoi mai suplu (Ion Chinezu cunoştea şi se pasiona deopotrivă de Hölderlin sau de Marcel Proust) —, caracterul destul de
restrâns al operei sale — întreruptă, de fapt, din motive obiective,
odată cu tragicele evenimente istorice din 1940 — se recunosc şi în
portretul intelectual al criticului nostru. Dar iată fineţea şi adâncimea observaţiilor sale în analiza poemelor lui Blaga din culegerea La curţile dorului, pe care le apropie de vechea poezie romanică de sud:
„Există anume în această carte o transparenţă şi o uşurinţă aeriană, o lumină de azur, care ni se par aduse într-adevăr de pe îndepărtatele ţărmuri latine. Ea poartă pecetea unui peisaj prerafaelit de
legendă, conturat cu o eleganţă spirituală, în linii pline de graţie şi de
cumpăt, în dulci colori de acvarelă cerească. Niciodată arta poetului
nu ni s-a părut atât de cu firească uşurinţă desăvârşită, ca în ciclul
portughez în care misterul apare scăldat în plină lumină şi nostalgiile
grele se topesc, ca o adiere, în jocul lin al silabelor clare”,

rânduri cărora le urmează această mai largă definire a lirismului
blagian:
„Divers dozat, mai adesea difuz, elementul oniric e prezent în
aproape toate poemele lui Lucian Blaga şi poate prin el trebuie să ne
explicăm o caracteristică generală a poeziei lui întregi: încetineala
aceea fascinantă a mişcării, muzicalitatea lină şi melancolică cu stranii
prelungiri dincolo de hotarele cuvântului”.

Nu mai puţin penetrante şi juste, în stil critic expresiv, sunt
şi remarcile asupra versurilor lui Aron Cotruş (Poetul lui Horia):
„Compuse din linii drepte şi unghiuri ascuţite, din superlative
ale graiului, poemele lui Cotruş nu cunosc blândeţea ondulărilor noi
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şi dulceaţa nuanţelor. Ele sunt făcute să legene şi dacă se potrivesc sau
nu canoanelor estetice e o întrebare ce nu mă interesează, când citesc
aceste rânduri de foc ce mă poartă între nadirul şi zenitul destinului
românesc”.

Înainte încă, la apariţia culegerii Printre oameni în mers, definise versurile lui Aron Cotruş printr-o imagine mai puţin patetică,
dar şi mai expresivă:
„Fără nuanţe, necunoscând melodia pe mai multe strune şi
neadmiţând deosebiri de temperatură şi de grade de intensitate în
viaţa sufletească, această poezie, încordată într-o atitudine de necontenită răzvrătire, îţi face impresia şuierului unei sirene de alarmă spintecând văzduhul şi lăsând în urma lui, în momentul încetării, o senzaţie de vid şi de panică”.

Formularea metaforică finală fiind susţinută de motivări critice privind tehnica versurilor cotruşiene:
„Cu un vocabular relativ sărac, obţinând efecte de energie prin
îngrămădiri de verbe şi substantive (adjectivul e rar), prin repetiţii şi
sublinieri insistente, rostogolind versul într-un ritm bolovănos, cu sugestive asimetrii, materializând abstracţiunile («morile gândului», «bivolii vrerilor»), poetul ardelean izbuteşte să creeze — prin aceste mijloace mai mult exterioare — o atmosferă de puternică originalitate”.

Şi dacă apoi, comentând Pasărea de lut a lui Ion Pillat, trăsăturile esenţiale ale poetului sunt prinse în următoarea caracterizare: „Tematica poeziei lui Pillat e desigur tradiţionalistă... — nu
trebuie scăpate însă din vedere că aceste motive autohtone trec
prin filtrul unei sensibilităţi hrănite de o subtilă cultură, în care
însorite viziuni elenice se împletesc cu dulcea melancolie a elegiilor lui Francisc James”, apariţia Poemelor într-un vers constituie
pentru Ion Chinezu prilejul de a pătrunde mai adânc la problematica structurii lirice (observaţia asupra organicităţii ţine de concepţia estetică a criticului):
„O poezie obişnuită înseamnă o serie de relaţii intelectuale şi
muzicale — mai mult sau mai puţin explicite. D. Pillat reduce întreagă
această structură polifonică a poeziei la o singură frază — reprezentativă în gradul cel mai înalt — lăsând în seama cititorului să suplinească treptele discursive pe care Poemele le sar, dar le presupun. Le
presupun organic — cu toată libertatea interpretării pe care ele o
îngăduie, fiindcă aceste Poeme sunt doar eliptice, şi nu «ermetice» în
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sensul în care acest cuvânt elastic s-a legat de noţiunea de arbitrar, de
interdicţie logică, de incomunicabile conţinuturi subiective; criticul
nerefuzându-şi, încă o dată, formularea metaforică”;
„Poemele sale, zvelte, triste ca plopii tineri presăraţi la mari
depărtări, pe şesuri întinse”.

De la nivelul acestei substanţiale înţelegeri a poeziei va judeca, în sfârşit, Ion Chinezu Cântecele de pierzanie ale lui Mihai
Beniuc, poet din generaţia „Gândului românesc”, din generaţia
noului lirism ardelean promovat cu fervoare de redactorul revistei:
„Cartea aceasta rămâne pentru noi dovada unui mare temperament liric, una din cele mai sincere şi mai pline de semnificaţii din
toate încercările făcute în anii din urmă spre a reveni, după întortocheate căi de ocol, la izvoarele poeziei elementare şi adevărate”.

Atât de atent şi subtil cumpănit notator al faptului poetic,
Ion Chinezu s-a ocupat cu încă egală atenţie şi justeţe de lucrările
prozatorilor noştri, de la generaţia maturilor (de atunci), la cea a
grupării pe care voia s-o impună.
A scris despre Ion Agârbiceanu (Răbojul lui Sf. Petru) şi a atras
luarea aminte asupra frumuseţilor rare din ignorata Luncuşoară în
Paresimi a marelui prozator ardelean — şi s-a oprit asupra romanului Capra neagră de Emanoil Bucuţa. Condeiul său rămâne, şi în
zona prozei, revelator pentru capacitatea de a defini cu subţirime şi
în substanţă stilul operelor sau personalitatea artistică a autorilor.
Iată rândurile critic inspirate despre literatura lui Gala Galaction:
„Din scrisul acesta catifelat, plin de toate reducţiile rafinamentelor stilistice, se desprinde o atitudine feminină, molatecă, cu o vădită
complezenţă pentru jocul fin şi perfid al ispitelor, pentru indulgenţa
largă, împinsă până la îmbrăţişarea păcatului” (cronică la Doctorul
Taifun, roman apreciat ca inconsistent, inferior Papucilor lui Mahmud).

Sau iată exacta apreciere a stilului lui Gib Mihăescu (în
cronica la Donna Alba, după ce anterior — în cronica la Braţul
Andromedei, din „Darul vremii”, relevase la nuvelistul Grandiflorei
şi Vedeniei „constanta preocupare de a desprinde imboldul unei
acţiuni, trăsăturile unui caracter din negura subconştientului, din
acel imperiu vag pe care disciplina gândului lucid îl stăpâneşte
doar aparent, dar care nu încetează a-şi transmite, pe atâtea cărări
oculte, puterea dominantă, în toate încheieturile vieţii de supra-
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faţă” şi apoi întâmpinase cu mari laude romanul Rusoaica: „o operă
de excepţională valoare”): „Subtilitate şi forţă, gravitate mohorâtă
şi umor gras se împletesc în acest stil care cultivă, de obicei, fraza
lungă, şerpuitoare, potrivită pentru a urmări până la ultimele pâlpâiri evoluţiile sufleteşti” (apoi criticul respinge abuzul de galicisme din scrisul lui Gib Mihăescu). După ce tratează pe larg romanul În lumina celor şapte sfeşnice de Victor Papilian, cu reliefări pozitive, conchide peremptoriu:
„Tot ce o extrem de variată lectură i-a pus la dispoziţie a fost
utilizat de autor: filosofie, teologie, istorie, estetică, ştiinţă, tehnică etc.
O erudiţie impunătoare desigur, dar nu rareori inutilă pentru economia romanului, căzând cu greutate de plumb în subtilele pânze ale
celor mai delicate analize”.

Remarcile de mai sus fiind de aceeaşi natură cu obiecţiile
aduse romanului lui Mircea Eliade, Lumina ce se stinge:
„Bizarerii de alchimie experimentate în eprubete, dialectică suplă, dar şi abuzivă şi siluită până la farsă, şi o mare doză de snobism:
iată romanul dlui Mircea Eliade, roman care neizvorând dintr-o intuiţie
profundă şi unitară a vieţii îţi face impresia unei colecţii de consideraţii
şi portretizări culese de pe fişe care nu se ţin laolaltă decât prin artificii.
Clădire precară, aşezată pe temelii false, un asemenea roman nu s-ar
putea salva decât printr-o extraordinară putere de iluzionare a stilului...
D. Eliade lucrează însă grăbit şi singura preocupare a stilului d-sale
pare a fi acuitatea distingerilor, desprinderea de logician”.

Şi Braţul Andromedei al lui Gib Mihăescu, preţuit pentru virtuţile analitice ale autorului, fusese amendat de criticul care cerea
„unitate” complexă în arta romanului:
„Dacă prin dibuirea obscurelor stări sufleteşti, prin exaltarea
unei tendinţe se poate ajunge la înţelegerea unei evoluţii individuale,
nu tot astfel stă lucrul când trebuie să prezinţi faptele ca rezultante ale
jocului multiplu de reacţiuni, când vrei să fixezi oamenii într-un mediu anumit. Este nevoie aici de o legătură raţională între ei, de un consens firesc, acceptat de toţi cei în joc, de o circumscriere a cadrului: tot
atâtea elemente de compoziţie, fără de care romanul nu poate prinde
consistenţă”.

În cazul lui Cezar Petrescu, pe urmă, după ce apreciază
mesajul social al romanului 1907, respingând literatura fals expe-
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rimentală şi „alambicată pentru uzul unui număr infim de snobi”,
precum şi „înfloritoarea industrie a unui scris destinat minorilor şi
senililor vicioşi”, aduce autorului pertinente sesizări:
„D. Cezar Petrescu nu poate renunţa la reducţiile unui prestigios meşteşug scriitoricesc, la variaţie, la anecdotic, la pitoresc, la o
anume cursivitate stilistică egală, pentru care nu există greutăţi şi
piedici, şi care conferă unor episoade şi figuri un fel de autonomie,
preţuită, poate, pentru moment, dăunătoare însă unităţii”.

Velerim şi Veler Doamne al lui Victor-Ion Popa e primit cu mare
căldură: „O impresie complexă de sănătate robustă, de larg belşug
de viaţă sufletească primitivă şi de delicată discreţiune ţărănească se
degajă din această povestire, simplă ca o baladă bătrânească, în care
puterea fizică apare ca un corolar cuvenit desăvârşitei distincţiuni
sufleteşti” — rânduri de altminteri definitorii şi pentru finalităţile
criticului, care, vorbind, altădată, despre Maistoraşul Aurel, ucenicul
lui Dumnezeu (scriind că „d. Victor Ion Popa e iubitor de amănunte,
de pitoresc, de povestire înflorită, moldovenească, bucuroasă de
episoade zăbovitoare”), elogiază — ce fină observaţie — priceperea
autorului de a reda „stilul sămănătorist al epocii”, din toate citatele
referitoare la proză reflectându-se preocuparea criticului nostru proprietatea stilistică şi unitatea constructivă a operelor, ca şi pentru
semnificaţia lor spirituală, în sensul organicităţii estetice. La fel mărturisesc şi notele pe marginea romanului Calea Văcăreşti de I. Peltz:
„Un lirism reţinut circulă prin fluxul acesta de notaţii mărunte
şi monotone şi dă o puternică unitate de atmosferă (fiindcă una de
compoziţie lipseşte) romanului acestuia care, vădit, nu năzuieşte să fie
altceva decât o transcriere fidelă a vieţii, fără culminaţii, fără simetrii”.

Sau, în sfârşit, pe marginea prozei în spirit „Gând românesc”
a lui Ion Vlasiu (Am plecat din sat):
„Lirismul despre care vorbim în legătură cu această carte originală nu e un lirism molâu şi confuz, ci unul viril şi senin, care face cu
putinţă rânduirea într-o admirabilă perspectivă epică a materialului
autobiografic”.

Bineînţeles, descifrarea acestui „spirit «Gând românesc»”, pe
linia prozei epice, trebuie întreprinsă în studiul introductiv al lui
Ion Chinezu la Urcan bătrânul de Pavel Dan, fiindcă nuvelistul
promovat cu atâta entuziasm şi delicată preţuire de critic repre-
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zenta în modul cel mai exact idealurile estetice pe care revista se
străduia să le realizeze. Dar aşa cum prozatorul de mare talent şi
de puternică originalitate, care a dus într-adevăr departe epica „ardeleană” în „consensul general românesc” al artei s-a stins prematur, prematură a fost şi curmarea existenţei „Gândului românesc”
de la Cluj, în 1940, şi cu aceasta întreruperea activităţii generoase şi
adânc fecunde a criticului, şi el încă tânăr atunci, Ion Chinezu. Dar
în istoria scrisului românesc, a tendinţelor de înnoire, pe linia spiritualităţii autohtone, se păstrează profilul unei generaţii şi a celui
care a fost animatorul ei.
Adunate în volum, scrierile lui Ion Chinezu ne redau cu prisosinţă imaginea spirituală a omului de cultură şi a criticului literar de reală vocaţie şi de configurată personalitate. Fiindcă şi autorului cărţii de faţă i se potrivesc rândurile de el închinate volumului ultim, postum, al lui Paul Zarifopol:
„Volumul este piatra de încercare a unui scriitor. Sunt într-adevăr autori ale căror lucrări, publicate fragmentar, izbutesc să intereseze multă vreme, întreţinând o aşteptare optimistă. Şi din moment ce
îşi strâng încercările într-o carte, începe să se arate în toată goliciunea
ei mizeria funciară; interesul ţinut până atunci în suspensiune îşi
pierde imaginarul punct de reazem, dezamăgirea ca o apă copleşeşte
digurile de mică rezistenţă, autorul a murit în momentul apariţiei
cărţii lui. O carte care poate descoperi hiatusuri penibile în tensiunea
gândirii, ea poate da la iveală lipsa de originalitate şi de varietate a
punctelor de vedere, lipsa de convergenţă a altora: defecte ce au putut
fi mascate prin faptul pur exterior al publicării la răstimpuri şi prin
regizarea cu oarecare abilitate a jocului de sinonime. Şi sunt cărţi al
căror centru de gravitate şi înţeles deplin nu se vădeşte decât în totalitate. De valoarea scrisului lui Zarifopol îmi dau seama numai cetindu-l adunat în volum”.
(„Tribuna”, XI, nr. 3 (520), 19 ianuarie 1967,
p. 1, 3; reluat în Însemnări critice, Cluj, Editura
Dacia, 1970, p. 141–154)

ION VLAD

DESTINUL UNUI INTELECTUAL:
ION CHINEZU

Format în atmosfera şcolilor din Blaj, oraşul unde Luminismul românesc proclama în secolul al XVIII-lea ideea de justiţie
pentru naţiunile oprimate, chemând la cercetarea istoriei şi a filologiei în calitatea acestora de argumente politice şi ideologice, continuând studiile în filosofie la Budapesta şi, mai apoi, la Bucureşti,
Ion Chinezu (1894–1966) aprofundează conceptele cercetării literare la Paris. Cursurile de estetică ale lui Victor Basch, excursul comparatist al sorbonarzilor Paul Hazard şi Fernand Baldensperger
completează datele unei personalităţi echilibrate, de o remarcabilă
sensibilitate şi cu certe disponibilităţi analitice. Celebritatea profesorilor săi de la Sorbona din anii 1930–1932 marchează destinul viitorului critic şi istoric literar, atât de intim legat de spaţiul spiritual şi literar al provinciei sale: Transilvania. În capitala intelectuală a ei, în Cluj, unde după Unirea românilor cu Ţara, în 1918, viaţa
culturală se înscrie în zonele fertile şi promiţătoare ale unei veritabile renaşteri, Ion Chinezu impune de la început prin cultură, prin
orizont filosofic şi estetic, prin informaţie deschisă şi o impresionantă receptivitate pentru cultura reprezentanţilor minorităţilor
maghiară şi germană din România.
Un foarte apropiat prieten, Ion Breazu, cărturar strălucit şi
profund, profesor la Universitatea românească a Clujului, excelent
cunoscător al istoriei şi literaturii acestui spaţiu cultural, scria
despre Ion Chinezu:
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„Critica a fost reprezentată de Ion Chinezu, sobru, rafinat, cult,
cu un simţ sigur al nuanţelor şi al valorilor permanente”1.

Prezent în revistele apărute la Cluj sau în alte localităţi ale
Transilvaniei, colaborând ulterior şi la prestigioase periodice din
capitala ţării, Ion Chinezu se impune ca un spirit lucid, inteligent,
permeabil la semnele tot mai pronunţate ale modernităţii, salutând, de altminteri, radicale transformări de mentalitate, gust şi
atitudine în viaţa literară a provinciei sale, menţinută, sub imperiul austro-ungar, în cazul literaturii maghiare, într-o stare de dependenţă epigonică de orgolioasa capitală a Ungariei renăscute
după dualismul austro-ungar din 1867.
Este relevant faptul că fenomenul marginalizării şi al „provincializării” s-a manifestat mai accentuat în privinţa vieţii literare
maghiare din Transilvania, fenomen simptomatic examinat şi de
Ion Chinezu, excelent cunoscător al domeniului. Pe autorul a
numeroase articole, eseuri, cronici şi intervenţii în actualitatea literară, aşa cum se va impune Ion Chinezu, îl întâlnim în numeroase reviste româneşti apărute după reîntregirea Ardealului. Colaborările la „Ţara noastră” (începând cu anul 1926), atragerea criticului la iniţiativele impresionante ale Muzeului Limbii Române
din Cluj, instituţie creată de un mare filolog şi erudit, Sextil
Puşcariu, savant cu solide studii în Germania, participarea la elaborarea revistei „Dacoromania”, publicaţie de larg ecou internaţional a Muzeului Limbii Române, impun numele cercetătorului şi
îi dau un indeniabil prestigiu. Un amănunt mi se pare acum semnificativ: el ar putea sugera cititorului constantele informaţiei şi
gândirii intelectualilor români originari din Transilvania. În cadrul
Muzeului şi în paginile „Dacoromaniei”, Ion Chinezu publică
bibliografia apariţiilor consacrate culturii maghiare (anul IV al revistei, 1924–1926), în timp ce în următorul an al periodicului pomenit (1927–1928) redactează şi semnează bibliografia revistelor
maghiare şi germane apărute în România.
E momentul să reţinem acum această coordonată a cercetărilor criticului şi istoricului literar român. Începând cu anul 1929,
1 Ion Breazu, Literatura română contemporană a Transilvaniei, în vol. Literatura
Transilvaniei. Studii, articole, conferinţe, Bucureşti, Casa Şcoalelor, 1944, p. 362.
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Ion Chinezu semnează în revista „Societatea de mâine” (apărută la
Cluj în 1924) paginile care vor alcătui volumul Aspecte din literatura
maghiară ardeleană (1919–1929), act editorial cu totul revelator
pentru o personalitate deschisă spre alte valori culturale şi spre
prezenţa literaturii minorităţii maghiare din România. Casa de editură a revistei „Societatea de mâine” face posibilă lansarea acestei
cărţi în anul 1930. Cred că în Ion Chinezu putem vedea una dintre
cele mai caracteristice atitudini ale intelectualităţii româneşti transilvănene, lucide, animate de un larg spirit democratic, de un raţionalism format la şcoala marilor culturi, acolo unde reacţiile, ostilităţile şi obtuzităţile şovine nu au avut niciun ecou. Totodată, cartea avea să provoace meditaţia unor scriitori şi intelectuali maghiari din Transilvania, influenţaţi de politica unor cercuri revizioniste, revanşarde şi neîmpăcate (şi atunci) cu actul justiţiar, reparator, în sens profund istoric, pentru populaţia majoritară românească a acestei provincii reintrate în hotarele naturale şi istorice
ale României după încheierea Primului Război Mondial.
Actul Unirii cu România îşi vădea sensul său organic şi din
atitudinea matură, prin mesajul acestei cărţi, lucrare a unui foarte
bun cunoscător al literaturii clasice şi moderne maghiare din
Transilvania şi din Ungaria istorică. Este cu neputinţă să nu fii impresionat de natura generoasă a acestui demers intelectual, invitând la cooperare, la solidaritate spirituală, la salvgardarea valorilor spirituale, valori prezidate de ideea cunoaşterii reciproce.
Atracţia pentru retrospective, pentru bilanţuri de natură să
ofere o posibilă reprezentare a evoluţiei — în sincronie şi în diacronie — a literaturii moderne este cvasiconstantă la acest cercetător de
o impresionantă devoţiune pentru devenirea literaturii române şi
aceea a conaţionalilor săi. Într-o revistă apărută la Cluj în anul
1930, „Darul vremii”, unde Ion Chinezu semna cronica literară,
publică, încă din primul număr al publicaţiei, un Bilanţ ardelean, iar
cartea amintită, destinată examinării atente şi avertizate a literaturii maghiare din Transilvania apărea în acelaşi an. Cum vom
vedea, formula reexaminării, în perspectiva actualităţii, a unui
fragment de timp cultural şi literar rămâne valabilă pentru demersurile criticului.

532

MUZEUL LIMBII ROMÂNE ŞI MUZEIŞTII

Va fi necesar ca, în anul 1933, un autentic eveniment literar
să se petreacă în atmosfera cea mai animată şi mai promiţătoare a
Clujului literar şi artistic: apariţia revistei lunare „Gând românesc”. Pusă sub auspiciile Astrei, societatea creată încă în veacul
anterior şi având menirea să promoveze şi să cultive valorile spirituale româneşti în teritoriile locuite de români, în anii dualismului
austro-ungar, revista redactată de Ion Chinezu cu o dăruire şi devoţiune exemplare va polariza energii şi inteligenţe din toate provinciile României din deceniile trei şi patru ale secolului nostru.
Până la dispariţia ei, în 1940, anul Diktatului de la Viena, care răpea partea de nord a Transilvaniei şi o ceda, prin „Diplomaţia”
Germaniei şi Italiei, Ungariei, „Gând românesc” este o revistă de o
ţinută mult superioară unor întreprinderi similare (revistele
„Abecedar”, „Lanuri”, „Pagini literare” etc.).
Personalităţi dintre cele mai diverse au elogiat rolul lui Ion
Chinezu în apariţia revistei. Unul dintre poeţii generaţiei lui Ion
Chinezu, el însuşi colaborator al publicaţiei, Emil Giurgiuca, ţinea
să remarce, adresându-se prietenului său:
„... Tu ai scris atâtea lucruri minunate! Dar mai de preţ decât
operaţia de disecţie a criticii tale este nobila impresie pe care o laşi cititorului: existenţa unei lumi de idei pe care spiritul tău sfredelitor le
înalţă peste materialul interpretat. Tu nu eşti un recenzent. Eşti un
adevărat spirit critic”2 (s.n. I.V.).

La rândul său, lingvistul Sextil Puşcariu, el însuşi comentator
al literaturii româneşti medievale şi moderne şi interpret al poeziei
lui Lucian Blaga, nota în însemnările sale memorialistice: „Ion
Chinezu, talentatul director al revistei clujene „Gând românesc”...”3.
Poate că şi mai elocventă este mărturia unui critic din generaţia —
pe atunci — foarte tânără, atât de atrasă de mişcarea şi de doctrinele
modernismului, I. Negoiţescu. Foarte tânărul critic, apreciat de
Lucian Blaga, îşi aminteşte în jurnalul său, Straja Dragonilor, de profesorul de liceu Ion Chinezu, „spumos de generozitate literară”, în
timp ce revista i se părea viitorului exeget o publicaţie ce tinde spre
2 Vezi V. Fanache, „Gând românesc” şi epoca sa literară. Studiu şi bibliografie
cu un cuvânt înainte de acad. David Prodan, Bucureşti, Editura Enciclopedică
Română, 1973, p. 151.
3 Puşcariu 1978, p. 543.
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modernitate: „... în sensul că, înlăturând extremismele, era deschis
noului” (s.a. I.N.)4.
Scriam că pentru criticul legat de pătrunderea directivelor
moderne şi de abandonarea categorică a unor recuzite anacronic
tradiţionaliste retrospectiva apare ca un act necesar de evaluare, de
formulare a unor exigenţe şi de verificare prin actualitate a devenirii fenomenului literar şi cultural în general. În 1939, în revista
condusă de el, apar, într-un bilanţ istoric elocvent, analize ale evoluţiei potenţialului ştiinţific, cultural, universitar şi literar al
Transilvaniei aflate după două decenii de la Unirea din 1918.
Douăzeci de ani de viaţă literară românească în Ardeal (1919–1939) se
intitulează studiul lui Ion Chinezu („Gând românesc”, an. VII,
1939, nr. 7–9) şi ceea ce este de reţinut e că, ulterior, într-un studiu
publicat fragmentar în singura culegere din contribuţia criticului şi
istoricului literar, volumul Pagini de critică (Editura pentru Literatură, 1969), volum prefaţat şi îngrijit de acelaşi I. Negoiţescu, credincios imaginii din tinereţe a criticului, se reiau ideile din studiul
pomenit înainte şi sunt completate cu schiţa panoramică a literaturilor maghiară şi germană din Transilvania!
Numeroase profiluri consacrate carierei criticului au apărut
mult mai târziu şi din nefericire Ion Chinezu nu a beneficiat de
omagierea atât de justificată a contemporanilor şi a urmaşilor săi.
Portretul sugestiv realizat de Vasile Fanache5, precum şi amintirile
unor prieteni sunt de relevat cu un atare prilej. Cum perioada de
după marea Unire a fost, cum remarca marele istoric David
Prodan, „perioada descătuşării de energii”6, nu e de mirare că
revista, graţie directorului ei de conştiinţă, Ion Chinezu, va reuni
personalităţi din întreaga ţară, de la esteticianul şi comparatistul
Tudor Vianu la Edgar Papu, Henri Jacquier, Lucian Blaga, Vasile
Băncilă, D. D. Roşca, etnograful Ion Muşlea, C. Noica, D. Popovici,
excepţionalul psiholog Nicolae Mărgineanu etc.7. Cum a fost
4 I. Negoiţescu, Straja Dragonilor. Ediţie îngrijită şi prefaţată de Ion Vartic,
Cluj, Biblioteca „Apostrof”, 1994, p. 187.
5 V. Fanache, Ion Chinezu, în vol. Întâlniri..., Cluj, Editura Dacia, 1976.
6 David Prodan, Un cuvânt-înainte, în vol. V. Fanache, „Gând românesc” şi
epoca sa literară, p. VII.
7 Radu Brateş, Oameni din Ardeal, Bucureşti, Editura Minerva, 1973.
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receptat ulterior Ion Chinezu, ne putem face o idee din comentariile unui profund critic şi poet transilvănean, Victor Felea.
Văzând în criticul de la „Gând românesc” „un precursor” al
acestui timp, îl fixa într-un portret: „... una dintre figurile cele mai
atrăgătoare şi mai reprezentative ale epocii interbelice din
Transilvania”, observând valoarea de model spiritual şi etic, intelectualismul solid şi profund al ideilor şi atitudinilor, intuiţiile şi permeabilitatea la comunicarea literară modernă8.
*
Spiritul critic îşi găseşte în Ion Chinezu un exponent extrem
de bine informat, iar lecturile sale, dincolo de afinităţile şi de opţiunile estetice, sunt extrem de atente, fidele textului, disociind şi
operând într-un discurs critic conceptual elaborat şi supravegheat.
În Transilvania de după Primul Război Mondial, el este, alături de
Octav Şuluţiu, personalitate înrudită prin pledoaria pentru actualitate şi modernitate cu Ion Chinezu, un veritabil critic de direcţie.
Autoritatea i s-a datorat rectitudinii, echilibrului, absenţei apetenţei pentru coterii literare, pentru spiritul de grup. Aşa se face de ce
în contemporaneitate şi în posteritate numele lui este plasat alături
de acela al unui admirabil interpret şi comentator de literatură,
Pompiliu Constantinescu, figură proeminentă, situată în prelungirea generaţiei lui E. Lovinescu, G. Călinescu, Vladimir Streinu şi
Tudor Vianu.
Ne interesează, deocamdată, ipostazele criticului literar. În general, Ion Chinezu statuează criterii estetice consecvente, iar excursul său istoric (adesea) nu renunţă la criterii valorizante. Ştefan
Octavian Iosif sau Octavian Goga, poeţi produşi de geografia spirituală a Transilvaniei (observă, bunăoară, nuanţat armonia creaţiei lui
Octavian Goga), lectura avertizată a poeziei lui Lucian Blaga etc.
sunt de natură să ne indice fervoarea şi altitudinea discursului critic,
sensibil la sonurile moderne ale poeziei, fără, însă, a repudia structurile tradiţionale, adesea şi ele generate de o viziune modernă
(Adrian Maniu). Sunt remarcabile paginile consacrate poemelor lui
8 Victor Felea, Prezenţa criticii, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1982,
p. 155–157.
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Lucian Blaga. Ion Chinezu atrage atenţia asupra faptului că îi datorăm lui Lucian Blaga resurecţia modernă a poeziei româneşti şi,
bineînţeles, a celei scrise de scriitorii originari din Transilvania. Începând cu volumul Poemele luminii (1919), creatorul originar din spaţiul mitologic al satului transilvan ne întâmpină cu un poem produs
de contactul lui cu marea poezie modernă şi, în special, cu lirica
expresionistă. Pe coordonata modernismului blagian se înscrie, însă,
o viziune mitologică, arhaică, iar interferenţele cu filosofia lui
Lucian Blaga generează o creaţie organică, indestructibilă. E una
dintre constatările, în totul remarcabile, ale lui Ion Chinezu. Transparenţa şi „un primordial impuls stilistic”9 caracterizează versurile
unuia dintre volume, La curţile dorului (1938).
Lecturile critice includ, în mod firesc, un mare număr de
opere în proză. Explicaţia se impune aproape de la sine: perioada
deceniilor trei şi patru (îndeosebi) ale secolului XX este absolut uluitoare în literatura română: cu o forţă de recuperare inepuizabilă,
irepresibilă, proza românească arde etapele şi situează romanul (dar
şi nuvela) în plin sincronism cu alte literaturi europene şi de pe alte
continente. Perfecta cunoaştere a experienţelor romaneşti (Marcel
Proust, James Joyce, Thomas Mann, Franz Kafka, Robert Musil etc.),
contactul organic şi perfecta asimilare a direcţiilor din proza europeană în special, generează o autentică literatură narativă: Liviu
Rebreanu, Hortensia Papadat-Bengescu, Camil Petrescu, Gib
I. Mihăescu, Mircea Eliade, C. Stere, Cezar Petrescu, Anton Holban,
M. Blecher etc. Criticul de la revista „Gând românesc” este la curent
cu formulele epice, aşa cum, în cazul poeziei, lirica lui Tudor
Arghezi, Ion Barbu, G. Bacovia etc. îi este bine cunoscută. Fenomenul merită a fi subliniat: e vorba de o organică integrare în literatura
română, dincolo de particularităţile unei provincii sau ale alteia.
Mai mult, criticul format la şcoala comparatismului european operează sigur cu nume şi cu un sistem de referinţe defel
superficiale. De aici credibilitatea şi siguranţa judecăţilor sale de
valoare. Frecventarea literaturii moderne explică şi legitimează în
acelaşi timp discursul critic, la curent cu evoluţiile prozei postproustiene, cu experienţele poeziei hermetice, de unde şi tentaţia
de a diagnostica specificitatea limbajelor poeziei şi prozei.
9 Ion Chinezu, Pagini de critică, Ediţie îngrijită şi prefaţă de I. Negoiţescu,
Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1969, p. 41.
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Desigur, privită azi, cariera criticului literar, aşa cum se conturează treptat în paginile revistelor şi mai apoi în singura selecţie
de studii, articole şi cronici literare (amintita Pagini de critică din
1969), impresionează prin siguranţa gustului şi prin fineţea reflecţiilor, prin analizele ce depăşesc modesta condiţie a foiletonului literar. Uitat, până la un punct, readus în atenţia criticii de azi odată cu
apariţia lucrării bibliografice consacrate revistei „Gând românesc”10,
Ion Chinezu face parte din familia — rară şi privilegiată — a criticilor destinaţi unor reale descoperiri şi afirmări: e vorba de proza
lui Pavel Dan. Pentru cititorul acestui volum sunt indispensabile
câteva explicaţii. Pavel Dan aduce în literatura română un teritoriu
explorat în viziunea atât de gravă şi de tulburătoare a unor prozatori precum William Faulkner, demiurg şi întemeietor al legendarului ţinut Yoknapatawpha, sau Gabriel García Márquez, al cărui
pământ caraibian al Macondo-ului prezidează destinele operelor.
Scriitorul român, mort înainte de a fi împlinit treizeci de ani, a descoperit universul terifiant, consumat de fantasme, eresuri şi fantastic
al Câmpiei Transilvaniei, un ţinut inimitabil ca geografie şi specific
ţărănesc. Nuvelele scriitorului au avut şansa de a fi protejate de
intuiţia criticului şi, graţie lui, volumul (postum) al operei lui Pavel
Dan apare în 1938. El va atrage atenţia lui Eugen Ionescu şi dramaturgul francez de origine română va traduce (împreună cu Gabrielle
Cabrini) şi va prefaţa ediţia franceză a operei lui Pavel Dan (Le Père
Urcan, Ed. Jean Vigneau, 1945). Perfecta receptare modernă a prozei
lui Pavel Dan fusese de fapt anticipată de Ion Chinezu; criticul şi
dramaturgul Eugen Ionescu îl va citi într-o cheie aproape identică,
sesizând modernitatea unui realism mitologic, uimitor pentru tânărul
prozator mort înainte de vreme, în 1937. Iată ce scria criticul de la
revista „Gând românesc” în retrospectiva sa, Douăzeci de ani de viaţă
literară românească în Ardeal (1919–1939), apărută în numărul aniversar al revistei conduse de el:
„La capitolul prozei avem puţine nume de înşirat. Totuşi, marea victorie s-a câştigat aici. Dacă ni s-ar cere să spunem numele cel
mai reprezentativ al vieţii literare din ultimii ani ai Ardealului, am
spune fără şovăire: Pavel Dan. Acest scriitor răpus în vara anului 1937
10

V. Fanache, „Gând românesc” şi epoca sa literară.
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ne-a descoperit sufletul tragic al Câmpiei cu atâta putere de pătrundere şi cu o atât de adâncă cunoştinţă, a oamenilor şi lucrurilor, încât
noi l-am aşezat alăturea [sic!] de cei mai mari epici ai noştri şi nu ne
îndoim că credinţa noastră se va generaliza în curând. N-a rămas
după el decât un singur volum: Urcan bătrânul, dar unele dintre nuvelele cuprinse în acest volum sunt capodopere”11.

Semnificativ acord: ecourile scrisului lui Pavel Dan, marea şi
pe deplin ratificata descoperire a criticului, devin numeroase şi de
certă autoritate: Lucian Blaga, aflat în misiune diplomatică în cadrul
Legaţiei României din Lisabona, îi scria lui Ion Chinezu despre
volumul apărut în 1938 sub titlul Urcan bătrânul: „Cartea lui Dan am
citit-o. Are într-adevăr lucruri extraordinare. Chestia cu Şuta din
Priveghiul o găsesc «genială»”12. Aluzia e şi ea simptomatică: filosoful, poetul şi dramaturgul Lucian Blaga reţinuseră din nuvela lui
Pavel Dan, Priveghiul, un personaj straniu, venit din mitologia românească, vrăjitor şi stăpân al stihiilor naturii.
Şi în aceeaşi ordine de idei, dorind să familiarizăm cititorul cu
personalitatea criticului şi cu atmosfera deceniului patru al secolului
nostru, avem să pomenim o altă intervenţie critică, ea însăşi avertizată, cunoscând dominantele literaturii scrise în Transilvania.
Octav Şuluţiu, cronicarul literar al revistei bucureştene „România
literară” (anul I, 1939, nr. 1, aprilie), reconfirma în termeni superlativi valoarea prozatorului: „... îndrăznesc să cred — scria comentatorul — că moartea lui Pavel Dan, în 1937, a curmat apariţia unuia
dintre cei mai mari scriitori români, în plină evoluţie”13.
*
Ion Chinezu nu este, însă, un simplu comentator al fenomenului literar, ci, în acelaşi timp, un spirit deschis conceptelor de
natură să prezideze istoria literaturii sau cercetarea categoriilor generale ale artei. Perspectiva propusă de el asupra evoluţiei literaturii române este prin excelenţă dinamică, activă, în sensul în care
Ion Chinezu, Douăzeci de ani de viaţă literară românească în Ardeal 1919–
1939, în „Gând românesc”, VII, 1939, nr. 7–9, septembrie, p. 291.
12 Lucian Blaga, Corespondenţă (A–F). Ediţie îngrijită, note şi comentarii de
Mircea Cenuşă, Cluj, Editura Dacia, 1989, p. 220.
13 Octav Şuluţiu, Scriitori şi cărţi, Bucureşti, Editura Minerva, 1974, p. 217.
11
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G. Călinescu formulase condiţiile unei istorii literare în viziune
balzaciană, epică. Pentru Ion Chinezu, imperativul unei istorii vii a
literaturii este neapărat actual:
„Nu de rafturi meticulos rânduite avem nevoie azi, nu de
muzee cu cranii de poeţi măsurate cu precizie, ci de prezenţa vie, fremătătoare a acestor poeţi, mari sau mici, de o critică şi mai ales de o
istorie literară, vibrând ea însăşi de viaţă, de înţelegere, de participare la
un trecut pe care să fie în stare a ni-l aduce înainte cu accentele şi
semnificaţiile lui cele mai adevărate” (s.n. I.V.)14.

Cerinţa este, desigur, curentă în epocă, iar Ion Chinezu se aliniază la o generaţie intratabilă în ce priveşte valoarea pusă în chestiune în funcţie de cerinţele estetice ale actualităţii, fiindcă — e bine
să o subliniem — criticul sesizează dialectica tradiţionalism — modernitate, cu toate implicaţiile relevante.
Mai mult, criticul priveşte literatura unui moment (în cazul
cărţii sale şi al studiilor lui e vorba de decenii în devenire) ca un
fenomen complex: viaţa literară — scrie Ion Chinezu — „e, înainte
de toate, un context, ale cărui încheieturi, oricât de diverse, mărturisesc o solidaritate, o înrudire”15. Analiza discursului poetic devine,
la Ion Chinezu, prilejul inspirat de a sublinia, în spiritul sincronismului literar profesat la noi de E. Lovinescu, mutaţiile de soluţii şi
de criterii în receptarea creaţiei. Ceea ce Ion Chinezu va numi „gustul problematizării” reprezintă în epocă (deceniile trei şi patru) o
tendinţă spre analiza, sub specia psihanalizei şi a filosofiei, a literaturii. Fapt este că criticul nostru sesizează, prompt şi cu o remarcabilă informaţie, direcţiile noi de interpretare a fenomenului literar.
Elocvente sunt paginile scrise de critic despre D. Caracostea, una
dintre cele mai controversate, dar, în acelaşi timp, mai incomode
personalităţi ale criticii, poeticii, stilisticii şi folcloristicii româneşti.
Spirit neliniştit, de formaţie germană, cunoscând foarte bine lingvistica generală, sesizând direcţiile structuralismului în formaţie (gestaltismul), urmând, însă, marilor teme ale filosofiei limbajului a lui
Karl Wilhelm von Humboldt, D. Caracostea atrage atenţia criticului
clujean. Plecând de la studiul lui D. Caracostea despre una dintre
cele mai strălucite figuri ale poeziei româneşti interbelice, Tudor
14
15

Ion Chinezu, Pagini de critică, p. 4.
Ibid., p. 53.
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Arghezi, Ion Chinezu observă pledoaria lui D. Caracostea pentru
metodă, pentru tendinţele investigaţiei sale ştiinţifice, în total dezacord cu impresionismul criticii timpului. Conceptul caracostian de
formă, precum şi ambiţia de a sesiza argumentat specificitatea textului literar (examinarea „expresiei”, a stilului, a limbajului!) cuceresc setea de rigoare şi de justificare a enunţului critic, aspect cu
totul semnificativ pentru formaţia şi evoluţia lui Ion Chinezu.
*
Partizanii „regionalismului cultural” şi ai cercetărilor bazate
pe criteriile geografiei literare şi-au găsit nu o dată argumente în
particularităţile şi în specificul unor fenomene de cultură; etnopsihologia, la rândul ei, a îmbogăţit sistemul de referinţe necesar
pentru o punere în discuţie mai convingătoare a trăsăturilor distinctive, trăsături de natură să se integreze în complexul unei culturi naţionale unitare. Fenomenul localismului creator, al promovării unor valori cu date definitorii pentru o comunitate naţională
situată într-un anume spaţiu istoric, este bine cunoscut la data
când scriitorii din Transilvania de după 1918 fac eforturi de integrare, dar şi de afirmare în individualitatea lor distinctă. Sunt zone
unde tradiţiile naţionale, influenţele mediului politic şi istoric configurează anume elemente. Paradigma studiului întreprins sub
semnul geografiei literare şi culturale are în vedere atare factori.
Localismul nu înseamnă deloc izolare sau supralicitare a unor
realităţi cantonate într-un spaţiu determinat. Dimpotrivă, proclamă aspiraţia spre integrare şi spre afirmare prin voci distincte, inconfundabile, în concertul unei culturi naţionale.
Ion Chinezu, aidoma profesorului Ion Breazu, el însuşi adeptul acestui concept istoric, urmează sugestiile unei cunoscute lucrări
semnate de Joseph Nadler, Literaturgeschichte der deutschen Stämme
und Landschaften, I–III, Regensburg 1912–1918. Deloc neglijabilă,
tema regionalismului literar/cultural interesează în paginile revistei
„Gând românesc”, opinia fiind că împrejurările istorice, pe de o
parte, iar intenţia de a recupera şi de a sincroniza provincia cu ţara,
pe de altă parte, reprezintă datele paradigmei pomenite înainte.
Eforturile lui Ion Breazu, Vasile Băncilă şi, evident, Ion Chinezu de a
afirma locul Transilvaniei în ansamblul cultural al ţării, de a disocia
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termenii unei fizionomii inconfundabile sunt susţinute prin reviste,
conferinţe şi, bineînţeles, prin studii.
Ion Breazu are meritul — aşa cum subliniam în studiul anterior — ca în atmosfera intelectuală şi universitară a Clujului postbelic (după 1919) să se întâlnească într-un regim de excepţionale
convergenţe cu istorici precum David Prodan sau I. Lupaş, cu un
folclorist strălucit ca Ion Muşlea etc., creând prin studii serioase şi
informate un climat favorabil cercetărilor menite să pună în lumină
istoria, condiţiile de dezvoltare şi afirmare ale românilor din
Transilvania şi mesajul lor spiritual. Nu se poate înţelege o atare
alegere (geografia literară, ideile localismului şi ale regionalismului
cultural) în afara istoriei, a reexaminării statutului social şi naţional
al românilor din Transilvania de până la dualismul austro-ungar
din 1867 şi din perioada — extrem de dură pentru naţionalitatea românească majoritară — de până la finele Primului Război Mondial.
Memoria istorică a înregistrat nu numai marea răscoală a iobagilor
români (Horea, Cloşca şi Crişan), dar şi un act memorabil: Supplex
Libellus Valachorum, memoriul disperat şi de mare demnitate al românilor transilvăneni din 1791. Aşa cum remarca David Prodan în
monumentala sa lucrare consacrată acestui act de conştiinţă
naţională,
„Supplex Libellus nu constituie deci nici un început şi nici un
sfârşit, el constituie doar un important moment într-o organică şi istorică luptă politică, un act fundamental, intrat ca atare în conştiinţa istorică. Principiile formulate în el, născându-se destul de timpuriu, în
secolul al XVIII-lea, îşi prelungesc efectele până târziu în secolul al
XIX-lea. Rămâne îndreptarul politic pentru multă vreme: se revine
mereu asupra lui: la 1804, 1834, 1837, 1842, e invocat, chemat în ajutor
în felurite împrejurări, e de acum arma de luptă la îndemână, îi simţim puterea în discursul lui Simion Bărnuţiu din catedrala Blajului, în
revoluţia din 1848; i-o simţim şi în dieta din 1863–1864. Memorandul,
la un răstimp de o sută de ani, e moştenitorul lui în linie dreaptă.
Geneza lui e însăşi lupta pentru ridicarea politică a românilor din
Transilvania, el reprezintă sintetic această luptă”16.
16 D. Prodan, Supplex Libellus Valachorum. Din istoria formării naţiunii române. Ediţie nouă cu adăugiri şi precizări, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1984, p. 9.
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Iată succint expuse teme majore ale unei istorii obsedante,
tulburate constant de vicisitudini şi de proiectele unei puteri defel
împăcate cu existenţa acestei naţiuni majoritare de români nerecunoscuţi ca entitate politică. Literatura şi-a modelat astfel conştiinţele, mesajul, misionarismul şi energiile. Încă de la eposul lui
I. Budai-Deleanu (Ţiganiada) şi până la generaţia de scriitori ai revoluţiei din 1848, şi de la aceştia la o generaţie care a urmat directiva afirmării naţionale prin cultură: George Coşbuc, Ioan Slavici,
apoi Octavian Goga, toţi au pregătit, proclamat şi afirmat caracteristicile unei naţiuni oprimate. În Transilvania sau „dincolo”, în
România, ei au păstrat datele moştenite şi cultivate ale unei literaturi cu forme şi proprietăţi distincte. Ion Chinezu le-a examinat şi
el, observând dominante precum: misionarismul local, primatul
etosului, motivele raporturilor morale inebranlabile, duritate stilistică şi un anume etnicism.
Geografia literară, va remarca Ion Chinezu, nu este un aspect
aplicabil doar literaturii scrise de scriitori transilvăneni, ci el pune
în lumină elementele originale pentru scriitori din diverse provincii româneşti. Consideraţiile teoretice sunt, de altfel, foarte clare,
iar trimiterile la cartea lui Joseph Nadler justificate:
„În privirile de ansamblu din literaturile mari, aplicarea punctului de vedere geografic a dat rezultate revelatoare şi a contribuit la construirea unei tipologii extrem de interesante” (s.n. I.V.)17.

Ar putea surprinde, la prima vedere, că Ion Chinezu produce
atare reflecţii nu provocat de fenomenul literar din Transilvania, ci
de un scriitor cu totul aparte prin tragicul viziunii şi prin sugestia
unei atmosfere inefabile a locului şi destinelor care îl populează. E
vorba de Gib I. Mihăescu şi de romanul său Rusoaica, unde peisajul
uman se asimilează în spaţul misterios, infinit parcă, al Basarabiei şi
al Nistrului, al enigmaticii „rusoaice” aşteptate de eroul romanului.
Mai mult, avem să remarcăm disocierile făcute de critic, mult
prea avertizat pentru a cădea în capcana pitorescului regional, al
etnograficului de suprafaţă. Tipologia amintită de Ion Chinezu
înseamnă, de fapt, un mod de a asuma şi de a recrea universul ficţional în determinări artistice superioare.
17

Ion Chinezu, op. cit., p. 136–137.
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Retrospectivele îl îndeamnă pe critic să reformuleze caracteristicile spaţiului literar transilvănean, având să-şi pună în valoare
tendinţele constante, organice, de integrare în cultura românească şi
să conserve dominantele recunoscute şi ratificate de condiţiile istorice, sociale şi culturale. Studiul Două decenii de viaţă literară şi artistică în Transilvania, inclus abia în 1969 în volumul Pagini de critică, explică într-o perspectivă echilibrată natura şi fizionomia culturii româneşti, menţionând, însă, că „înăuntrul unităţii de care am vorbit
[unitate spirituală şi de limbă a românilor, dincolo de provinciile
istorice de unde provin creatorii] se poate şi trebuie să se facă loc
unei diferenţieri”18. Or, în acest sens, literatura Transilvaniei — ca
s-o numim astfel — cultivă, în constante estetice şi doctrinare, mesianismul, motivele proprii unei afirmări naţionale şi unei atitudini
sociale, o reală preeminenţă pentru epic, o viziune ce tinde spre dimensiunea obiectivată a lumii şi spre un realism masiv.
Marile prezenţe ale culturii româneşti, înţelegând perfect
aspiraţiile românilor transilvăneni în perioada Imperiului care l-a
inspirat pe Robert Musil pentru un roman genial al prăbuşirii şi al
descompunerii, al decrepitudinii şi al inexorabilei capitulări (Omul
fără însuşiri), au privit spre efervescenţa Luminilor ardelene şi spre
creaţia încărcată de mari sensuri morale şi de forţă epică. De la
baladele lui George Coşbuc la nuvelele lui Ioan Slavici, drame ale
pământului sau ale erosului, şi de aici la Liviu Rebreanu, Lucian
Blaga, Octavian Goga sau Pavel Dan, literatura Transilvaniei are
valoarea unui centru generator de mari modele. În Istoria literaturii
române de la origini până în prezent (1941) s-a consolidat ideea rolului decisiv al literaturii create de scriitorii acestui teritoriu spiritual,
cu istoria sa agitată şi încărcată de grave conflicte. În septembrie
1940, când nordul Transilvaniei fusese răpit ţării şi dat de Hitler şi
Mussolini Ungariei, G. Călinescu, în plin efort de elaborare a monumentalei sale istorii literare, îi scria profesorului şi marelui protector al culturii, Al. Rosetti:
„În concluzie, dovedesc că literatura română îşi are sediul mai
ales în Ardealul ocupat (Coşbuc, Rebreanu etc.), pe versanţii munţilor,
18

Ibid., p. 268.
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pe marginile graniţelor (Slavici), că teritoriul ei de formaţie este
tocmai ceea ce ni se contestă. Acesta e şi adevărul”19.

Impresionanta confesiune a lui G. Călinescu are semnificaţia
unui program general al conştiinţelor angajate în studiul literaturii
române, încât recunoaşterea vitalităţii creatoare a scriitorilor născuţi în provincia unde istoria şi militantismul social s-au întemeiat
mai cu seamă pe cultură e de natură să afirme că localismul şi
„regionalismul” literar nu sunt orgolii provinciale, ci semnele unei
tendinţe integratoare prin ceea ce aduce şi afirmă spiritualitatea
transilvană.
În acelaşi număr din „Gând românesc” (an. VII, 1939, nr. 7–9),
filosoful Vasile Băncilă, unul dintre cei mai profunzi interpreţi ai
operei poetice şi filosofice a lui Lucian Blaga, scria despre Semnificaţia Ardealului, găsind registrul critic cel mai potrivit pentru
evocarea treptelor istorice parcurse de Transilvania. „Forţa istorică
a Ardealului”, scrie Vasile Băncilă, stă în resursele de rezistenţă: o
lungă „noapte patriarhală” nu a stins luminile unei etnii care şi-a
fixat temeinic „centrul de radiere”, trimiţând celorlalte „Ţări” româneşti oameni de cultură (Gheorghe Lazăr, Simion Bărnuţiu, Ion
Maiorescu), în timp ce un autentic „spirit epic” oferă — emblematic —
sursele mitologice ale gândirii transilvănene20. Poate că e interesant
de observat cum un critic de formaţie clasicizantă, H. Sanielevici,
originar din Moldova, critic bucureştean al primelor decenii ale
secolului XX, partizan al unui eticism consecvent, adversar al
intoleranţelor de orice fel, inclusiv al celor naţionaliste şi şovine,
admiră literatura ardelenilor (Ioan Slavici, de pildă), atrăgând
atenţia asupra „caracterelor distinctive ale literaturii de peste
munţi” [din Transilvania, n.n. I.V.]. Faptul că este o literatură naţională, „populară” şi „ţărănească” e de natură să producă admiraţia criticului, tradiţionalist prin definiţie şi formaţie21.
19 Corespondenţa lui G. Călinescu cu Al. Rosetti (1935–1951). Ediţie îngrijită,
prefaţă, note, indice de Al. Rosetti, Bucureşti, Editura Eminescu, 1977, p. 142.
20 Vasile Băncilă, Semnificaţia Ardealului, în „Gând românesc”, VII, 1939, nr.
7–9, p. 165.
21 H. Sanielevici, Literatura de peste munţi, în vol. Studii critice, Editura
Cartea Românească, S.A. [f.a.]. Ediţia a II-a, 1920.

544

MUZEUL LIMBII ROMÂNE ŞI MUZEIŞTII

*
Cercetătorul cel mai autorizat al fenomenului literar şi cultural românesc din Transilvania este, fără îndoială, Ion Breazu,
fostul profesor de literatură română modernă de la Universitatea
din Cluj, animator de reviste, membru extrem de activ al Astrei şi
o personalitate cu o rară vocaţie catedratică. Paginile cele mai importante scrise de Ion Breazu despre Transilvania au fost reunite în
volumul Literatura Transilvaniei (1944). Informaţia de istoric literar
este dublată la Ion Breazu de un ochi critic atent, viu, mobil, receptiv la manifestările modernităţii în proza şi poezia contemporanilor săi. Studii precum: Temeiurile populare ale literaturii române
din Transilvania şi Literatura română contemporană a Transilvaniei (cel
de-al doilea, destinat străinătăţii şi apărut în volumul Siebenbürgen,
Editura Institutului de Istorie Naţională, Bucureşti, 1943) au fixat
semnificaţia „metodei de cercetare regională în istoria literară a
unui popor”, cum scria Ion Breazu. Or, meritul său, ca şi acela al
lui Ion Chinezu, e de a fi definit spiritualitatea şi datele caracteristice ale literaturii scrise în Transilvania, de a fi explicat în termeni pertinenţi, ştiinţifici, natura „realismului popular”, clasic
aşadar, şi profund obiectivat al prozatorilor. Totodată, Ion Breazu
a sesizat, nuanţat şi exact, dimensiunea eposului, a mitului transfigurat şi a viziunii grave, metafizice a operei blagiene sau a prozei
lui Pavel Dan, scriitori amintiţi în acest studiu nu o dată. Profunzimea analizelor lui Ion Breazu se relevă şi în reflecţiile despre
finalitatea etică a scrisului ardelean (observa, de pildă, ecoul
lecturilor lui Ioan Slavici din filosofia indiană şi din preceptele lui
Confucius, cunoscute din traduceri germane).
Ion Breazu a înţeles exact cursul istoric al cristalizării formelor şi viziunii estetice, sensul naţionalismului echilibrat, militant al intelectualilor, profund tolerant, chemând toate naţionalităţile la dialog, la înţelegere, la salvgardarea valorilor fiecărei etnii
din spaţiul Transilvaniei22.
A fost, în ultimă analiză, şi raţiunea cărţii lui Ion Chinezu
despre literatura maghiară din Transilvania primului deceniu de
22 Ion Breazu, articolele Temeiurile populare ale literaturii române din Transilvania şi Literatura română contemporană a Transilvaniei, în vol. Literatura Transilvaniei.
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după 1918, ca şi obiectul studiului său retrospectiv, aniversar,
unde alături de literatura română, cea maghiară şi germană configurează, într-o concepţie profund democrată şi deschisă dialogului, atmosfera şi altitudinea spirituală a Transilvaniei anilor 1919–
1939. Studiile lui Ion Breazu şi prestigiul criticii profesate de Ion
Chinezu în revistele din ţară (nu doar cele apărute în provincia sa) au
atras atenţia, cum scriam adineaori, asupra fizionomiei inconfundabile a literaturii scrise în Transilvania înainte şi după Unirea din
1918. Fără îndoială că o „depoziţie” precum cea a lui H. Sanielevici
este mai mult decât elocventă şi simptomatică. Ea venea dinspre o
doctrină tradiţionalist-clasică, încorsetată într-un eticism relativ rigid. În schimb, Transilvania atrage atenţia prin intervenţii de prestigiu (am reţinut reflecţiile lui G. Călinescu) ale unor critici din
generaţiile formate în doctrina estetismului lovinescian în primul
rând. E vorba, mai întâi, de una dintre cele mai reprezentative prezenţe în critica anilor 1920–1940, Pompiliu Constantinescu, cronicar
şi exigent interpret al faptelor literare văzute în regimul interferenţelor şi convergenţelor intertextuale. În termeni admirativi, înrudiţi
cu aceia ai lui G. Călinescu, articolul Literatura Ardealului (1936) ne
propune viziunea unui critic tânăr, sensibil la corespondenţele istoriei literare: „N-a fost mişcare de idei, n-a fost curent literar modern
care să nu fi adus cu sine şi contribuţia ardelenilor”. Pompiliu
Constantinescu reţine paradigma esenţială pentru înţelegerea fenomenului transilvănean: „Unitatea de spirit a premers invariabil unitatea politică”23. E termenul-paradigmă pentru pledoaria unor intelectuali ca Ion Breazu, Ion Chinezu, filologi ca Lucian Blaga24, Ion
Muşlea, D. D. Roşca, David Prodan, I. Lupaş. Fiindcă, notează inspirat Pompiliu Constantinescu, „Literatura Ardealului nu este numai
o contribuţie a unei provincii româneşti, ea este un element organic
al unei structuri spirituale complexe, structura românească”25.
Sunt de acord cu un bun cunoscător al literaturii din
Transilvania, criticul literar Nicolae Balotă, atunci când atrage
23 Pompiliu Constantinescu, Literatura Ardealului, în vol. Scrieri, 6,
Bucureşti, Editura Minerva, 1972, p. 135 şi 136.
24 Vezi Lucian Blaga, Gândirea românească în Transilvania în secolul al
XVIII-lea, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1966 şi Fiinţa istorică, Cluj, Editura Dacia,
1977.
25 Pompiliu Constantinescu, art. cit., p. 137.
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atenţia asupra limitărilor — inevitabile — ale taxinomiilor bazate
pe ceea ce el numeşte „tipologie regională”26; dar, în consonanţă cu
generaţia interbelică de comentatori, Nicolae Balotă reia aceleaşi
dominante semnificatoare pentru fizionomia literaturii din această
provincie, dominante fără consecinţe izolaţioniste: dimpotrivă, ele
invită la fuziune, la configurarea modelelor culturale generale.
Ion Chinezu a insistat adesea pentru o mai limpede înţelegere a realităţilor sociale, istorice, morale din Transilvania, pentru
o evaluare obiectivă, ferită de ingerinţele politicului, a rolului maghiarilor şi germanilor, minorităţi importante, care dau reprezentarea cea mai veridică a istoriei acestui spaţiu geografic şi geopolitic. E firesc ca recursul la istorie să fie frecvent şi în scrisul lui Ion
Chinezu şi al contemporanilor săi. Data de referinţă supremă este,
pentru românii din Transilvania, 1 decembrie 1918, când, la Alba
Iulia, delegaţii români ardeleni ratifică, prin actul unanim al unirii
cu România, o aspiraţie legitimă, seculară. Data aceasta, scrie Ion
Chinezu, „... rămâne însoţită de cosmica rumoare a despărţirii pământului de ape, a naşterii luminii din întuneric”27.
*
Studiul apărut în volumul Pagini de critică (1969), menit să
ofere o imagine largă a realităţilor edificate în Transilvania în cele
două decenii de după Unirea din 1918 (Două decenii de viaţă literară
şi artistică în Transilvania), sesizează nuanţat treptata devenire a
culturii în Transilvania, integrarea acesteia în peisajul literar şi
cultural al ţării fiind rezultatul unui proces nu lipsit de sinuozităţi
şi chiar de asperităţi. Au loc, remarca Ion Chinezu, profunde revizuiri de mentalităţi şi de poziţii: „înfrigurate căutări de sensuri
esenţiale pentru individ şi pentru colectivitate”28. În „geografia
spiritului” au loc veritabile seisme şi, notează argumentat criticul,
„vechiul particularism ardelean dispare cu desăvârşire sau se
sublimează în accente de interes pur estetic”29. Fenomenul e de-a
Nicolae Balotă, Pavel Dan, precedat de o Introducere în proza transilvană, în
vol. De la Ion la Ioanide, Bucureşti, Editura Eminescu, 1974, p. 244.
27 Ion Chinezu, Gânduri pentru Unire, în vol. Pagini de critică, p. 255.
28 Ibid., p. 275.
29 Ibid., p. 280.
26
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dreptul simptomatic şi înregistrează (suntem după 1930) o sincronizare prin generaţii noi de creatori „rupţi” de tradiţiile şi imobilismul unor înaintaşi stimabili, dar evident depăşiţi de realitatea
istorică propriu-zisă. Să nu uităm că studiul amintit rezervă secţiuni distincte literaturii maghiare şi germane din Transilvania
postbelică şi că, în privinţa literaturii maghiare, criticul se pronunţase într-o lucrare aparte: Aspecte din literatura maghiară ardeleană
(1919–1929), apărută la Cluj în 1930.
Când, în 1939, revista „Gând românesc” oferă cititorilor un
număr de articole şi studii cu caracter retrospectiv, având, în intenţia declarată, mărturisită, refacerea etapelor ce s-au succedat anului
1918, istoria, filosofia, literatura, artele, ştiinţele etc. beneficiază de
atare sinteze de natură să formuleze o judecată de valoare reală,
lucidă, obiectivă. Ideea dominantă pentru proiectul lui Ion Chinezu
este aceea a actualităţii, termen esenţial, paradigmatic. Actualitatea
este treapta evaluărilor şi a unei magistraturi chemate să se pronunţe. Atunci Ion Chinezu vorbea despre utilitatea unei cărţi30. Ea
ar fi scris istoria literară şi spirituală a Transilvaniei şi a directivelor
ce au prezidat evoluţia în spaţiul naţional al provinciei.
Ion Chinezu, am afirmat în câteva rânduri, este un intelectual lucid şi pentru el Transilvania este inimaginabilă ca realitate
istorică şi ca fizionomie actuală în absenţa contribuţiei maghiarilor
şi germanilor. Iată şi mobilul imediat al cărţii din 1930 şi explicaţia
pentru capitolele rezervate în studiul publicat postum literaturii
maghiare şi germane. E vorba de un act prezidat de principii etice
ferme, de o conştiinţă intelectuală netulburată de unele manifestări
de natură să mai agite spiritele. Privirea criticului este obiectivă,
exactă, criteriile sunt de ordin strict estetic, iar comprehensiunea sa
nu e defel un act de politeţe şi de bunăvoinţă a învingătorului, ci
manifestarea unei inebranlabile credinţe în dreptul sacru al oamenilor de a trăi împreună într-un teritoriu istoric unde s-au aşezat
alături de români. Ion Chinezu nu-şi poate imagina un demers
„diplomatic” în acest sens, el ştie foarte bine — şi nimeni nu poate
pune la îndoială cunoştinţele sale, perfecta iniţiere în cultura maghiară — că maghiarii reprezintă o realitate istorică, organică şi că
30 Idem, Douăzeci de ani de viaţă literară românească în Ardeal 1919–1939,
p. 273–274.
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românii şi minorităţile configurează istoria reală a Transilvaniei în
hotarele României.
Mărturiile despre semnalarea sau despre cercetarea manifestărilor literare şi culturale maghiare şi germane sunt frecvente şi,
în special, fenomenul literar şi cultural maghiar beneficiază de comentarii pertinente, suprem avertizate. E vorba, în acelaşi timp, de
înregistrarea unor iniţiative şi fapte menite să statueze raporturi
solidare între intelectualii români şi maghiari, un dialog real şi
non-convenţional. Manifestările şi „depoziţiile” sunt elocvente:
Eugen Jebeleanu traduce din Ady Endre şi din Petőfi, la Oradea
apare (1922–1923) revista bilingvă „Aurora”, cu însemnate colaborări româneşti şi maghiare; în revista „Gândirea”, apărută la Cluj
în 1921, se examinează aspectele unei posibile şi necesare apropieri
între cele două etnii. În 1924 apare, tot la Cluj, revista cu profil universitar, „Cultura”, ea însăşi interesată de imperativul cunoaşterii
reciproce şi al traducerilor din literaturile celor două popoare. Ion
Chinezu este, fără îndoială, promotorul celor mai numeroase şi
edificatoare manifestări în acest sens: conferinţele sale, traducerile
din proza realistă a lui Móricz Zsigmond sau din aceea a lui
Szemlér Ferenc etc.
„Dosarul” acestor relaţii intensificate simptomatic este, evident, mult mai bogat. Chiar şi numai faptul că Ion Chinezu analizează în perfect cunoscător traducerea lui Octavian Goga din
Madách Imre, Tragedia omului, poem al unei vaste viziuni cosmice
asupra lumii, este semnificativ pentru o atmosferă lipsită de prejudecăţi şi pentru invitaţia sinceră la cunoaştere şi preţuire reciprocă.
De altminteri, Ion Chinezu ne apare şi în ipostaza de comentator al
literaturii germane (săseşti) din Transilvania. Referinţele sunt
remarcabile ca extensiune şi interpretare. Consideraţiile de autentic istoric literar despre revistele maghiare („Erdélyi Helikon”) şi
germane (reflecţiile despre prestigioasa revistă „Klingsor” sunt
dovada unei constante frecventări a publicaţiei), comentariile la
romanele lui Adolf Meschendörfer şi Emil Witting (pagini de proză inspirate din destinele familiilor de saşi din Transilvania) precum şi numeroasele puncte de vedere exprimate asupra spectacolelor cu dramaturgia lui Lucian Blaga pe scena „dosar” al evidenţelor de ordin cultural şi istoric.
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Ion Chinezu ţinea să menţioneze în studiul nu o dată pomenit, Două decenii de viaţă literară şi artistică în Transilvania, că întâia
încercare de prezentare sistematică a fenomenului literar maghiar
din Ardeal a fost făcută tot de un român”31. Evident, era vorba de
propria lui carte, Aspecte din literatura maghiară ardeleană (1919–
1929) apărută — cum am mai menţionat — în 1930. Să adăugăm
încă un element nu lipsit de însemnătate pentru formaţia şi cariera
criticului: teza de doctorat a lui Ion Chinezu a fost consacrată
examinării literaturii maghiare. Acest intelectual onest, profund şi
sensibil la valori autentice, ponderat în aprecieri, echilibrat, venind
spre literaturi cu lecturi solide, clasice şi contemporane, cu un orizont foarte deschis, mai ales spre semnele actualităţii literare, consideră firesc să se ocupe de literatura maghiară. Fără prejudecăţi,
făcând abstracţie de tendinţele şovine, iredentiste sau izolaţioniste
ale unor intelectuali maghiari sau de intransigenţa unor naţionalişti români, Ion Chinezu dedică o carte literaturii ungurilor transilvăneni. E de altfel unica lui carte. Cartea lui Ion Chinezu rămâne
şi azi exemplară prin mesajul ei umanist, raţionalist, lucid şi,
involuntar, patetic.
Prefaţa autorului observă, pe deplin justificat, că literatura
unui popor „este întâia, dacă nu singura cale spre cunoaşterea
lui”32. Patosul cognitiv, unghiul istoric şi cel strict estetic se conjugă în carte, nelipsind remarcile unui autentic sociolog literar capabil să pună în context şi în pagină diversele aspecte ale
Transilvaniei istorice. Perspectiva estetică şi, în consecinţă, judecata de valoare nu e defel protocolară sau indulgentă. Criticul observă numărul mare de scriitori şi cărţi, dar ţine să formuleze
rezerve de ordinul valorii propriu-zise a unor titluri şi scriitori. Nu
mi se pare lipsită de interes o remarcă: literatura maghiară de
după 1918 este, socoteşte criticul, superioară celei din perioada
Imperiului austro-ungar, are vitalitate şi nu mai suferă de complexul Budapestei.
Ion Chinezu, Pagini de critică, p. 287.
Ion Chinezu, Aspecte din literatura maghiară ardeleană, Cluj, Editura
revistei „Societatea de mâine”, 1930, p. 1.
31
32
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Istoria Transilvaniei după 1867, anul creării dualismului austro-ungar este — se ştie — pusă în umbră, iar provincializarea devine un fenomen deliberat, oficial, cu repercusiuni evidente şi în plan
cultural. Cum polarizarea vieţii literare în „centrul” său politic
(Budapesta) avea drept urmare o depreciere, chiar şi involuntară, a
celor din Transilvania, nu e de mirare, observă Ion Chinezu, că literatura are un caracter pronunţat provincial şi minor într-o oarecare
măsură. Ion Chinezu nu face defel propagandă când constată că,
după 1918, contextul devine mult mai favorabil scriitorilor maghiari
formaţi şi afirmaţi în spaţiul politic nou de după Unire:
„Nu e mai puţin adevărat însă că libertatea de care manifestările spirituale maghiare s-au bucurat tot timpul aici [...] a făcut din
Ardeal un punct de atracţie pentru mulţi refugiaţi unguri 1918”33.

Altfel spus, în deplină cunoştinţă de cauză, Ion Chinezu,
personalitate ce nu putea fi bănuită de intenţia de a edulcora sau
escamota realităţile, dă un răspuns categoric tuturor adversarilor
adevărului istoric, celor care au acuzat Trianonul şi continuă să
denatureze adevărul istoric, alimentând un revizionism şi iredentism oricum anacronic.
Peisajul literar maghiar este elocvent în deceniul analizat în
cartea sa. Societăţile culturale şi literare (Erdélyi Helikon — Helikonul
ardelean), revistele („Pásztortűz” — Foc de munte; „Korunk” —
Epoca noastră; „Erdélyi Helikon” etc.) oferă imaginea unei vieţi
literare animate. Şi în pofida acestor circumstanţe, invitaţia la colaborare, la raţiune, nu are un ecou prea puternic: prea puţini sunt
— la început — scriitorii maghiari dispuşi să abandoneze nostalgiile dualismului şi să accepte un nou destin pentru minoritatea
maghiară. Principiile geografiei literare funcţionează şi în Aspecte
din literatura maghiară ardeleană. Ion Chinezu le explorează pentru a
determina dominante posibile. Însă dincolo de consideraţiile relevate de apariţiile literare ale deceniului studiat, criticul observă
formularea unui concept: transilvanismul (un transilvanism „geografic şi istoric” cu manifestări literare de natură să legitimeze particularităţile şi specificitatea unei comunităţi naţionale precum cea
maghiară). În câteva împrejurări, iar în carte menţiunile sunt mai
33
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numeroase şi mai edificatoare, Ion Chinezu citează actele de cultură puse în serviciul unui dialog spiritual autentic. Una dintre manifestările relevate o reprezintă traducerile. Şi dacă una dintre cronici glosează pe marginea traducerii Tragediei omului a lui Madách
de către Octavian Goga, acum, în paginile volumului, sunt trecute
în revistă traducerile din literatura română. Începând cu mai vechi
prezentări în versiune maghiară ale poeziei lui Vasile Alecsandri,
George Coşbuc, continuând cu antologia lui Bitay Árpád, însumând poezii semnate de Iancu Văcărescu şi terminând cu marea
poezie a lui Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Aron Cotruş etc., faptele
de cultură se înmulţesc, cuprinzând teatrul lui Lucian Blaga,
I. L. Caragiale, M. Săulescu etc. Sigur, domeniul este infinit mai
bogat şi deceniile următoare vor certifica întreprinderi reciproce şi
de indiscutabilă calitate.
Ion Chinezu, scriam într-un alt pasaj, este un analist exigent şi
un cititor avertizat, neacceptând formulările condescendente şi neapărat amiabile. Criticul a trăit înăuntrul acestui context literar şi spiritual, a cunoscut frământările, ezitările, adversităţile, rezervele şi
suspiciunile unor intelectuali. Totodată, imaginea sa este extrem de
largă, aşa încât disocierile, rigorile comentariului şi observaţiile, nu
o dată severe, sunt îndreptăţite. Ion Chinezu sancţionează supralicitările, ignorarea criteriilor de valoare sigure, prezenţa unor pastişe.
Inflaţia spre care tind unii comentatori este adesea cenzurată de
spiritele mai puţin tolerante cu registrul şi discursul minor al unor
autori. Scriitorii sunt cercetaţi în contextul literaturii maghiare şi, ca
urmare, referinţele provenite din literatura română sunt rare. Criticul profesează analiza sociologică („romanul citadin” şi insignifianţa unor texte), iar trimiterile la opere sunt rezultatul unei lecturi
nuanţate, de o remarcabilă fineţe, surprinzând atmosfera cărţilor,
invarianţii unor opere. Ion Chinezu citeşte totul. E la curent cu harta
intimă, exactă, a producţiei literare maghiare (vezi comentariile la
romanul lui Molter Károly, Metania S.A.).
Departe de a avea însemnătatea unei informaţii strict statistice, ţin să atrag atenţia că Ion Chinezu comentează, în ipostaza de
cunoscător avizat, mai bine de 100 de scriitori maghiari din Transilvania
anilor 1919–1929, cu titluri numeroase şi de o diversitate firească:
poezie, proză, dramaturgie, critică şi istorie literară. Secţiunile
cărţii urmează acestei clasificări. Poezia e privită nu fără rezerve:
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un lirism uşor inflamat şi o critică mai mult decât binevoitoare, în
absenţa unor criterii valorizante mai severe. Atunci când este vorba de texte de valoare, criticul îşi amplifică discursul: Szabolcska
Mihály şi, mai cu seamă, Áprily Lajos beneficiază de un comentariu pertinent. Nu lipsesc consideraţiile despre poezia de expresie
şi elaborare modernă (versul liber), ca în cazul lui Bartalis János.
Mult mai generoasă este secţiunea consacrată nuvelei şi romanului, organizată fie pe criteriul generaţiilor („Generaţia veche”,
„Generaţia de tranziţie”, „Curente noi. Romanul istoric”), fie pe
acela al motivelor şi soluţiilor: „Romanul pământului”, „Stăruinţa
asupra romanului agrar”, „Psihologia feminină”, „Săcuii”, „Romanul oraşului”, „Literatura războiului”, „Romanul satiric” etc. Proliferarea celor două structuri narative are loc, observă cronicarul
epocii, după 1918: „cei mai mulţi şi cei mai buni dintre prozatorii
unguri — scrie Ion Chinezu — s-au ivit, s-au format aici, sub ochii
noştri, se poate spune: puţini sunt aceia a căror activitate se întinde
dincolo de deceniul de care ne ocupăm”34, fiindcă, ţine să remarce
ceva mai încolo criticul, „scriitorul şi publicul maghiar ardelean
s-au regăsit, sau, mai bine zis, s-au descoperit aşadar tocmai în
aceşti ani de stăpânire românească”35. Lecturile lui Ion Chinezu
devin pătrunzătoare şi riguroase, în conformitate cu poetica narativităţii. E cazul analizelor la romanul lui Kós Károly, Neamul
Varjú, cunoscut cititorului român graţie traducerii în limba română, sau la romanele lui Tabéry Géza, unde reflecţiile conjugă
multiple observaţii de ordin istoric şi sociologic.
Absolut remarcabile sunt paginile scrise despre un autentic
prozator şi despre poezia prozei sale: Tamási Áron. Literatura secuilor, remarcă criticul, a trezit entuziasmul unor scriitori de reală
inteligenţă (Molter Károly, Kuncz Aladár), dar important e faptul
că din filele scrierilor lui Tamási Áron se degaja un suflu de mare
poezie („lume de munte şi de taină”). Absenţa motivelor inspirate
din actualitate este parţial corectată de romanul lui Ligeti, Föl a
bakra! (Sus pe capră!), unde Clujul de după 1918 este înfăţişat sub
semnul frământărilor şi al impactului cu autorităţile româneşti.
Elogios, fără rezerve este privit Sipos Domokos, prozatorul mort la
34
35
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Ibid., p. 47.
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numai 36 de ani, despre care Ion Chinezu scrie cu o nedisimulată
căldură:
„Din tot ce s-a scris în aceşti zece ani nimic nu se poate compara,
sub acest raport, cu nuvela Hazafelé (Spre casă) în care Sipos ştie să
simbolizeze cu putere şi simplitate acea răscolitoare chemare a pământului în noaptea umedă de primăvară care apropie pe soldaţii din
taberele duşmane, în acelaşi gând de întoarcere la ogoarele de acasă”36.

Carenţele dramei îl îndemnă pe autorul cărţii să remarce doar
lucrarea dramaturgică a lui Áprily Lajos Idahegyi pásztorok (Păstorii
de pe muntele Ida), în timp ce capitolul de istorie şi critică literară
e considerat mult prea fragil. O menţiune legitimă e consacrată
profesorului Kristóf G., cunoscut pentru studiile şi cercetările sale,
unele dintre ele remarcabile ca iniţiere în folclorul literar românesc, şi o elogioasă apreciere ţine să sublinieze demersurile lui
Bitay Árpád, istoricul literar care publica în 1922 o Privire generală
asupra istoriei literaturii române, lucrare bine primită de Nicolae
Iorga şi Sextil Puşcariu.
*
Într-o scrisoare adresată de Vasile Băncilă prietenului său
din Cluj (27 iunie 1929), filosoful şi profesorul aflat la acea dată la
Brăila ţine să remarce seria de articole publicată de Ion Chinezu în
revista „Societatea de mâine” şi să-i sugereze o eventuală adunare
în volum. Cum ştim acum, volumul a şi apărut în 1930 la Editura
„Societăţii de mâine”. Ecoul nu este singular. În anul următor,
Lucian Blaga îi scria autorului cărţii din Berna (31 iulie 1930), mulţumindu-i pentru volum şi observând cu atâta temei: „nu strică
însă să cunoaştem oamenii cu care trăim pe acelaşi pământ şi în
privinţa aceasta ai făcut un mare serviciu — atât ungurilor cât şi
nouă”. Lucian Blaga făcea consideraţii extrem de pertinente, neuitând să laude autorul pentru calitatea discursului critic şi pentru
informaţia ei impresionantă. În fine, Liviu Rebreanu, şi el un bun
cunoscător al literaturii maghiare (ca şi Lucian Blaga a făcut studii
36
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în anii Austro-Ungariei), notează în filele unei scrisori adresate lui
Ion Chinezu (23 noiembrie 1934):
„Ungurii noştri trebuie să fie fericiţi că au găsit un istoric, comentator şi judecător atât de documentat şi atât de corect obiectiv în
toate privinţele”37.

Rigoarea şi ţinuta cărţii, siguranţa comentariului critic şi cunoaşterea în întregul ei a literaturii maghiare au făcut o foarte
bună impresie. Din nefericire, Ion Chinezu nu a reuşit să scrie o
lucrare amplă, masivă, unde diacronia şi spiritul critic prezidate de
actualitate să producă o solidă construcţie demnă de atributele şi
de inteligenţa acestui modest şi discret cronicar al vieţii literare
româneşti şi al celei din provincia sa de origine. Căci Ion Chinezu
ne invită să credem în această solidaritate a intelectualilor, mai importantă şi mai presus de aceea a oamenilor politici sau a regizorilor din culisele istoriei...
E bine să invocăm un atare exemplu de raţiune şi de toleranţă, fiindcă el poate statua un mesaj mai de preţ decât retorica
unor diplomaţi şi avocaţi ocazionali ai timpului.
(În labirintul lecturii, Cluj-Napoca, Editura
Dacia, 1999, p. 48–74)

37

p. 170.

V. Fanache, „Gândul românesc” şi epoca sa literară, p. 117–118, p. 121,

NICOLAE DRĂGANU

(18 februarie 1884 – 18 decembrie 1939)

D. POPOVICI

NICOLAE DRĂGANU

Moartea prematură a profesorului Nicolae Drăganu a tăiat
brusc una dintre cele mai devotate şi mai rodnice activităţi ştiinţifice din România. Ales de curând membru activ al Academiei
Române, el dispare înainte de a fi putut pronunţa cuvântarea sa de
recepţie; ales preşedinte al Societăţii Române de Lingvistică, el
dispare fără să fi putut participa la vreuna din şedinţele ei; şi,
după ce timp de treizeci şi cinci de ani, el îşi încordează puterea de
muncă pentru lămurirea unei probleme de specialitate, sintaxa
limbii române, moartea îl răpeşte în clipa când ajunsese la cea din
urmă revizuire a manuscrisului lucrării. Ai fi ispitit să crezi că o
fatalitate cruntă a urmărit pas de pas pe omul acesta bun şi drept,
care a cules toate bucuriile sale din lumea spiritului.
Împrejurările au făcut din Drăganu un student şi un doctor
al Universităţii din Budapesta. Teza lui de doctorat, publicată la
Bistriţa în 1906, dezvoltă un capitol de filologie (A román szóösszetétel/Compunerea cuvintelor în română) în care enunţarea principiilor,
întemeiate în primul rând pe Wundt şi pe Darmesteter, era urmată
de aplicarea lor în materialul limbii române. Studiul cuvintelor
compuse îi da însă prilejul să facă unele incursiuni şi în domeniul
stilisticii, fapt care anunţă una din trăsăturile ce aveau să caracterizeze într-o largă măsură activitatea lui filologică de mai târziu.
Drăganu a înţeles, este drept, să întreprindă unele dintre cele mai
aride operaţiuni de specialitate, cum sunt studiul şi editarea de
texte vechi. În mod general se crede că pentru realizarea unei asemenea operaţiuni este de ajuns să fie cineva un spirit meticulos.

558

MUZEUL LIMBII ROMÂNE ŞI MUZEIŞTII

Afirmaţia subliniază una din însuşirile fără de care un cercetător
nu se poate mişca în aceste domenii, după cum nu se poate mişca,
cu siguranţa ce aduce după sine încrederea, în niciun alt domeniu
ştiinţific. Stabilirea unei juste lecturi necesită însă adeseori foarte
multă imaginaţie, iar interpretarea unui text, care nu este cu putinţă fără refacerea atmosferei spirituale în care el a luat naştere, necesită totdeauna o cunoaştere adâncă a epocii date. Teama de a nu
sacrifica prea mult imaginaţiei a făcut pe Drăganu să se înarmeze
cu cel mai sever control documentar. Şi pentru că discuţii mai
vechi au subliniat în opera lui latura de construcţie imaginativă,
iar articole recente s-au mulţumit să reliefeze excesul documentării, este cazul să se pună în lumină acum năzuinţa lui permanentă de a corecta datele imaginaţiei prin informaţia erudită. El însuşi
mărturiseşte undeva:
„În filologie, poate nicăieri nu este mai uşor de greşit ca la explicarea numelor proprii, unde adeseori, pentru a da etimologia unui
nume, sunt posibile mai multe apropieri, iar jocul fanteziei este destul
de la largul său”.

Factura lui sufletească l-a făcut totuşi să cultive cu preferinţă
acele capitole de filologie care deschideau perspective mai largi.
Primul său studiu de sintaxă, Asperităţi sintactice, publicat în revista „Transilvania” din 1910, aducea şi o accentuată preocupare
pentru problemele de ordin stilistic. Aceste probleme aveau să-i
reţină atenţia din ce în ce mai mult şi astfel el ajunge ca, în şedinţele seminarului său de sintaxă din 1938‒1939, să analizeze din
punct de vedere stilistic două opere din literatura românească populară (Varlaam şi Ioasaf şi Alexandria) şi o operă din literatura cultă
(Ţiganiada). Dar, dacă pentru Drăganu sintaxa se articula puternic
pe stilistică, studiile de onomastică şi de toponimie, pentru care a
arătat o preferinţă accentuată, se încheiau totdeauna în concluziuni
de ordin istoric. Acesta este cazul cu lucrările intitulate Toponimie
şi istorie (1924 şi 1928) şi mai cu seamă cu opera sa de mari proporţii Românii în veacurile IX–XIV pe baza toponimiei şi a onomasticei,
publicată de Academia Română în 1933.
Şi tot din punct de vedere filologic sunt guvernate şi cercetările sale de literatură românească, îndeosebi cele închinate epocii
vechi a acestei literaturi. De altfel, în ordinea aceasta, ca şi în ceea ce
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priveşte capitolul referitor la filologie, suntem departe de a avea o
imagine clară a întregii sale activităţi. Studiile publicate în diferite
reviste, îndeosebi în „Dacoromania” şi în „Anuarul Institutului de
Istorie Naţională”, cum şi schiţa închinată vechii literaturi române
din Ardeal (Histoire de la littérature roumaine de Transylvanie dès origines à la fin du XVIII-e siècle), apărută în volumul colectiv La
Transylvanie (Bucureşti, 1938), reprezintă numai note izolate din cursurile de veche literatură românească ţinute la Facultatea de Litere
din Cluj, cursuri ce se remarcau nu numai prin bogăţia informaţiei
istorice, ci şi prin perspectivele originale ce se creau în mod firesc în
urma unei examinări filologice riguroase a vechilor monumente ale
literaturii noastre. Spre a-şi da cineva seama de importanţa pe care
aceste cursuri o prezintă pentru istoriografia noastră literară, este de
ajuns să citească paginile pe care el le închină, în broşura franceză
amintită, cercetării primelor texte manuscrise române.
După cum în filologie Drăganu era un neîntrecut cunoscător
al raporturilor româno-ungare, tot aşa în istoria literaturii române
competenţa lui se afirma în mod categoric când era vorba de raporturile literare calvino-române. Dar curiozitatea lui nu se limitează în mod exclusiv la cercetarea acestor raporturi. Seria lucrărilor
de această natură o deschide cu studiul Două manuscripte vechi:
codicele Todorescu şi codicele Marţian, publicat de Academia Română
în 1914, şi o continuă cu un număr bogat de articole, unele de
proporţia unor monografii dezvoltate: Cea mai veche carte rákócziană,
1922; Un fragment din cel mai vechi molitvenic românesc, 1922;
Manuscrisul Liceului „G. Coşbuc” din Năsăud şi săsismele celor mai vechi
manuscrise româneşti, 1922; Catechisme luterane, 1922; Pagini de literatură veche, 1923; Codicele pribeagului Gheorghe Ştefan, voievodul
Moldovei, 1924; Mihail Halici, 1926; Versuri vechi, 1928; Un manuscris
calvino-român din veacul al XVII-lea, 1936. Lista stabilită aici nu înregistrează întreaga activitate desfăşurată de Drăganu în domeniul
literaturii române vechi. Cadrul restrâns al acestui articol ne împiedică să notăm unele studii sau notiţe izolate, după cum ne împiedică să menţionăm şi recenziile sale bogate. Pentru că Drăganu nu a
scris niciodată mânat numai de dorul de a scrie: oricât de restrânse
ar fi limitele unei notiţe sau recenzii, cititorul va găsi totdeauna între
ele o informaţie precisă sau o sugestie preţioasă.
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Preocupările sale în legătură cu literatura română modernă
sunt cu mult mai restrânse. Afară de un articol despre Hasdeu, scris
cu prilejul morţii marelui învăţat şi publicat în revista budapestană
„Nyelvtudomány”, I (1907), se impune să se remarce notiţa despre
Veronica Micle, apărută în „Luceafărul” din 1910, aceea despre
Vasile Ranta-Buticescu, apărută în „Dacoromania”, II, precum şi
câteva articole despre Coşbuc, care aveau să ducă în cele din urmă
la studiul Gheorghe Coşbuc la liceul din Năsăud şi raporturile lui cu
grănicerii, Bistriţa, 1927. Poetul grănicerilor este urmărit aici în primele sale manifestări poetice, acelea care datează din timpul studiilor secundare şi din epoca de colaborare la „Tribuna”, dar numeroase incursiuni în opera de mai târziu organizează adeseori această
operă în jurul anumitor teme sau anumitor probleme. Ochiul cercetătorului este reţinut în mod particular de prinderea relaţiunilor
dintre poezia lui Coşbuc cu literaturile clasice sau cu cea germană,
dar nu exclude nici raportarea la literatura română, cultă sau poporană. Prin bogăţia şi temeinicia informaţiei, studiul lui Drăganu
alcătuieşte, alături de câteva articole ale lui Bogdan-Duică, tot ce s-a
scris mai de seamă în legătură cu poezia lui Coşbuc.
Cu această bogăţie de informaţie s-a fericit în primul rând d.
Octav Minar, de a cărui competenţă literară n-a scăpat niciunul
dintre reprezentanţii de căpetenie ai scrisului românesc din trecut.
Pe Coşbuc l-a editat parţial şi l-a comentat integral. Ar fi o poveste
prea complicată să se arate cum l-a editat; o idee relativă şi-ar
putea face cineva comparând textele editate de d-sa cu cele publicate de Drăganu în colecţia „Astra”, în 1929. Comentariul se
desfăşura însă după un procedeu sui-generis: încorporând notele
lui Drăganu în textul lui Drăganu, d-sa izbuteşte să ne dea ceva
nou şi original şi, deci, să se dispenseze de a arăta în ce măsură
este tributar. Va fi surâs, de bună seamă, învăţatul şi corectul profesor de la Cluj, care urmărea studiile de istorie literară română,
chiar când forma rudimentară a acestora le aşeza sub pragul spiritual al gândirii articulate. Va fi surâs cu atât mai satisfăcut cu cât,
fără să vrea, d. Minar izbutea să fie original: încurcând şi raportând greşit notele, d-sa ne făcea să ştim că, după ce Coşbuc studiase dialectica şi retorica la şcoala trivială din Telciu, îşi trecuse
examenul de maturitate în 1884 şi numai după aceea se înscrisese
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la liceul din Năsăud. Faptul acesta îşi pierde însă savoarea sa particulară în faţa unei alte afirmaţii, pe care o desprind de pe pagina
XIX a introducerii la colecţia de poezii Vatra: „nunta descrisă de
Coşbuc e plină de armonie şi plasticitate rustică: „Şapte zile-abia
trecea / Mare nuntă se făcea”.
Şi d-sa continuă în felul acesta, reproducând întreg pasajul în
care este descrisă nunta în poema Înşiră-te mărgărite a lui Vasile
Alecsandri, pe care, cu cea mai desăvârşită linişte sufletească, o
atribuie lui Coşbuc. Răspunderea faptului revine lui Drăganu care,
la pagina 58 a studiului său, după ce reprodusese versurile în care
se descria nunta în poema Pepelea din cenuşă a lui Coşbuc, continua
astfel: „o nuntă de aceasta minunată cunoştea Coşbuc din Înşiră-te
mărgărite” şi urma, reproducând tot pasajul pe care-l reproduce şi
d. Minar, fără să aibă prudenţa să noteze, pentru uzul Delfinului,
că fragmentul aparţinea lui Alecsandri şi că el fusese reprodus
acolo cu rostul să arate care este izvorul lui Coşbuc. Dacă Drăganu
îşi va fi închipuit că Alecsandri este îndeajuns de cunoscut ca să nu
mai fie amintit, d. Minar şi-a impus impresionantul sacrificiu să ne
convingă pe toţi că lucrurile stau cu totul altfel.
Mărturisesc că încerc un penibil sentiment de jenă, referindu-mă la faptul acesta în împrejurarea dureroasă ce a determinat
scrierea articolului de faţă. Este însă pentru mine o datorie de conştiinţă faţă de prietenul dispărut. Cazul acesta trist, pe care l-am
desprins de la periferia vieţii culturale, ne face să ne punem într-adevăr întrebarea: care va fi soarta operelor sale rămase în manuscris? Dacă o operă tipărită, unde controlul imediat era posibil, a putut stârni rapacitatea specialistului, ce se va întâmpla cu lucrările
sale netipărite, lucrări care au fost cursuri universitare şi ale căror
idei au fost, în felul acesta, expuse, discutate, examinate? În discuţiile pe care le-am avut împreună, el se arăta adeseori preocupat de
soarta lor. Avea pus la punct un manuscris voluminos, de peste 700
de pagini, în care dezbătea diferitele definiţii date sintaxei şi concentra o vastă bibliografie închinată acestei probleme, atât în româneşte, cât şi în alte limbi. Refuza însă să-l tipărească, deoarece îl destinase să servească drept introducere la tratatul său de sintaxă română, rămas şi acesta printre manuscrise. Un capitol din această sintaxă, complementul, fusese dezvoltat aparte şi se păstrează într-un
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manuscris separat. Când l-am văzut pentru ultima dată, cu două
zile înainte de moartea sa, mi-a spus că manuscrisul acesta urma să
fie depus la Academie şi că probabil în toamnă avea să apară. Îi
rămânea însă de făcut o uşoară modificare în capitolul referitor la
dezvoltarea acuzativului cu prepoziţia pe, trebuia apoi să adaoge
câteva exemple din limba actuală şi să dea o redactare definitivă
concluziilor, pe care le avea numai schiţate. Şi numai după ce va fi
tipărit studiul despre complement şi tratatul de sintaxă, avea de
gând să treacă la publicarea cursului de istorie literară, în care
urmărea literatura română în veacurile XVI, XVII şi o mare parte
din veacul al XVIII-lea. Aceasta nu era totul, însă. Cartea lui,
Românii în veacurile IX–XIV, a stârnit reacţiuni violente din partea
ungurilor. Drăganu urmărea cu pasiune toate manifestările acestea,
examina raţionamente, compulsa texte, cerceta etimologii şi izbutise
astfel să strângă un material mai bogat decât acela pe care-l
concentrase în cartea amintită. Intenţia lui era ca tot materialul
acesta să fie organizat, cu vremea, într-un răspuns masiv.
Nu trebuie să se creadă însă că hotărârea aceasta izvora la el
din considerente de ordin naţional. Fără îndoială, era un bun şi
întreg român. Când a fost invitat de profesorii săi unguri să ceară
abilitarea ca docent de limba şi literatura română la Universitatea
din Cluj, s-a gândit mult şi a amânat mult. Avea înaintea lui două
cazuri elocvente: Silaşi, care avusese de îndurat atâtea suferinţe din
pricina atitudinii sale româneşti, şi Moldován Gergely, pe care-l
repudia întreaga conştiinţă românească din pricina maghiarofiliei
sale. Şi este probabil că amânarea s-ar fi soluţionat cu renunţarea
definitivă, dacă n-ar fi venit la timp sfatul d-lui Sextil Puşcariu. De
altfel, se pare că unii dintre profesorii unguri erau ei înşişi convinşi
de necesitatea de a aduce un profesor care să facă ştiinţă, nu politică.
Acestea erau asigurările pe care i le dau A. Kuncz, inspectorul
general al învăţământului din Cluj, şi fostul său profesor, lingvistul
Zoltán Gombocz. Şi se pare că aceste asigurări nu erau vorbe goale.
Printre lucrările pe care Drăganu le-a depus în vederea concursului
figura şi Istoria şcoalelor năsăudene, pe care o tipărise în colaborare cu
Virgil Şotropa în 1913. Din pricină că în această lucrare inserase un
document inoportun, care punea în lumină intenţia de maghiarizare
a unor şcoli româneşti, Drăganu fusese pus sub anchetă de autorităţile maghiare. Cu toate acestea, cererea lui de abilitare a fost admisă
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şi, pe baza activităţii sale ştiinţifice, candidatul a fost scutit de colocviu. Mai mult însă: la lecţia publică, Drăganu nu s-a sfiit să citeze şi
pe protopopul român al Clujului, E. Dăianu, pe care atât juriul examinator, cât şi publicul din sală îl ştiau pus la închisoare din pricina
sentimentelor sale româneşti. Faptul acesta ar fi fost îndrăzneţ sub
dominaţia maghiară în timp de pace, dar în mai 1917, când are loc
lecţia publică, el era de natură să primejduiască mai mult decât o
docenţă universitară. Convingerile acestea, afirmate în împrejurări
delicate, ni-l arată pe Drăganu aşa cum noi, care l-am cunoscut mai
târziu, ne-am deprins cu toţii să-l vedem: de o intransigenţă care
înţelege să ia asupra sa toate riscurile.
Iubirea de ţară nu i-a orbit însă niciodată dreapta lui judecată. Mai presus de orice, el a avut cultul adevărului. Faptul acesta
a făcut să fie combătut cu o fanatică înverşunare de anumiţi învăţaţi unguri şi tot el a făcut să fie combătut fără cruţare de anumiţi
români. Către aceşti fanatici se adresa el în cuvintele introductive
la studiul său Toponimie şi istorie:
„Deoarece am găsit că o seamă din aceste nume ne-au venit din
ungureşte, comunicarea cu titlul menţionat n-a avut norocul să fie pe
placul unora dintre cei ce se ocupă cu trecutul mai vechi al acestei
părţi a românismului şi care uită că adevărul ştiinţific nu poate fi niciodată rodul patriotismului rău înţeles, ci rezultă în mod firesc din
cercetări obiective”.

Această corectitudine sufletească desăvârşită avea să facă
dintr-însul un profesor model, un decan model şi un om a cărui
prietenie sinceră inspiră un puternic sentiment de siguranţă.
L-am cunoscut în 1935. Venisem de puţin timp din străinătate şi aveam de gând să mă întorc din nou acolo, când moartea
neaşteptată a lui Bogdan-Duică determină pe profesorii mei de la
Bucureşti să mă sfătuiască să rămân până la soluţionarea succesiunii sale universitare. Călătorisem toată noaptea, ca să pot prinde
ultima zi de înscriere pentru concursul de agregaţie ce urma să se
ţină la Facultatea de Litere din Cluj. Drăganu, care era pe vremea
aceea decan, m-a întâmpinat cu multă bunăvoinţă, s-a interesat de
studiile pe care le făcusem şi de lucrările pe care le aveam în stare
de proiect. Discuţia a durat mai mult de o oră şi la sfârşit, după ce
mă asigurase că interesul Universităţii era să facă alegerea cea mai
bună dintr-un număr cât mai mare de candidaţi, îmi atrage atenţia
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că este nevoit să respingă cererea mea de înscriere, deoarece nu
respecta formele legale. Într-adevăr, eterna mea ignoranţă în materie de legi şi regulamente mă făcea să nu ştiu că în asemenea împrejurări era necesar un memoriu de titluri şi lucrări tipărit. Memoriul depus de mine păcătuia de două ori faţă de prescripţiile
legale: era manuscris şi era un singur exemplar. Lucrurile acestea
se petreceau în cea din urmă zi de înscriere şi, pentru că voiam
totuşi să încerc tipărirea unui memoriu rezumativ, a trebuit să stabilim în prealabil dacă ultimul termen până la care putea fi depus
era ora 1, când se închideau birourile, sau ora 7 seara, când luau
sfârşit cursurile. S-ar părea un fapt lipsit de importanţă, dar el este
profund caracteristic pentru felul cum Drăganu înţelegea să vegheze la aplicarea nemiloasă a legilor. Spiritul acesta de dreptate
asigura o bază puternică prieteniei sale. În cei trei ani cât mi-a fost
dat să lucrez alături de dânsul, servind laolaltă discipline foarte
înrudite, legăturile dintre noi au devenit din ce în ce mai strânse.
Când venea la biblioteca Seminariilor de Literatură, se abătea de
obicei şi pe la mine. Deschidea discret uşa şi întreba încet dacă nu
mă deranjează. Mă asigura totdeauna că are să-mi spună ceva de
seamă, dar că nu mă reţine decât un minut sau două. Era ştiut însă
că acea dimineaţă sau acea după amiază era a lui Drăganu. El lucra
de obicei acasă şi, în afară de obligaţiile sale administrative, nu
ieşea decât când bucuria unei mari descoperiri nu-l mai ierta să
rămână în spaţiul îngust al camerei sale de lucru. Tăcut din fire,
din astfel de împrejurări devenea de o locvacitate rară: argumente,
contraargumente, exemple, mintea lui reţinea totul şi el reproducea cu o admirabilă preciziune. În felul acesta, aş putea spune că
studiul care îl preocupa în mod exclusiv în timpul din urmă, acela
despre complement, l-am trăit, alături de el, paragraf de paragraf.
Şi pe acest îndrăgostit al ideilor moartea l-a secerat fără milă,
neiertându-i nici cea mai nevinovată bucurie, aceea de a vedea că
roadele muncii sale spirituale vor putea fi valorificate şi vor fructifica. Cine şi când va fi în stare să ridice condeiul lui, căzut aşa de
timpuriu?
(„Gând românesc”, VIII, 1940, nr. 1–4, p. 3–9)

SEXTIL PUŞCARIU

NICOLAE DRĂGANU

Se împlinesc în zilele acestea1 douăzeci de ani de când o
mână de profesori ai Universităţii noastre ne adunam întâia oară
ca să discutăm filologie. Din aceste întâlniri s-au născut şedinţele
de marţi ale Muzeului Limbii Române, în care un Vasile Bogrea ne
deprinsese cu scăpărările spiritului său de o neobişnuită vioiciune,
un Constantin Diculescu ne purta prin vremurile întunecate ale
invaziilor barbare şi un Gustav Kisch căuta să desluşească înţelesurile ascunse din numirile de localităţi ardelene. Unul după altul
au plecat dintre noi câteştrei, iar acum, tocmai când ne pregăteam
să prăznuim două decenii de la întemeierea Muzeului, s-a năruit
unul din cei mai puternici stâlpi ai lui, Nicolae Drăganu.
Apropiindu-ne cu sfială de cartea mare unde însemnăm pe
semenii noştri, mâna ne tremură când dăm să întoarcem fila pe
care a scris numele celui ce ne-a părăsit tocmai pe când avea pe
şantier câteva lucrări de proporţii impunătoare.
Pentru noi, cei ce l-am cunoscut de aproape, figura lui
Nicolae Drăganu nu se desprinde numai din opera-i masivă şi
plină de erudiţie, cu stilul ei impersonal prin dorinţa de a păstra o
cât mai severă obiectivitate. El ne vorbea nouă prin ochii lui blânzi,
prin privirea-i de o nespusă bunătate si prin glasul lui, în ale cărui
mlădieri se reflecta un suflet nobil şi capabil de mari elanuri.
Fie-mi deci îngăduit ca în această comemorare făcută în faţa
celor ce i-au fost aproape să ţes, printre aprecieri despre opera
1

Necrolog rostit la Muzeul Limbii Române în şedinţa din 9 ianuarie 1940.
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care-i va păstra numele pentru urmaşi, amintiri despre omul de o
atât de mare distincţie sufletească, pe care contemporanii l-au preţuit atât de mult.
Răsfoind colecţia de scrisori de la el, pe care o păstrez, găsesc
mai întâi o carte poştală din 15 februarie 1907. Cum la Cernăuţi
Seminarul de limbă română, pe care-l conduceam, căuta să se ţină la
curent cu tot ce se publica în domeniul filologiei române, îi cerusem
teza lui de doctorat despre Derivarea cu prefixe în limba română, scrisă
în ungureşte2 şi greu de găsit în librării. În cartea poştală în care-mi
anunţa trimiterea ei, mă întreba dacă n-ar fi bine s-o publice şi româneşte sau, în graiul său colorat cu expresii regional ardeleneşti:
„plăti-mi-s-ar să public modestul meu studiu în româneşte?”.
Aşa au început raporturile între noi, acum treizeci şi trei de
ani.
A doua scrisoare e din 1910. Îmi scrie că a găsit la bibliofilul
năsăudean Marţian un manuscris deosebit de interesant. L-am îndemnat să-l studieze şi să-l publice la Academia Română, unde a
apărut la 19143. Cu acest studiu tânărul profesor de la liceul din
Năsăud păşea întâia oară pe un drum pe care avea să-l urmeze în
tot cursul vieţii sale, şi după ce, în ultimul sfert de veac, preocupările de ordin linguistic au îndepărtat tot mai mult pe învăţaţi de la
munca răbdurie a editării de texte vechi. Nicolae Drăganu, un îndrăgostit al scrisului bătrânesc, şi-a păstrat nescăzut interesul pentru munca conştiincioasă de filolog, mulţumit să îmbogăţească listele de forme vechi şi de cuvinte ieşite din uz şi să desluşească după grai, ortografie sau filigranele hârtiei, regiunea şi vremea când
s-au scris fragmentele dc manuscrise ce-i cădeau în mâni. Interesul
istoricului literar, care căuta izvoarele şi urmărea copiile şi traducerile până la original, îl purta prin bibliotecile noastre provinciale
bogate încă în surprize. Adesea venea, mai târziu, la şedinţele
Muzeului Limbii Române, aşteptând ca pe ace să-i vină rândul şi
să scoată din ghiozdanul doldora filele îngălbenite ale unui text cu
rotacism sau cu păstrarea celei mai vechi redacţii a unei predici
sau scrieri populare. Lista cărţilor vechi studiate sau menţionate de
2
3

1914.

A román szóösszetétel, Beszterce (Bistriţa), 1906.
Două manuscripte vechi: Codicele Todorescu şi Codicele Marţian, Bucureşti,
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el e mare4, iar cercetările întinse pe care le-a făcut în legătură cu ele
sunt de cel mai mare interes filologic şi istoric literar. Amintesc numai studiul despre Mihail Halici şi mişcarea calvină, publicat în
vol. IV al „Dacoromaniei” (p. 76–168) şi acum, în urmă, lucrarea
lui de sinteză: Histoire de la littérature roumaine de Transylvanie dès
origines à la fin du XVIII-e siècle, din volumul La Transylvanie
(p. 599–665), Bucureşti, 1938.
Tot din 1910 e o scrisoare a lui, în care îmi comunica, pentru
Dicţionarul Academiei, o listă de cuvinte regionale din satul lui
natal, Zagra. Între acestea pentru un cuvânt, deosebit de interesant,
are şi o explicaţie ingenioasă. I-am confirmat prin forme din alte
limbi romanice etimologia, pe care a şi publicat-o în nr. 1 al
„Transilvaniei” din 1910. De aci înainte avea să urmeze o serie lungă de etimologii, publicate mai ales după război, în „Dacoromania”,
între care unele sunt adevărate descoperiri. Amintesc numai câteva,
de origine latină, precum e acel sătul cince din Banat, cu sensul originar de „sătul ca o ploşniţă umflată de sânge”, în care s-a păstrat
lat. cimex, -icem „ploşniţă) (DR, I); termenul batjocoritor genate
pentru „picioare”, care e un derivat latin vulgar *genuata, din genu
„genunche” (DR, III); salutul zotecuşte din regiunile apusene, în care
se conservă deus te constet „Dumnezeu să te trăiască” (DR, I); cinioară
a versurilor populare, care redă pe cenae hora (DR, III); mărin al descântecelor băbeşti, în care se continuă malignus latin (DR, IV) ş.a.
Aceste etimologii ingenioase nu sunt roadele unei căutări
răbdurii, ci ele sunt izbucniri ale unei intuiţii înnăscute, care se găseşte dincolo de metoda riguroasă urmată în cercetările sale filologice şi dovedesc, mai mult decât oricare alte lucrări ale sale, că
Drăganu era un ager observator şi avea, când te aşteptai mai puţin,
Amintim pe cele publicate în AIIN: Cea mai veche carte rákóczyană tipărită
la Alba Iulia, vol. I (1921–1922); Codicele pribeagului Gheorghe Ştefan, voievodul
Moldovei, vol. III (1924–1925); Un „Tatăl Nostru” unguresc scris cu litere chirilice, vol.
III (1924–1925); Un nou exemplar din „Mântuirea păcătoşilor”, vol. IV (1926–1927);
Un Evangheliar românesc la 1552?, vol. V (1928–1930). În DR a publicat: Catehisme
luterane, vol. III (1921–1922); Pagini de literatură veche, vol. III (1922–1923);
Manuscrisul Liceului grăniceresc „G. Coşbuc” din Năsăud şi săsismele celor mai vechi
manuscrise româneşti, vol. III (1922–1923); Despre ce Psaltire şi Liturghie vorbeşte
Pavel Tordaşi la 1570?, vol. IV (1924–1926); Versuri vechi, vol. V (1927–1928); Un
manuscris de apocrif religios ardelean din sec. al XV-lea?, vol. IX (1936–1938).
4
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acele ingenioase asociaţii de idei, care îl ajutau să descopere zalele
pierdute din lanţul ce leagă sensurile unui cuvânt în evoluţia lui
de veacuri. Etimologia mult discutatului lepăda e, în privinţa aceasta, mai ales, revelatoare (DR, VI, 295–297).
Ca toţi oamenii care făceau ştiinţă în Ardeal, şi N. Drăganu
găsi în revista „Asociaţiei” organul în care-şi putea publica lucrările.
Tot în anul 1910 începe să publice în „Transilvania” voluminosul
său studiu Asperităţi sintactice. Apăruse de curând lucrarea de etnopsihologie a lui W. Wundt. Ceea ce spunea la 1904 marele psiholog
de la Leipzig despre limbă a produs o revizuire în concepţiile lingviştilor şi a impresionat în mare măsura pe tânărul învăţat de la
Năsăud, care s-a apucat să studieze aşa numitele greşeli împotriva
construcţiei gramaticale admisă în general ca normă. Unele din
concepţiile sale de la 1910 şi le-a modificat cu timpul, căci de treizeci
de ani încoace problemele de natură sintactică şi stilistică au preocupat în foarte mare măsură pe lingvişti şi au deschis perspective cu
totul nouă. Dar cel ce reciteşte lucrarea lui Drăganu din tinereţe
descoperă la acest lingvist cu o temeinică cultură clasică toate calităţile lui de fin analist al gândirii exprimate prin fraze, aplecarea lui
firească spre sintaxă, cea mai subtilă şi mai neglijată ramură a gramaticei române. Cu conştiinciozitatea care-l caracteriza, el urmărea
toate studiile — adesea chinuitor de abstracte — ce s-au scris în
străinătate despre sintaxă, dând regulat dări de seamă şi recenzii
substanţiale în „Dacoromania”. În septemvrie 1929 îmi scria din
Sângeorz — staţiunea balneară unde căuta vindecare pentru corpul
său extenuat de muncă prea intensivă — că are în manuscris o expunere completă de 700 de pagini asupra chestiunii Ce e sintaxa? —
Was ist Syntax? a învăţaţilor germani — cu o foarte bogată bibliografie străină şi cu bibliografia românească completă. Scrupulozitatea de a urmări totul şi de a da o bibliografie completă era una din
caracteristicile acestui neobosit şi conştiincios cercetător. Societatea
Lingvistică din Bucureşti, care dispune de fondurile necesare şi al
cărei prim preşedinte a fost Drăganu, va trebui să-şi facă un titlu de
glorie din tipărirea tratatului de sintaxă la care colegul nostru lucra
cu atâta nobilă pasiune de treizeci de ani.
În vara anului 1913, plecând din Bucovina să petrec vacanţele în Ardeal, mi-am făcut drum pe la Cârlibaba şi Rodna, ca să
cunosc personal pe harnicul şi dotatul profesor năsăudean. Am
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întâlnit un tânăr deosebit de simpatic şi modest ca o fată mare. Dar
în sufletul lui nu pâlpâia numai focul sacru al omului de ştiinţă, ci
şi ambiţia de a ieşi din cercul strâmt în care se găsea şi de a ajunge
în mediul prielnic al unei universităţi şi al bibliotecilor. Acest mediu, spre care se simţea atât de puternic atras, îl putea găsi la Cluj,
cerând abilitarea ca docent la universitate. Profesorii săi îl îndemnau la acest pas, pe care se sfia totuşi să-l facă, căci la Universităţile
din Ungaria catedrele nu se dădeau numai după lucrările ştiinţifice, ci mai ales după merite patriotice şi ele erau — pentru un
cetăţean nemaghiar — de obicei recompensa trădării de neam.
„Mie nu mi-e teamă că vor putea face din mine român rău”, îmi
spunea, cerându-mi sfatul ce trebuie să facă, „dar n-aş vrea să
poată crede despre mine conaţionalii mei că am păşit pe calea unui
Moldován Gergely sau Siegescu şi Alexici”.
Sfatul meu a fost să ceară abilitarea. Ştiam din proprie experienţă, ca docent la Universitatea din Viena şi mai târziu ca profesor la cea din Cernăuţi, ce mult bine poate face un profesor la o
universitate străină studenţilor români.
Faptul că anul 1918 l-a găsit ca docent la Universitatea din
Cluj a fost hotărâtor pentru întreaga sa carieră următoare, căci i-a
asigurat rolul precumpănitor pe care l-a avut la luarea, în anul
1919, a Universităţii din Cluj, în stăpânire românească.
Tactul înnăscut, cinstea exemplară, un realism sănătos, talentul de bun gospodar şi mai ales simţul de răspundere — care
aveau să facă din el mai târziu un atât de bun decan, rector şi chiar
un preţuit primar al Clujului — au împlinit minunea, ca profesorul
scos dintr-un orăşel de provincie şi neumblat prin lumea mare să
crească dintr-o dată atât de mult, încât să-şi împlinească întreaga
misiunea delicată de conducător provizoriu al Universităţii clujene. Când se va scrie odată istoria zilelor mari prin care a trecut
Ardealul în 1918 şi 1919, se va vedea că temeliile Daciei Superioare
au fost puse pentru românism în mare parte de aceşti ostaşi „concentraţi pe zonă” şi puşi la grele posturi de răspundere.
Între colegii săi de la universitate, la Muzeul Limbii Române,
Drăganu ajunge în sfârşit în mediul prielnic râvnit atâta timp. Aici
face cunoştinţă cu cărţi care-i rămăseseră necunoscute, cu metode
nouă de cercetare, cu probleme de alt ordin şi cu acel spirit de frăţească colaborare, care ne dădea tuturor impulsuri mereu împros-
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pătate. Cei ce ne întâlneam la Muzeu — unde Drăganu intră de la
început şi între colaboratorii la Dicţionarul Academiei — ne completam unul pe altul. „Ştiu că pentru mine, căruia nu i-a fost dat să
se perfecţioneze în străinătate”, îmi mărturisea într-o scrisoare din
februarie 1924, cu acea sinceritate care-i făcea atâta cinste, „Muzeul
a fost o adevărată şcoală”. În egală măsură, ca el de la noi, am profitat însă şi ceilalţi membri ai Muzeului, de la Drăganu, specialistul
în sintaxă şi în legăturile între filologia română şi cea maghiară.
Am profitat unul de la altul prin criticile reciproce, acerbe uneori,
spirituale de cele mai multe ori, niciodată însă amărâte, căci spiritul de critică nu izvora niciodată din plăcerea de a distruge, ci
din dorinţa de a completa, iar bucuria pentru descoperirea altuia
era totdeauna mai mare decât ispita de a persista într-o eroare.
În această atmosferă s-a putut dezvolta acea adevărată emulaţie între noi, care a produs volumele „Dacoromaniei” şi cele publicate de cei mai mulţi dintre noi la Academia Română. N. Drăganu,
care de pe vremea când era încă profesor la liceul din Năsăud,
ţinuse o remarcată conferinţă despre Limbă şi istorie (publicată în
„Transilvania” din 1909) şi care în „Anuarul Institutului de Istorie
Naţională din Cluj” publicase în 1923 un studiu Toponimie şi istorie,
se simţea din ce în ce mai mult atras spre studiile de toponimie,
care se bucura la Muzeu şi de favoarea altor specialişti, ca
G. D. Serra, G. Kisch şi Şt. Paşca. Dintr-o recenzie, pe care voia s-o
scrie despre o lucrare a unui învăţat ungur, crescu acel monumental studiu Românii în veacurile IX‒XIV în baza toponimiei şi a onomasticei, care a produs o literatură întreagă de studii şi pamflete
din partea celor de la Budapesta, pentru că Drăganu dovedeşte în
el, în afară de orice îndoială, prioritatea românilor faţă de unguri
în Ardeal şi arată urmele de colonii române nu numai în Carpaţii
nordici, ci şi în Pannonia şi alte regiuni ungureşti.
Descoperirile lui în direcţia aceasta sunt uneori senzaţionale.
Venea cu ele la Muzeu — mai ales înainte de a-l copleşi însărcinările administrative din anii din urmă — cu ghiozdanul plin de
notiţe. Comunicările lui erau întotdeauna întemeiate pe un material documentar bogat, pentru strângerea căruia avea o adevărată pasiune. Simţea o voluptate să-şi claseze argumentele după
puterea lor probatorie. Aşezându-se lângă soba din sala de şedinţe, îşi scotea ochelarii şi citea fişă după fişă, lăsând să treacă pe di-

MUZEIŞTII

571

naintea ochilor noştri exemplele prin care-şi întemeia o argumentaţie, chiar când nu mai era nevoie de ea. Dar citind totul, el retrăia
plăcerea descoperirilor sale.
Câteodată întreruperile noastre îl scoteau pentru moment
din cumpăt. Neavând promptitudinea replicei, el venea abia în
săptămâna viitoare cu argumentări nouă şi mai ample. Căci grănicerul năsăudean, atât de blând la aparenţă, era plin de temperament războinic atunci când critica părerile prea hazardate ale
altora şi mai ales când şi le apăra pe ale sale. În asemenea împrejurări, faţa i se îmbujora, vocea începea să treacă în registrele înalte
şi mâna care ţinea fişa tremura uşor. O dată, pentru apărarea priorităţii unei idei scumpe lui, a fost gata să părăsească Muzeul.
Dar s-a întors repede între noi şi a continuat să dea comunicărilor şi criticilor nota sa personală şi să ia din toată inima parte la
agapele vesele pe care le aranjam de câte ori apărea un nou volum
din „Dacoromania”.
Din 4 decembrie 1939 e ultima scrisoare ce o am de la el. Îmi
arăta că nu poate veni la Muzeu fiindcă îl supără un picior atât de
mult, încât abia-şi poate ţine cursurile. Ţinerea regulată a acestor
cursuri era pentru el o datorie atât de sacră, încât nu le-a întrerupt
anul trecut, nici măcar ca să ia parte la ultimele şedinţe ale
Academiei Române, care-l alesese membru activ al ei.
La 6 decembrie, la Sfântul Nicolae, n-a putut primi întâia oară
în casa-i ospitalieră pe cei ce voiam să-l felicităm de ziua numelui.
Trebuise să intre în clinică, de unde ne trimitea, la 12 decembrie, o
veselă scrisoare în versuri, la serata de despărţire de colegul Serra.
Cu o săptămână mai târziu se stingea atât de neaşteptat,
încât vestea încetării lui din viaţă ne-a zguduit chiar şi în zilele pe
care le trăim, când ne-am deprins ca moartea să găsească cele mai
bizare forme ale vecinicului ei seceriş. N-avem dreptul să ne întrebăm de ce a trebuit să plece atât de timpuriu şi tocmai în plenitudinea rodnicei sale activităţi, dar avem pentru amintirea lui un
loc de cinste în inimile noastre îndurerate.
(DR, X, 1938–1941, partea I, p. 1‒7; reprodus
în Sextil Puşcariu, Cercetări şi studii. Ediţie
îngrijită de Ilie Dan. Prefaţă de G. Istrate,
Bucureşti, Editura Minerva, 1974, p. 596‒600)

D. D. DRAŞOVEANU

NICOLAE DRĂGANU — SINTACTICIAN

Dacă, aşa cum afirmă acad. Iorgu Iordan, Nicolae Drăganu a
fost unul dintre cei mai valoroşi specialişti în limba română1, în ce
priveşte sintaxa, el ocupă în lingvistica românească locul întâi, ca
primul care, întrerupând şirul unor gramatici şcolare, fie ele prestigioase, cum sunt ale lui T. Cipariu sau H. Tiktin —, întreprinde şi
dezvoltă, în domeniul sintaxei, o activitate de cercetare propriu-zisă,
ştiinţifică, desfăşurată cu erudiţie şi pasiune. Semn al acestei pasiuni
este că el a predat „timp de aproape două decenii”2 cursuri de sintaxă la Facultatea de Filologie din Cluj. În mobilul care-l animă găsim împletite atât conştiinţa necesităţii înnoirilor, cât şi ataşamentul
faţă de şcoală: sintaxa, „aşa cum se face şi acum în şcoală, este o clădire învechită, cuprinzând foarte multe reguli, fără a fi nevoie totdeauna de ele, şi o terminologie care în multe privinţe nu mai corespunde. Nu este de mirare deci dacă se cere să fie primenită”3. Cu
acelaşi ataşament se împleteşte şi modernitatea înţelegerii obiectului: „Să ne luptăm pentru a ne forma o limbă bună, pornind din
ideea centrală că puritatea expresiunii nu se câştigă atât din limba
celor trecute vremi…, ci din studiul inteligent al limbii actuale, în
manifestările ei cele mai vii, cele mai apropiate de gândirea şi rostirea spontană. Iar această spontaneitate nicăieri nu se găseşte mai
Iorgu Iordan, Nicolae Drăganu 1884‒1939, Bucureşti, Societatea Română
de Lingvistică, 1942, p. 16.
2 Macrea 1978, p. 362
3 Nicolae Drăganu, Istoria sintaxei. Lucrare postumă, Bucureşti, Societatea
Română de Lingvistică, 1945, p. 8.
1
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bine ca în limba poporului”4. Mai detaşăm din acest citat cu valoare
de crez lingvistic, pe lângă obiectivul cultivării limbii („să ne luptăm
pentru...”), şi sarcina pe care şi-o ia, exigenţa pe care şi-o impune de
a aduce în prim-planul cercetării rostirea spontană. Aceste două elemente, rostire şi spontan, vin să explice configuraţia sintaxei sincronice a lui N. Drăganu: dacă rostirea obligă a se face apel la fiziologie
şi acustică, spontaneitatea exprimării conţinutului afectiv-voliţional al
acestei rostiri determină cu stringentă necesitate pentru explicarea
structurilor apelul la psihologie şi chiar la patologia psihologică: „în
special sintaxa, stilistica şi semantica nu pot fi înţelese fără psihologie”5, şi despre psihologie, că aceasta „explică procesele sufleteşti
ale limbajului şi pricinile formelor de limbă anormale, pentru· care
logica nu poate da lămuriri”6. Prin aceste idei, aplicate, N. Drăganu
se dovedeşte a fi efectiv şi nu numai informaţional la pas cu cercetările lingvisticii europene ale timpului său: la apariţia ediţiei a IV-a a
lucrării lui W. Wundt, Völkerpsyhologie...7, în 1922, N. Drăganu era în
plină activitate, profesor al Universităţii din Cluj, ţinând, între altele,
şi Cursul de sintaxă.
Cele trei lucrări postume de sintaxă, Istoria sintaxei8, Elemente
de sintaxă...9 şi Morfemele româneşti ale complementului în acuzativ...10
nu ne dau imaginea integrală a Cursului… şi nici proporţionarea
capitolelor acestuia, dar, ample mostre de mărimea a trei volume,
ele sunt mai mult decât suficiente pentru a vedea adâncimea până
la care a dus cu demoralizantă erudiţie cercetarea: bibliografia sintactică din Istoria sintaxei se ridică la peste 70 de pagini, pe câte
două coloane: i-a citit în original, în măsura în care originalele i-au
fost accesibile, şi pe un Wundt, Vendryès sau Zolnai, ca şi pe
Donatus sau pe Dionysios Thrax.
În „Conştiinţa românească”, Cluj, I, 1923, nr. 2.
N. Drăganu, Istoria..., p. 8.
6 Ibidem.
7 W. Wundt, Völkerpsyhologie. Eine Untersuchung der Entwicklungsgesetze
von Sprache, Mythus und Sitte. Erster Band. Die Sprache, Leipzig, ed. IV, 1922.
8 Vezi nota 3.
9 Elemente de sintaxă a limbii române. Lucrare postumă, Bucureşti, Societatea
Română de Lingvistică, 1945.
10 Morfemele româneşti ale complementului în acuzativ şi vechimea lor. Lucrare
postumă, Bucureşti, Societatea Română de Lingvistică, 1943.
4
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O consemnare — deşi acum, la 45 de ani de la moartea lui,
s-ar cuveni o inventariere — a câtorva din datele ce compun moştenirea sintactică lăsată de N. Drăganu vrea să însemne şi un act de
postumă recunoştinţă, dar şi un moment de reflecţie asupra măsurii
în care ne-am învrednicit să receptăm această moştenire. Dintr-o
discreţie a sentimentelor, vom lăsa subînţelese procesele de conştiinţă pe care ni le vom face pentru stupide şi ingrate neglijenţe.
N-am putea invoca decât scuza de a fi expediat Elementele ca
„fragmente” ale unui „Manual” de „popularizare”, cum comunica
a-i fi fost în intenţia autorului doamna Pia Gradea Societăţii Române
de Lingvistică11. Întorcându-ne însă cu acest prilej la Elemente, ca
lucrare ce concentrează o mai mare varietate tematică decât celelalte
şi zăbovind şi asupra extinselor pasaje culese „cu petit”, preţuirea
sintaxei limbii române contemporane a lui N. Drăganu îşi află noi şi
noi confirmări, direct proporţional cu forţa de concludenţă a respectivelor pasaje.
Vom prezenta, în continuare, câteva din datele acestei moşteniri sintactice, aşa cum de la sine se grupează: A. în planul descriptiv-analitic şi B. în cel istoric-comparativ, reţinând, din ale planului al doilea, pe cele care interesează (clarifică sau explică) fenomenul contemporan.
A.1. „Partitivul”. N. Drăganu ne-a lăsat un complement
partitiv descris, definit şi ilustrat convingător; definiţia: „complementul partitiv arată că acţiunea atinge numai o parte din ceea ce
ar putea să-i fie complement în acuzativ” 12, adică direct; ex ....nu
mai are de nici unele (p. 85). Îl explică prin „scurtimea în vorbire”
(p. 84). Definit astfel, devin analizabile şi unele sintagme considerate mai mult sau mai puţin idiomatice sau cu termenul subordonat altfel taxat; vezi celelalte exemple date: am de grijă, am de
gând, mânc de dulce, fac de ajuns, fac de mâncare... (p. 85 ). Ar fi
greu de explicat de ce acest complement nu a fost preluat de gramaticile de după 1945. Menţionăm în subsidiar că la N. Drăganu
această categorie, a „partitivului”, este mai largă, depăşind complementul: şi de din cel de al doilea, din cel dintâi, şi de din alde este
tot un de partitiv (p. 64).
11
12

Elemente, p. 8, nota 1.
Elemente, p. 84.
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2. Este semnalat, în Elemente, un „genitiv cu la”, „mai rar şi
mai mult popular”, de tipul preţul… la galbăn (p. 61). El nu este
consemnat nici de GLR, nici în DEX.
3. În descrierea fenomenului gramatical, poziţia lui N. Drăganu
este mai susţinut analitică decât chiar în cercetarea actuală : foarte
de pe lângă adjective (ex. foarte zgârcită, p. 11) este considerat, pe
bună dreptate, complement (al adjectivului), adică termen, spre
deosebire de gramaticile ulterioare şi actuale, care nu-l încadrează,
lăsându-l ca element constitutiv al unei contestabile categorii gramaticale — superlativul, contestabil prin lipsa morfemului „[sic!]
gramatical”. La rândul lor, adverbele chiar, numai, tocmai, dependente de substantive, sunt firesc încadrate la atribute (p. 72), pentru ca, mai târziu, sau să li se conteste — poate pentru că nu răspund la întrebare (?!) — calitatea de parte de propoziţie sau să se
(mai) discute dacă au sau nu funcţie.
4. Conjuncţia nu să13 din limbajul oral, pentru în loc să, existentă şi astăzi, nu o aflăm cuprinsă nici în DEX (la nu sau la să) şi
nici în GLR, la Propoziţia circumstanţială opoziţională14, dar după
cum un nu care nu neagă, ca în câte nu ştia el! (Elemente, p. 35), de
asemenea, nu apare sub nu, în DEX.
5. Categorii. Concepte. „Rostirea spontană” cunoaşte „contaminările sintactice” (vezi Elemente, p. 24); li s-ar cuveni, în gramatica de azi, locul unui alineat în cadrul „anacolutului”.
Demnă de examinat ar fi şi considerarea, de către N. Drăganu,
a pronumelui aton drept morfem al acuzativului şi al dativului15,
sau, ca obiect de reflecţie, faptul că în anii ’30 dublarea complementelor respective părea pleonastică16.
Mijloacele sintactice sunt prezentate17 într-un inventar şi o
ordine determinate de limbajul vorbit, fiecăruia din aceste mijloace
consacrându-i câte o schiţă monografică: intonaţia, descrisă pe
patru pagini, accentul, „pauzele”, tempoul ş.c.l. Se insistă asupra
deosebirii dintre „elipsă” şi „brahilogie” (p. 28), asupra propoziţiElemente, p. 35.
Vezi p. 331–335.
15 Morfemele, p. 76.
16 Elemente, p. 57.
17 Elemente, p. 12–22.
13
14
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ilor „polilogice” (p. 26–27), asupra cauzelor „vorbirii neregulate
(anormale)” (p. 23–25).
6. Terminologice. Unii dintre termenii întâlniţi în Elemente
sunt mai puţin noi decât ne-ar lăsa să credem gramaticile româneşti de după 1945: articol zero (p. 74), sintagmă, în accepţia de grup
de cuvinte (p. 40 şi passim), cuvinte semanteme (p. 16 ş.a.). Prin predicativ (p. 83), folosit pentru „numele predicativ”, întâlnit de altfel
şi la H. Tiktin, vedem anticipat predicativul din unele lucrări de
sintaxă transformaţională18.
B. Planul istoric-comparativ structurează, după cum se ştie,
întreaga lucrare Morfemele româneşti…, lucrare ce ilustrează, pe
lângă erudiţia comparatistului, şi inteligenţa acestuia, dar şi revelaţia. Contribuţia de importanţă cardinală o aflăm aici: relevarea
transformării în morfeme a trei prepoziţii19, acestea, considerate în
contexte precis determinate (în altele, ele rămânând prepoziţii): a,
la şi pe (pre). În subsidiar notând, după cum arată autorul şi după
cum vedem, două din aceste morfeme, a şi la, s-au extins de la
acuzativ şi la nominativ.
Această relevare a calităţii de morfem este de importanţă
fundamentală prin consecinţele ei pentru sintaxă, şi anume: dacă
cele trei fapte de limbă nu ar fi morfeme, dacă nu ar fi dovedite de
către N. Drăganu ca morfeme, construcţiile cu a, la şi pe nu ar
putea fi complemente d i r e c t e, căci calitatea de prepoziţie ar
sta în calea — la figurat, ca şi la propriu — acestui complement. Şi
totuşi lucrări mari şi prestigioase continuă, la aproape 40 de ani de
la publicarea Morfemelor, să vorbească de un complement direct cu
prepoziţia pe, menţinând şi perpetuând o contradicţie în termeni,
adică între termenii: direct şi cu prepoziţie.
Precizăm, nu fără sentimentul unei impietăţi, dar nu inutil,
că dovedirea drept morfeme a lui a, la şi mai ales a lui pe nu a fost
pentru Nicolae Drăganu un scop spre beneficiul sintaxei limbii
române, caz în care ar trebui să-l suspectăm pe autor de un subiec18 E. Vasiliu, Sanda Golopenţia-Eretescu, Sintaxa transformaţională a limbii
române, Bucureşti, 1969, passim.
19 Cea de a patra, spre, este, după însăşi opinia autorului, nesemnificativă.
Vezi Morfemele, p. 164–165.
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tivism incompatibil cu ştiinţa; beneficiul este consecinţa şi este
imens, căci cine nu-l primeşte pe pe morfemul îşi refuză singura definiţie posibilă a complementului direct.
(CL, XXIX, 1984, nr. 2, p. 108–111)

IOAN PĂTRUŢ

NICOLAE DRĂGANU — ONOMAST

Orientându-ne după Bibliografia operelor lui Nicolae Drăganu
(DR, X, partea 1, 1941, p. 169 ş.u.), s-ar părea că pasiunea sa pentru
onomastică este mai nouă decât pentru alte ramuri ale lingvisticii,
întrucât, în afară de un scurt articol publicat în 1916, primul studiu,
Din vechea noastră toponimie1, apare în anul 1921, în întâiul volum al
revistei menţionate (DR, I, p. 109–146). Nu s-ar putea spune că doar
în ambianţa Muzeului Limbii Române i-a apărut această pasiune. Ea
e mult mai veche, după cum mărturiseşte însuşi, în introducerea lucrării Toponimie şi istorie (abreviat: Top. şi ist.) (Cluj, 1928), că îl munceşte, de mult timp, gândul de a scrie o monografie toponimică a
Văii Someşului (Mare) de Sus, dar, adunând materialul, s-a convins
că „numele apelor, ale munţilor şi ale părţilor de hotar din această
regiune trebuie urmărite în legătură cu toate numirile similare din
întregi Carpaţii” (p. 1). Rezultă de aici nu numai vechimea interesului său pentru onomastică, ci totodată se desprinde o dimensiune a
metodei de lucru şi se întrezăreşte vastitatea viitorului câmp de cercetare. Aş adăuga că studierea materialului onomastic, strâns legată cu cea a lexicului comun, constituie coordonate necesare ale
preocupărilor sale privind istoria limbii şi a poporului român.
Fără îndoială că atmosfera Muzeului Limbii Române i-a fost
prielnică şi chiar stimulatoare pentru cercetările onomastice; de
1 În care e reluat şi articolul amintit: Notiţe etimologice. Bârsa, tipărit în „Pagini
literare” (Arad), l, 1916, nr. 4, p. 83–86 (nu în anul 1914, cum apare în Bibliografie, la
poziţia 26).
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menţionat că unele probleme şi etimologii le-a prezentat şi discutat
la şedinţele săptămânale de comunicări ale Muzeului, după cum
rezultă din rapoartele anuale publicate în DR. Dar un mobil important şi stimulator pentru studiile de onomastică, îndeosebi
pentru cele ample, rezidă în discuţiile referitoare la locul de formare al limbii române şi al poporului român şi la mult dezbătuta
problemă a continuităţii, discuţii pe care unii oameni de ştiinţă nu
le puneau în slujba adevărului istoric.
În prefaţa monumentalei sale cărţi Românii în veacurile IX–
XIV pe baza toponimiei şi a onomasticei (abreviat: Românii) (Bucureşti,
1933, p. 686), N. Drăganu informează (p. 3) că lucrarea „a crescut”
din câteva cercetări izolate şi mai ales din trei recenzii: una asupra
cărţii lui Melich János, A honfoglaláskori Magyarország [Ungaria în
epoca descălecatului] (Budapesta, 1925–1929), şi două asupra studiilor lui Treml [Tamás] L., Die ungarischen Lehnwörter im Rumänischen (apărut în „Ungarische Jahrbücher”, VIII, 1928, p. 25–51; IX,
1929, p. 274–317) şi A románság őshazája és a kontinuitás [Patria de
baştină a românilor şi continuitatea] (Budapesta, 1931): „Chestiunile studiate de ei mă preocupaseră şi mai-nainte, aşa că aveam
credinţa că-mi pot spune cuvântul în deplină cunoştinţă de cauză”
(ibidem).
Este necesară o precizare. Lucrarea aceasta (Românii) a lui
N. Drăganu a fost învinuită de lipsă de obiectivitate, declarată chiar
tendenţioasă. Astfel, în Documenta historiam Valachorum in Hungaria
illustrantia usque ad annum 1400 p. Christum2, cartea e considerată
„un gros volume animé de tendances patriotiques” (p. XL VIII). O
asemenea învinuire apare paradoxală în lumina răspunsului dat de
N. Drăganu unor români privitor la studiul său (provenit dintr-o
comunicare, prezentată la Muzeul Limbii Române), Vechiul castru de
la Rodna şi toponimia Văii Someşului de Sus (publicată în „Anuarul
Institutului de Istorie Naţională” din Cluj, II, 1924, p. 246–259), în
care au constatat un prea mare număr de toponime de origine
maghiară în regiunea cercetată:
2 Curante Emerico Lukinich et adiuvante Ladislao Gáldi, ediderunt
Antonius Fekete Nagy et Ladislaus Makkai, Budapesta, 1941.
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„Deoarece am găsit că o seamă din aceste nume ne-au venit din
ungureşte, comunicarea cu titlul menţionat n-a avut norocul să fie pe
placul unora dintre cei ce se ocupă cu trecutul mai vechi al acestei
părţi a românismului şi care uită că adevărul ştiinţific nu poate fi niciodată rodul patriotismului rău înţeles, ci rezultă în mod firesc din
cercetări obiective” (Top. şi ist., p. 2).

Citatul reprodus reprezintă mărturisirea unui crez caracteristic întregii sale activităţi ştiinţifice şi didactice, component intrinsec al unei coordonate dominante şi recunoscute a personalităţii sale: ireproşabila corectitudine.
Întrucât studierea materialului onomastic este, de cele mai
multe ori, pusă în slujba istoriei poporului român şi a limbii române, apare firească preponderenţa toponimiei faţă de antroponimie
(numită de N. Drăganu onomastică, după cum reiese din titlul
celei mai importante lucrări ale sale în acest domeniu: Românii).
Însă antroponimia nu numai că n-a fost neglijată, ci e pusă din plin
şi cu competenţă la contribuţie.
Studiile de onomastică ale lui N. Drăganu se caracterizează
prin câteva trăsături specifice metodei sale de lucru:
— o documentare bogată care tinde spre „exhaustiv” din documente şi lucrări româneşti şi străine, prezentă, într-un fel sau
altul, în text sau în numeroasele note. Astfel, învinuirii (la care
m-am referit), privind originea maghiară a oiconimelor din Valea
Someşului de Sus, a mai răspuns:
„Numirile topice nu le dă totdeauna poporul însuşi, ci, adesea,
stăpânitorul (domn sau proprietar) şi administraţia. Numirile vechi,
date de popor, sunt de multe ori înlocuite de noul stăpânitor şi de organele administrative ale acestuia odată cu cucerirea sau pe urma ei;
stăpâniţii se mulţumesc să reprimească de la stăpânitor şi să păstreze
stâlcirea formei originare care pe încetul o uită” (Top. şi ist., p. 21).

Constatarea, deosebit de importantă care se încadrează în
problema „toponimiei feudale”3, o susţine printr-o informare
asupra stăpânirii şi stăpânitorilor diferitelor obiective din regiunea
studiată, de la castrul găsit la Rodna (Top. şi ist., p. 21 ş.u.), adu3 Vezi E. Petrovici, La population de la Transylvanie au XIe siècle, în „Revue
de Transylvanie”, X, 1944, p. 88.
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când şi numeroase exemple: astfel, muntele Heniul „aparţinător
bârgăuanilor” îşi are numele, crede N. Drăganu, de la „Iohannes
dictus Henul de Bystricia”, care în prima jumătate a secolului al
XIV-Iea avea posesiuni tocmai unde se găseşte muntele respectiv
(ibidem, p. 26) etc. Pentru originea hidronimului Şieu (afluent al
Someşului) informaţia ajunge până la Anonymus, care atestă numele respectiv. De altfel, lui Anonymus (notarul regelui maghiar
Béla al II-lea, 1131–1141, sau Béla al III-lea, 1173–1196), care în
Gesta Hungarorum a lăsat date deosebit de valoroase privitoare la
românii din Transilvania, înaintea şi pe timpul cuceririi ei de către
maghiari, îi acordă o atenţie deosebită (Românii, p. 7 ş.u.). O variată documentare este utilizată pentru prezenţa (mult discutată) a
românilor în Galiţia la o dată timpurie, în secolul al XI-lea; dovezi,
pe lângă cele istorico-documentare, sunt căutate şi în renumitul
poem german Nibelungenlied (compus în secolul al XII-lea sau al
XIII-lea), în care sunt pomeniţi Vlâchen, prin care ar putea fi
numiţi, crede N. Drăganu, românii (Românii, p. 223 ş. u.). În mod
similar procedează şi când urmăreşte istoria şi toponimia altor
regiuni, ca, de pildă, a Maramureşului. Deşi o parte a românilor
ajunşi în Galiţia a trecut, după părerea sa, prin Maramureş (ibidem,
p. 372), referitor la acesta apar destul de puţine documente înaintea secolului al XIV-lea. Explicaţia rezidă, afirmă N. Drăganu, în
faptul că Maramureşul a fost înainte de secolul al XIV-lea domeniu
regal şi ca atare nu au existat acolo donaţii de feude, cu consemnări de nume de locuri şi persoane; românii s-au dezvoltat „liberi
şi neştiuţi”, menţinându-şi organizarea lor veche, după „ius valachicum” (ibidem, p. 373);
— o altă fază importantă în procesul studierii toponimiei o
constituie prezentarea materialului, expunerea şi analiza părerilor
şi a teoriilor referitoare la interpretarea lui. Reproduc o constatare
asupra formelor documentare ale toponimelor:
„Lucrul cel mai important într-o cercetare de felul celei întreprinse în această lucrare este stabilirea exactă a celei mai vechi forme
diplomatice şi identificarea ei cu forma actuală. Forma cea mai veche
adeseori este o cheie sigură pentru explicarea etimologică a numelui şi
ne fereşte de greşeli” (Românii, p. 39).
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Atrage totodată atenţia asupra dificultăţilor care îngreunează uneori cunoaşterea formei vechi, propunând soluţii pentru asemenea situaţii;
— după cele două faze menţionate, urmează părerea sa asupra originii toponimului sau antroponimului discutat, etimologia
sau, în unele cazuri, etimologiile propuse. Nu o dată asemenea
analize, urmate de etimologii, constituie adevărate studii: ung.
Karachun, rom. Crăciun (Românii, p. 47–51); ung. Fot, Foth, toponim,
rom. făt (ibidem, p. 63–66); ung. Bács, cf. rom. Baciu/baci (ibidem,
p. 69–72); ung. Csut, cf. rom. ciut (ibidem, p. 73–74); ung. Mályi, Máli
(Mále), cf. rom. mal (ibidem, p. 111–128); toponime din câteva limbi
raportate la rom. plai (ibidem, p. 368–369); Falča, şi rom. falce „veche
măsură de suprafaţă” (ibidem, p. 382–388); Maramureş (ibidem,
p. 389–392) etc. Un astfel de caracter, de „studii”, au mai ales oiconimele din Toponimie şi istorie, grupate şi legate între ele pe baza
istoriei lor comune. Astfel, studiul toponimiei Văii Rodnei a oferit
elemente pentru formularea următoarei concluzii:
„Peste populaţia românească, a cărei vechime am dovedit-o în
acest chip, s-au aşezat mai întâi slavi, apoi colonişti unguri şi saşi veniţi să lucreze băile Rodnei şi să apere pasul, în sfârşit ruteni şi poate
şi poloni” (p. 151).

După Toponimie şi istorie, cu subtitlul Originea numelor satelor
de pe valea Someşului de Sus şi vechimea lor, cu un obiectiv limitat,
N. Drăganu şi-a lărgit considerabil investigaţia la aproape întreg
teritoriul unde locuiesc şi, după părerea sa, au locuit români, în
ampla lucrare Românii în veacurile IX–XIV pe baza toponimiei şi a
onomasticei. Prin examinarea şi analiza toponimiei din Pannonia,
din Carpaţii vestici, din Banat si Hunedoara, din Munţii Apuseni
şi Valea Crişului, din Carpaţii nord-estici, din Valea Someşului,
din văile Arieşului, Mureşului şi ale Târnavelor, de pe Valea
Oltului şi din Carpaţii sud-estici, din Moldova, Muntenia şi de la
gurile Dunării, ajunge la concluzia că, la venirea lor, maghiarii au
găsit români în Pannonia şi în întreaga Transilvanie, cu Banatul,
Crişana şi Maramureşul, elaborând teoria conform căreia poporul
român s-a format la nord de linia Jireček, în Moesia Superior,
Moesia Inferior, în Dacia şi în Pannonia (mai ales Pannonia Inferior). Cu timpul însă, îndeosebi din cauza invaziei popoarelor, teri-
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toriul de formare s-a tot restrâns, limitându-se la cele două Moesii,
de unde, după venirea şi aşezarea slavilor, românii au fost siliţi să
migreze în două direcţii: una spre Pannonia, apoi spre nord, în
Valahia moravă, Silezia, Galiţia, şi apoi Maramureş şi Moldova;
alta din Munţii Banatului (care au legătură dincolo de Dunăre cu
teritoriul Moesiei) şi din Oltenia spre Munţii Apuseni şi Valea
Tisei şi o altă ramură pe coama Carpaţilor, spre est, apoi spre
nord-vest şi spre Câmpia Transilvaniei (Românii, p. 587 ş.u.)4.
De la apariţia lucrării lui N. Drăganu, Românii, au trecut 50
de ani. În acest răstimp, noile descoperiri, mai ales arheologice,
noile cercetări, numeroase dezbateri şi discuţii au determinat aderarea majorităţii lingviştilor şi istoricilor la teza conform căreia poporul român şi limba română s-au format la nordul Dunării, pe un
teritoriu având ca nucleu ţinuturile Daciei5.
Dacă planul propus de N. Drăganu pare discutabil, edificiul
dăinuie măreţ. Românii şi celelalte studii ale sale de onomastică
rămân şi vor fi lucrări de referinţă şi de bogată informaţie, cu un
mare număr de explicaţii, asocieri şi etimologii noi, dintre care
unele sunt rezultate din asidue şi îndelungate căutări, altele reprezintă, cum spunea S. Puşcariu: „izbucniri ale unei intuiţii înnăscute”. (DR, X, partea I, 1941, p. 3)
(CL, XXIX, 1984, nr. 2, p. 98–101)

4 Vezi idem, Vechimea şi răspândirea românilor pe baza toponimiei şi a onomasticei, Vălenii de Munte, 1934.
5 Vezi Istoria României, I, Editura Academiei, 1960, p. 808.

EUGEN PAVEL

ÎNTRE ISTORIE LITERARĂ ŞI FILOLOGIE:
NICOLAE DRĂGANU

Cel care a ilustrat poate cel mai pregnant enciclopedismul
muzeiştilor clujeni, prin îmbrăţişarea cu aceeaşi fervoare intelectuală a unor ramuri diverse ale filologiei şi lingvisticii, ca şi a istoriei literare, a fost Nicolae Drăganu (1884–1939). Studiul vechilor
texte literare, toponimia şi antroponimia, lexicologia şi sintactica
l-au captivat în egală măsură, fiecărei discipline consacrându-i cercetări temeinice şi novatoare. Fie că ne vom referi la recenziile
docte, scrise în spiritul critic cultivat la „Dacoromania”, fie la notele lexicale şi etimologice concentrate, dar cu soluţii imprevizibile
şi, de cele mai multe ori, plauzibile, fie la studiile masive, bazate
pe o documentaţie copleşitoare, vom descoperi, de fiecare dată,
după expresia lui Sextil Puşcariu, tot atâtea „izbucniri ale unei
intuiţii înnăscute”. Portretul celui care venea „cu ghiozdanul plin
de notiţe”, schiţat, mai târziu, de mentorul său în necrologul scris
la puţin timp după dispariţia sa, surprinde plastic figura savantului, dar şi atmosfera de lucru care exista la Muzeul Limbii Române:
„Comunicările lui erau întotdeauna întemeiate pe un material
documentar bogat, pentru strângerea căruia avea o adevărată pasiune.
Simţea o voluptate să-şi claseze argumentele după puterea lor probatorie. Aşezându-se lângă soba din sala de şedinţe, îşi scotea ochelarii
şi citea fişă după fişă, lăsând să treacă pe dinaintea ochilor noştri
exemplele prin care-şi întemeia o argumentaţie, chiar când nu mai era
nevoie de ea. Dar citind totul, el retrăia plăcerea descoperirilor sale.
Câteodată, întreruperile noastre îl scoteau pentru moment din cumpăt. Neavând promptitudinea replicei, el venea abia în săptămâna

MUZEIŞTII

585

viitoare cu argumentări nouă şi mai ample. Căci grănicerul năsăudean, atât de blând în aparenţă, era plin de temperament războinic
atunci când critica părerile prea hazardate ale altora şi mai ales când şi
le apăra pe ale sale. În asemenea împrejurări, faţa i se îmbujora, vocea
începea să treacă în registrele înalte şi mâna care ţinea fişa tremura
uşor. O dată, pentru apărarea priorităţii unei idei scumpe lui, a fost
gata să părăsească Muzeul. Dar s-a întors repede între noi şi a continuat să dea comunicărilor şi criticilor nota sa personală şi să ia din
toată inima parte la agapele vesele pe care le aranjam de câte ori apărea un nou volum din «Dacoromania»”1.

Formaţia sa ştiinţifică a avut ca punct de plecare studiul filologiei clasice şi al limbii române la Universitatea din Budapesta,
unde îşi susţine doctoratul, în 1906, cu lucrarea Compunerea cuvintelor în limba română, scrisă în maghiară, publicată în acelaşi an la
Bistriţa2. Începuturile sale publicistice sunt marcate printr-un medalion B. P. Hasdeu şi o recenzie a cărţii lui Sextil Puşcariu din 1905,
Etymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache, I. Lateinisches
Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen, apărute în
revista budapestană „Nyelvtudomány”, precum şi a altă recenzie a
unei lucrări de I. G. Sbiera, în „Revista Bistriţei”, toate în anul 1907.
Studiile sale notabile consacrate istoriei limbii române continuă cu
Limbă şi istorie, publicat în 1909 în „Transilvania”, iar în anul următor, în aceeaşi revistă, cu articolul Asperităţi sintactice. În 1914, la recomandarea lui Alexandru Philippide, Academia Română îi publică
lucrarea Două manuscripte vechi: Codicele Todorescu şi Codicele Marţian
(studiu şi transcriere), o primă concretizare editorială a vocaţiei sale
filologice.
Plurivalenţa domeniilor pe care le abordează, cu o largă deschidere, încă de la început este, aşadar, impresionantă. Conştient că
studiul toponimiei şi al antroponimiei poate suplini lipsa izvoarelor
istorice, el este absorbit de gândul de a strânge numele „părţilor de
hotar” din regiunea sa natală şi de a analiza materialul onomastic
într-o strânsă conexiune cu lexicul comun. După ce publică, încă din
primul număr al buletinului Muzeului Limbii Române, „Dacoroma1 Sextil Puşcariu, Nicolae Drăganu (18.II.1884–17.XII.1939), în DR, X, 1938–
1941, partea I, p. 6–7.
2 Reeditată în limba română în 1998 la Timişoara de Sergiu Drincu şi Maria
Király.
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nia”, un studiu intitulat Din vechea noastră toponimie, N. Drăganu
alcătuieşte, în 1928, o substanţială monografie, Toponimie şi istorie, în
care îşi propune să desluşească „în interesul adevărului” originea şi
vechimea denumirilor de localităţi de pe Valea Someşului de Sus.
Dar edificiul cel mai impunător în acest domeniu îl constituie lucrarea Românii în veacurile IX–XIV pe baza toponimiei şi a onomasticei,
apărută în 1933. El îşi extinde mult aria de investigaţie, prin cuprinderea întregului teritoriu unde locuieşte sau ar fi putut locui, pe
baza atestărilor documentare, o populaţie românească. Prin fructificarea datelor istorice oferite de cronica lui Anonymus şi de Gesta
Hungarorum, lingvistul clujean identifică în Pannonia nume româneşti de locuri şi de persoane, începând cu secolul al IX-lea, iar în
secolele următoare în Moravia, Galiţia şi în Carpaţii nordici. Sunt
aduse astfel numeroase argumente de ordin lingvistic pentru a proba vechimea şi răspândirea românilor, prin păstorit şi transhumanţă, în spaţiul european medieval. Dincolo de explicaţiile şi asocierile uneori forţate, de tezele mai puţin concludente, lucrarea este,
fără îndoială, opera unui mare erudit, caracterizată nu fără puţină
severitate, dar exact de O. Densusianu:
„Cu înlăturări de încrederi exagerate în unele atestări, cu renunţarea la interpretări departe de a fi convingătoare, cartea ar fi câştigat,
desigur, dar ea vorbeşte de atâtea ori, limpede şi hotărât, pentru cunoaşterea trecutului nostru”3.

Ipostaza de sintactician vine să completeze profilul ştiinţific
al savantului, convins că „puritatea expresiunii” este condiţionată,
în primul rând, de „studiul inteligent al limbii actuale, în manifestările ei cele mai vii, cele mai apropiate de gândirea şi rostirea
spontană”4. Titular al cursului de sintaxă, pe lângă cel de literatură
română veche, N. Drăganu îmbrăţişează această disciplină cu aceeaşi dăruire, fiind receptiv la noile metode de analiză promovate la
acea vreme. Pe lângă studiile care abordează probleme de sintaxă
şi de gramatică istorică — dintre care se detaşează lucrarea cu titlul
Morfemele româneşti ale complementului în acuzativ şi vechimea lor,
publicată postum, în 1943, de Societatea Română de Lingvistică —,
3
4

GS, VI, 1933–1934, p. 357–358.
Limba noastră, în „Conştiinţa românească”, I, 1923, nr. 2, p. 2.
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ilustrul profesor năzuia să realizeze şi un tratat reprezentativ de
sintaxă. Din acest temerar proiect au rezultat alte două lucrări de
anvergură apărute, de asemenea, postum, în 1945: Istoria sintaxei şi
Elemente de sintaxă a limbii române.
Repudiind astfel stricta specializare, cu o mare disponibilitate faţă de elementele novatoare care se impuneau în diferitele
discipline lingvistice, Nicolae Drăganu nu a fost nicidecum un
diletant indecis în a se fixa pe un anumit filon de cercetare. În fiecare dintre domeniile investigate, cu aceeaşi sobrietate şi putere de
concentrare, el făcea dovada unei documentări exhaustive, succedate de o expunere adecvată, la obiect, a ideilor şi a faptelor de
limbă tratate.
Scrupulozitatea şi spiritul minuţios care l-au caracterizat
sunt detectabile, poate cel mai elocvent, în cadrul preocupărilor
sale de filologie, în sensul restrâns al termenului. Critica textuală a
rămas o constantă a exegezelor sale, ilustrată mai întâi cu lucrarea
amintită, din 1914, consacrată celor două miscelanee nord-transilvănene, în al cărei preambul scria:
„Chestiunea priorităţii între tipăriturile şi manuscriptele cele
mai vechi ale noastre este de o importanţă capitală, căci cu cât se vor
descoperi mai multe manuscripte vechi, din cari se va putea reconstrui prototipul originalului, respectiv al traducerii originale, cu atât
mai uşor se va rezolvi definitiv şi se va putea constata data când am
început a scrie, respectiv a traduce cărţi în româneşte”5.

Recenzarea cu promptitudine a unor contribuţii referitoare la
începuturile scrisului în limba română reprezintă, în chip firesc,
opţiunea clară a cercetătorului pentru cunoaşterea şi evaluarea stadiului atins în epocă de cercetarea literaturii noastre vechi. Sunt
comentate, cu mult simţ analitic, mai ales în „Dacoromania”,
volume, studii şi ediţii de texte semnate de autori precum Andrei
Bârseanu, I. Bianu, Bitay Árpád, N. Cartojan, Gh. Ciuhandu,
Em. Grigoraş, N. Iorga, Constantin I. Karadja, Al. Procopovici,
Sextil Puşcariu, Iacob Radu, Mario Roques, Al. Rosetti, Dan
Simonescu ş.a. Multe dintre recenziile sale au, de fapt, configuraţia
5 Două manuscripte vechi: Codicele Todorescu şi Codicele Marţian (studiu şi
transcriere), Ediţiunea Academiei Române, Bucureşti & Leipzig & Viena,
Librăriile Socec & comp. şi C. Sfetea, 1914, p. 8.
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unor articole de sine stătătoare, nu numai prin extensia lor, ci şi
prin percutanţa punctelor de vedere avansate.
Contribuţiile aduse la clarificarea unor aspecte necunoscute
sau controversate ale vechiului scris românesc sunt remarcabile
prin acuitatea şi concreteţea demonstraţiei, cercetarea de istorie literară având în primul rând o componentă filologică — textologică
şi lingvistică —, complinită de o perspectivă comparatistă şi culturală. Majoritatea studiilor sale filologice, dotate în subsidiar cu
transcrieri, reproduceri de filigrane, facsimile sau glosare, sunt
analize aplicate pe texte, investigări profunde ale fenomenului literar medieval, între care se înscriu Calvinismul şi literatura românească (1916), Un pasaj din Evangheliarul de la 1560–61 al lui Coresi
rău înţeles până acum (1921), Un fragment din cel mai vechi molitvenic
românesc (1922), Catehisme luterane (1922), Cea mai veche carte
rákóczyană (1922), Pagini de literatură veche (1923), Manuscrisul
Liceului Grăniceresc „G. Coşbuc” din Năsăud şi săsismele celor mai
vechi manuscrise româneşti (1923), Codicele pribeagului Gheorghe
Ştefan, voievodul Moldovei (1925), Despre ce Psaltire şi Liturghie vorbeşte Pavel Tordaşi la 1570? (1926), Versuri vechi (1926), Un Evangheliar românesc la 1552? (1928–1930), Cea mai veche „slavoslovie”
(doxologie) românească (1929), Un manuscris calvino-român din veacul
al XVII-lea (1936), Un manuscris de apocrif religios ardelean din sec. al
XV-lea? (1938) etc.6 Fiecare studiu în parte este o contribuţie efectivă la elucidarea unei probleme spinoase, o tentativă de a explora
terenuri necunoscute până atunci. Cercetătorul este un descoperitor prin definiţie, un filolog care se simte în permanenţă atras de
textul inedit, de manuscrisul aparent anodin, dar care poate ascunde informaţii preţioase pentru literatura veche.
O solidă cercetare monografică, apărută în volumul IV din
„Dacoromania”, îi este dedicată umanistului ardelean Mihail Halici,
cu o proiecţie asupra istoriei culturale din secolul al XVII-lea7. El
întreprinde aici un excurs amplu în literatura barocă transilvană, în
care sunt examinate, mai întâi biografia acestei familii de cărturari
6 Pentru bibliografia operei, vezi DR, X, partea I, 1941, p. 169–183, şi CL,
XXIX, 1984, nr. 2, p. 116–121.
7 Mihail Halici (Contribuţie la istoria culturală românească din sec. XVII),
extras, Cluj, Institutul de Arte Grafice „Ardealul”, 1926.
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români, cântecele calvine şi psalmii versificaţi copiaţi de Mihail
Halici senior în jurul anului 1640, încercările literare ale lui Mihail
Halici, fiul, cel care se considera „nobilis romanus civis”, precum şi
raporturile sale cu Valentin Franck von Franckenstein şi cu Francisc
Páriz Pápai. Studierea cunoscutului lexicon bănăţean Anonymus
Caransebensiensis, căruia îi găseşte un model latino-maghiar, îi sugerează o serie de elemente în favoarea atribuirii textului aceluiaşi
Halici junior, deşi îşi dă seama că „mai pluteşte o mică umbră de
îndoială” asupra acestei paternităţi. Ezitarea sa s-a dovedit întemeiată în urma cercetărilor care au urmat asupra acestui dicţionar bilingv al limbii române, însuşi Drăganu devenind ulterior mai rezervat în legătură cu acest subiect.
Vocaţia sa pentru epoca veche şi-a găsit deplina confirmare
prin publicarea, în 1938, în limba franceză, a studiului de sinteză
intitulat Histoire de la littérature roumaine de Transylvanie des origines
à la fin du XVIIIe siècle8. Compartimentată în patru secţiuni cronologice (Înainte de secolul al XVI-lea, Secolul al XVI-lea, Secolul al
XVII-lea şi Secolul al XVIII-lea), lucrarea este o retrospectivă succintă a literaturii medievale şi premoderne transilvănene, privită în
contextul fenomenului cultural naţional. El îşi propune astfel să
realizeze o panoramă reprezentativă, căreia îi trasează drept repere primele manifestări de „literatură bizantină mijlocită de lumea
slavă” şi ajunge până în jurul anului 1780, „dată la care se poate
fixa începutul literaturii nouă româneşti”. Modelul său mărturisit
este Istoria literaturii române. Epoca veche a lui Sextil Puşcariu, a
cărei primă ediţie o va recenza, elogios, în „Dacoromania” din
1921. N. Drăganu va îmbrăţişa din aceeaşi perspectivă „evoluţionistă” ca şi predecesorul său: studiul istoriei literare concepute în
strânsă interdependenţă cu dezvoltarea limbii literare. Sunt readuse în discuţie aspecte susceptibile de interpretări în privinţa originilor scrisului în limba română, precum şi a rolului pe care l-au
avut o serie de centre culturale în dezvoltarea tiparului. Este surprinsă totodată şi activitatea de promovare a cărţii manuscrise,
autorul având în vedere atât textele religioase (biblice, liturgice,
8 A apărut într-un volum colectiv, editat de Academia Română, cu titlul La
Transylvanie. Ouvrage publié par l’Institut d’Histoire Nationale de Cluj, Bucarest,
p. 599–665 (şi în extras).
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predici), cât şi literatura populară (apocrifă, hagiografică, didactică, distractivă şi de prevestire). În acelaşi timp, el reevaluează figuri de cărturari, cvasianonimi până atunci, ignoraţi în general de
istoriografia noastră literară, între care Ioan Zoba din Vinţ,
Gheorghe Buitul, Gavril Ivul, Mihail Halici, Teodor Corbea, Radu
Tempea, Gherontie Cotorea, Dimitrie Eustatievici Braşoveanul şi
alţii. Nu puţine goluri ale istoriei literare erau acoperite prin repunerea acestora în circuit, ceea ce dovedea vitalitatea culturii din
acest spaţiu, ale cărei potenţe latente vor izbucni plenar prin fenomenul numit Şcoala Ardeleană. Preocupat de elucidarea unor probleme de filiaţie a textelor româneşti sau a ecourilor influenţei
calvine în literatura veche, autorul pune în evidenţă cu probitate
interferenţele culturale româno-maghiare care au favorizat ecloziunea fenomenului autohton.
Trebuie remarcat faptul că formaţia sa şi-a pus amprenta, în
planul descriptiv-analitic, asupra modului de concepere a acestei
sinteze, istoria literară constituind, pentru Nicolae Drăganu, „o
formă de cultură filologică”9. El se angrenase de fapt, încă de la
primele sale articole, în febra discuţiilor care se declanşaseră
atunci, nu o dată polemice, în legătură cu localizarea şi datarea
textelor rotacizante, precum şi cu identificarea curentului cultural
care a determinat apariţia primelor traduceri de cărţi religioase în
limba română. Este interesant că N. Drăganu şi-a revizuit pe
parcurs unele opinii, depăşind închistarea şi refuzând să rămână
adeptul unei teorii unice, imuabile. Astfel, dacă la începuturile sale
aderase la teoria husită, lansată de N. Iorga şi împărtăşită, mai
apoi, de Sextil Puşcariu, I.-A. Candrea, Al. Procopovici şi I. Bianu,
el renunţă în sinteza din 1938 la aceasta, înclinând pentru o „conciliere” a diverselor teorii. Unele texte traduse pot fi puse sub influenţa luterană, altele sub cea calvină, după cum în alte cazuri
(apocrifele, de exemplu) crede că ar trebui să acceptăm o iniţiativă
internă. La fel, dacă într-un studiu din 192210 pleda pentru transliteraţie în reproducerea textelor vechi, peste câţiva ani va adopta,
fără rezerve, metoda transcrierii fonetice interpretative, însoţite
9 Marin Bucur, Istoriografia literară românească de la origini până la G. Călinescu,
Bucureşti, Editura Minerva, 1973, p. 186.
10 Critica ştiinţifică în filologia noastră actuală, în AIIN, I, 1922, p. 363–378.
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neapărat şi de facsimile, ceea ce va corespunde astfel „atât exigenţelor ştiinţifice, cât şi necesităţilor practice”11.
În privinţa locului în care s-a efectuat transpunerea textelor
rotacizante, el adoptă, în 1914, o soluţie de compromis între punctele de vedere exprimate de Iorga şi, respectiv, de S. Puşcariu, considerând că traducerea acestora s-a efectuat în Maramureş de un
călugăr de origine bihoreană. În 1924, într-o amplă recenzie la o
lucrare a lui Tóth-Szabó Pál, el atribuie traducerea unui sas din regiunea Bistriţei, refugiat apoi în Moldova12, pentru ca în Histoire…
să opteze pentru sudul Transilvaniei. El susţine că textele rotacizante ar fi copii moldoveneşti după originalele sud-ardeleneşti,
fără rotacism, din care descind, deopotrivă, şi tipăriturile coresiene. Subliniem că localizarea în Moldova a copiilor a fost validată, în parte, de cercetările filologice actuale.
Datarea vechilor texte este abordată mai precaut de către
N. Drăganu, traducerea celor rotacizante fiind plasată aproximativ
în prima jumătate a secolului al XVI-lea, iar a unora dintre cărţile
coresiene (Tetraevanghelul, Apostolul, Psaltirea) la sfârşitul deceniului şase al aceluiaşi secol.
Nu vom insista asupra unor ipoteze mai puţin credibile emise de filologul clujean, cum ar fi cele despre originea străină a traducătorului, eventual a copistului, presupusul rol pe care l-ar fi
jucat Despot-Vodă, în colaborare cu saşii, în copierea textelor în
Moldova, vechimea originalului Molitvenicului Marţian, încadrarea
unor manuscrise din secolul al XVII-lea (Codicele Todorescu şi
Marţian, Codicele de la Ieud) în secolul anterior etc. Alte opinii ale
sale însă, precum cele referitoare la descinderea Catehismului
Marţian din cel coresian, provenienţa cazaniilor din Codicele
Todorescu din textele coresiene corespunzătoare din Cazania a II-a
din 1581, legăturile lui Coresi cu tipografia honteriană, indicarea
locului de tipărire a Fragmentului Todorescu la Cluj, şi nu la Oradea
etc., au fost legitimate de cercetările ulterioare.
Fenomenul cultural este abordat aşadar, pe parcursul acestui
compendiu, dintr-o perspectivă predominant filologică, făcându-se în permanenţă apel la realitatea textuală. Faptul de limbă
11
12

Transcrierea textelor chirilice, în „Hrisovul”, I, 1941, p. 56.
DR, III, 1924, p. 927–929.
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este adus adesea în sprijinul ipotezelor şi al datelor de istorie literară. De altfel, într-un capitol introductiv rămas nepublicat, la
Cursul de istorie a literaturii române vechi13, N. Drăganu îşi expune
principiile metodologice, integrând istoria literară în filologie, căreia îi conferă, în spirit neogramatic, o sferă atotcuprinzătoare:
„Istoria limbii şi a literaturii fac parte din filologie. […] Când
studiem deci istoria limbii şi a literaturii pe bază de texte pe care le colaţionăm, stabilim, interpretăm şi criticăm, fixându-le vechimea, originalitatea, valoarea etc., întrebuinţăm metode filologice, facem filologie, fie că o înţelegem pe aceasta în sensul ei obişnuit, ori în cel mai
strâmt”.

Fără a avea amploarea sintezelor lui Nicolae Iorga sau ale lui
Nicolae Cartojan, Istoria literaturii române din Transilvania de la origini până la sfârşitul secolului al XVIII-lea (nu demult reeditată după
manuscrisul autograf14 în versiunea românească, originală, alături
de cea franceză, tipărită iniţial)15 rămâne ca o lucrare de referinţă,
sistematică şi riguros documentată, care nu şi-a pierdut încă utilitatea.
(Nicolae Drăganu, Istoria literaturii române din
Transilvania de la origini până la sfârşitul
secolului al XVIII-lea. Histoire de la littérature
roumaine de Transylvanie des origines à la fin du
XVIIIe siècle. Ediţie îngrijită, prefaţă şi note de
Octavian Şchiau şi Eugen Pavel, Cluj, Editura
Clusium, 2003, p. 7–14; reluat cu modificări în
Eugen Pavel, Arheologia textului, Cluj-Napoca,
Casa Cărţii de Ştiinţă, 2012, p. 138‒147)

BAR Cluj, ms. rom. 1100.
Păstrat în arhiva Institutului de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil
Puşcariu” din Cluj.
15 Istoria literaturii române din Transilvania de la origini până la sfârşitul
secolului al XVIII-lea. Histoire de la littérature roumaine de Transylvanie des origines à
la fin du XVIIIe siècle, ediţie îngrijită, prefaţă şi note de Octavian Şchiau şi Eugen
Pavel, Cluj, Editura Clusium, 2003.
13
14

GEORGE GIUGLEA

(29 ianuarie 1884 – 7 aprilie 1967)

MIRCEA HOMORODEAN

GEORGE GIUGLEA

George Giuglea s-a născut la 29 ianuarie 1884, în localitatea
Satulung (azi Săcele), din preajma Braşovului. După ce îşi face studiile medii în acest oraş, urmează cursurile Facultăţii de Litere şi
Filozofie a Universităţii din Bucureşti, unde are ca profesori, printre
alţii, pe Nicolae Iorga şi Ovid Densusianu. După obţinerea licenţei,
funcţionează câţiva ani ca profesor de liceu. Îşi completează apoi
studiile de lingvistică romanică la Paris, unde, între 1913 şi 1914,
este lector de română la Sorbona, apoi în Italia (1920–1921), la
Torino şi Florenţa, având ca profesori pe M. Bartoli şi E. G. Parodi,
şi în Spania, prin mai multe călătorii de studii, între 1930 şi 1937.
Din 1919 şi până la pensionare (1947), a ocupat catedra de
Filologie romanică a Facultăţii de Litere şi Filozofie, îndeplinind şi
funcţia de decan al acestei facultăţi (1929–1930).
Activitatea sa didactică se împleteşte cu o intensă şi îndelungată muncă pe tărâmul ştiinţei. Desfăşurată de-a lungul a peste
o jumătate de veac, această muncă este în bună parte legată de activitatea fostului Muzeu al Limbii Române, George Giuglea făcând
parte printre primii din grupul entuziaştilor membri ai acestui
institut. În ultimii săi ani, în ciuda vârstei înaintate şi cu toate că îşi
pierduse aproape complet vederea, nu a încetat să fie preocupat de
temele majore care l-au absorbit întotdeauna. Înconjurându-se de
colaboratori mai tineri, majoritatea profesori şi cercetători din Cluj
şi Timişoara, a continuat să lucreze până în ultima lună a vieţii,
publicând articole care adesea valorificau materiale şi idei adunate
în tot cursul activităţii sale.
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Se stinge, după o îndelungată suferinţă, la Bucureşti, la 7
aprilie 19671.
Descinzând dintr-o familie de oieri, George Giuglea a cunoscut îndeaproape viaţa populară, şi în special păstoritul, mediu şi
ocupaţie cărora le-a păstrat tot timpul un viu ataşament. Fondul
concretei sale iniţieri în acest mod de viaţă tradiţional al poporului
nostru avea să-l îmbogăţească, încă de pe băncile universităţii, prin
studiul aprofundat al etnografiei şi folclorului. Pe de altă parte,
prin cultura sa de specialitate a ajuns să posede vaste cunoştinţe
privind limbile şi civilizaţiile antice şi moderne, în primul rând ale
celor romanice.
Întreagă, această formaţie spirituală l-a determinat să se consacre, cu rară pasiune, cercetării unora din cele mai importante şi
mai controversate probleme ale istoriei limbii (în special a lexicului)
şi poporului român. Una din preocupările sale de bază a fost dovedirea, cu argumente lingvistice, a continuităţii poporului român pe
actualul său teritoriu. Un loc de seamă îl ocupă în acest sens lucrarea Uralte Schichten und Entwicklungsstufen in der Struktur der dakorumänischen Sprache (Sibiu, 1944), unde se scoate în evidenţă un număr
de 400 de cuvinte de origine latină, păstrate numai în dacoromână.
Plecând, pe de altă parte, de la împrejurările particulare ale
formării limbii şi poporului nostru, de la condiţiile de dezvoltare ale
acestui popor, în perioada mai îndepărtată a istoriei sale, George
Giuglea era convins că „pentru o mie de ani de lipsă de documente
scrise, cultura poporului român cată să fie descifrată în cea mai
mare parte prin limbă, care păstrează, în chip firesc, urme din elementele spiritului nostru străvechi” (Cuvinte româneşti..., p. 184).
Conştient de strânsa legătură dintre istoria cuvintelor, pe de
o parte, şi cea a obiectelor şi noţiunilor, pe de altă parte, el a devenit, în teorie şi practică, unul din cei mai fervenţi adepţi ai metodei „cuvânt şi lucru” (Wort und Sache). Între altele, semnificative în
acest sens sunt studiile Cuvinte şi lucruri (în Cuvinte româneşti...,
p. 41–111), Crâmpeie de limbă şi viaţă străveche românească (ibidem,
1 Vezi expunerea mai pe larg a vieţii sale în introducerea la George Giuglea,
Cuvinte româneşti şi romanice. Studii de istoria limbii, etimologie şi toponimie, Ediţie
îngrijită, introducere, bibliografie, note şi indice de Florenţa Sădeanu, Bucureşti,
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1983, p. 5–9 (în continuare: Cuvinte româneşti...).
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p. 119–172), Elemente pentru a cunoaşte istoria formării limbii şi poporului român (ibidem, p. 191–199) ş.a.
Întrucât explicarea prin lexic a istoriei unui element de civilizaţie şi cultură românească găseşte un sprijin firesc în confruntarea
unor fapte identice sau similare din alte domenii romanice, în cercetările sale George Giuglea a recurs pe larg la procedeul comparării limbii române cu „limbile surori”. Pe de altă parte, receptiv la
orientările noi apărute în lingvistică, nu a ezitat să aplice şi preceptele geografiei lingvistice. „În absenţa textelor medievale — scria el
— trebuie să recurgem la procedeele metodei comparative, metodă
ajutată de geografia lingvistică. Astfel, […] aplicând normele impuse de ariile geografice, ajungem să fixăm punctul de plecare al
faptelor lingvistice studiate.” (Cuvinte româneşti, p. 260–261).
Se înţelege că primul pas în cercetarea lexicologică îl constituie precizarea etimologiei cuvintelor. După George Giuglea, etimologia nu trebuie însă să aibă un scop în sine: „preocuparea lingvistului nu trebuie să se oprească […] numai la stabilirea etimologiei propriu-zise, oricât de importantă şi de grea ar fi aceasta, ci să
caute toate legăturile ce le poate avea un cuvânt cu viaţa popoarelor” (ibidem, p. 109). În ceea ce priveşte însăşi stabilirea etimologiei, este necesar să se acorde atenţia cuvenită faptelor semantice,
în special metaforei:
„Toţi lingviştii sunt convinşi astăzi că istoria multor cuvinte se
creează prin metafore, astfel că etimologia trebuie să recurgă cât mai
des la acest instrument pentru a lămuri semantismul unui cuvânt. În
acest efort, cele mai mici nuanţe de sens pot produce scântei care să
lumineze legăturile devenite obscure între diverse fapte ale evoluţiei
de sens a cuvintelor” (ibidem, p. 237).

O deosebită valoare practică are preceptul după care cuvintele studiate prin aplicarea metodei „cuvânt şi lucru” nu trebuie
cercetate izolat, ci „pe compartimente etnolingvistice”, adică în
contextul sferelor semantice, context determinat de însăşi realitatea etnologică la care ele se referă (cf. ibidem, p. 197). Iar aceste
compartimente lingvistice, a căror cercetare George Giuglea nu
numai că o preconiza, ci, în bună parte, a şi efectuat-o de-a lungul
întregii sale vieţi, sunt deosebit de variate. Se poate spune că,
practic, ele vizează aproape întregul univers al vieţii tradiţionale a
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poporului nostru: de la corpul şi spiritul („spiritul şi mintea”)
uman, la casă şi familie, de la floră şi faună la vechile şi variatele
ocupaţii (agricultură, păstorit, morărit, piuărit şi dogărit, vânătoare şi pescuit, apicultură, industrie casnică, minerit şi metalurgie
etc.) şi până la tradiţii şi obiceiuri.
Numeroasele cuvinte dacoromâneşti de care s-a ocupat,
urmărind să le precizeze etimologia şi semnificaţia istorico-socială,
aparţin elementului latin, autohton, preroman, vechi grecesc şi
germanic. O mare parte a acestor cuvinte, considerate în general
obscure, pun probleme deosebit de dificile în stabilirea etimologiei
lor. Nu e de mirare deci, dacă o serie de astfel de etimologii n-au
putut fi unanim acceptate. De altfel, însuşi George Giuglea spunea,
cu modestia caracteristică adevăratului om de ştiinţă: „în multe
cazuri este imposibil să afirmăm că am găsit calea justă, dar ajungem totuşi la confruntări de fapte care vor servi la cercetări viitoare” („Langue et littérature”, II, 1943, p. 20). Pe de altă parte, dacă
este adevărat că nu toate etimologiile propuse de George Giuglea
au fost acceptate, tot pe atât de adevărat este că, până astăzi, pentru multe dintre aceste cuvinte n-au fost găsite altele mai sigure.
Oricum, meritul lui de netăgăduit este de a fi avut curajul să abordeze problema originii unor atare cuvinte. În acest sens, cercetările
sale reprezintă o contribuţie reală, ele deschizând calea discuţiilor
şi, implicit, perspectiva altor soluţii (cf. şi S. Puşcariu, în DR, III,
1923, p. 774–775).
Din suma de etimologii şi, implicit, de interpretări istoricosociale, juste după părerea noastră, menţionăm doar câteva.
Cuvinte de origine latină:
fânaţ (fâneaţă) este acelaşi cu gasconul (Aren, în Pirinei) hèassa
şi francezul dialectal (Anjou) fenasse (< lat. *fenacium, respectiv
*fenacia). Cuvântul lipseşte la aromâni, care au practicat transhumanţa şi păstoritul local (Cuvinte româneşti ..., p. 270–271);
strecura prezintă un interesant semantism pastoral. Având ca
sens primordial pe cel de „a curăţa laptele de impurităţi”, el provine
din lat. *stercorare (< stercus „gunoi ; balegă”) (ibidem, p. 37–39);
o serie de termeni şi de nume de locuri privesc problema
permanenţei din antichitate a morii de apă, ca element de civilizaţie la poporul român şi, în general, la popoarele romanice: cf.
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forma arhaică a numelui Rî de Moare (oficial Râu de Mori), sat în
Ţara Haţegului, la origine nume al Râuşorului, afluent al Râului
Mare (FD, V, 1963, p. 41 şi urm.). Aceste argumente lingvistice
coincid, de altfel, cu cele formulate de unii istorici români şi străini
(cf. C. C. Giurescu şi F. Benoît);
un alt grup de termeni se leagă de vechimea mineritului (şi
metalurgiei) la noi şi, implicit, de permanenţa poporului nostru în
regiuni distinct delimitate, de la nordul Dunării. George Giuglea
ajunge la o atare concluzie observând originea latină a numelor
principalelor metale (unele, ca aur şi argint, păstrate numai în dacoromână), ca şi a altor termeni, ca lamură „metal curăţit de impurităţi” (< lat. *lamula), de unde şi lămuri = „a face metalul curat”,
apoi „a limpezi, a clarifica”, sau ca termenul scoare „zgură” (<lat.
scoria), păstrat numai în Munţii Apuseni, şi păcură (< lat. picula), de
asemenea inexistent la aromâni (cf. Cuvinte româneşti ..., p. 324–325).
Dintre cuvintele de origine autohtonă brânduşă şi brânză fac
parte din cele mai discutate sub raport etimologic. Soluţiile propuse de G. Giuglea (din radicalul i.-e. *gurendh — „a se umfla”, cu
referire la bulbul plantei, respectiv la fermentarea caşului), par a fi
dintre cele mai verosimile (cf. I. I. Russu, Etnogeneza românilor,
Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1981, p. 269–273).
Cu privire la cuvintele de origine germanică, ne limităm la a
arăta, succint, că unele explicaţii etimologice propuse de G. Giuglea
au fost considerate ca foarte probabile de către cercetători ca
S. Puşcariu (în legătură cu nasture < v. germ. (gotic) nastilo) sau
V. Bogrea (despre băga < v. germ. (longobard) *bauga „belciug”,
*baugare „a pune, a băga pe cineva în lanţuri”).
Cât despre fară „(Ţara Haţegului) neam (rău de oameni)”,
cunoscut şi în dialectul aromân, ca şi în franceză, italiană, greacă,
bulgară şi albaneză, George Giuglea înclină să creadă că e un cuvânt
vechi germanic (longobard) pătruns direct la dacoromâni (şi nu
adus de vreo colonie de aromâni, cum presupunea O. Densusianu).
Faptul că fară nu poate fi aromânism, ci un cuvânt vechi în dacoromână a fost arătat, de altfel, şi de Th. Capidan (Limbă şi cultură,
Bucureşti, 1943, p. 327).
Încheind, am vrea să subliniem că, prin întreaga sa activitate,
George Giuglea a fost deopotrivă un mărinimos dascăl şi un erudit
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om de ştiinţă, care a ştiut să aplice cu consecvenţă şi pasiune o
metodă complexă — doar în aparenţă mai puţin riguroasă — cea a
cuvântului şi lucrului.
(CL, XXX, 1985, nr. 1, p. 3–6)

IOANA ANGHEL

GEORGE GIUGLEA
ŞI MUZEUL LIMBII ROMÂNE

În 1919, după organizarea Universităţii româneşti din capitala Ardealului reunit cu Ţara şi inaugurarea cursurilor universitare, Sextil Puşcariu îşi va vedea împlinit şi un mai vechi vis al său:
înfiinţarea unui institut consacrat limbii române1, proiect gândit în
cele mai mici amănunte şi care trebuia să găzduiască în primul
rând lucrarea vieţii sale, Dicţionarul Academiei. În acest institut de
ştiinţă şi cultură, numit de el Muzeul Limbii Române, Sextil
Puşcariu s-a înconjurat de colaboratori valoroşi, în majoritate profesori la noua Universitate. Între aceştia Nicolae Drăganu, Vasile
Bogrea, George Giuglea, Constantin Lacea, Theodor Capidan. Unii
dintre ei, cunoscuţi deja prin lucrări serioase, şi-au păstrat şi dezvoltat propriile direcţii şi proiecte de cercetare, alţii au participat la
lucrările de mare anvergură ale Muzeului: Dicţionarul şi, mai târziu, Atlasul lingvistic român. Toţi au găsit la Muzeu o atmosferă de
prietenească colaborare, atât de stimulatoare şi de propice muncii
de creaţie. Rezultatele cercetărilor individuale se prezentau adesea
în şedinţele de comunicări de marţi, iar majoritatea erau publicate
în paginile revistei „Dacoromania”. Numit de Sextil Puşcariu profesor la Facultatea de Litere din Cluj, G. Giuglea a devenit şi unul
dintre cei mai credincioşi muzeişti. Sextil Puşcariu îi preţuia atât
calităţile umane, cât şi bogăţia cunoştinţelor, ideile originale, pasiunea pentru cercetare. „Foarte ingenios, el întrezărea de multe
ori ungherele tăinuite ale etimologiilor obscure, pe care le căuta
1

Vezi Puşcariu, 1978, p. 190.
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câteodată pe drumurile întortocheate şi nesigure ale straturilor
preromane, greceşti sau germanice”2. Deşi format la şcoala lingvistică bucureşteană a maestrului său, Ovid Densusianu, pentru
care avea o mare admiraţie, George Giuglea s-a încadrat de la
început în activitatea şi spiritul Muzeului, căruia i-a rămas ataşat
până la sfârşitul vieţii.
George Giuglea s-a născut la 29 ianuarie 1884, în Satulung
(Săcele), lângă Braşov, într-o familie de oieri3. Şi-a petrecut copilăria în satul natal, dar şi în comuna Roseţi, din judeţul Ialomiţa.
Părinţii lui, ca şi alţi păstori săceleni, plecau de la munte şi treceau
în Ţara Românească, ducând oile pentru iernat în zonele de câmpie,
cu climă mai caldă, cât mai aproape de Dunăre. Studiile liceale le
face la Braşov, la liceul „Andrei Şaguna”, iar cele superioare la Facultatea de Litere şi Filozofie din Bucureşti, unde dobândeşte o pregătire ştiinţifică temeinică, avându-i ca profesori pe Titu Maiorescu,
Nicolae Iorga, Ioan Bianu, Dimitrie Onciul, Simion Mehedinţi. O
influenţă puternică a exercitat asupra sa personalitatea complexă a
profesorului şi savantului Ovid Densusianu, pe care îl va evoca,
subliniind marile lui merite ştiinţifice şi culturale, în articolul
comemorativ În amintirea lui Ovid Densusianu (1873–1938)4. După
ce îşi ia licenţa în filologie română şi romanică, lucrează ca funcţionar la Academia Română şi apoi ca profesor în învăţământul
secundar. În timp ce era profesor la Târgovişte, Ovid Densusianu,
care îl aprecia, îl propune pentru specializare la Paris. Lipsit de
sprijin din partea autorităţilor şi cu o situaţie materială precară,
care nu-i permite să facă faţă cheltuielilor, e gata să renunţe la
plecare. Totuşi, la sfârşitul lui 1912 se află la Paris, iar între 1913 şi
1914 este lector de limba şi literatura română la Sorbona, la catedra
creată pentru Mario Roques, în 1912. Din această perioadă se
păstrează un număr de 12 scrisori adresate de George Giuglea lui
Ibidem, p. 539.
Unele informaţii biografice şi bibliografice provin din Introducerea la
volumul lui George Giuglea, Cuvinte româneşti şi romanice. Ediţie îngrijită, introducere, bibliografie, note şi indice de Florenţa Sădeanu, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1983 şi idem, Fapte de limbă: mărturii despre trecutul românesc.
Ediţie îngrijită, introducere, tabel cronologic, note şi indice de Florenţa Sădeanu,
[Bucureşti], Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1988.
4 În DR, IX, 1936–1938, p. 646–662.
2
3
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Ovid Densusianu5, din care, printre altele, se poate deduce şi ajutorul acordat de Densusianu discipolului său, în perioada formării
sale ca romanist6. O scrisoare din 1914 ne furnizează amănunte privind subiectul tezei sale de doctorat. Îl anunţă pe Ovid Densusianu
că s-a decis să studieze un Apostol (ms. rom. 69 din Biblioteca Academiei), text în limba română din sec. al XVII-lea7.
Îşi întrerupe activitatea la izbucnirea primului război mondial şi se întoarce în ţară, unde se înrolează ca voluntar într-un regiment de vânători de munte8.
În 1919 este chemat de către Sextil Puşcariu la Universitatea
din Cluj, unde a fost titularul catedrei de romanistică până la pensionare. În 1920 îşi susţine doctoratul la Cluj cu Sextil Puşcariu şi
nu la Bucureşti, cu maestrul său, aşa cum intenţionase.
Studiile de romanistică şi le va completa mai târziu, în Italia,
între anii 1920 şi 1921, cu Matteo Bartoli, la Torino, şi cu E. G. Parodi,
la Florenţa. Cu Parodi9, clasicist, romanist şi mare dantolog, va
aprofunda latina vulgară şi dialectele italiene, iar cu Bartoli, unul
dintre iniţiatorii Atlasului lingvistic italian, principiile şi metodele,
atunci noi, ale geografiei lingvistice.
După întoarcerea din Italia îşi începe cursurile şi seminariile
de filologie romanică la Universitate, fiind totodată nelipsit de la
întrunirile săptămânale ale muzeiştilor, unde expune rezultatul cercetărilor proprii; e un colaborator permanent al „Dacoromaniei”.
5 Scrisori către Ovid Densusianu, vol. II, sub redacţia lui Liviu Onu, Bucureşti,
Editura Minerva, 1981. Scrisorile, în număr de 12, din anii 1912–1925, sunt publicate
la p. 138–149. Sunt însoţite de o notă biobibliografică foarte documentată, beneficiind de informaţii furnizate de Maria Giuglea, soţia, şi de Florenţa Sădeanu, fiica
lui G. Giuglea.
6 G. Giuglea era înrudit cu Ovid Densusianu prin mama sa, născută
Moroianu; vezi volumul citat mai sus, p. 142.
7 Urma să-l tipărească la Comisia Istorică, prezidată de slavistul Ioan
Bogdan. Însă din motive necunoscute renunţă la proiectul editării Apostolului;
vezi Scrisori…, vol. II, p. 147.
8 La un moment dat s-a zvonit că ar fi murit pe front (vezi scrisoarea lui
Pompiliu Păltănea, prieten al lui G. Giuglea, către Ovid Densusianu, din august
1917, în Scrisori către Ovid Densusianu, vol. IV, 1989, p. 85).
9 La dispariţia lui timpurie, Giuglea va scrie cu multă căldură despre acest
erudit profesor şi prieten al său. Vezi E. G. Parodi (1862–1923), în DR, III, 1923,
p. 1080–1083. „Parodi era şi un iubitor al limbii române, ca şi marele prieten al
ţării noastre, celălalt savant lingvist italian, M. G. Bartoli” (p. 1082).
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Deşi nu a participat propriu-zis la lucrările pentru realizarea Atlasului lingvistic român, care a constituit o „preocupare de căpetenie a
Muzeului chiar de la întemeierea lui, în toamna anului 1919”10,
G. Giuglea a luat parte la şedinţele în care se dezbăteau problemele
legate de întocmirea lui. Una dintre cele mai dificile a fost chestiunea notării fonetice a răspunsurilor. A fost abandonată ideea folosirii transcrierii internaţionale, care nu avea semne speciale pentru
toate sunetele limbii române şi „după lungi discuţii a fost primită
propunerea d-lui prof. univ. G. Giuglea, care a cerut ca la baza
transcrierii fonetice să fie pus sistemul grafic obişnuit, cu adăugarea
semnelor diacritice necesare, spre a obţine o cât mai fidelă redare a
rostirii”11. Se facilita astfel utilizarea Atlasului nu numai de către lingvişti, ci şi de către istorici, geografi, folclorişti.
Va face călătorii de studii şi în Spania, în 1930 şi în 1937,
pentru a-şi perfecţiona pregătirea în domeniul filologiei romanice
şi va rămâne toată viaţa atras de limba spaniolă şi fascinat de literatura acestei ţări12. Preocupat de dezvoltarea studiilor de hispanistică la Cluj, înfiinţează, în cadrul catedrei de filologie romanică,
un lectorat de spaniolă, susţinut de un lector spaniol.
În 1936 este ales membru corespondent al Academiei
Române. După terminarea celui de al doilea război mondial şi
după întoarcerea (în 1945) din refugiul de la Sibiu, unde se retrăseseră Universitatea şi Muzeul în urma Dictatului de la Viena, îşi
va continua activitatea la catedră până în 1947, când este pensionat. Nu renunţă însă la activitatea ştiinţifică. Participă cu comunicări la şedinţele Muzeului, devenit (după reorganizarea Academiei
Române, din 1948) Institutul de Lingvistică, sau iniţiază anchete
pentru adunarea de material toponimic şi antroponimic, înconjurându-se de colaboratori mai tineri, atât din Cluj cât şi din
Timişoara sau Piteşti. Se stinge din viaţă la Bucureşti, în 1967, şi
este înmormântat, aşa cum şi-a dorit, la Cluj.
Sextil Puşcariu, Prefaţă la ALR I/I, p. 7.
Ibidem, p. 9. Hotărârea s-a luat, probabil, în şedinţele din anul 1930. Vezi
R. Todoran, Contribuţii de dialectologie română, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, 1984, p. 191.
12 Traduce din literatura spaniolă piesa lui Lope de Vega Carpio Steaua
Sevillei, publicând-o la Cluj, în 1939.
10
11
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În afara activităţii didactice, George Giuglea a desfăşurat o
vastă activitate ştiinţifică. Încă în perioada studenţiei se distinge în
cadrul Societăţii filologice întemeiate de Ovid Densusianu, unde prezintă mai multe comunicări, printre care Graiul din Săcele (1907) şi
Din terminologia păstorească (1908). Aceste prime cercetări au ca
punct de pornire atât buna cunoaştere a graiului din zona natală, cât
şi experienţa personală de viaţă privind toate aspectele legate de
păstorit. Importanţa păstoritului pentru români şi culegerea terminologiei păstoreşti din toate zonele ţării l-au preocupat întreaga
viaţă. Tot ca student participă la culegerea de texte dialectale „din
toate părţile locuite de români”, publicate de I.-A. Candrea, Ovid
Densusianu şi Th. D. Speranţia, cu titlul Graiul nostru13. Materialul
adunat de Giuglea este din judeţele Tecuci, Tutova, Bacău, Roman şi
din Bucovina14. Ca urmare a acestor cercetări scrie comunicarea
Graiul din Bucovina (1907). Folclorul şi etnografia l-au interesat de
tânăr; încurajat şi stimulat şi de maestrul său, face în 1910 şi 1911,
împreună cu geograful George Vâlsan, două călătorii de studii în
Serbia. Vor publica împreună Românii din Serbia15 şi De la românii din
Serbia16. În acest ultim volum, cercetările efectuate într-o regiune
puţin studiată aduc un variat material inedit17, care se impune prin
autenticitate şi arhaitate, cuprinzând „cântări bătrâne” (balade),
„frângurele” (poezii lirice) şi câteva poveşti. Colecţia se remarcă
prin metoda de cercetare riguros ştiinţifică, prin transcrierea fonetică a textelor, care erau notate (când era cazul) în timpul cântării
lor, prin precizia datelor despre localităţi şi informatori. Se situează
printre cele mai valoroase culegeri (departe de diletantismul frecvent în epocă), fiind deosebit de apreciată atât la apariţie, cât şi în
Vol. I, Bucureşti, 1906, vol. II, Bucureşti, 1908. Volume valoroase şi
pentru informaţiile etnografice, sociale şi istorice.
14 Va fi publicat în vol. II al culegerii. George Giuglea (scris greşit
I. Giuglea) e menţionat în scurta Prefaţă la acest volum.
15 Bucureşti, 1911. Partea lui George Giuglea e subintitulată Vechime.
Stratificări etnice.
16 Culegere de literatură populară. Cu hartă, fotografii, note şi glosar,
Bucureşti, 1913, 400 p.
17 „Prima dovadă de viaţă puternică a unui grup de peste 300.000 de
români, pe care i-am ignorat până acum”; vezi Prefaţa, p. II.
13
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lucrările de sinteză asupra folcloristicii româneşti apărute mai
târziu18. Fără să abandoneze preocupările pentru folclor, căci va mai
publica o culegere Din literatura populară de astăzi a Basarabiei19, Note
şi fapte de folclor şi filologie20, o ediţie a poeziilor populare ale lui
Vasile Alecsandri21, De la românii din Serbia. Material folcloristic. Un
testament scris româneşte22, interesul său constant se va îndrepta spre
studiul istoric şi etimologic al lexicului românesc, spre reliefarea
legăturilor dintre limba română şi celelalte limbi romanice. Solida sa
pregătire lingvistică, chiar dacă era tributară doctrinei neogramaticilor, se vădeşte chiar din prima lucrare, publicată în 1909, intitulată
Cercetări lexicografice. Elemente latine în limba română23. Aceasta deschide drumul studiilor sale consacrate semnalării unor termeni de
origine latină, mai ales din domeniul ocupaţiilor tradiţionale ale poporului: păstoritul şi agricultura. Sunt discutate cuvinte mai puţin
cunoscute, neatestate în dicţionarele curente, cum ar fi: buş, corună,
a se dăzvulba, hiestru, muscur, soartă etc.
Prin studierea istoriei cuvintelor şi a etimologiei lor, G.
Giuglea căuta să aducă argumente lingvistice ca dovezi privind
continuitatea şi permanenţa poporului român şi a limbii române în
Dacia. Într-una dintre cele mai importante lucrări ale sale, Straturi
străvechi şi stadii de dezvoltare în structura limbii dacoromâne24 o sinteză
18 Vezi Iordan Datcu, Sabina Cornelia Stroescu, Dicţionarul folcloriştilor.
Folclorul literar românesc, Bucureşti, 1979.
19 Bucureşti, [f.a.], colecţia „Biblioteca Basarabiei”, nr. 6. Culese din
jud. Chişinău, Tighina şi Cetatea Albă, în 1918.
20 În DR, V, 1927–1928, p. 523–553; în acest studiu publică trei cântece
populare despre Dunăre, culese în 1910–1911 de la românii din Serbia, şi semnalează unele asemănări cu balada Mioriţa.
21 V. Alecsandri, Poezii populare. Introducere, note şi glosar de G. Giuglea,
Bucureşti, [1933].
22 În „Lucrările Institutului de Geografie al Universităţii din Cluj”, IV,
1931, p. 101–106.
23 Bucureşti, 1909. Multe au fost acceptate de W. Meyer-Lübke şi se regăsesc în REW: cofleşi, corună, încurca şi altele.
24
Tipărită în volum separat, la Sibiu, în 1944, în germană, pentru a forma
împreună cu alte lucrări — de istorie, de etnografie etc. — „Bibliotheca Rerum
Transsylvaniae”, care urma să înfăţişeze adevărul privitor la istoria Transilvaniei.
Tradusă şi publicată în volumul Fapte de limbă…, p. 27–158. Nu e numai un studiu
lingvistic de o valoare deosebită (ca şi Cheie pentru înţelegerea continuităţii noastre
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a unor cercetări mai vechi, G. Giuglea afirmă din nou că faptele de
limbă sunt pentru români, în lipsa izvoarelor scrise, cele mai preţioase documente. Ne referim aici, în special, la capitolul VII. Caracteristici lingvistice dacoromâne, un zid de separare între aromână şi
dacoromână, care ni se pare esenţial. În urma unui studiu comparativ
între lexicul dacoromân şi cel aromân din perioada preslavă rezultă
că un mare număr de termeni latini de primă importanţă în
comunicare sunt specifici numai dacoromânei şi lipsesc din
aromână. E vorba de aproximativ 400 de cuvinte (se dă lista lor)
care nu au putut fi aduse în Dacia din spaţiul Balcanilor, unde ele
nici nu există.
„Acest bloc de unităţi lingvistice este autohton numai în Dacia
şi s-a putut menţine aici numai prin statornicia românilor încă de la
început, în aceste ţinuturi” (p. 136).

Numărul acesta nu este exagerat, căci cercetările mai noi
bazate pe statistici comparative, efectuate de Romulus Todoran
ridică la 534 numărul de cuvinte de origine latină păstrate numai
în dacoromână25 şi vin în sprijinul tezei lui G. Giuglea privind
existenţa unui vast teritoriu romanizat unde s-a format poporul
român şi privind continuitatea lui pe teritoriul vechii Dacii. A susţinut mereu cu tărie latinitatea noastră şi într-o epocă în care, datorită situaţiei politice, influenţei slave în toate compartimentele
limbii (nu numai în vocabular, toponimie şi onomastică, ci şi în fonetică-fonologie, morfologie, sintaxă) i se atribuia un rol exagerat.
G. Giuglea a încercat încă din primele sale studii de amploare
să pună în evidenţă importanţa elementului autohton, preroman, în
special în vocabularul românesc. Pasiunea pentru etimologie, dublată de o temeinică pregătire de clasicist şi chiar de indo-europeîn Dacia prin limbă şi toponimie, Bucureşti, 1944), ci şi un document cu semnificaţie
politică (dată de condiţiile istorice în care a apărut) şi care încearcă să sensibilizeze comunitatea ştiinţifică internaţională în legătură cu cauza românească privind Transilvania (de Nord).
25 Vezi R. Todoran, Despre elementul latin în lexicul dialectelor româneşti, în
Actele celui de-al XII-lea Congres Internaţional de Lingvistică şi Filologie Romanică, II,
Bucureşti, 1971, p. 185–192; idem, Différenciations de l’élément latin du daco-roumain,
în Actes du XVIIème Congres International de Linguistique et Philologie Romanes
(Aix-en-Provence, 29 août–3 septembre 1983), vol. 6, 1986, p. 445–461.
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nist, i-a permis să reia, bazându-se şi pe date noi, abordarea acestei
controversate probleme. O cercetare dificilă, dar care porneşte de la
certitudinea că şi în română trebuie să se fi păstrat elemente preromane, ca şi în celelalte idiomuri romanice. Amintim aici studiile
Crâmpeie de limbă şi viaţă străveche românească. Elemente autohtone (preromane), greco-latine, v. germane26, Elemente străvechi în limba română27,
Éléments préromans en rhétoroman et en roumain28 şi unele dintre cuvintele asupra cărora a revenit cu precizări29, cum ar fi: stână, brânză,
zăr, jep, troian30.
George Giuglea a fost considerat adept al metodei numite de
creatorul ei, Rudolf Meringer, Wörter und Sachen („cuvinte şi
lucruri”)31. Iorgu Iordan32 îl consideră chiar unicul reprezentant al
acestei metode (pe atunci noi) din cadrul şcolii lingvistice clujene.
În studiul intitulat Cuvinte şi lucruri. Elemente vechi germane în
Orientul romanic33, el încearcă cu ajutorul ei să demonstreze existenţa elementelor germane rămase de la goţii şi gepizii care au
locuit în Dacia (iar cercetările istorice confirmă acest lucru) în
secolele III–VI. Prezenţa unor termeni germanici în română ar constitui un argument lingvistic preţios privind persistenţa populaţiilor romanizate pe teritoriul Daciei. Din păcate, demonstraţia sa,
referitoare, de exemplu, la cuvântul strungă (care ar proveni din
germ. stanga + *rugă < lat. ruga), bazată şi pe descrierea cu precizie
a „obiectului”, amplasarea lui, construcţia etc., nu reuşeşte să conÎn DR, III, 1923–1924, p. 561–628.
În RF, II, 1928, nr. 1 – 2, p. 49–65.
28 În „Langue et littérature”, I, 1941, nr. 2, p. 215–221.
29 În studiul, amintit mai sus, Straturi străvechi…, p. 32–38.
30 E vorba de cuvinte foarte vechi în limbă, dintre cele mai controversate sub
raport etimologic. O seamă din explicaţiile sale aduc idei originale şi precizări semantice importante pentru etimologie (ca în cazul cuvintelor brânză sau brânduşă).
Pentru ansamblul problemei, vezi I. I. Russu, Etnogeneza românilor, Bucureşti,
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1981.
31 Vezi Iorgu Iordan, Lingvistica romanică, Bucureşti, Editura Academiei,
1962, p. 71–72. Hugo Schuchardt, celălalt iniţiator al metodei, consideră lucrul
mai important, deci: „Sachen und Wörter”. Iar Giuglea completează: „lucru”,
„cuvânt” şi „loc” (în sensul de locul unde se află „lucrul”); vezi articolul Lexic
studiat prin prisma: „lucru”, „cuvânt”, „loc”, în CL, VII, 1962, nr. 2, p. 205–209.
32 Istoria ştiinţelor în România. Lingvistica, Bucureşti, 1975, p. 92.
33 În DR, II, 1922, p. 327–402.
26
27
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vingă34. Preocuparea lui pentru a evidenţia elementul germanic a
rămas constantă, în ciuda faptului că etimologiile propuse (pentru
termeni precum băga, căina, cotropi, brustur, grapă, buştean, grind
etc.) au fost respinse atunci sau mai târziu de către cercetătorii care
au subliniat marile dificultăţi ale acestei încercări, legate în special
de lipsa informaţiilor sigure35. De asemenea, încercarea de a demonstra prezenţa unui grup de elemente vechi greceşti în limba
română nu s-a dovedit convingătoare. Pentru unele dintre cuvintele atribuite de el influenţei vechi greceşti, de exemplu argea,
grunz, sterp, urdă, în lucrările mai noi se propun diferite etimologii,
iar altele (de exemplu teafăr) au rămas mai departe în grupa cuvintelor cu etimologie necunoscută.
Încă din lucrările de tinereţe, cum sunt Schiţă din toponimia
românească36 şi Românii din Serbia, se poate remarca interesul acordat
de G. Giuglea toponimiei, interes care s-a menţinut deosebit de
intens de-a lungul întregii sale vieţi. Metoda utilizată pentru adunarea şi studierea numelor topice se caracterizează prin perspectiva
interdisciplinară şi prin aplicarea normelor geografiei lingvistice în
conexiune cu ideea că „masa toponimică” are aceeaşi valoare cu
„aria majoră”37. Studierea etimologică şi statistică a „masei toponimice” furnizează probe privind continuitatea şi stabilitatea românilor din regiunea cercetată. Numele de locuri fiind depozitare ale
istoriei şi culturii unui popor, a propus, încă în 1944, strângerea lor
din întreaga ţară şi alcătuirea unui Atlas toponimic românesc. Dorinţa
34 Vezi recenzia critică pe care Ovid Densusianu o publică în GS, I, 1923,
p. 161–165. Densusianu respinge mai ales etimologia stanga + *rugă, formă
hibridă, dar şi ideea în sine de a căuta elemente vechi germane în terminologia
păstorească. În schimb, Giuglea are dreptate când prezintă ca prim sens al lui
strungă acela de „loc îngust, deschizătură prin care trec oile la muls”, şi nu
„îngrăditura unde stau oile la stână”, cum crede Densusianu.
35 Nici rezultatele la care au ajuns C. C. Diculescu şi apoi E. Gamillscheg
nu au fost acceptate de specialişti. „În stadiul actual al cunoştinţelor noastre numai explicaţia numelui Moldova prin gotică este satisfăcătoare; în rest existenţa în
limba română a unor elemente de vocabular vechi germanice poate fi presupusă
numai pentru 3-4 cuvinte, dar nu poate fi probată”, afirmă Al. Rosetti, în Istoria
limbii române. I. De la origini până la începutul secolului al XVII-lea. Ediţie definitivă.
Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1986, p. 223.
36 În „Anuarul de geografie şi antropogeografie”, I, 1909–1910, p. 39–55.
37 Vezi Cheie pentru înţelegerea continuităţii noastre în Dacia prin limbă şi
toponimie, în „Geopolitica şi geoistoria”, III, 1944, nr. 1, p. 13–63.
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mai veche, de a studia comparativ toponimia italiană cu cea română, se va concretiza târziu, în articolul Correspondances italo-roumaines. Éléments préromains, latins et vieux germaniques38, în care reia
şi discuţia în legătură cu elementele vechi germane în toponimie39.
Ca romanist, G. Giuglea a încercat să pună în evidenţă o
serie de paralelisme, în general lexicale şi semantice, între română
şi alte limbi romanice, mai ales cele ibero-romanice, într-un număr
mare de studii40. Astfel de cercetări comparative erau atunci puţin
numeroase41. Explicaţia acestor concordanţe şi coincidenţe, oferită
de geografia lingvistică prin „teoria ariilor laterale” a lui M. Bartoli
sau a „zonelor izolate”, i se pare insuficientă. Au intervenit şi alţi
factori, de natură psihică, stilistică, etnografică, greu însă, dacă nu
imposibil, de precizat. George Giuglea a publicat şi câteva studii
de limbă veche şi filologie: Cazania protopopului Popa Pătru din
Tinăud (Bihor)42, Călătoriile călugărului Chiriac de la Mănăstirea
Secul43, Coresi face cea dintâi apropiere între „romani” şi „rumâni”44.
După pensionare, George Giuglea a rămas în Clujul de care îl
legau atâtea amintiri, deşi familia sa locuia la Bucureşti. Revine la
Muzeu, acum Institutul de Lingvistică, încercând să regăsească ceva
din vechea atmosferă, dar, din păcate, nu numai numele Muzeului
se schimbase. Participă cu regularitate, ca şi altădată, la şedinţele de
comunicări de marţi seara. Pierderea treptată a vederii l-a împiedicat să îşi continue singur cercetările mai vechi sau să înceapă altele
noi. A rămas totuşi plin de energie, cu spiritul viu şi iscoditor, cu un
fel de a vorbi simplu, direct, adeseori cu scăpărări ironice. Petrece
38 Scris împreună cu Mircea Homorodean pentru cel de al VII-lea Congres
Internaţional de Ştiinţe Onomastice, Florenţa, 1961.
39 De exemplu, din baza v. germ. *busc, -a ar proveni top. Buscatul, Busca,
Buscata etc. şi unele apelative ca buscai şi buştean.
40 Primul este Concordances linguistiques entre le roumain et les parlers de la
zone pyrénéenne, Cluj, 1937; vezi şi (împreună cu I. Stan) Concordanţe lexicale între
graiuri ibero-romanice şi româneşti, în CL, V, 1960, p. 57–66.
41 Tânărul Ascoli a semnalat printre primii asemănările dintre română şi
friulană, A. Viciu cele dintre română şi dialectul sicilian, Iorgu Iordan s-a ocupat
de dialectele italiene de sud şi română. Vezi (pentru toată bibliografia) Tagliavini
1977, p. 282–284.
42 În DR, I, 1920–1921, p. 356–359.
43 Bucureşti, 1936.
44 În „Biserica ortodoxă română”, LIII, 1935, nr. 3–4, p. 226–228.
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mult timp în Institut şi împreună cu câţiva colaboratori apropiaţi
pregăteşte pentru publicare studiile sau recenziile prezentate la şedinţele de marţi. Unele comunicări stârnesc discuţii aprinse şi controversate, legate de soluţiile etimologice propuse, ca, de pildă, cea
intitulată O fosilă toponimică de factură latină vulgară în Ardeal: Rî de
Moare (riu de molae)45. Surprinde numărul mare al lucrărilor publicate în această perioadă, printre care etimologii, recenzii şi, mai ales,
studii de toponimie46, rod al unei neobosite munci de documentare
pe teren, din Bran până în Ţara Haţegului, din bazinul Ampoiului,
din Munţii Apuseni sau din zona Argeşului.
În ciuda vârstei şi a bolii, şi-a continuat cu stăruinţa care îl
caracteriza vechile preocupări; indiferent la schimbările petrecute
în jurul său, a rămas credincios ideilor cu care a pornit la drum şi
pe care şi-a clădit întreaga operă.
Nu a publicat şi a rămas nevalorificat materialul lingvistic şi
etnografic referitor la păstorit, cules în decurs de mai mulţi ani (începând aproximativ cu 1930), cu un chestionar special şi prin anchete directe în diferite zone ale ţării. O astfel de sinteză, care putea fi întocmită de un cunoscător profund al vieţii şi terminologiei
păstoreşti, cum a fost George Giuglea, lipseşte încă din lingvistica
noastră.
Deşi unele rezultate şi soluţii la care a ajuns nu au fost
acceptate, lucrările sale cuprind idei originale şi o mare bogăţie de
date, care constituie sugestii pentru cercetări viitoare. Prin toată
activitatea sa ştiinţifică George Giuglea rămâne o personalitate de
seamă a şcolii lingvistice clujene.
(DR, s.n., III–IV, 1998–1999, p. 93–100)

45 Prezentată în 17 februarie 1959 şi înglobată în lucrarea mai amplă Toponimia comunei Râu de Mori (Ţara Haţegului), publicată împreună cu M. Homorodean
şi I. Stan, în FD, V, 1963, p. 41–68.
46 Citez doar câteva: Branul în lumina toponimiei (în colaborare cu
N. Orghidan), în CL, IV, 1959, p. 127–152; Nume topice în bazinul Ampoiului: Ampoi,
Mureş, Ciunc, Vultori etc., în „Apulum”, V, 1965, p. 431–437; Toponimice româneşti
în Munţii Apuseni (Băişoara, Săcel, Muntele Săcel), (în colaborare cu V. Ţâra), în
AUT, Seria ştiinţe filologice, IV, 1966, p. 197–219.

CONSTANTIN LACEA

(1 iunie 1875 – 28 ianuarie 1950)

D. MACREA

ŞCOALA CLUJEANĂ: CONSTANTIN LACEA

Şcoala lingvistică clujeană a făcut până acum obiectul cercetărilor noastre în câteva studii publicate în „Limba română” şi în
„Cercetări de lingvistică”. În afară de prezentarea de ansamblu a
acestei şcoli1, am analizat activitatea ştiinţifică a întemeietorului ei,
Sextil Puşcariu2, precum şi a doi dintre cei mai reprezentativi colaboratori ai lui: Theodor Capidan3 şi Nicolae Drăganu4. Dar o imagine deplin edificatoare a bogatei activităţi a şcolii clujene nu se
poate realiza fără cercetarea amănunţită a muncii ştiinţifice a celorlalţi reprezentanţi principali ai ei, care, printr-un spirit de colaborare intelectuală rar întâlnită, au adus contribuţii dintre cele mai
de seamă la dezvoltarea lingvisticii noastre din perioada 1920–
1945. Dintre aceştia se impune îndeosebi analiza activităţii lui
Constantin Lacea, Vasile Bogrea, Constantin Diculescu, Gustav
Kisch, Alexe Procopovici şi George Giuglea. Analiza activităţii
acestora este necesar să fie făcută de cei care au fost colaboratori
direcţi ai lor în cadrul fostului Muzeu al Limbii Române şi al cercului de colaboratori ai „Dacoromaniei”, fiindcă numai ei le pot
releva în mod complet toate aspectele muncii.
1 D. Macrea, Lingvistica română între cele două războaie mondiale. Şcoala
clujeană, în CL, II, 1957, p. 9–21.
2 Idem, Lingvişti şi filologi români, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1959,
p. 198–217.
3 Idem, Th. Capidan, în CL, VI, 1961, nr. 2, p. 253–265.
4 Idem, Nicolae Drăganu, în CL, VI, 1961, nr. 1, p. 9–24.
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Seria acestor prezentări o începem cu Constantin Lacea, care
a fost nu numai unul dintre fondatorii Muzeului Limbii Române,
dar şi cel mai vechi colaborator la lucrarea de bază a acestuia: Dicţionarul Academiei Române. Acest fapt este puţin cunoscut, datorită
atât modestiei lui excesive, cât mai ales muncii specifice oricărui
mare dicţionar, care absoarbe, într-un efort colectiv, capacităţile individuale care participă la elaborarea lui.
Constantin Lacea s-a născut în 1875, la Braşov5. A urmat cursurile liceului românesc din acest oraş, având ca profesori pe Ştefan
Iosif, tatăl poetului Ştefan Octavian Iosif, pe Andrei Bârseanu, Ioan
Popea, Valeriu Branişte, Pantelimon Dima, Vasile Goldiş, care se
impuseseră printre cele mai de seamă personalităţi ale culturii
româneşti din Transilvania. La liceu a fost coleg de clasă şi prieten
cu poetul Şt. O. Iosif, a cărui amintire a evocat-o mai târziu cu duioşie6. După ce îşi trece, în 1893, bacalaureatul, urmează Facultatea de
Litere a Universităţii din Budapesta, specialităţile franceză şi germană, având ca profesori, între alţii, pe Alexander, Becker, Gyulai şi
Heinrich.
A continuat aceleaşi studii la München, unde a audiat cursurile unor binecunoscuţi savanţi ai vremii ca Breymann, BirchHirschfeld, Frieke, şi apoi la Leipzig, fiind elevul lui Sievers şi al
lui Gustav Weigand, de acesta din urmă legându-se printr-o strânsă colaborare şi o deosebită afecţiune. În 1898 îşi trece doctoratul la
Gustav Weigand, cu teza Cercetări asupra limbii „Vieţii şi petreacerii
svinţilor” a mitropolitului Dosoftei7.
Întors în ţară, se stabileşte în Braşovul natal, unde funcţionează, între 1901 şi 1916, ca profesor de germană, franceză şi română la liceul românesc şi la şcoala comercială superioară, contribuind
prin pregătirea sa, alături de alţi eminenţi colegi, Virgil Oniţiu, Iosif
Blaga, Tit-Liviu Blaga, Ioan Bunea, Gheorghe Chelaru, Gheorghe
5 Indicaţii biografice asupra lui Constantin Lacea se găsesc la sfârşitul
lucrării lui de doctorat Untersuchung der Sprache der „Viaţa şi petreacerea svinţilor”
des Mitropoliten Dosoftei. 1682, în „Jahresbericht des Instituts für rumänische
Sprache zu Leipzig”, Band V, 1898 şi în broşura Un scandal academic, Cluj, 1934.
6 Vezi C. Lacea, Din copilăria lui Şt. O. Iosif, în „Ţara Bârsei”, 1931, nr. 1,
p. 29–37.
7 Constantin Lacea, Untersuchung der Sprache der „Viaţa şi petreacerea
svinţilor” des Mitropoliten Dosoftei. 1682. Inaugural-Dissertation, în „Jahresbericht
des Instituts für rumänische Sprache zu Leipzig”, Band V, 1898, p. 51–144.
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Vătăşanu, Alexandru Bogdan, Axente Banciu, Dumitru Lupan şi
alţii, la creşterea prestigiului învăţământului românesc care se făcea
în acest liceu. În 1916 se refugiază, din cauza ocupaţiei germane, în
străinătate, stabilindu-se un an la Stockholm, unde a trăit dând lecţii
de franceză, şi apoi la Paris, unde a contribuit la documentarea
cauzei româneşti pentru conferinţa de pace din 1919.
În 1920 a fost numit profesor la Academia de înalte studii
comerciale şi industriale din Cluj, mai întâi de limba franceză, apoi
de limbă şi corespondenţă în germană. În 1940, după Dictatul de la
Viena, s-a reîntors la Braşov, unde a murit în 1952.
*
Ca formaţie ştiinţifică, Constantin Lacea a aparţinut şcolii
neogramatice, dominante în lingvistica vremii. La seminarul românesc din Leipzig al lui Gustav Weigand şi-a însuşit metoda de
analiză lingvistică a textelor vechi şi a materialelor dialectale, care
au constituit o parte însemnată a activităţii şcolii de la Leipzig. Teza
de doctorat a lui Constantin Lacea, Cercetări asupra limbii „Vieţii şi
petreacerii svinţilor” a Mitropolitului Dosoftei, este caracteristică pentru
metoda de lucru care se aplica în seminarul românesc din Leipzig.
Ea este o prezentare descriptivă a caracteristicilor de grafie, de vocalism, de consonantism, de morfologie, de sintaxă şi de lexic ale textului lui Dosoftei. Lexicul ocupă cea mai întinsă analiză, sub forma
unui glosar cu explicarea fiecărui cuvânt şi cu traducerea lui în
limba germană. Lucrarea relevă pricepere, răbdare şi simţ pentru
amănuntul semnificativ, calităţi care vor caracteriza toate cercetările
de mai târziu ale lui Constantin Lacea. Ea se limitează la analiza
amănuntelor lingvistice, fără concluzii mai generale de ordin istoric,
literar sau stilistic. Singura apreciere de ansamblu priveşte deosebirile de limbă dintre Viaţa şi petreacerea svinţilor şi Psaltirea în versuri
a lui Dosoftei. Ioan Bianu făcuse afirmaţia că Psaltirea în versuri este
scrisă în grai moldovenesc, neinfluenţat de limba scrisă a vremii.
Constantin Lacea nu împărtăşeşte această părere în ce priveşte
limba textului studiat de el, fără a adânci însă problema.
Explicaţia aprecierii sumare asupra limbii scrise de Dosoftei
în raport cu cea a epocii se datoreşte faptului că studiile de istorie a
limbii literare şi cele de stilistică erau atunci abia la început, atât la
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noi, cât şi în alte ţări, iar Constantin Lacea n-a putut fi un deschizător de drumuri în acest domeniu. Dar cu pregătirea pentru analiza
textelor vechi şi mai ales cu predilecţia pentru preocupările de lexicologie, caracteristice în lingvistica europeană a vremii, Constantin
Lacea avea să îndeplinească o muncă impunătoare în cultura noastră. Această muncă este cea depusă în Dicţionarul Academiei Române,
timp de peste patru decenii. Din 1906, de când Sextil Puşcariu a
primit din partea Academiei Române sarcina elaborării dicţionarului, el şi-a ales ca cel dintâi colaborator pe Constantin Lacea, pe
atunci profesor la liceul românesc din Braşov.
Constantin Lacea a avut la dicţionar sarcina grea de a face
prima redactare a articolelor, de la care pleacă munca ulterioară de
revizie şi de definitivare, uşurându-le pe acestea prin formularea
concretă a textului. Numai cine a lucrat la un dicţionar poate
aprecia cu adevărat complexitatea muncii lexicografice. Ea nu se
reduce, cum se crede în general, la formularea de definiţii, ci implică precizarea, pe bază de exemple din tot cuprinsul unei limbi, a
numeroaselor sensuri şi nuanţe de sens ale cuvintelor, a formei,
diferite după timp şi regiuni, a acestora, a derivatelor lor, a problemelor de morfologie, de sintaxă, de stilistică, legate de folosirea lor
în scris şi vorbire, a etimologiei lor8.
Cu răbdarea şi abnegaţia omului de ştiinţă conştient că îndeplineşte o misiune naţională, Constantin Lacea a redactat mii de
articole ale dicţionarului, fără a manifesta o clipă de descurajare,
deşi ar fi avut de multe ori dreptul, ca orice autor de asemenea
lucrări, să repete reflexia celebrului lexicograf medieval Scaliger:
„Mai uşoară poate fi socotită pentru cineva osânda de a munci
toată viaţa la ocnă decât aceea de a face un dicţionar”9.
Contribuţia valoroasă a lui Constantin Lacea, cunoscută numai de aceia care au lucrat la dicţionar alături de el, a fost recunoscută public de către Sextil Puşcariu în două aprecieri, care consacră în mod indiscutabil meritele lui.
8 Vezi şi Constantin Lacea, Lexicograful şi rostul său, în „Preocupări
lingvistice”, vol. I, Sighişoara, 1947, p. 11–20.
9 Vezi Prefaţa Dicţionarului enciclopedic ilustrat „Cartea Românească” (1931),
redactat de I. A. Candrea.
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Cu prilejul alegerii lui Constantin Lacea ca membru de
onoare al Academiei Române, în 1939, Sextil Puşcariu a evidenţiat
în raportul său „munca neobosită şi plină de devotament depusă
în slujba acestei opere de cel mai vechi colaborator al ei”10, iar în
prefaţa volumului I al Dicţionarului, partea a II-a, litera C, apărut în
1940, Sextil Puşcariu scrie:
„Întâia redacţie la acest volum a fost făcută de d. Constantin
Lacea, profesor şi fost rector al Academiei de înalte studii comerciale
din Cluj, membru onorar al Academiei Române, cel mai vechi şi mai
statornic colaborator al Dicţionarului, care dăduse şi întâia redacţie a
literelor A–B. Cu un devotament fără pereche, d-sa săvârşeşte de trei
decenii munca grea şi istovitoare a lexicografului conştiincios, preocupat să dea pentru fiecare cuvânt o mică monografie, urmărindu-l în
evoluţia lui de la origine şi până în zilele noastre, în limba literară ca şi
în graiul de toate zilele, în opera poeţilor, a oamenilor de ştiinţă, a traducătorilor şi în literatura populară”.

Precum este îndeobşte cunoscut, aceste trei litere sunt, în
limba română, îndeosebi C, dintre cele mai cuprinzătoare.
Colaborarea lui Constantin Lacea la celelalte litere apărute din
vechiul Dicţionar al Academiei a fost mai redusă. Astfel, în prefaţa
volumului al II-lea al dicţionarului (literele F–J), după ce îl numeşte
încă o dată „redactorul volumului I”, Sextil Puşcariu arată că Lacea
a redactat la acest volum numai 103 coloane, cuprinzând cuvinte
începătoare cu IMPO-, IMPU-, INCO- şi IP-, IUT-.
În cadrul Muzeului Limbii Române, Constantin Lacea n-a
avut însă numai sarcina de seamă a redactării dicţionarului. În perioada cât a stat la Cluj, 1920–1940, el s-a identificat cu întreaga activitate a Muzeului, îndeplinind, la început, chiar unele munci administrative în care era nevoie de pricepere, răbdare şi devotament. În
primii ani de funcţionare a Muzeului, el a fost custode şi bibliotecar,
asigurând organizarea şi înzestrarea bibliotecii cu valoroase colecţii
pe care le posedă astăzi Institutul de Lingvistică al Filialei din Cluj a
Academiei. Constantin Lacea a alcătuit de asemenea indicele de materii, de autori şi de cuvinte ale primelor volume ale „Dacoromaniei”. În cadrul Muzeului, el a făcut numeroase comunicări, dintre
care numai o parte sunt publicate în „Dacoromania”.
10

Vezi AAR, Seria II, 1938–1939, p. 233 (Şedinţa de la 29 mai 1939).
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*
Strâns legată de munca îndelungată la Dicţionarul Academiei,
şi stimulată de ea, a fost cercetarea de către Constantin Lacea a etimologiilor unui număr apreciabil de cuvinte cu caracter dialectal,
mai ales din Transilvania. Etimologiile acestor cuvinte au putut fi
stabilite, în mare parte, datorită faptului că el cunoştea bine limbile
maghiară şi germană, precum şi dialectul săsesc din Transilvania,
din care derivă multe din cuvintele ale căror etimologii le-a stabilit. O parte din aceste etimologii au fost publicate în „Anuarul liceului «Andrei Şaguna» din Braşov”11, dar majoritatea lor au apărut
în „Dacoromania”12. Din seria cuvintelor ale căror etimologii au
fost stabilite de Constantin Lacea menţionăm ca provenind din maghiară: cebălui, cătreţ, chemului, cioaclă, fulău, răboj, răvaş, ţăcălie; din
dialectul săsesc: buglă, cataramă, clicen, dârlăi, dop, perjă, roabă, şleau,
vantură, ivăr, velver-verven-verver, zimţi; din limbile slave: ciublă,
ciupă, ciupăi, ciupeli, răgace; din latină: coc, decurând, despeta, grumura, scăldoi, stăuină, turtură, tuşina. Unele dintre etimologiile stabilite de el reprezintă adaosuri şi rectificări la cele date în Dicţionarul Academiei, iar altele au fost acceptate în dicţionar pentru literele care erau în curs de publicare.
Constantin Lacea a întreprins şi o activitate de popularizare
lexicologică, în special a preocupărilor de semantică impuse la sfârşitul secolului trecut prin lucrările lui A. Darmesteter şi M. Bréal.
Semantica devenise în primele decenii ale secolului nostru o disciplină atrăgătoare nu numai pentru lingvişti, ci şi pentru mare
public. În lumina acestor preocupări, el scria că „elementele cele
mai importante ale unei limbi sunt cuvintele”13, înţelegând prin
aceasta că în sensul cuvintelor se concretizează mai pregnant legătura dintre limbă şi istorie. Ilustrativ în această privinţă este articolul Curiozităţi semantice, publicat în revista „Transilvania”, în care
explică formarea unor expresii ca a bea tutun, sensul de „a mirosi”
Anuarul liceului „Andrei Şaguna” din Braşov, LI (1914–1915), p. XXIV–XXX.
DR, II (1921–1922), p. 623–626; III (1922–1923), p. 471–478, 748–752; IV
(1924–1926, partea a II-a), p. 777–785; V (1927–1928), p. 395–404; VI (1929–1930),
p. 339.
13 C. Lacea, Curiozităţi semantice, în „Transilvania”, XLV, 1914, nr. 10–12.
p. 464.
11
12
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al lui a auzi, evoluţia semantică a lui baionetă, balamuc, canibal,
cravată, pistol ş.a. Asemenea articole erau urmărite cu pasiune de
cititorii revistei — profesori, învăţători, preoţi şi notari români din
Transilvania — care nu puteau cunoaşte din alte surse mişcarea
lingvistică a timpului.
Absorbit de preocupări lexicologice, Constantin Lacea a publicat puţine studii de gramatică. Aceste probleme au fost abordate
de el cu prilejul redactării articolelor de dicţionar, unde la fiecare
cuvânt se impun numeroase precizări morfologice şi sintactice. Ca
materiale speciale de gramatică, el a publicat numai trei note:
„Cum” dans la syntaxe de la langue roumaine14, Genitive feminine formate cu articolul prepozitiv15, din forme ca Dâmbu ii Cioară, Ionu ii
Ană, Valea ii Cerboaie, şi Fraze paralele, construcţii şi fenomene analogice16: a face de capul său, a asculta care ce zice, casă de vânzare,
mi-am pus pălăria, a sta în picioare, expresii pentru care stabileşte
paralelisme, fără să fie calcuri, în italiană: fare di suo capo, ascoltare
quello che dicesse, casa de vendere, stare in piede şi în franceză: je me
suis mis le chapeau.
*
Un domeniu întins de cercetare, în care îşi începuse prin teza
sa de doctorat, activitatea ştiinţifică, a fost pentru Constantin Lacea
cel al limbii şi literaturii noastre vechi, în care a adus atât
contribuţii istorico-descriptive, cât şi lingvistice propriu-zise. Unele dintre aceste contribuţii au constat în descoperirea şi descrierea
de cărţi vechi româneşti neînregistrate în Bibliografia românească
veche a lui Ioan Bianu şi Nerva Hodoş sau care, deşi au fost înregistrate, aveau nevoie de rectificări de titluri şi de date. Din seria
cercetărilor de acest fel fac parte: cărţile vechi din Biblioteca Universităţii din Cluj (donaţia G. Sion)17, Psaltirea în versuri a lui
Dosoftei din biblioteca Muzeului Limbii Române, exemplar deosebit de cel editat de Bianu18, un ceaslov slavo-român neînregistrat19,
Vezi „Nordisk Tidsskrift for Filologi”, vol. IV, p. 91–93.
DR, III (1922–1923), p. 798–799.
16 Anuarul liceului „Andrei Şaguna” din Braşov, LI (1914–1915), p. XXV–XXX.
17 DR, III, (1922–1923), p. 799–801.
18 Ibidem, IV (1924–1926, partea a II-a), p. 959–961.
14
15
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cărţile vechi din biblioteca bisericii Sf. Nicolae din Braşov20 şi Cel
mai vechi calendar românesc (1733)21, acesta din urmă înregistrat de
Bianu şi Hodoş, dar Lacea aduce precizarea că Dascălul Şoanul şi
Popa Petre, presupuşii autori, sunt una şi aceeaşi persoană, rectificând, pe baza datelor istoricului sas Thomas Tartler, o confuzie
făcută de G. Bogdan-Duică asupra autorului acestui calendar. El a
adus de asemenea precizări, pe bază de documente şi deducţii, în
ceea ce priveşte data stabilirii definitive a diaconului Coresi la
Braşov22.
Un manuscris de proporţii mai mari, descoperit şi descris de
Constantin Lacea, a fost Codicele Puşcaşul23. El se datoreşte Popii
Bucur din Sohodol (Bran), fiul lui Iuga Puşcaşul. Cu acest prilej,
Lacea face precizarea că familia Puşcaşul şi-a schimbat numele în
Puşcariu la 1848. Lingvistul Sextil Puşcariu a fost un descendent al
acestei familii.
Manuscrisul este de la sfârşitul secolului al XVIII-lea, reprezentând texte după Canonul Sfântului Andrei şi după Viaţa Mariei
Egipteana, copiate, în parte din Triodul tipărit la Râmnic în 1761, în
parte din alte izvoare. El a fost copiat de două persoane diferite:
până la pagina 102 de Popa Bucur, iar de la 103 la 182 de un braşovean. Între cele două părţi există unele diferenţe de grafie şi de
limbă, care se datoresc atât copiştilor, cât şi izvoarelor diferite pe
care le-au folosit, ceea ce l-a determinat pe Lacea să descrie cele
două părţi în mod separat, arătând specificul grafiei, foneticii,
morfologiei şi sintaxei fiecăruia din ele. Fără ca textul descris să
reprezinte particularităţi inedite de limbă, el îmbogăţeşte totuşi
izvoare de cunoaştere a limbii române din secolul al XVIII-lea.
Constantin Lacea a intervenit şi în problema controversată a
copiştilor Psaltirii Scheiene24. Împărtăşind părerea lui I. A. Candrea
şi Al. Procopovici, unanim admisă astăzi, că textul Psaltirii Scheiene
a fost copiat de trei copişti, Constantin Lacea nu este însă de părerea
Ibidem, p. 961.
„Transilvania”, XL, 1909, nr. 2, p. 100–105.
21 DR, VI (1929–1930), p. 357–359.
22
C. Lacea, Aşezarea definitivă a lui Coresi la Braşov, în RF, II, 1928, p. 354–358.
23 Idem, Codicele Puşcaşul, în RF, I, 1927, p. 67–84.
24 DR, III (1922–1923), p. 461–471.
19
20
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acestora în ceea ce priveşte naţionalitatea copiştilor. I. A. Candrea a
susţinut că copistul C, cel mai important, ar fi fost grec sau deprins
cu texte greceşti, pe când Al. Procopovici a căutat să argumenteze că
acesta ar fi fost secui. După Constantin Lacea, toţi trei copiştii
Psaltirii Scheiene au fost saşi care cunoşteau limba română în scopuri comerciale şi de propagandă religioasă. Argumentele de natură
lingvistică pe care le aduce în sprijinul acestei teze sunt: diftongarea
lui a în ai: maire (mare), taire (tare), supăraire (supărare), cântaire
(cântare), căraire (cărare), judecaire (judecare), saile (sale), taile (tale),
precum şi fonetisme ca ghindi (gândi), kinilor (câinilor), ponă (până),
flomundu (flămând), aştaptă (aşteaptă), caracteristice pronunţării de
către saşi a limbii române.
Ipoteza că Psaltirea Scheiană, precum şi alte texte româneşti
din secolul al XVI-lea, s-ar datora unor copişti şi traducători saşi, în
special din Bistriţa, a fost formulată simultan cu Constantin Lacea şi
de Nicolae Drăganu25. La lămurirea acestei probleme a luat parte şi
Sextil Puşcariu, care afirmă că „venind din două părţi, părerea
aceasta câştigă în probabilitate şi deschide perspective nouă”26.
După ce relevă necesitatea editării documentelor din arhivele
Bistriţei — ceea ce a întreprins ulterior Al. Rosetti —, Sextil Puşcariu
scrie, în continuare, că
„după cele arătate de Lacea şi mai ales de Drăganu, multe din
particularităţile de limbă din aceste documente se dovedesc a fi ale
diacilor saşi. Întreaga chestiune a rotacismului în textele noastre vechi
apare acum într-o lumină nouă, iar neconsecvenţa în întrebuinţarea
lui nu mai poate fi explicată numai prin mijloace lingvistice, ci îşi va
găsi elucidarea în parte în critica textului”27.

Această ipoteză a lui Constantin Lacea, Nicolae Drăganu şi
Sextil Puşcariu poate fi acceptată ca verosimilă, dacă ţinem seama,
pe lângă dovezile lingvistice aduse de ei, de faptul că, şi la apariţia
primelor noastre tipărituri, rolul saşilor, determinat de interese de
propagandă religioasă şi mai ales comerciale, este unanim recunoscut.
25 N. Drăganu, Manuscrisul liceului grăniceresc „G. Coşbuc” din Năsăud şi
săsismele celor mai vechi manuscrise româneşti, în DR, III (1922–1923), p. 471–508.
26 Vezi DR, III (1922–1923), p. 471.
27 Ibidem.
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*
O parte a activităţii ştiinţifice a lui Constantin Lacea o formează studiile de istorie locală a Braşovului, în care s-a sprijinit, în
cele mai multe pe materialul lingvistic.
Predilecţia cărturarilor din Transilvania de dinainte de
Unirea din 1918 pentru studiul istoric şi cultural al regiunii natale
a constituit o caracteristică importantă a preocupărilor lor. Monografiile cu caracter istoric-cultural ale lui Nicolae Drăganu asupra
Năsăudului, a lui Andrei Bârseanu asupra şcolilor româneşti din
Braşov, a lui Augustin Bunea asupra Blajului sau cea etnografică a
lui Victor Păcală asupra Răşinarului sunt numai câteva dintre expresiile patriotismului local creator al acestor cărturari. Constantin
Lacea a studiat cu interes constant aspecte istorice, sociale şi culturale din Braşov, de care s-a simţit ataşat sufleteşte toată viaţa.
Primul studiu de acest fel l-a publicat în 1906, în revista
„Dreptatea”, sub titlul Din graiul românilor din Şcheii Braşovului28, în
care sunt explicate etimologic şi în legătură cu tradiţiile locale şi cu
vechimea românilor din Şchei o serie de cuvinte, de sensuri şi de
expresii specifice graiului acestora: curună „cunună”, duroare „durere”, sensul de „asociat” al lui soţâie, de „a se strădui” al lui a abate,
expresiile din sânia lui „din îndemnul lui”, tatăl sutii „om sfătos,
guraliv” ş.a.
Un studiu similar mai dezvoltat al lui Constantin Lacea este
Limba noastră şi viaţa economică a braşovenilor29. Plecând de la principiul consacrat că „istoria şi lingvistica ne ajută, completându-se
una pe alta, să cunoaştem trecutul unui popor”, el explică o altă
serie de termeni şi de expresii din graiul braşovean, în lumina trecutului comercial al acestui oraş. Astfel, braşoveniile erau „mărfurile din Braşov”, braşovean însemna, pe o mare întindere a limbii
române, „negustor”, a spune braşoave a însemnat, la început, „a exagera valoarea mărfii”, braşoveană era „căruţa mare cu care îşi transportau negustorii braşoveni mărfurile”. Cal de peşte însemna „o
unitate de măsură egală cu 136 kg”. Expresia a luat naştere pe
28 „Dreptatea”, revistă săptămânală, culturală, economică şi socială,
Braşov, 1906, nr. 16, 20, 30.
29 Anuarul liceului „Andrei Şaguna” din Braşov, LX–LXI. Anul jubiliar 1924–
1925, p. 57–60.
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timpul când se aducea, din Ţara Românească, peştele la Braşov, cu
calul. Porecla de trocari a românilor din Şchei nu are nimic a face
cu confecţionarea de troci, ci provine de la troaca în care negustoresele din Şchei îşi expuneau fructele aduse în piaţă la vânzare30.
Negustorilor braşoveni li se zicea, în Ţara Românească, şi prahoveni, când nu coborau aici prin Bran-Rucăr-Câmpulung, ci pe
Valea Prahovei. Cuvântul cantór, care se folosea la Braşov pentru
„contor (comptoire)”, a fost adus de negustorii braşoveni din
Rusia. Numirile vechi ale străzilor oraşului: Uliţa căldărarilor, a
straielor, a fânarilor, a grâului, Uliţa furcoaie, indicau numeroasele
meserii care se dezvoltaseră în oraş şi buna lor organizare, iar
Poarta Şcheilor şi Uliţa Şcheilor sunt dovezi ale importanţei pe care o
câştigaseră, în cetatea Braşovului, românii din Şchei.
Constantin Lacea a arătat, într-un alt studiu de istorie locală31, că sensul vechi al cuvântului ţară fiind cel de „şes”, denumirile Ţara Bârsei, Ţara Oltului, Ţara Românească au însemnat „şesul
Bârsei, şesul Oltului, şesul românesc”. Denumirea săsească de
Burzenland, atestată în 1211, este un calc după cea românească de
Ţara Bârsei, aşa cum denumirea mai veche săsească de Land pentru
Ţara Românească este un calc evident după Ţară, cum i se zicea, în
mod obişnuit, Ţării Româneşti, mai ales în partea de sud a
Transilvaniei. Denumirea de Ardeal n-a însemnat niciodată, în
graiul braşovean, întreaga Transilvanie. Ardealul începea, pentru
braşoveni, ca şi pentru făgărăşeni, după ce se ieşea, înspre vest,
din Ţara Bârsei şi din Ţara Oltului.
În studiul Sunt în Transilvania aşezări de români veniţi din
sudul Dunării sau nu sunt?32, Constantin Lacea susţine că românii
din Şcheii Braşovului ar avea particularităţi de grai, de onomastică
şi de port comune cu ale meglenoromânilor din Ţârnareca. Particularităţile comune celor două graiuri, şcheian şi meglenit din
Ţârnareca, sunt, după el, următoarele: 1) palatalizarea labiodentalei
v în stadiul i: viţel > iţăl; viu, vii, vine > iu, ii, ine; 2) dispariţia lui h
iniţial şi intervocalic: hrănesc > rănesc, hârb > îrb, hatâr > atâr, mahala >
maala; 3) căderea lui a iniţial neaccentuat: agonisesc > gonisesc, afară >
Vezi şi „Ţara Bârsei”, 1931, nr. 3, p. 234–236.
„Ţara Bârsei”, 1929, nr. 2, p. 142–145.
32 DR, IV (1924–1926), partea I, p. 353 şi urm.
30
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fară; 4) rostirea lui ce, ci ca ţe, ţi în versetul şi ţelor din morminte viaţă
dăruindu-le pentru „şi celor din morminte”, pe care Constantin
Lacea a auzit-o încă în copilăria lui; 5) unele forme lexicale şi sensuri
comune: june, meglenorom. juni, cu sensul de „voinic, tare, puternic” şi nu de „tânăr” ca în restul limbii române; 6) nume de persoană comune: Guşa, Muşa, Lazu ş.a.
Aceste asemănări n-ar fi, după Constantin Lacea, întâmplătoare, produse independent una de alta, ci ar dovedi originea comună a unei părţi a românilor din Şcheii Braşovului cu a meglenoromânilor din Ţârnareca. Atât unii, cât şi alţii ar fi pornit din
aşa-numita „Vlahie albă”, dintre Balcani şi Dunăre, meglenoromânii înspre sud, iar strămoşii unei părţi a românilor din Şcheii
Braşovului înspre nord. Problema a fost reluată şi în studiul
Cetatea de pe Tâmpa de lângă Braşov şi «cătunul» de sub ea33, în care
arată, cu argumente istorice şi lingvistice, că aşezarea de sub cetatea Tâmpa sau „cătunul” din Şchei este vatra românilor braşoveni.
Valea cătunului se numea Braşov sau Braşoava. De aici ar proveni
numele oraşului. În cătun locuiau paznicii din afară ai cetăţii, care
tocmai din cauza acestei îndatoriri militare erau numiţi şchei, adică
„iobagi iertaţi” de stăpânii cetăţii de deasupra aşezării lor. Împreună cu grupul de colonişti, tot români, veniţi din sudul Dunării,
aceştia au format puternica aşezare românească din Şcheii
Braşovului, înfiinţând aici, în 1495, pe lângă biserica Sf. Nicolae,
cea dintâi şcoală românească menţionată în istoria noastră. Din
rândurile lor s-a ridicat, în cursul timpului, o numeroasă pătură de
negustori, meseriaşi şi intelectuali, care au avut un rol de seamă în
afirmarea elementului românesc nu numai în Braşov, ci şi în întreaga Transilvanie.
În ceea ce priveşte numirile Şcheii Braşovului şi Şcheiul
Braşovului, Constantin Lacea scrie:
„fiind conservate prin uz amândouă formele, nu putem spune
că una este corectă, iar cealaltă rea. Nu avem dreptul şi nu putem să
oprim cursul limbii”34.
33 Comunicarea în şedinţa din 10 martie 1944 a Academiei Române, în
AAR, Memoriile Secţiunii Literare, seria III, tom. XXIII, mem. 4, 1944.
34 C. Lacea, Şcheii sau Şcheiul Braşovului, în „Ţara Bârsei”, 1931, nr. 3, p. 237.
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Ipoteza îndrăzneaţă a lui Constantin Lacea despre originea
meglenită a unei părţi a românilor din Şcheii Braşovului nu poate
fi categoric respinsă, dar argumentele lui lingvistice nu sunt mai
concludente decât cele ale lui Nicolae Drăganu privind originea
aromână a locuitorilor comunei Săcele de lângă Braşov. Asemănările relevate de Constantin Lacea între graiul şcheian şi cel meglenit din Ţârnareca, ca şi cele relevate de Nicolae Densusianu
între graiul din Săcele şi dialectul aromân sunt, de fapt, precum
arată hărţile Atlasului lingvistic român, mult mai răspândite în dialectul dacoromân decât le-au considerat ei35.
*
Unele dintre cercetările lui Constantin Lacea au un conţinut
predominant istoric şi etnografic. Dintre acestea menţionăm: Braşovul între anii 1871 şi 187836, în care înfăţişează aspecte ale vieţii sociale, ale meseriilor şi presei oraşului din perioada respectivă; Din
autobiografia lui Stan Blebea (1809–1873)37, o scriere în grai regional cu
indicaţii privitoare la educaţia negustorilor şi cu date din viaţa
economică şi socială a Braşovului din epoca în care a trăit autorul
acestei scrieri; Contribuţie la istoria junilor braşoveni38, asociaţie cultural-artistică, întemeiată în 1870, ale cărei ceremonii de sărbătorile
Paştilor, cu călăreţi în costume naţionale albe, produceau o puternică impresie în oraş prin amploarea şi forţa lor paramilitară;
Migraţiuni în timpul fânului39, studiu etnografic asupra deplasării
sezoniere a ţăranilor din Rucăr în căutare de fâneţe şi asupra aşezării lor în cătune şi „sătice”; Un sas din Braşov care scria cu chirilice40,
în care se dau relaţii despre viaţa negustorului braşovean Benckner,
membru în consiliul de o sută al oraşului — acesta învăţase de la
boierii români refugiaţi la Braşov să scrie cu litere chirilice, în
scopuri comerciale. Un fiu al lui a ajuns secretarul voievodului
Mihail Racoviţă.
Vezi D. Macrea, Probleme de lingvistică română, Bucureşti, 1961, p. 55.
„Observatorul social-economic” (Cluj), nr. 5 (1943), extras, 19 p.
37 „Ţara Bârsei”, 1933, nr. 5, p. 26–32.
38 Ibidem, 1929, nr. 1, p. 32–35.
39 DR, VII (1931–1933), p. 188–191.
40 „Ţara Bârsei”, 1929, nr. 3, p. 202–205.
35
36
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*
Un aspect al activităţii lui Constantin Lacea care merită o
menţiune deosebită este cel legat de învăţământ. Profesor timp de
40 de ani, el s-a străduit, de la începutul activităţii sale, să asigure
învăţământului românesc din Transilvania prestigiul ştiinţific şi
metodic al exigenţelor celor mai înaintate ale vremii. Ca tânăr profesor la liceul românesc din Braşov, el a publicat, în 1904, un Manual
de limba germană elaborat după metoda inductivă, cu numeroase
exerciţii practice de conversaţie uzuală şi cu un bogat vocabular
german-român. Manualul a avut, până în 1916, o largă răspândire în
şcolile româneşti din Transilvania. În 1905, a publicat ediţia a V-a,
revizuită, a Cărţii de cetire pentru clasele I şi a II-a de liceu a fostului
său profesor Ioan Popea, ediţie care de asemenea s-a bucurat de o
largă răspândire în şcolile româneşti din Transilvania. Constantin
Lacea a îmbunătăţit simţitor ediţia, aplicând regulile fonetice ale
ortografiei din 1904, introducând poezii de G. Coşbuc, nuvele de
I. Pop-Reteganul, fragmente din literatura ştiinţifică, acestea din
urmă menite „să contribuie, cum precizează el în prefaţă, la promovarea interesului multilateral al elevilor, care este scopul principal al instrucţiunii”, şi adăugând note explicative la toate bucăţile de lectură, unde se simţea nevoia.
Aceleaşi calităţi didactice le au şi manualele de limbă şi corespondenţă în germană, alcătuite de Constantin Lacea după 1920,
ca profesor la Academia de înalte studii comerciale şi industriale
din Cluj41. În alcătuirea de manuale didactice, Constantin Lacea
n-a fost îndemnat de raţiuni băneşti, care erau predominante la alţi
autori din acea epocă. Devotat şcolii şi dezinteresat material în
acţiunile sale, el a elaborat manuale şcolare pentru a fi utile învăţământului, împiedicând improvizaţia şi specula, într-un domeniu în
care hotărâtoare trebuie să fie experienţa şi priceperea.
41 Deutsche Handelskorrespondenz zur Gebrauche an rumänischen Handelshochschulen und für den Selbstunterricht. Mit einem Wörterverzeichnis, Cluj, 1926;
Deutsches Lesebuch für höhere Handelsschulen und verwandte Anstalten, I–II Teile,
Cluj, 1926, ed. a II-a în 1934; Hilfsbuch zum deutschen Unterrichte (Gespräche, Grammatik und Wörterverzeichnis für Handelsschulen. Cluj, 1930, ediţia a II-a în 1934. În
colaborare cu I. Gherghel, a publicat Deutsches Lesebuch für höhere Handesschulen.
Teil I, Cluj, 1931.

MUZEIŞTII

629

Tot din dorinţa de a fi folositor şcolii şi în special învăţământului limbii române, Constantin Lacea a făcut minuţioase recenzii
manualelor de limba română pentru şcolile minorităţilor conlocuitoare42. În analiza acestor manuale l-au ajutat în egală măsură
bogata lui experienţă didactică şi cunoaşterea adâncă a limbilor
germană şi maghiară, majoritatea manualelor recenzate adresându-se elevilor având aceste limbi materne. Observaţiile critice ale
lui Constantin Lacea sunt făcute în spirit constructiv, cuprinzând
probleme de metodă şi rectificări de greşeli de limbă. În problema
metodei învăţării limbii române de către vorbitorii altor limbi, el a
fost adeptul principiului modern, larg folosit astăzi, de comparare
continuă între limba care se învaţă şi cea modernă.
„Suntem pentru metoda directă, scria Constantin Lacea, dar nu
cu excluderea limbii materne şi mai ales a referirilor la gramatica ei”43.

*
Caracterizându-se, când se afla în plină maturitate, Constantin
Lacea a spus despre sine că este „un profesor şi un modest filolog”44. Expunerea activităţii lui lingvistice, istorice şi didactice lărgeşte însă mult aprecierea pe care şi-a făcut-o.
Constantin Lacea a avut rara modestie de a considera că
îndeplinirea datoriei de profesor şi de cercetare ştiinţifică constituie suprema satisfacţie morală. El n-a căutat să obţină în ierarhia
socială alt loc decât acela la care îi dădea dreptul, în mod incontestabil, priceperea şi puterea sa de muncă. Lexicograf pasionat,
Constantin Lacea şi-a legat numele de una dintre cele mai mari
opere lingvistice care se elabora la noi în vremea lui, Dicţionarul
Academiei Române, precum şi de minuţioase contribuţii în domeniul literaturii şi culturii noastre vechi, în strânsă legătură cu istoria limbii române, merite pentru care a fost ales, în 1939, membru
de onoare al Academiei Române.
42 Vezi DR, I (1920–1921), p. 513–515 şi 515–517; II (1921–1922), p. 742–748;
III (1922–1923), p. 905–908; IV (1924–1926, partea a II-a), p. 1193–1194; V (1927–
1928), p. 671–673.
43 DR, II (1921–1922), p. 747.
44 C. Lacea, Amintiri despre Axente Sever, în „Ţara Bârsei”, 1931, nr. 5,
p. 434.
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Ca istoric, Constantin Lacea şi-a limitat cercetările la oraşul
Braşov, scoţând în evidenţă rolul activ al elementului românesc în
trecutul acestui oraş care, în a doua jumătate a secolului trecut,
devenise cel mai important centru cultural şi economic al românilor din Transilvania.
Absorbit în munca la Dicţionarul Academiei Române şi a
îndeplinirii îndatoririlor sale didactice, Constantin Lacea n-a întreprins cercetări de mai mare amploare, limitându-se la preocupări
disparate, uneori de un interes minor. Dar, prin minuţiozitatea cercetărilor sale şi mai ales prin munca neîntreruptă, timp de peste 40
de ani, la Dicţionarul Academiei Române, el şi-a câştigat un loc de
cinste, deplin meritat, în istoria lingvisticii române şi în istoria
noastră culturală.
(CL, IX, 1964, nr. 2, p. 171–182; reluat cu mici
modificări în D. Macrea, Contribuţii la istoria
lingvisticii şi filologiei româneşti, Bucureşti,
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1978,
p. 335‒347)

MIRCEA BORCILĂ

PROFILUL CONTRIBUŢIEI
LUI CONSTANTIN LACEA ÎN CADRUL
ŞCOLII LINGVISTICE CLUJENE

Constantin Lacea este unul din reprezentanţii şcolii lingvistice clujene care s-au manifestat cel mai puţin în primul plan al
dezbaterilor ştiinţifice ale epocii. Cu toate acestea, aşa cum a relevat într-o caldă şi amplă pledoarie D. Macrea, rolul său în constituirea grupării şi în viaţa ştiinţifică a Muzeului Limbii Române a
fost unul dintre cele mai importante1. În perspectiva unei evaluări
istorice de ansamblu, profilul contribuţiei sale ştiinţifice la patrimoniul comun al acestei şcoli lingvistice rămâne încă a fi conturat
prin trăsături cât mai net şi mai clar delimitate.
Constantin Lacea s-a bucurat de aceeaşi serioasă şi temeinică
formaţie ştiinţifică, orientată în acelaşi spirit şi desăvârşită aproape
sub conducerea aceloraşi magiştri care i-au îndrumat şi pe ceilalţi
reprezentanţi proeminenţi ai şcolii clujene — S. Puşcariu, Nicolae
Drăganu, Th. Capidan. El studiază franceza veche şi germana la
universităţile din Budapesta, München şi Leipzig, la cea din urmă
luându-şi doctoratul, sub îndrumarea lui Gustav Weigand. Teza sa
de doctorat, Untersuchung der Sprache der „Viaţa şi petreacerea svinţilor” des Mitropoliten Dosoftei, 1682 (susţinută în 1898 şi publicată în
„Jahresbericht…”, V), atestă pe deplin nu doar însuşirea concepţiei
şi metodei lingvistice promovate de celebra şcoală neogramatică
germane a epocii, ci şi aceeaşi stăpânire solidă şi explorare sistema1 D. Macrea, Constantin Lacea, în idem, Studii de istorie a limbii şi a lingvisticii
române, Bucureşti, 1965, p. 214–228, studiu fundamental, care constituie principalul reper bibliografic şi pentru încercarea de faţă.
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tică, aprofundată, a unuia din monumentele filologice ale culturii
noastre vechi pe care le-au probat şi ceilalţi corifei clujeni formaţi la
Leipzig. Nota definitorie a formaţiei lui C. Lacea va fi dată însă în
primul rând — pe lângă datele proprii ale personalităţii sale — de
integrarea în viaţa culturală a ţării: Braşovul, în care se născuse
(1875) şi îşi făcuse studiile liceale, în care se va întoarce în 1898,
după terminarea studiilor universitare din Germania, şi în care îşi
va petrece, de fapt, cea mai mare parte a vieţii. El va preda aici germană, franceză şi română, la fostul său liceu („român”) şi la Şcoala
Comercială Superioară, până în 1916, când — ironie a sorţii — va fi
silit să se refugieze temporar în străinătate din cauza ocupaţiei…
germane! Deşi în 1920 se va stabili la Cluj, ca profesor la Academia
de Înalte Studii Comerciale şi Industriale de aici (fiind mai întâi
profesor de franceză şi, apoi, de limbă şi corespondenţă în germană), legătura sufletească cu cercul cultural al Braşovului va rămâne
în continuare extrem de puternică. Se explică în acest fel de ce, chiar
după angajarea în marile proiecte ştiinţifice ale şcolii clujene,
C. Lacea se va dovedi în continuare preocupat constant de problematica istoriei şi culturii Braşovului, ca vatră spirituală românească,
a graiului, etnografiei şi toponimiei din această regiune a ţării.
Deşi preocupările de această natură ocupă un loc important
în biografia spirituală a lui Lacea, interesul lor ştiinţific rămâne de
multe ori, prin forţa lucrurilor, mai limitat şi — înscrise în ansamblul cercetărilor şcolii clujene — semnificaţia acestor cercetări (cele
mai multe risipite prin diverse reviste de circulaţie restrânsă: „Ţara
Bârsei”, „Dreptatea”, „Anuarul Liceului «Andrei Şaguna»”) nu
poate rămâne decât marginală. Ceea ce dă relevanţă acestor cercetări, pentru specificul contribuţiei sale în cadrul şcolii clujene,
este însă tocmai efortul de a înscrie preocupările pentru istoria culturală a Braşovului în contextul problematicii ştiinţifice majore a
epocii şi în spiritul comun şi caracteristic etnolingvisticii clujene, al
explorării faptelor de limbă în perspectiva iluminării istoriei şi
mentalităţii poporului român. Ca şi ceilalţi colegi ai săi de la
Muzeu, C. Lacea încearcă să îmbine, în zona sa problematică proprie, cercetarea istorică cu cea lingvistică, urmărind şi analizând
reflexele lingvistice ale tradiţiilor culturale locale şi ale trecutului
comercial braşovean.
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Astfel, în studiile: Sunt în Transilvania aşezări de români veniţi
din sudul Dunării sau nu sunt? (în DR, IV, p. 353–371) şi Cetatea de pe
Tâmpa de lângă Braşov şi „cătunul” de sub ea (în AAR, Memoriile secţiunii literare, seria III, t. XII–XIII, 1942–1944, p. 85–101), el consideră
unele trăsături lingvistice particulare din graiul românilor din Scheii
Braşovului ca mărturii, în plan istoric, pentru o infuzie timpurie, în
această zonă, a unei populaţii de meglenoromâni. Această teză este
argumentată şi cu o bogată documentaţie de ordin istoriografic şi
sprijinită pe relevarea unor paralele etnografice. Fără a contesta în
principiu orientarea acestor cercetări, ele impun totuşi astăzi rezerve
majore, tocmai prin prisma progreselor substanţiale ale explorărilor
lingvistice dialectale, dezvoltate, înainte de toate, din aceeaşi tradiţie
a şcolii clujene de la care pornise şi C. Lacea. Putem vedea astăzi că
particularităţile aduse în discuţie în studiile sale nu sunt circumscrise numai regiunii restrânse pe care o vizau acestea şi, ca atare,
fără a submina temeinicia de ansamblu a argumentaţiei autorului,
trăsăturile lingvistice invocate nu pot avea forţa probatorie pe care
le-o atribuia învăţatul nostru.
O contribuţie net mai sigură ni se oferă însă în Aşezarea definitivă a lui Coresi la Braşov (în RF, II, 1928, nr. 3, p. 354–358). Descoperirea fericită a unui Triod-Penticostar slavonesc îi permite aici autorului câteva deducţii întemeiate şi de interes major pentru filologia noastră veche.
Buna cunoaştere a graiului din regiunea sa natală, precum şi a
limbilor germane şi maghiară, îl vor ajuta, pe de altă parte, pe Lacea
să se alăture colegilor săi clujeni în efortul de definire etimologică a
tezaurului lexical al limbii noastre. El începe să publice, încă din
1912–1915, etimologii ale unor cuvinte dialectale în „Anuarul”
liceului din Braşov şi îşi va dezvolta apoi această latură a activităţii
sale în strânsă legătură cu integrarea în proiectul comun şi de mare
anvergură al lingviştilor clujeni.
Atingem cu aceasta însă o a doua dimensiune a particularităţii contribuţiei sale ştiinţifice în cadrul acestei „şcoli” lingvistice. Împreună cu Th. Capidan, C. Lacea este cel mai vechi şi mai
devotat colaborator al lui S. Puşcariu la proiectul elaborării Dicţionarului Academiei, la care se asociază încă din 1906, şi care constituie, de fapt, nucleul în jurul căruia se va organiza întreaga
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mişcarea lingvistică clujeană. Venirea la Cluj, determinată în mare
măsură de exigenţele muncii la dicţionar, va împleti într-un fel
aparte destinul profesorului braşovean cu cele ale celorlalţi lingvişti adunaţi aici după întregirea ţării. Mai mult decât oricare
dintre colegii săi poate, Constantin Lacea ne oferă imaginea celui
care s-a putut ataşa unui ţel comun până la identificarea cu acesta
şi la sacrificarea intereselor şi afirmării individualităţii proprii. Se
explică astfel contribuţia sa enormă — dar rămasă, fireşte, aproape
anonimă — la înjghebarea practică, pregătirea şi organizarea
muncii de cercetare în această instituţie ştiinţifică, în condiţii cu
totul diferite de cele de astăzi.
C. Lacea şi-a asumat în primul rând şi unele din marile responsabilităţi administrative ale Muzeului. În primii ani, el a îndeplinit astfel sarcina ingrată, dar foarte importantă, a înzestrării şi
administrării bibliotecii, muncă pe care a săvârşit-o cu pasiune şi
vocaţie. Ca un reflex al acestei munci pot fi menţionate şi variatele
sale contribuţii la tezaurizarea bibliografiei vechi româneşti (Contribuţia la bibliografia românească, în DR, III, p. 799–801; Bibliografie şi
literatură veche şi Bibliografie veche, în DR, IV, p. 959–961 şi 961–962;
Cel mai vechi calendar românesc, în DR, VI, p. 357–359 ş.a.), articolele
în care se semnalează şi se descriu câteva texte neînregistrate până
la acea dată, se prezintă unele cărţi rare sau exemplare necunoscute, se aduc rectificări sau precizări de amănunt.
În strânsă legătură cu această activitate stă şi reluarea cercetărilor sale de filologie veche, întrerupte temporar după publicarea tezei de doctorat. Este adevărat că el nu va mai realiza descrieri exhaustive ca cea întreprinsă pe textul Părintelui-Poet, ci se va
mulţumi să semnaleze unele particularităţi lingvistice disparate
(Genitive feminine formate cu articolul prepozitiv, în DR, III, p. 798–799;
Hiperurbanism fonetic în documente vechi, în DR, VI, p. 359–360) sau să
încerce, pe această bază, clarificarea unor probleme de gramatică
istorică (ex. „Cum” dans la syntaxe de la langue roumaine, în „Nordisk
Tidsskrift for Filologi”, vol. IV, p. 91–93). O prezentare de text mai
amănunţită şi o descriere monografică a limbii este consacrată unui
manuscris de la sfârşitul secolului al XVIII-lea, care, din păcate, nu
prezintă însă importanţă deosebită pentru istoria limbii noastre
(Codicele Puşcaşul, în RF, I, 1927, nr. 1–2, p. 67–84).
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În acest context merită consemnată în mod aparte analiza
atentă efectuată cu textul Psaltirii Scheiene (Copiştii Psaltirii Scheiene,
în DR, III, p. 461–471). Comparând unele particularităţi ale manuscrisului cu fapte dialectale întâlnite în Transilvania şi prin raportarea la unele „alteraţii” caracteristice în pronunţarea limbii noastre de către vorbitori de altă limbă, C. Lacea crede că poate infirma
ipotezele anterioare propuse de la I.-A. Candrea şi Al. Procopovici
privind naţionalitatea copiştilor. El pledează pentru teza că toţi cei
trei copişti ai Psaltirii Scheiene erau cărturari saşi, probabil dieci
domneşti care cunoşteau limba română şi scrierea chirilică. Se ştie
că această soluţie a fost propusă şi argumentată în mod simultan şi
de N. Drăganu, iar apoi împărtăşită parţial de Puşcariu şi de
D. Macrea, dar că ea a întâmpinat, pe de altă parte, încă în epocă,
şi unele obiecţii întemeiate2.
Toate aceste contribuţii mărunte nu reprezintă însă decât reflexe ale activităţii sale principale la Muzeu. Chiar şi etimologiile pe
care le va publica în „Dacoromania” (II, p. 623–626; III, p. 741–752;
IV p. 777–785; V, p. 395–404) sau unele note lexicale (Decurrere, în
DR, I, p. 321–322; Aratrum, în DR, VI, p. 339–340) nu constituie altceva, în fond, decât rodul unor preocupări derivate din munca sa
la Dicţionar. O bună parte din rezultatele cercetărilor sale etimologice au fost acceptate şi integrate în corpul lucrării colective.
Destul de multe prezintă însă deosebiri sensibile de informaţie, comentarii sau chiar soluţii noi faţă de articolele respective ale dicţionarului (cf. de ex. cele adunate de el însuşi sub titlul Addenda et
Corrigenda la Dicţionarul Academiei Române, în DR, III, p. 748–752),
iar altele argumentează provenienţa unor cuvinte regionale, mai
ales din dialectul săsesc din Transilvania.
Tot ce a publicat Constantin Lacea sub numele său nu i-ar da
dreptul la un loc aparte între colegii lui de la Cluj. Munca sa de
peste patru decenii la Dicţionarul limbii române îi acordă însă,
într-adevăr, „un loc de cinste, deplin meritat, în istoria lingvisticii
române şi în istoria noastră culturală”3.
Caracterul în mare parte anonim al muncii la o asemenea
operă colectivă face destul de dificilă o delimitare precisă a contri2
3

Cf. observaţiile lui Al. Rosetti, în GS, II, 1925, fasc. I, p. 167–179.
D. Macrea, op. cit., p. 228.
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buţiilor individuale. Din cele spuse de Sextil Puşcariu cu ocazia primirii lui Lacea ca membru de onoare al Academiei Române (în 1939)4
şi din prefeţle la volumul I, partea a II-a (litera C) şi la volumul II (F–I)
al Dicţionarului putem şti însă în mod sigur că Lacea a redactat
întregul volum I (literele A, B şi C) şi 103 coloane din volumul II.
Prima redactare oferită de el a fost fireşte supusă la numeroase revizuiri şi modificări, până a ajuns la forma definitivă publicată. Se ştie însă că prima redactare este şi pasul cel mai anevoios
în munca lexicografică, întrucât în sarcina ei cade — pe lângă inventarierea şi clasificarea riguroasă a tuturor aspectelor fonetice şi
gramaticale, dialectale şi istorice — sistematizarea, descrierea, înscrierea şi ilustrarea întregului microcosmos semantic al cuvântului.
Această etapă ridică aşadar şi importante probleme de concepţie, nu
numai de execuţie, şi trebuie să bănuim că Lacea a fost confruntat
adeseori cu asemenea probleme. El însuşi va reţine şi discuta unele
aspecte de această natură — definirea şi ierarhizarea sensurilor, stabilirea circulaţiei elementului lexical în diferitele stiluri ale limbii
literare, în textele vechi şi în graiurile populare, definirea principalelor relaţii sintagmatice şi paradigmatice pe care le contractează
cuvântul şi a implicaţiilor gramaticale în evoluţia sa etc. — într-un
articol publicat spre sfârşitul vieţii (Lexicograful şi rostul său, în
culegerea Preocupări lingvistice, vol. I, Sighişoara, 1947).
După cum mărturiseşte Puşcariu, Lacea şi-a onorat colaborarea la Dicţionar cu un „devotament fără pereche”5. Având în
vedere buna sa iniţiere în tehnica lexicografică, probată convingător
încă la alcătuirea glosarului tezei sale de doctorat, precum şi excelenta cunoaştere a textelor vechi şi a limbii noastre populare, ilustrată în diferite articole ale sale, trebuie să presupunem că el a adăugat acestui devotament şi multă pricepere şi discernământ. O parte
din calităţile pe care le oferim astăzi acestei capodopere lexicografice — considerate, cum se ştie, de voci prestigioase ale criticii de
specialitate străine drept cel mai bun dicţionar pe care îl are o limbă
romanică — trebuie atribuite aşadar şi contribuţiei sale. Atât e suficient însă pentru a fixa meritele sale în cadrul aportului colectiv al
cercului din Cluj şi în istoria lingvisticii noastre.
4
5

AAR, seria II, 1938–1939, p. 233.
S. Puşcariu, loc. cit.
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Absorbit de munca la Dicţionar, C. Lacea nu a realizat cercetări mai ample în niciunul din celelalte domenii frecventate. Pe
lângă aspectele urmărite deja, s-ar cuveni să menţionăm că el a fost
şi un devotat slujitor al şcolii, consacrându-şi o parte din activitate
muncii la catedră şi elaborării unui mare număr de manuale (în
special de limbile germană şi franceză) pentru învăţământul liceal
şi comercial. Scrise de un bun cunoscător al limbilor în chestiune şi
al problemelor şi metodelor lingvistice, manualele sale au umplut
un gol sensibil în epocă şi au servit educaţiei ştiinţifice a tineretului.
Pe aceeaşi linie trebuie înscrisă şi activitatea sa de popularizare, care a urmărit să împărtăşească unui public mai larg, şi în
primul rând profesorilor din şcolile transilvănene, câte ceva din
achiziţiile cercetărilor contemporane în domeniul limbii. Dacă nu
reprezintă contribuţii ştiinţifice originale, articolele sale publicate
prin revista „Transilvania” şi în alte publicaţii ale vremii au avut
darul să ateste statornicia cu care Lacea a ilustrat o orientare ulturală mai largă, de strălucite tradiţii în întreaga istorie a mişcării
filologice în Transilvania. Această orientare corespundea şi unor
deziderate reale ale epocii, de care corifeii şcolii din Cluj şi-au dat
foarte bine seama, chiar dacă nu au găsit întotdeauna răgazul să
răspundă la ele. Lacea a făcut-o tot timpul cu pasiunea, cu talentul
şi cu nespusa modestie care i-au caracterizat întreaga activitate.
Linia aceasta, schiţată încă în tinereţe, poate fi urmărită şi
după aşezarea sa definitivă la Braşov — pentru a folosi termenii cu
care se referise el însuşi la marele său înaintaş, diaconul Coresi —,
până în ultimii ai vieţii (moare în 1950). Ea conferă, astfel, particularitatea definitorie a profilului său în cadrul şcolii clujene.
Constantintin Lacea a fost unul din stâlpii ei interiori, dar principali, fără de care nu s-ar putea închipui această construcţie monumentală.
(CL, XXXV, 1990, nr. 2, p. 119–124)

ION MUŞLEA

(29 septembrie 1899 – 27 iulie 1966)

ION TALOŞ

ION MUŞLEA —
CERCETĂRI ETNOGRAFICE ŞI DE FOLCLOR

Începutul secolului al XX-lea marchează în folcloristica internaţională o intensificare a culegerilor de teren. Iau naştere arhive
folclorice în Finlanda, Suedia, Estonia, Lituania, Germania, Grecia
ş.a., care preconizează colecţionarea materialelor de cultură populară nu numai pentru a fi publicate — cum făcuseră numeroşi
folclorişti izolaţi până atunci — ci în mod deosebit pentru a putea
fi „depozitate”, „conservate” şi puse la dispoziţia cercetărilor teoretice şi a sistematizărilor.
O asemenea operă presupune nu numai cunoaşterea deplină
a acestei ramuri ştiinţifice de către cel ce o iniţiază, ci şi un desăvârşit spirit organizatoric. Înfiinţarea la noi a unei astfel de arhive,
care a aşezat culegerea şi publicarea folclorului românesc la nivelul celor mai înaintate ţări europene în această privinţă, se leagă de
numele lui Ion Muşlea, unul dintre cei mai de seamă folclorişti
români de după anul 1900.
Ion Muşlea s-a născut la 29 septembrie 1899, ca al zecelea
copil al lui Candid şi al Ecaterinei Muşlea. Tatăl său se trăgea
dintr-o familie de ţărani liberi din Rodbav, jud. Făgăraş. Se născuse la 24 august 1846, învăţase la şcoala confesională din sat, trecuse la şcoala evanghelică luterană din Rodbav, la cea grănicerească din Vaida Recea, apoi la şcoala din Josephstadt-Sibiu şi la
Răşinari; a absolvit gimnaziul de stat din Sibiu, iar în urma examenului „de cualificaţiune” fu numit învăţător (1867)1. Funcţionează în
1 I. Dariu, Din icoana şcoalei române la finea veacului al XIX. Candid Muşlea, în
„Şcoala şi familia”, 4 (1903), nr. 5–6, p. 73–75 şi 115–117.
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mai multe comune, până când, în 1872, e „tocmit” la şcoala „Radu
Negru” din Făgăraş, instituţie întemeiată de Ion Codru-Drăguşanu
şi ocrotită de Andrei Şaguna2. Dar după un an — în urma dizolvării
şcolii „Radu Negru” — se înscrie la un concurs pentru postul de
învăţător la şcoala confesională din Braşovul Vechi, la care se prezentau nu mai puţin de 18 concurenţi. A fost preferat însă tuturor şi
în scurtă vreme reuşi să câştige respectul şi încurajarea sătenilor. Se
căsătoreşte, în 1875, cu Ecaterina Pitiş. Slujeşte în învăţământ timp
de 50 de ani — începând din 1889, la şcoala centrală din Braşov3 —
adică până către sfârşitul Primului Război Mondial. Moare, la 24
decembrie 1934, în vârstă de 89 de ani, bucurându-se de preţuirea
sinceră a învăţătorimii române din Ardeal.
Fire întreprinzătoare, având o pronunţată îndemânare în
lucrurile practice, dar şi o sensibilitate artistică aparte, Candid
Muşlea se remarcă, între învăţătorii români, prin acţiunile pe care
le iniţiază pentru ridicarea economică şi culturală a ţărănimii. El
organizează cursuri gratuite de „industrie de casă” pentru tineretul din Şchei, predând împletitul din nuiele şi papură, lustruitul
lemnului, albinăritul etc. În vara anului 1887 ţine asemenea cursuri
la care iau parte mai ales învăţătorii din toate ţinuturile româneşti;
un participant din Bârlad scrie că la aceste cursuri se povesteau şi
„glorioasele fapte strămoşeşti” şi se intonau „cântece naţionale”.
Obiectele realizate le prezintă în acelaşi an la expoziţia „cooperatorilor români” din Craiova, unde li se conferă medalia de aur4.
Faima lui ajunge până în îndepărtata Bucovină, de unde Iraclie
Porumbescu cheamă pe demnul şi bravul Muşlea să ţină asemenea
cursuri, în 1889, la Frătăuţul Nou5. Iubitorul de patrie şi de neam
2 Ibid., p. 75. Cf. şi Nicolau Aron, Monografia bisericilor, şcoalelor şi
reuniunilor române din Făgăraş, Făgăraş, 1913, p. 64.
3 Cf. „Gazeta Transilvaniei”, 1944, nr. 62 (2.XII).
4 Anunţul cursurilor se face în „Gazeta Transilvaniei”, 1887, nr. 122; o dare
de seamă asupra lor e publicată în „Şcoala şi familia”, 2 (1887), p. 265–270. Cf. şi
„Meseriaşul român”, 2 (1887), nr. 15, 17, 23. „Gazeta Transilvaniei”, 1887, nr. 253;
în 1890 organizează asemenea cursuri la Sibiu, cf. „Telegraful român”, 28 (1891),
nr. 11–19.
5 Cf. „Revista politică”, 4 (1889), nr. 17; „Telegraful român”, 37 (1889),
p. 35, 37; „Ţara Bârsei”, 5 (1933), nr. 5; „Gazeta Transilvaniei”, 1944, nr. 61 (25.XI),
62 (2.XII) şi 64 (16.XII).
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— cum îl caracteriza Iraclie Porumbescu6 — acceptă chemarea,
face cursul şi lasă în urmă-i amintiri de neşters.
Trăind în epoca imediat următoare anului revoluţionar 1848,
caracterizată printr-o puternică emancipare naţională a românilor
transilvăneni, „zelosul învăţător Candid Muşlea”7 pregăteşte
„serbări în folosul şcolarilor săraci din Braşovul Vechi”8, cu care
prilejuri sunt prezentate cântece ca Deşteaptă-te, române, ori poezii
ca Peneş Curcanul ş.a. O asemenea activitate îndreptăţeşte pe
I. Dariu, un alt învăţător renumit al epocii, să-l aprecieze încă în
1903, ca pe „unul dintre cei mai activi şi devotaţi dascăli ai şcolii
române”, care „face onoare învăţătorimei noastre”9.
Aminteam că, în 1875, Candid Muşlea s-a căsătorit cu
Ecaterina; ea făcea parte din neamul Pitiş, care ajunge destul de
cunoscut în jurul anului 1900 în cultura română din Ardeal. Ea se
născuse la 6 august 1859 şi a decedat la 23 septembrie 192510.
Candid Muşlea s-a străduit să ofere copiilor săi o bună
pregătire pentru viaţă: între ei aflăm un farmacist, un profesor, un
director de bancă etc.11. În ştiinţa românească s-au impus doi
dintre ei, Candid C. Muşlea (19.II.1886–10.III.1965), autorul monografiei „Biserica Sf. Nicolae din Şcheii Braşovului”12, şi Ion Muşlea,
a cărui activitate ne va preocupa în continuare.
După absolvirea liceului şi după unele peregrinări prin
Muntenia, Moldova, ocazionate de evenimentele din timpul
Primului Război Mondial, Ion Muşlea încearcă să facă medicina la
Iaşi (1918), dar se retrage după câteva luni şi se înscrie la Faculta6 Leca Morariu, Braşoveni colaboratori ai lui Iraclie Porumbescu, în „Gazeta
Transilvaniei”, 1944, nr. 62 (2.XII) şi 64 (16.XII).
7 „Gazeta Transilvaniei”, 1886, nr. 86.
8 Ibid., 1886, nr. 55 şi 86.
9 I. Dariu, art. cit., p. 117. Pentru activitatea sa în general, cf. şi „Gazeta
Transilvaniei”, 1935, nr. 1.
10 Cf. „Gazeta Transilvaniei”, 1925, septembrie 25.
11 Până prin 1889, familia Muşlea locuia în Braşovul Vechi, str. De Mijloc,
nr. 12 sau 14; apoi, până prin 1907, în Şchei, str. Sf. Nicolae, nr. 5; în sfârşit, între
1907–1934, în Valea Oului, nr. 1.
12 Aceasta a fost publicată până acum în două volume (Braşov, 1943, 1946);
al treilea volum a rămas nepublicat. Alte studii ale sale au apărut în „Ţara Bârsei”
(1933–1936) şi în colecţii tipărite de Astra; trei lucrări inedite se află în păstrarea
lui I. Muşlea.
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tea de Litere a Universităţii din Bucureşti (tot în 1918), apoi trece la
Universitatea din Cluj, în 1919. Îşi termină studiile superioare în
1922, iar un an mai târziu e numit membru la „École roumaine en
France”, unde-l găsim între 1923–1925.
Preocupări literare descoperim la Ion Muşlea încă în anii de
liceu: în clasa a VI-a prezintă la societatea de lectură a gimnaziului
din Braşov o schiţă inspirată din viaţa satului Rodbav, probabil o
amintire din timpul vacanţei petrecute în casa bunicilor, dar deşi n-a
fost îndemnat de nimeni să se orienteze spre folclor, în sufletul lui se
aşază un strat destul de solid de cultură populară. După cum ne
mărturiseşte însuşi, în copilăria sa, oamenii din Şchei îşi „împodobeau, la Ispas, porţile cu ramuri de fag”, „petreceau cu Junii în toate
zilele săptămânii Paştilor”, vorbeau despre „vrăjitoare, pricolici,
şişte”, ţineau sărbătorile de peste an, practicau numeroase obiceiuri
la nunţi şi înmormântări13. Luând parte apoi la o nuntă din Rodbav,
pe când avea doar 13 ani, Ion Muşlea a fost impresionat de bogăţia
riturilor văzute şi scrie articolul Obiceiuri de nuntă. O colectă (1912),
pe care-l publică în „Gazeta Transilvaniei”14. Cu toate că nu se
pregătea să devină folclorist, acest articolaş ne arată sensibilitatea lui
la problemele de cultură populară.
Nici în liceu nu s-a bucurat de o îndrumare sistematică spre
folclor. Căci deşi învăţa la liceul condus de Virgil Oniţiu, cunoscut
prin preocupările sale folclorice, nu l-a avut profesor în cursul
superior: pe când trebuia să urmeze clasa a VIII-a şi să înveţe după
manualul acestuia, manual care cuprindea şi cunoscuta teorie a
„straturilor” în poezia populară, Muşlea se refugiază din Braşov15.
Nici pe Alexandru Bogdan, autorul acelei interesante lucrări despre Ritmica jocurilor de copii, nu l-a avut profesor, deoarece acesta
şi-a găsit sfârşitul „pe câmpiile Galiţiei, în 1914”16. Dar cu toate că
n-a avut norocul să fie îndrumat de aceşti profesori, Muşlea plănuia, pe când era în clasa a VII-a, o conferinţă cu titlul Ţarigradul în
poezia noastră populară17.
13 Din activitatea mea de folclorist. Contribuţii la cunoaşterea mişcării folclorice
româneşti între anii 1925–1965 (manuscris), p. 2.
14 75 (1912), nr. 37, (17 febr.).
15 Din activitatea..., p. 3.
16 Din activitatea..., p. 4.
17 Din activitatea..., p. 4.
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În amintitele sale călătorii, începute după absolvirea clasei a
VII-a de liceu, el va reuşi să cunoască multe sate, cu viaţa lor pronunţat folclorică de la începutul veacului al XX-lea; nici această
împrejurare nu poate să fi rămas fără ecou în sufletul octavanului
Pe când I. Muşlea îşi făcea facultatea la Cluj, folclorul nu
ajunsese obiect de învăţământ. Totuşi, V. Bogrea făcea numeroase
referinţe la literatura populară; la Societatea studenţilor în litere se
ţineau, apoi, şi conferinţe de folclor: acolo prezintă Muşlea în cursul
celui de al doilea an de studii Păunul în poezia populară18. La Paris,
Muşlea nu se ducea tocmai hotărât pentru a se specializa în folclor şi
etnografie. Oarecare gânduri îl îndemnau spre studiul istoriei
artelor: de la Cluj, unul dintre foştii lui profesori, G. Bogdan-Duică,
îl sfătuia, într-o scrisoare din 24 decembrie 1923, să abandoneze
tema de literatură populară comparată (probabil le cheval merveilleux
dans l’épopée populaire) pe care şi-o alesese, în favoarea uneia de
literatură, etică sau de filozofie franceză modernă19. Hotărârea lui
rămâne în cele din urmă fermă: va face studii de folclor!
Din păcate însă, Parisul nu avea, în anii studiilor lui Ion
Muşlea, profesori renumiţi în domeniul folclorului, aşa cum ar fi
găsit la unele universităţi germane sau engleze. Pe cel mai vestit
folclorist francez al acelei epoci, Arnold van Gennep, care se pensionase cu câţiva ani înainte ca Muşlea să ajungă la Şcoala română
din Franţa, nici nu l-a cunoscut decât în 1928, şi nu la Paris, ci la
Praga, cu ocazia participării la un congres de artă populară20. A
frecventat însă cursurile lui Joseph Bédier (la „Collége de France”),
cu care a stabilit raporturi ceva mai apropiate. A urmat câteva
cursuri la „École d’Anthropologie”, dar şi aceasta era lipsită de mari
profesori. Primind apoi îndemnul profesorului său clujean Sextil
Puşcariu de a-şi însuşi limbile slave de sud, precum şi rusa,
neogreaca, albaneza21, se hotărăşte să frecventeze şi „École des
langues orientales vivantes”, unde a făcut şi o conferinţă despre
„Cendrillon”. A audiat apoi, la Sorbona, pe Mario Roques, care în
lecţiile lui de română prezenta şi „începuturile interesului pentru
Din activitatea..., p. 5.
Cf. Registrul corespondenţei de specialitate..., în volumul al II-lea.
20 Din activitatea..., p. 5–6.
21 Cf. Registrul corespondenţei de specialitate...
18
19
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literatura noastră populară, în special preocupările folcloristice ale
lui Alecu Russo – Vasile Alecsandri”22.
Rodul activităţii sale la Şcoala de la Fontenay-aux-Roses
rămân două studii importante: Le cheval merveilleux dans l’épopée
populaire (1924) şi La mort-mariage: une particularité du folklore balkanique (1925), acesta din urmă fiind considerat şi azi ca o lucrare
fundamentală în problemă. Tot la Paris începe să adune materiale
pentru un studiu despre balada „Voica”, informându-se şi prin
unii cărturari sau folclorişti din ţară (A. Gorovei, A. Schullerus,
E. Bucuţa)23. Lucrarea a rămas nescrisă, deoarece după înapoierea
sa în ţară, Ion Muşlea a abandonat acest subiect.
Dar încă înainte de a-şi fi încheiat studiile la Paris, Muşlea a
fost numit bibliotecar la Biblioteca Universităţii din Cluj (1 oct.
1925), post care asigura existenţa unui tânăr dornic să-şi facă doctoratul; munca era totuşi cam depărtată de preocupările folclorice
ale proaspătului absolvent al Şcolii române din Franţa. De aceea, el
acceptă invitaţia lui Romulus Vuia de a lucra după-amiaza la
Muzeul Etnografic al Ardealului (1926). Contribuţia lui la organizarea acestui muzeu pare să fi fost foarte preţioasă, de vreme ce
Vuia o subliniază, în mod deosebit, cu prilejul deschiderii noii
instituţii din capitala Ardealului24.
În aceeaşi perioadă îşi pregăteşte doctoratul. Susţine teza
Obiceiul junilor braşoveni la 28 mai 1927, la Universitatea din Cluj,
având ca referenţi principali pe G. Vâlsan şi S. Puşcariu25.
În anul 1928, Ion Muşlea se căsătoreşte cu Maria Lipăneanu
(17.VIII.1901–9.X.1967), fostă colegă de facultate, distinsă profesoară
de limba română; înzestrată cu o deosebită inteligenţă şi putere de
pătrundere, fire veselă şi spontană, Maria Muşlea a ştiut să întreţină
acea atmosferă de deplină înţelegere sufletească şi intelectuală în
familie, ambianţă ideală pentru orice om de carte. I-a fost totodată o
colaboratoare statornică şi neobosită, care a manifestat un viu interes pentru cercetarea ştiinţifică, colaborând la Bibliografia publicaţiilor periodice a „Dacoromaniei”, la Dicţionarul limbii române literare ş.a.
Din activitatea..., p. 6–7.
Cf. Registrul corespondenţei de specialitate...
24 „Transilvania”, 59 (1928), p. 653.
25 Din activitatea..., p. 10.
22
23
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Ion Muşlea continuă să lucreze la Muzeul Etnografic al
Ardealului până în 1929, când începe acţiunea pentru înfiinţarea
Arhivei de folclor. Înainte de a vorbi despre această Arhivă, e
nevoie să ne oprim însă o clipă asupra împrejurărilor care au făcut
necesară înfiinţarea ei la Cluj. Se ştie că „Marea Unire” de la
1 Decembrie 1918 a avut consecinţe deosebit de favorabile asupra
dezvoltării economice şi culturale a Transilvaniei. Deschiderea la
Cluj a „Universităţii Daciei Superioare” înlesneşte întemeierea
unor societăţi şi institute ştiinţifice care aveau să câştige în scurtă
vreme un renume european. Între acestea, Muzeul Limbii Române,
Institutul de Istorie Naţională, Institutul de Speologie, Muzeul
Etnografic al Ardealului, Societatea Etnografică Română jucau un
rol deosebit.
Într-adevăr, înfiinţat imediat după Unire, Muzeul Limbii
Române începuse o vastă acţiune de studiere a graiurilor şi a istoriei
limbii. În jurul lui S. Puşcariu se formează în scurtă vreme o adevărată „şcoală lingvistică”, a cărei faimă a fost dusă departe peste
hotarele ţării. Cele mai importante lucrări în domeniul lingvisticii
noastre: Dicţionarul limbii române şi Atlasul lingvistic român se elaborau la Cluj, de către Puşcariu şi elevii săi. Materialul de limbă populară era cules nu numai prin anchete directe, ci şi prin chestionare,
purtând titluri ca: Stupăritul, Casa, Calul, Războiul de ţesut, Mâncări şi
băuturi, Instrumente muzicale ş.a., chestionarele Muzeului cuprind şi
probleme referitoare la credinţe şi obiceiuri populare. La alcătuirea
părţii de folclor a chestionarelor au colaborat R. Vuia şi Ion Muşlea.
În toamna anului 1923 ia fiinţă la Cluj întâia Societate Etnografică Română, care avea în fruntea ei pe George Vâlsan, ca preşedinte, pe Sextil Puşcariu şi Vasile Bogrea, ca vicepreşedinţi, pe
Romului Vuia, ca secretar şi arhivar, şi pe G. Oprescu, casier.
Din această societate mai făceau parte, ca membri de onoare,
Em. de Martonne, N. Iorga, S. Mehedinţi, O. Densusianu26. Societatea ţinea lunar comunicări ştiinţifice — aici a prezentat şi Ion
Muşlea valoroasa-i contribuţie Şcheii de la Cergău şi folclorul lor —
dintre care unele au fost publicate în „Dacoromania”, iar altele abia
26 T. Onişor, Societatea etnografică română. Douăzeci de ani de la înfiinţarea ei,
în „Transilvania”, 75 (1944), p. 81–89, Cf. şi Societatea etnografică, în „Comoara
satelor”, 1 (1923), p. 129–130 şi 2 (1924), p. 31.

648

MUZEUL LIMBII ROMÂNE ŞI MUZEIŞTII

mai târziu, în „Anuarul Arhivei de folclor” sau în alte locuri. George
Vâlsan aprecia această societate ca „prima încercare serioasă de
cercetare ştiinţifică a poporului românesc, având printre membrii
săi etnografi specializaţi, geografi, filologi, istorici şi medici”27.
Muzeul Etnografic al Ardealului, întemeiat în 1922, din a
cărui comisie de organizare făceau parte, între alţii, S. Puşcariu,
G. Vâlsan, Al. Lapedatu ş.a., avea să fie de asemenea întâia instituţie de acest fel în România: se achiziţionase un impresionant număr de obiecte etnografice pentru expoziţiile pavilionare şi se proiecta un muzeu în aer liber, un fel de Skansen românesc, apoi, în
urma numirii ca suplinitor al catedrei de etnografie din cadrul
Universităţii clujene a directorului muzeului, Romulus Vuia
(1926), se realizează o colaborare între studenţi şi muzeu; se fac şi
încercări de culegeri etnografice prin corespondenţă.
Nu trebuie pierdut din vedere nici Muzeul de folclor medical
şi istoria medicinei, datorat iniţiativei lui Valeriu Bologa. Chiar şi în
oraşe ardelene mai mărunte se iniţiază acţiuni asemănătoare: la
Sighetul Marmaţiei ia fiinţă un muzeu al Maramureşului, sub conducerea lui Gh. Vornicu; la Blaj se editează revista „Comoara satelor”, având ca redactor pe Traian Gherman. Toate acestea se adăugau mai vechilor strădanii ale remarcabililor folclorişti pe care i-a
dat Ardealul în secolul al XIX-lea.
La Universitatea din Cluj activa profesorul G. Vâlsan, autor
al unor lucrări foarte valoroase în domeniul culturii populare. El
reuşeşte să câştige mai mulţi cărturari şi învăţaţi în favoarea studierii materialelor etnografice, în care — zicea el — vom găsi
„certificatul nostru de nobleţe naţională”28.
După cum s-a putut vedea, lipsea totuşi o instituţie care să se
ocupe în mod special de culegerea credinţelor, a obiceiurilor şi a literaturii
populare. Format în atmosfera de mare preţuire a folclorului şi
etnografiei din Occidentul european, având o pregătire ştiinţifică
excepţională, Ion Muşlea nu putea să nu observe această lacună. El
îşi dădea seama de irecuperabila pierdere ce s-ar fi săvârşit lăsând
27 George Vâlsan, În amintirea lui Vasile Bogrea, în „Societatea de mâine”, 8
(1931), nr. 1, p. 3.
28 Apud Ion Muşlea, Etnografia românească în Ardeal, după Unire, în
„Societatea de mâine”, 5 (1928), p. 452.
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lucrurile să rămână în inerţia lor anterioară şi se consideră dator să
atragă atenţia asupra dispariţiei „monumentelor singurei noastre
civilizaţii autohtone”29. După o încercare neizbutită de a întemeia,
pe lângă Muzeul Etnografic al Ardealului, o cât de mică arhivă
folcloristică, el părăseşte această instituţie şi se adresează Academiei
Române, prin intermediul lui S. Puşcariu, cu un argumentat memoriu, în care propune înfiinţarea, în cadrul acesteia, a unei arhive
de folclor. Memoriul a fost prezentat Secţiunii literare în 1929, dar
n-a avut succes. Revenind cu un nou memoriu în 1930, Academia
hotărăşte înfiinţarea Arhivei de folclor, la Cluj, pe lângă Muzeul
Limbii Române. Conducerea noii instituţii se atribuie lui Ion
Muşlea, sub îndrumarea directă a lui Sextil Puşcariu.
Când a cerut înfiinţarea arhivei, Ion Muşlea avea o foarte
clară concepţie asupra felului în care aceasta trebuie să fie organizată. El făcuse o lungă călătorie de studii la vechile şi experimentatele arhive folclorice din Åbo (Turku, Finlanda), Copenhaga,
Olso (Norvegia) ş.a., cu unele rămânând în legături ştiinţifice până
târziu. Întâia îndatorire a unei asemenea instituţii ar fi organizarea
unor culegeri sistematice din întreaga ţară, prin chestionare şi prin
specialişti trimişi pe teren; ar urma, apoi, păstrarea şi clasarea
materialelor culese, precum şi punerea lor la dispoziţia cercetătorilor români şi străini; publicarea unui „Anuar al Arhivei de
folclor” devine şi ea una dintre necesităţile imediate; mai târziu se
va pune problema pregătirii unui atlas al folclorului românesc.
Iniţiativa lui Ion Muşlea se baza şi pe puternica tradiţie a
culegerilor prin corespondenţi, existentă în folcloristica noastră.
Căci aceasta poate fi urmărită încă de pe la anul 1817, când Vasile
Popp utiliza în lucrarea sa... De funeribus plebeis Daco-Romanorum...,
informaţiile trimise de Petru Maior şi Simeon Bran; o înteţire a
culegerilor prin corespondenţi e marcată de activitatea câtorva folclorişti din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, între care trebuie să cităm în primul rând pe B. P. Hasdeu, pentru chestionarul
său alcătuit pentru „adunarea datelor privitoare la limba română”
(1883–1885); în sfârşit, revistele „Familia” şi „Şezătoarea” ale lui
Artur Gorovei, „Ion Creangă” a lui Tudor Pamfile, „Comoara satelor” a lui Traian Gherman ş.a. concentraseră în jurul lor un număr
29

Ion Muşlea, lucr. cit., p. 452.
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însemnat de cărturari săteşti (preoţi, învăţători etc.), care au început să-şi formeze o îndeletnicire din culegerea folclorului. Fără
îndoială că aceasta constituia o premisă importantă pentru desfăşurarea activităţii viitoare a Arhivei. De fapt, la crearea atmosferei
favorabile culegerii prin corespondenţi contribuise şi Ion Muşlea,
prin cele câteva conferinţe susţinute la cercul învăţătorilor clujeni,
în 1928, şi prin articolul său Învăţătorii şi folclorul, publicat în acelaşi an30. Odată cu înfiinţarea Arhivei, Ion Muşlea reia această activitate. Acum ţine conferinţe la cursurile de vacanţă ale Universităţii din Cluj, despre Folclorul românesc şi rolul învăţătorilor noştri în
culegerea lui31, publică un călduros îndemn Culegeţi folclor!32 şi un
Apel către intelectualii satului33, în care explică scopul arhivei şi arată
importantul aport pe care şi-l pot da învăţătorii la culegerea folclorului. Aceasta e una dintre primele acţiuni întreprinse de Arhiva
de folclor. A urmat apoi întocmirea întâiului chestionar, referitor la
calendarul poporului pe lunile ianuarie-februarie.
Ion Muşlea era conştient că una din condiţiile Arhivei o constituie alcătuirea reţelei de corespondenţi, apoi buna îndrumare şi
încurajare a lor. De aceea, el se adresează „cercurilor” învăţătoreşti
şi direcţiunilor câtorva şcoli normale: îl găsim interesându-se la
A. Gorovei de adresele unor colaboratori ai „Şezătoarei”34 şi reuşeşte să câştige un număr impresionant de corespondenţi35.
În scrisori speciale analiza unele răspunsuri la chestionare,
dădea sfaturi pentru completarea culegerilor ş.a.m.d. Pe lângă cele
14 chestionare36, Arhiva a întocmit şi cinci „circulare”, care cu„Învăţătorul”, 9 (1928), nr. 3–4, p. 30–36, nr. 5, p. 14–20.
„Şcoala şi familia”, 1 (1931), nr. 4–6, p. 72–73.
32 „Satul şi şcoala”, 1 (1931–1932), p. 9–11.
33 „Şcoala şi viaţa”, 1 (1930), p. 588–591.
34 Cf. Registrul corespondenţei de specialitate...
35 Între 1930–1940, perioada cea mai rodnică din activitatea arhivei, au fost
adunate peste 1 000 de manuscrise, de la 875 de corespondenţi: 416 din
Transilvania, 232 din Moldova, 227 din Muntenia şi Oltenia. Cei mai mulţi
corespondenţi erau învăţători, urmaţi de elevii normalişti, de liceu, studenţi,
profesori, preoţi, ţărani. Cf. Din activitatea..., p. 25.
36 Pentru a da o imagine mai exactă asupra materialelor care au intrat în
Arhivă, reproducem aici titlurile acestor chestionare: I. Calendarul poporului pe
lunile ianuarie–februarie (1930–31); II. Obiceiuri de vară (1931); III. Animalele în
credinţele şi literatura populară (1931); IV. Obiceiuri de primăvară (1932); V. Credinţe şi
30
31
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prindeau câte o singură problemă37. Mai trebuie să arătăm că pentru expedierea chestionarelor se alegea cea mai potrivită perioadă
din an, aşa fel, încât obiceiurile să poată fi observate direct, în cursul desfăşurării lor neprovocate. Corespondenţii erau încurajaţi
prin dăruirea Anuarului Arhivei, ori prin premii în bani.
Cu vremea, dar mai ales de prin 1938, Ion Muşlea şi-a dat
seama că numărul corespondenţilor permanenţi scade şi a început
să dea o mai mare amploare culegerilor prin „stipendiaţi”, adică
prin cercetători sau licenţiaţi în litere, cărora Arhiva le punea la
dispoziţie fondurile necesare pentru culegeri. Aceştia aveau datoria de a întreprinde cercetări monografice în câte o zonă bine delimitată; uneori, aceste culegeri erau publicate în Anuarul Arhivei38.
Ce se întâmpla însă cu materialele intrate în Arhivă? Ele erau
în primul rând înregistrate, apoi se întocmeau cataloage: a) general,
b) pe materii (alfabetic şi tematic) şi c) topografic. Aceste cataloage,
care au fost întocmite pe fişe internaţionale de Ion Muşlea şi de
unii colaboratori ai săi (Laurenţiu F. Nemeş şi I. Mărcuş), înlesneau descoperirea materialelor necesare temelor ştiinţifice. De altfel, Arhiva a oferit materiale de specialitate multor cercetători din
ţară şi de peste hotare39.
povestiri despre duhuri, fiinţe fantastice şi vrăjitoare (1932); VI. Naştere, botez, copilărie;
VII. Calendarul poporului pe lunile octombrie–decembrie. Cu Anexa „Şezătoarea”;
VIII. Pământul, apa, cerul şi fenomenele atmosferice după credinţele şi povestirile poporului; IX. Moartea şi înmormântarea; X. Casa, gospodăria şi viaţa de toate zilele (Credinţe, obiceiuri şi povestiri); XI. Nunta (Obiceiuri şi credinţe); XII. Obiceiuri juridice
(Credinţe, obiceiuri şi povestiri); XIII. Semne şi prevestiri; XIV. Crăciunul: credinţe,
obiceiuri şi povestiri.
37 Circularele au avut ca obiect: Snoava despre femeia necredincioasă, Mioriţa,
„Legatul viilor”, povestiri în legătură cu focurile, vrăji, farmece, boscoane, descântece, fapt.
38 Cu aceste mijloace au fost efectuate următoarele cercetări mai importante:
1931: Ţara Oaşului (I. Muşlea), 1933: Munţii Apuseni (Laurenţiu F. Nemeş), 1934:
Valea Almăjului (E. Petrovici), 1935: Valea Gurghiului (I. Muşlea), Munţii Apuseni
(E. Petrovici), Făget-Târnava Mică (I. Mărcuş); 1937: Valea Jiului (V. I. Oprişu); 1938:
Valea Sebeşului (Gh. Pavelescu); 1939: Sudul Ardealului (Gh. Pavelescu); la „mocanii” dobrogeni (T. Găluşcă); 1940: Munţii Codrului-Bihor (Gh. Pavelescu); 1941:
Valea Begheiului-Caraş şi la prizonierii români din armata iugoslavă (I. Pătruţ);
podgoria Aradului (T. Găluşcă); la „moţii” din Munţii Apuseni (R. Todoran); 1942:
în judeţul Botoşani (T. Găluşcă); 1943: în judeţul Dorohoi (T. Găluşcă).
39 Dintre străini menţionăm pe Kurt Ranke (Kiel), Gurney Champion
(Londra), Mario Ruffini (Milano), Carl Herter (Londra), Jovan Erdeljanović
(Belgrad), John Meier (Freiburg im Breisgau), G. Rohlfs (Tübingen) ş.a.
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Realizarea cea mai cunoscută şi mai apreciată de specialişti a
fost însă „Anuarul Arhivei de folclor”. El apărea, ca publicaţie a
Academiei, în locul colecţiei Din vieaţa poporului român. Dar spre
deosebire de aceasta, la care colaborau mai cu seamă amatori,
Anuarul concentrează în jurul său un număr important de cadre
didactice universitare şi cercetători cu bună pregătire ştiinţifică. În
cuprinsul lui găsim pe unii dintre cei mai de seamă specialişti în
diferitele domenii ale folclorului românesc din acel timp.
Prin cele şapte volume40 ale sale, editate între 1932–1945,
„Anuarul Arhivei de folclor” a adus o contribuţie din cele mai însemnate la etnografia românească. În el au apărut numeroase
monografii ale unor ţinuturi de mare importanţă pentru folclorul
nostru, lucrări de istorie a folclorului şi folcloristicii, contribuţii
teoretice la studiul baladei şi la geneza poeziei populare în general, lucrări de folclor comparat şi de teatru popular, de obiceiuri,
precum şi bibliografia curentă a folclorului românesc.
Publicarea monografiilor folclorice reprezintă fără îndoială
unul din meritele cele mai însemnate ale Anuarului. Întâia dintre
ele a fost Cercetări folclorice în Ţara Oaşului41 de Ion Muşlea. Ea a
servit — după cum s-a apreciat42 — ca model pentru lucrările similare tipărite mai târziu în publicaţia de la Cluj. Alcătuită după „o
metodă riguroasă”43, ea prezintă un material foarte bogat, a cărui
considerabilă vechime a fost subliniată la timpul său de Mihail
Sadoveanu44; monografia pune totodată în evidenţă particularităţile atât de pregnante ale folclorului oşenesc.
Au urmat valoroasele monografii ale lui Emil Petrovici, din
Valea Almăjului45 şi de la moţii din Scărişoara46, Vasile Scurtu, din
40 Volumul al VII-lea era pregătit pentru tipar prin 1947–1948; el n-a
apărut însă, din cauza întârzierii unui studiu despre „Mioriţa în Ardeal”, al lui
D. Caracostea. Cf. Din activitatea..., p. 43–44. Prin 1956 s-a propus reluarea „Anuarului Arhivei de folclor”, dar până la urmă propunerea a fost abandonată. Cf. Din
activitatea..., p. 47, precum şi corespondenţa cu Al. Rosetti şi Ion Breazu, în volumul al II-lea. [Noua serie reapare între 1980–1998. N. ed.]
41 „Anuarul Arhivei de folclor”, 1 (1932), p. 117–237.
42 Ion Mărcuş, Arhiva de folclor a Academiei Române, în „Transilvania”, 74
(1943), p. 150–159.
43 J. Byck, în „Adevărul”, 1933, iulie 22.
44 Mărturisiri, Bucureşti, 1960, p. 173–177.
45 „Anuarul...”, 3 (1935), p. 25–157.
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Ugocea47, Gh. Pavelescu, din sudul judeţului Bihor48 ş.a. Toate
acestea sunt prevăzute cu un bogat aparat filologic (transcrierea
textelor s-a făcut cu ajutorul semnelor diacritice, culegerile sunt
însoţite de glosare etc.), cu hărţi şi cu numeroase reproduceri fotografice, fapt care le dă o frumoasă ţinută ştiinţifică.
Din cauza proporţiilor prea mari ale monografiilor şi din
dorinţa de a face din Anuar o publicaţie cât mai informativă, Ion
Muşlea se gândea încă în 1940 să iniţieze publicarea unei serii
aparte, sub titlul „Monografiile Arhivei de folclor”; Anuarul ar fi
urmat să cuprindă, în acest caz, mai multe studii, cronici şi recenzii49. E păcat că Academia a respins propunerea, din lipsă de
fonduri.
Istoria folclorului şi a folcloristicii româneşti e reprezentată
în Anuar prin studii numeroase: Ion Muşlea publică articolele
Academia Română şi folclorul, Ion Bianu şi folclorul, precum şi Ovid
Densusianu, folclorist50. El a făcut apoi invitaţia lui A. Gorovei de a
întocmi un istoric al revistei „Şezătoarea” — pe care l-a publicat
încă în primul Anuar51 — şi totodată de a scrie un studiu despre
M. Gaster, ale cărui merite în domeniul folclorului nu fuseseră evidenţiate îndeajuns52. În Anuar îşi găsesc apoi locul studii privitoare la interesul pe care l-au purtat folclorului nostru câteva personalităţi străine: Valeriu Bologa scrie despre austriacul Georg
Tallar53, G. Bogdan-Duică despre sasul sibian J. K. Schuller54, iar
Ion Breazu despre francezul Jules Michelet55. Nu lipseşte nici relevarea materialelor din revista „Musa”, de către I. Mărcuş, a
versurilor despre Răscoala lui Horea, de către D. Prodan, a poeziilor manuscrise ale lui D. Ardelean56, de către R. Todoran ş.a.
Ibid., 5 (1939), p. 111–176.
Ibid., 6 (1942), p. 123–300.
48 Ibid., 7 (1945), p. 35–122.
49 Cf. „Anuarul...”, 6 (1943), p. 3–4.
50 Ibid., 1 (1932), p. 1–7; respectiv 3 (1935), p. 1–6; şi 5 (1939), p. 1–6).
51 Ibid., 1 (1932), p. 9–39.
52 Ibid., 7 (1945), p. 1–11.
53 Ibid., 3 (1935), p. 159–168.
54 Ibid., 2 (1933), p. 217–220.
55 Ibid., 2 (1933), p. 181–193.
56 Ibid., 6 (1942), p. 101–122; respectiv 6 (1942), p. 5–32; şi 7 (1945), p. 131–139.
46
47
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Anuarul de la Cluj e citat şi azi pentru două contribuţii
teoretice de mare valoare, în legătură cu folclorul propriu-zis: e
vorba de studiul lui P. Caraman relativ la geneza şi cronologizarea
baladei noastre populare57 şi de acela al lui Ion Diaconu, în
legătură cu geneza creaţiei folclorice58. [...]
(Ion Muşlea, Cercetări etnografice şi de folclor.
Ediţie îngrijită, cu studiu introductiv, bibliografie, registrul corespondenţei de specialitate, indice de Ion Taloş, I, Bucureşti, Editura
Minerva, 1971, p. V–XVI)

57
58

Ibid., 1 (1932), p. 53–105 şi 2 (1933), p. 21–88.
Ibid., 3 (1935), p. 7–23.

OVIDIU BÂRLEA

ION MUŞLEA (1899–1966)

Contribuţia lui Ion Muşlea poate fi uşor cunoscută, datorită
atât celor două volume de studii, Cercetări etnografice şi de folclor,
date la lumină de succesorul său, Ion Taloş, în care au fost cuprinse lucrările cele mai importante, cât mai cu seamă memorialului:
Din activitatea mea de folclorist. Contribuţii la cunoaşterea mişcării
folclorice româneşti între anii 1925–1965, publicat în fruntea primului
volum al „Anuarului de folclor” (1980). Scris în maniera rapoartelor ce le înainta anual Secţiei literare a Academiei Române, de
data aceasta mai cald şi mai cuprinzător, ca în faţa eternităţii, memorialul se remarcă prin limpezimea lui cristalină, înfăţişând pe
deplin omul, cu zbuciumul şi îndoielile de o viaţă, în subsidiar
poate şi pentru a explica unele lacune. Citirea lui scoate la iveală
un om hotărât, dar mai presus de toate bine organizat, mereu cu
picioarele pe pământ, pe deplin conştient de limitele impuse de la
care trebuie să smulgă cât mai mult.
Îl cunoşteam mai demult din „Anuarul Arhivei de folclor”,
dar l-am întâlnit abia în decembrie 1949, în căutarea unor variante
despre haiducul Radu Anghel. L-am găsit cu Arhiva de folclor
oploşită în cabinetul lui Ion Breazu, pe atunci conferenţiar la catedra de istoria literaturii române. M-a surprins promptitudinea cu
care mi-a pus materialele la dispoziţie şi abia mai târziu mi-am dat
seama de unde venea aceasta: din fişierul arhivei, organizat în chipul cel mai metodic. Am rămas impresionat şi de faptul că textele
baladelor despre haiduc erau dactilografiate, ceea ce la Arhiva
Institutului de folclor din Bucureşti era de neînchipuit. Bănuiesc că
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împrejurarea se datora ameninţării ca Arhiva de folclor din Cluj să
fie mutată la Bucureşti, cum propusese prin 1946 D. Caracostea la
maşinaţiunile unuia care se voia directorul ei. Se pare că m-a
bănuit a fi un fel de agent trimis în această problemă, căci a făcut şi
de câteva ori aluzii la ea, susţinând necesitatea ca instituţia să rămână în continuare la Cluj. Nu ştiu dacă a rămas convins nu numai că nu ştiam nimic despre atare afacere de culise, dar nici că aş
fi fost trimis să întocmesc vreun raport. Omul a fost de o civilitate
rară şi pe deasupra jovial şi foarte deschis. De atunci am rămas
apropiaţi. De câte ori venea în Bucureşti, după schimbul de cuvinte de rigoare, îşi scotea un carneţel, îşi schimba ochelarii şi începea
interogatoriul, inaugurat cu formula, devenită tradiţională, „ascultă, domnule Bârlea”, debitată pe un ton mai înalt, cu o intonaţie
puternică, poate pentru a-i evidenţia rolul introductiv la întrebările
serioase ce urmau, dar şi pentru a mă captiva pe deplin, anulându-mi şovăirile, intenţiile de a tăinui câte ceva etc. În acel carneţel
erau înşiruiţi toţi „preopinenţii” cu care avea de lămurit câte ceva,
pe fila fiecăruia figurând întrebările de rezolvat. După debitarea
răspunsului, îşi nota abreviat rezolvarea, iar când aceasta angaja şi
pe altcineva din cei notaţi, îşi făcea însemnarea de rigoare şi pe fila
respectivă. Abia după ce era epuizată lista „problemelor”, îşi
închidea carneţelul şi treceam la conversaţia propriu-zisă, ca între
doi care nu s-au văzut de mult şi îşi comunică noutăţile, potrivit
gradului de intimitate. Amănuntul caracterizează de minune trăsătura dominantă a lui Ion Muşlea: aceea de organizator, de gospodar meticulos şi conştiincios în cele mari, ca şi în cele mici. Să fi
căutat mult, atât Sextil Puşcariu, cât şi Ion Bianu, şi n-ar fi putut
găsi om mai potrivit pentru a întemeia şi apoi conduce tânăra
Arhivă de folclor a Academiei Române, înfiinţată pe lângă Muzeul
limbii române din capitala Transilvaniei. Nu e nicio exagerare în
comparaţia că ceea ce a realizat Ion Bianu prin Biblioteca Academiei Române a înfăptuit Ion Muşlea prin Arhiva de folclor a înaltei
instituţii culturale. Se vede că amândoi au moştenit din meticulozitatea şi perseverenţa înaintaşilor, ţărani târnăveni, la Ion Bianu
părinţi, iar la Ion Muşlea bunici, sortiţi a chezăşui înalte instituţii
culturale pornind de la aproape nimic. Absorbiţi de înfrigurările
dezvoltării instituţiilor întemeiate de ei, producţia ştiinţifică a
suferit îngustări, poate explicabile şi prin alţi factori. Poate la Ion
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Muşlea a tras în balanţă şi împrejurarea că n-a avut ocazia să
audieze vreun curs de folclor. În ţară, catedrele care aveau în
coadă „şi folclor” au luat fiinţă abia după Primul Război Mondial,
iar folclorul devenea obiect de curs mai mult incidental şi privit
doar parţial.
La Paris, l-a audiat pe faimosul Joseph Bédier în perioada
ultimă a activităţii lui, când se ocupa în exclusivitate cu literatura
medievală, problematica acelor chansons de geste având abia atingeri
marginale cu folclorul propriu-zis. După ce s-a întors în ţară, a fost
multă vreme bibliotecar, apoi directorul Bibliotecii universitare din
Cluj şi abia în subsidiar (şi onorific, exceptând anii 1942–1945) şi directorul Arhivei de folclor, unde salariat era doar secretarul. Munca
administrativă cu orarul ei obligatoriu zi de zi îi absorbea atenţia,
nelăsându-i răgaz îndestulător şi pentru lucrările ştiinţifice, dincolo
de rapoartele şi dările de seamă care dezvoltă cu precădere „talentul” administrativ. Ca atâţia alţii, I. Muşlea a fost în folcloristică un
autodidact, învăţând singur, din literatura (puţină!) de specialitate
câtă i-a fost accesibilă, dar mai ales „practic”, din culegerile personale în unele regiuni (Cergău-Alba, Ţara Oaşului, Valea Gurghiului
etc.), apoi din despuierea materialelor trimise de corespondenţi în
vederea fişării sistematice. Se poate bănui că dincolo de meticulozitatea impusă de ordonarea materialului depozitat a primat nevoia
de cunoaştere, de aici minuţiozitatea fişierului tematic până la nivel
de motiv şi element, prin care, alături de cel regional şi general,
Arhiva de folclor se asemuia cu o farmacie cu sertarele riguros compartimentate şi etichetate. A fost o pierdere pentru Universitatea
clujeană că nu i-a dat posibilitatea să ţină un curs de folclor prin care
ar fi stârnit un interes mai viu pentru disciplină. Din mărturisirile
sale, rezultă că Sextil Puşcariu, care se distingea mai întâi prin lărgimea orizontului, a avut intenţia să-i creeze o conferinţă de folclor,
dar Muşlea nu a venit cu nimic în întâmpinarea proiectului. Mai
târziu, în 1957, când programa analitică pentru folclor a fost considerabil extinsă, I. Muşlea şi-a exprimat dorinţa de a deveni profesor
de folclor, preferând totuşi să ţină cursul general de folclor (cu anul
I), nu cursul special pe care l-ar fi lăsat pe seama conferenţiarului pe
care şi l-ar fi dorit. Dar I. Pervain a avut grijă ca să fie promovată la
noua disciplină o personalitate de talia titularului.
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N. Iorga semnalează şi un intermezzo literar al lui Ion
Muşlea în cadrul revistei clujene Darul vremii, „cu vederile critice
şi de direcţie ale d-lor Ioan Muşlea, Iulian Jura, I. Breazu, cu versuri de Iustin Ilieşu şi buna povestire a d-lui Victor Papilian, se
apropia mai puţin de direcţia unui modernism politic tot mai desfrânat...” (Ist. lit. rom. contemp., II, 272).
La revista efemeră — a apărut numai în 1930, în 7 numere —
au mai colaborat, între alţii, N. Iorga, L. Blaga, I. Agârbiceanu şi
I. Chinezu.
*
Făcând suma activităţii sale, compartimentul administrativ
ocupă locul cel mai întins, la Biblioteca centrală a Universităţii şi la
conducerea Arhivei de folclor. Activitatea cea mai apropiată de
aceasta era bibliografia, care se insinua oarecum ca o consecinţă a
sarcinilor administrative. I. Muşlea a intuit cu sagacitate că o bibliografie ştiinţifică e prima nevoie a unei discipline în formaţie, cum
era folcloristica. Preluând acest capitol de la „Dacoromania”, începând cu anul 1930, Muşlea i-a dat de îndată un soclu ştiinţific. Dacă
până aici conspectarea bibliografică se făcea în ordinea alfabetică a
autorilor I. Muşlea introduce compartimentarea ei pe domeniile
organice, stabilind 12 capitole, de la „folclorişti”, până la „muzică
populară şi coreografie” încă din primul an al „Anuarului Arhivei
de folclor” (1932). Structurarea pe capitole va varia uşor, după sfera
tematică a publicaţiilor, numărul lor sporind sau scăzând (în anii
următori extinsă la 16, apoi 17 capitole, cea a anilor 1944–1950 la 20
de capitole, dar ultima (1951–1955) redusă la 11 capitole). Ea reprezintă întâia bibliografie ştiinţifică a folclorului românesc în sfera
lărgită a noţiunii de atunci. Germenul bibliografic se va infiltra mai
adânc în firea lui Ion Muşlea, aplecarea spre conspectare şi orânduire de material devenindu-i oarecum a doua natură. Acesteia i se datoreşte opera capitală a vieţii sale, Tipologia folclorului din răspunsurile
la chestionarele lui B. P. Hasdeu. Ani de muncă migăloasă şi tăcută
s-au scurs cu extragerea datelor privitoare la folclor în vremea când
cele 19 volume se aflau la Muzeul Limbii Române în vederea redactării Dicţionarului inventar al limbii noastre. Acestea i-au prilejuit o
incursiune mai adâncă în repertoriul românesc, de unde ispita de a
întocmi un indice general al folclorului, adăugând la materialele din
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1884–1887 şi pe cele din Arhiva de folclor din Cluj. Intenţia e
atestată de fişele lăsate şi a renunţat numai din cauza lipsei de timp
necesară pentru atare muncă titanică.
De asemenea, operaţia de restituire a unor colecţii preţioase
poate fi considerată ca o extindere şi aplicare a muncii bibliografice. Căci Ion Muşlea ne-a dat trei ediţii: Cântări şi strigături româneşti de cari cântă fetele şi feciorii jucând. Scrise de Nicolae Pauleti în
Roşia, în anul 1838 (1962), G. Alexici: Texte din literatura poporană română, tom II (inedit, 1966) şi Gheorghe Pitiş, folclorist şi etnograf
(1968). Cea dintâi se impune ca o ediţie model prin bibliografia variantelor transilvănene, cum merita pe deplin întâia colecţie românească de lirică populară.
Se pare că cea mai mare contribuţie a lui Muşlea în domeniul
bibliografiei e sortită să rămână necunoscută, fiind topită în masa
anonimă a zecilor de mii de fişe ale uriaşei lucrări, Bibliografia generală a etnografiei şi folclorului românesc, din care a apărut până acum
doar vol. I (1968). „Am condus, între anii 1957–1959, lucrările unei
mari bibliografii a folclorului românesc. Concepută în patru volume, am colaborat intens la despoierea materialului pentru întâile
două volume (I: de la începuturi la apariţia „Şezătoarei”, 1892; vol.
II: 1892–1918), în calitate de şef al colectivului Cluj (alcătuit din
Teofil Bugnariu, Emil Sklenka şi — o vreme — de Emil Micle). Am
făcut şi clasificarea materialului cuprinzând cele aproape 10 000
fişe ale vol. I. Consideraţii de sănătate — oboseala ochilor — m-au
determinat să închei această colaborare în iulie 1961, după ce lucrasem vreun an şi la despoieri de material pentru volumul III
(1919–1944)” („Anuarul de folclor”, I, 35–36).
Prin această contribuţie capitală, Ion Muşlea rămâne cel mai
de seamă bibliograf al folcloristicii româneşti, după ce i-a croit şi
fundamentarea ştiinţifică necesară.
Ion Muşlea a depus şi o activitate ştiinţifică meritorie. Şi
aceasta s-a adaptat la migala care l-a caracterizat în munca de organizare şi bibliografiere. El s-a dovedit a fi prin excelenţă omul
detaliilor, din pritocirea cărora iese lucrarea cu sferă restrânsă, dar
temeinică în toate articulaţiile ei. Îşi formase obişnuinţa de a consemna pe o fişă orice observaţie demnă de reţinut, întâlnită în materialele parcurse sau sugerate de vreo asociere cu altele. De aceea,
munca lui era fărâmiţată pe o mulţime de fişe de dimensiuni mici.

660

MUZEUL LIMBII ROMÂNE ŞI MUZEIŞTII

Când aborda vreo lucrare (studiu sau recenzie), îşi selecta şi orânduia pe teme fişele, apoi trecea la redactare. Obişnuia să scrie numai pe jumătatea din dreapta a colii de hârtie, cea din stânga rămânând liberă pentru completări. Acestea erau de obicei atât de
numeroase, încât uneori depăşeau spaţiul afectat, ajutându-se de
foi suplimentare, de aici nevoia de numerotare a fiecărei interpolări pare a demonstra că la Ion Muşlea memoria era oarecum înlocuită de transpunerea faptelor şi observaţiilor pe fişe, redactarea
nefiind decât o racordare sistematică a acestora. Abia la operaţia
de revizuire intervenea activitatea superioară de încadrare în consideraţii cu valabilitate mai largă, cu evaluările de rigoare. Acest
fel de a lucra cadra numai cu lucrările de tematică restrânsă. Ion
Muşlea s-a ferit de sinteze, cu excepţia celor de dimensiuni minuscule, scrise mai mult cu scop propagandistic pentru străinătate.
Deşi l-a muncit gândul de a da o istorie a folcloristicii transilvănene, n-a avut curajul şi nici răgazul să se avânte la o asemenea
lucrare. De aceea a preferat să migălească la mici monografii, singurul teren pe care s-a putut mişca liber, cu siguranţa de sine necesară. Acestea se încadrează tematic în istoria folcloristicii transilvănene şi în folclorul obiceiurilor, mai puţine în arta populară. În
toate acestea, Ion Muşlea a înscris capitole temeinice de la care se
poate porni la o privire sintetică, inclusiv aspectul bibliografic. Studiile sale din acest domeniu: Viaţa şi opera doctorului Vasile Popp
(1928), Ion Pop-Reteganul folclorist (1955), Samuil Micu-Clain şi
folclorul (1956) şi Timotei Cipariu şi literatura populară (1964), împreună cu prefeţele la colecţiile N. Pauleti, G. Alexici şi Gh. Pitiş se
constituie în capitole de bază ale istoriei folcloristicii româneşti.
Informaţia este adusă la zi, detaliile controversate elucidate pe
bază documentară, rămânând în suspensie doar necunoscutul,
rezervat viitorului mai norocos. Câte o problemă îl urmărea ani de
zile. S-a zbătut astfel să afle dacă E. B. Stănescu-Arădanul a publicat şi a doua broşură de Poveşti, după întâia, singura existentă în
bibliotecile mari din Transilvania şi consemnată în bibliografii, din
1860 (1859). Era obsedat de nota acestuia publicată în Amicul şcoalei
din 1861: „Ieşind acuşi şi a doua broşură din poveştile populare...”
şi cred că a rămas cu convingerea că aceasta s-a publicat. Ţinând
seamă de raritatea cărţilor de poveşti din biblioteci, se poate admite atare posibilitate. Astfel, bibliografiile au consemnat la Iuliu
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Bugnariu, prietenul lui Coşbuc, numai partea I, Balade din Musa
someşană, abia în vremea din urmă, Iordan Datcu a semnalat la
Biblioteca „Astra” din Sibiu şi existenţa părţii a II-a, cuprinzând
lirică năsăudeană.
În general, I. Muşlea obişnuia să verifice informaţiile, recurgând la izvoare, dar câteodată s-a reţinut în faţa unor mărimi. În
studiul Samuil Micu-Clain şi folclorul, consideră informaţiile folclorice ale lui F. I. Sulzer ca provenind de la Petru Maior, citându-l pe
R. Vuia, care reproduce citatul respectiv din N. Iorga, constituind
un exemplu de perpetuarea unei scăpări prin necontrolarea riguroasă a sursei bibliografice. În realitate, Sulzer s-a sprijinit pe lucrarea inedită a lui Samuil Micu-Clain, citat de mai multe ori sub formă
anonimă, mai ales în capitolul despre căluşari, unde îi împărtăşeşte
părerea despre originea romană a dansului („...ist bis auf einige
Zusätze und Abänderung die Meinung des ungenannten gelehrten
Walachen, den ich bisher so oft widerlegt habe”. Geschichte des
transalpinischen Daciens, II, 411). De obicei, Sulzer nu-l numeşte, folosindu-se de genericul „nenumitul”, „necunoscutul” („der von mir
ungenannte Verfasser dieses Manuskriptes, der ein geborener
Walache ist”, 273), motivând anonimatul prin faptul că lucrarea nu
e tipărită („wenn ich den Erzählungen eines walachischen Scriftstellers blindlings glauben wollte, dessen Name ich nicht nennen
will, weil seine Handschrift, aus welcher ich dieses entnehme, noch
nicht im Druck erschienen ist...”, 271). Cu toate acestea, de câteva
ori citează titlul lucrării („... der Herr Verfasser dieses nun vielleicht
schon gedruckten Manuskriptes-ist mir recht, so soll das Buch den
Titel «Origines Daco-Romanorum» bekommen...”, 276, „... der noch
unbekannte Verfasser der «Orig. Daco-Romanor.»...”, 341), dar în
primul capitol dă la lumină şi numele autorului: „zwar will P.[ater]
Klein in seinen noch ungedruckten «Origin Daco-Romanor.»...” (15),
încât nu mai încape îndoială că Sulzer s-a folosit numai de lucrarea
lui Micu-Clain (în alte capitole mai aminteşte de Elementa Linguae
Daco-Romanae sive Valachicae a lui „Samuel Klein von Sad”, ajutat de
„Georg Gabriel Schinkai”).
Ion Muşlea era mai acasă în domeniul obiceiurilor. Nu e de
mirare că majoritatea chestionarelor difuzate de Arhiva de folclor —
9 din cele 14 — se referă la obiceiuri din ciclul calendaristic sau
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familial. El ar fi fost cel mai îndrituit să purceadă la o nouă sinteză,
pentru a aduce la zi stadiul consemnat de S. Fl. Marian şi T. Pamfile,
dar a realizat şi aici numai lucrări parţiale. Teza lui de doctorat,
Obiceiul junilor braşoveni (1930), atestă rigoarea ştiinţifică la care se
ridicase, prefigurând ce ţinută elevată ar fi avut studiul de sinteză
cu profilul „la români”. Studiul său, împreună cu cel al lui R. Vuia,
Originea jocului de căluşari (1922), sunt întâile monografii ştiinţifice
asupra unor obiceiuri din etnografia noastră. Descripţia nu mai alcătuieşte un scop în sine, ea e subordonată semnificaţiilor care le-au
generat şi perpetuat în comunităţile rurale. I. Muşlea a consultat cu
folos literatura de specialitate cu privire la obiceiurile de primăvară şi riturile de iniţiere, oferind un model viitoarelor cercetări
care, din păcate, au lipsit în acest domeniu. Obstacolele sunt mari,
cercetătorul fiind silit să recurgă la prea multe ipoteze pentru a
descifra realităţi cu rădăcini preistorice. Muşlea le-a simţit povara,
de aceea nu s-a aventurat în zone nebuloase. Îl ispitea de multă
vreme un studiu ştiinţific despre faimosul târg de fete de pe Găina,
dar problema se arăta greu de dezlegat, de aceea s-a mulţumit cu
partea introductivă a studiului, istoricul părerilor despre acest
târg, publicat postum (Târgurile de la Găina şi Călineasca în însemnările călătorilor, savanţilor şi literaţilor).
Prudenţa funciară i-a fost întărită de scandalul provocat de
studiul Tatianei Găluşcă în „Anuarul Arhivei de folclor”, VII
(1945), despre Mocanii, un joc dramatic al românilor din Dobrogea.
Deşi Gh. Pavelescu, trimis să verifice autenticitatea, a confirmat
existenţa obiceiului, totuşi Gh. Vrabie a negat-o, dintr-o pornire
care urmărea anumite scopuri, începând cu discreditarea lui
I. Muşlea. Mai târziu, alţi cercetători au confirmat existenţa acestui
teatru popular, iar cine are experienţă de teren ştie că dacă începi o
anchetă cu un aer marţial, ţăranii înţeleg încotro merge insinuarea
şi dau răspunsuri concordante. Animozitatea de atunci a lăsat
urme în relaţiile dintre Muşlea şi cercul unor folclorişti bucureşteni, vizibile în unele recenzii şi note, dar raporturile sale cu
Caracostea au devenit mai amicale după dezvăluirea operatorului
din culise, cum atestă paginile din memorialul citat.
Nici proiectul mai vechi de a elabora o monografie asupra
baladei Lenore nu a fost realizat. Probabil l-a împiedicat vastitatea
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temei — atestată şi la araucanii din America de Sud — cu greutatea inerentă de a se documenta mulţumitor. Publicarea de către
D. Caracostea a primei părţi (logodnicul strigoi) l-a îndepărtat
definitiv de temă, poate nu fără regretul de a fi putut demonstra că
balada are la bază practici străvechi în legătură cu nunta mortului,
cum semnalase în treacăt H. Naumann, inversând deci datele problemei, căci Caracostea înfăţişa ca fiind mai vechi subtipul fratele
strigoi care îşi aduce sora. În ştiinţă, adesea prudenţa exagerată
este mai păgubitoare decât avântarea îndrăzneaţă pe terenuri nesigure, fiindcă trecerea vremii dă singură la iveală excrescenţele
caduce, pe când cea dintâi incită numai la sterilitate.
Vremea a confirmat opera de pionierat a celor şapte volume
ale „Anuarului Arhivei de folclor” (1932–1945) prin ţinuta lor ştiinţifică şi prin grija de a cuprinde global problemele folcloristicii,
inclusiv bibliografia curentă a folclorului, întâia oglindă a realizărilor disciplinei.
Al optulea „Anuar” n-a mai apărut (studiul aşteptat al lui
D. Caracostea despre Mioriţa din Ardeal a apărut postum, dar în
forma iniţială din 1915) şi a fost urmat de „Anuarul de folclor” I
(1980), II (1981), care şi-a asumat implicit datoria de a continua
tradiţia inaugurată de întemeietorul Arhivei de folclor a Academiei
Române, în lumina ultimelor câştiguri ştiinţifice ale disciplinei.
Prin aceasta, s-a îndeplinit o pioasă datorie faţă de Ion Muşlea. Ea
se cere completată prin realizarea celuilalt deziderat al fostului director al acestei arhive: redactarea unui catalog tipologic al materialelor adunate în cele 1 200 de răspunsuri sosite până în 1948 în
felul celui întocmit de Muşlea cu privire la răspunsurile la chestionarul lingvistic al lui B. P. Hasdeu. Acesta ar deveni nu numai un
instrument de lucru atât de util cercetărilor, dar ar ilustra cel mai
bine sârguinţa întemeietorului acestei arhive de a obţine documentele folclorice din toate teritoriile româneşti, cu dovada implicită a
unităţii culturii populare a poporului român în cadrul variabilităţii
impuse de puternicul impuls creator, mereu în stare activă.
(Efigii, Bucureşti, Editura Cartea Românească,
1987, p. 179–188)

TEODOR NAUM

(1 septembrie 1891 – 19 martie 1980)

MIRCEA MUTHU

UN UITAT: T. NAUM

În şcoala filologică a Clujului, Teodor Naum prelungeşte spiritul ştiinţific al marilor săi dascăli, Vasile Bogrea şi Sextil Puşcariu,
ultimul elogiind traducerea Bucolicelor lui Vergiliu (1922) ca pe
„una din cele mai frumoase realizări în româneşte a poeziei latine”. O impresionantă muncă de traducător se împleteşte cu aceea
a editorului, istoricului şi filologului în efortul nobil de a restitui,
în echivalenţe româneşti, o parte din tezaurul cultural al antichităţii latine. De la primele traduceri din Idilele lui Teocrit (în „Convorbiri literare” din 1911) şi până la vârsta senectuţii, când oferă
versiunea magistrală a primelor şase cânturi din Eneida („opera în
care latinitatea şi-a găsit cea mai înaltă expresiune a ei”), imaginea
filologului savant se adânceşte şi datorită contribuţiilor sale de ordin istoriografic, asemeni unui alt învăţat clujean, Ştefan Bezdechi.
Astfel, teza de doctorat despre Idilele rustice ale lui Teocrit (1925)
demonstrează, cum observa Vasile Bogrea, realismul şi-ndeosebi
originea populară a inspiraţiei la poetul antic, spre deosebire de
cele afirmate în studiul lui Ph.-E. Legrand (Étude sur Théocrite,
1898). Onestitatea, respectul adevărului prezidează, în continuare,
şi celelalte lucrări de „minuţioasă analiză, subtilă şi pătrunzătoare,
[...] plină de fineţe, de gust, de ştiinţă şi metodă” (V. Bogrea).
Sentimentul naturii în scrisorile lui Pliniu cel Tânăr (1927), Viaţa şi
opera poetului Publius Vergilius Maro (1936) şi Horaţiu (1936) sunt
titluri de referinţă nu numai în literatura de specialitate.
De o mare utilitate se dovedesc încă Bibliografia Vasile Bogrea
(1937), precum şi studiile introductive la „Germania” lui Tacit
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(1943) sau Poeziile lui Catul (1969). De fiecare dată scopul ultim
este acelaşi; „a ţine trează în păturile largi ale publicului cititor
ideea nobilei noastre origini latine”, aşa cum afirmă Naum în Cum
am tradus Eneida — cuvânt liminar la ediţia ultimă, din 1979. Nu
altfel se explică traducerea, în 1940, a Elegiei cu caracter autobiografic a lui Gheorghe Şincai, iar în ultimii ani — a celebrei lucrări
Supplex Libellus Valachorum, ilustrând astfel într-o frumoasă versiune românească studiul, recent şi acesta, consacrat importantului
document de către istoricul David Prodan. Căutând, în traduceri
ca şi în comentariul critic, „o valoare statornică şi umană”, Naum
va scrie, către amurgul vieţii, aceste rânduri cu valoare testamentară:
„Munca necesară unei lucrări a fost grea şi îndelungată. Cu
atâta mai mare a fost bucuria muncii împlinite. La această bucurie a
lui, traducătorul adaugă dorinţa ca traducerea (...) să fie şi pentru
cititorii săi o bucurie sufletească, cum a fost şi realizarea ei pentru sine
însuşi. El doreşte ca noua traducere să se dovedească a nu fi fost
zadarnică: ea să fie un pios omagiu datorat marelui poet latin din
partea neolatinilor de la Dunăre” (Cum am scris Eneida).
(„Jurnalul literar”, I, nr. 43, 29 octombrie – 4
noiembrie 1990, p. 2)

ROMULUS TODORAN

TEODOR NAUM ŞI MUZEUL LIMBII
ROMÂNE*

Înfiinţat în 1919 de Sextil Puşcariu, printre cele dintâi institute ale noii universităţi româneşti din capitala Ardealului dezrobit, Muzeul Limbii Române, sub conducerea marelui lingvist, a
dezvoltat o amplă şi remarcabilă activitate, în perioada interbelică,
ce i-a adus Clujului faima de a fi cel mai însemnat centru lingvistic
din ţară. La acest institut de lingvistică s-au elaborat două opere
fundamentale ale culturii noastre: Dicţionarul limbii române (al
Academiei) şi Atlasul lingvistic român, nemijlocit legate de numele
savantului clujean, s-au lansat chestionare pentru explorarea lexicului dialectal şi a onomasticii româneşti şi s-a alcătuit bibliografia
literară şi lingvistică a periodicelor româneşti, ca un foarte util şi
necesar instrument de lucru. În jurul Muzeului Limbii Române,
S. Puşcariu, cu prestigiul său ştiinţific, a polarizat forţele filologice
clujene şi a atras specialişti din domenii înrudite. Institutul întemeiat şi condus de reputatul lingvist clujean a funcţionat ca o societate ştiinţifică: avea membri care se întruneau săptămânal la şedinţele de comunicări, prezidate de cel ce prin statut era directorul
institutului, şi a publicat un buletin ştiinţific — „Dacoromania” —
renumit pentru bogăţia şi varietatea studiilor, articolelor, notelor şi
recenziilor apărute în cuprinzătoarele volume. Toţi cei ce, într-un
fel sau altul, participau la activitatea ştiinţifică a institutului: ca
* Comunicare prezentată la Simpozionul omagial, organizat de Facultatea
de Litere din Cluj-Napoca, în 6 decembrie 1991, la aniversarea a o sută de ani de
la naştere.
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personal ştiinţific în schemă, colaboratori externi sau participanţi
la şedinţele de comunicări şi colaboratori la „Dacoromania” au fost
membri ai Muzeului, adică muzeişti. În special, cele două opere
monumentale — Dicţionarul Academiei şi Atlasul lingvistic român —
s-au elaborat cu contribuţia colaboratorilor externi, în majoritate
cadre didactice universitare.
Teodor Naum a fost un muzeist1.
Câteva date biografice. S-a născut la Iaşi, în 1 septembrie
1891, fiind fiul junimistului Anton Naum, profesor de limba şi
literatura franceză la Universitatea din Iaşi, membru al Academiei
Române. Acesta s-a remarcat în cercul Junimii ca poet şi traducător
din literatura franceză. Studiile, de la cele primare până la cele
universitare, şi le face în capitala Moldovei, cu rezultate excepţionale. Primele clase liceale („cursul inferior”) le urmează la Liceul
Naţional, iar ultimele („cursul superior”), la Liceul Internat, pe
care îl absolvă în 1910. De reţinut este faptul că aici l-a avut profesor pe Vasile Bogrea, a cărui înrâurire a fost hotărâtoare în
orientarea sa spre filologia clasică. Obţine licenţa în latină şi greacă
la Facultatea de Litere din Iaşi, în 1913. Absolvind Seminarul
pedagogic, îşi începe cariera didactică în învăţământul secundar,
ca profesor la Liceul militar „Nicolae Filipescu” de la Mănăstirea
Dealu, refugiat în Moldova după ocuparea Munteniei de către
nemţi, în timpul războiului. La această prestigioasă şcoală este
coleg, între 1914 şi 1919, cu George Giuglea, cel ce va ajunge, în
1919, profesor de filologie romanică la Facultatea de Filozofie şi
Litere din Cluj şi membru al Muzeului Limbii Române. După război, funcţionează, un an, ca profesor la Şcoala Normală din Piatra
Neamţ. Îl găsim apoi director de studii şi redactor al publicaţiilor
Institutului Naţional de Educaţie Fizică, între 1922 şi 1924. În toată
această perioadă, preocupările sale sunt centrate de elaborarea
tezei de doctorat. În 1924, obţine, cu un remarcabil succes, titlul de
1 Cu ocazia sărbătoririi lui Sextil Puşcariu la 60 de ani (4 ianuarie 1937), s-a
alcătuit tabloul muzeiştilor, reprodus în Sextil Puşcariu, Memorii, Bucureşti, Editura
Minerva, 1978, p. 426–427. Alături de S. Puşcariu, N. Drăganu, Th. Capidan,
G. Kisch, G. Giuglea, G. D. Serra, A. Procopovici, C. Lacea, P. Grimm, figurează şi,
mai tinerii, pe atunci, E. Petrovici, S. Pop, Şt. Paşca, T. Naum şi C. Daicovici, toţi
trecuţi, astăzi, în lumea umbrelor.
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doctor în filologie clasică, la Universitatea din Cluj, cu lucrarea
Idilele rustice ale lui Teocrit (Bucureşti, 1925), sub conducerea lui
Vasile Bogrea, fostul său profesor de la Iaşi.
Moartea neaşteptată şi timpurie a lui V. Bogrea, în 8 septembrie 1926, unanim şi profund regretată, lasă vacantă catedra de
limba şi literatura latină. Pentru ocuparea acestei catedre, în mod
firesc, consiliul facultăţii şi-a îndreptat atenţia spre Teodor Naum,
cel ce publicase studii şi articole în domeniul filologiei clasice şi nu
prea demult îşi susţinuse teza de doctorat. E numit astfel, la
15 noiembrie 1926, profesor la Catedra de limba şi literatura latină,
ca suplinitor, fiind titularizat după trei ani. A fost pensionat la 15
octombrie 1951, la vârsta de 60 de ani. După reforma învăţământului din 1948, limba şi literatura latină fiind scoasă din nomenclatorul specialităţilor la universităţile din provincie, titularul catedrei a predat latina, în ultimii trei ani, ca disciplină auxiliară. În cei
25 de ani de profesorat în învăţământul superior, cu exigenţă şi
obiectivitate, a promovat numeroase serii de latinişti, care l-au păstrat şi îl păstrează în memorie cu veneraţia ce i se cuvine unui
distins şi stimat maestru. „Tot acest lung răstimp al vieţii mele —
mărturiseşte el — l-am închinat numai catedrei şi unei activităţi
ştiinţifice şi literare, care se poate constata din numeroase studii de
specialitate şi lucrări literare”2.
Anii de după pensionare i-au împovărat viaţa. Rigorile originii sociale şi ale luptei de clasă din acea vreme de tristă amintire
nu l-au ocolit: vreo doi ani a avut domiciliu forţat şi i s-a sistat pensia. În această perioadă a fost angajat, cu plata în acord, la Institutul de Istorie al Filialei din Cluj a Academiei. Munca prestată aici
consta în traducerea în limba română a documentelor latineşti privitoare la istoria Transilvaniei. În 1964, este numit profesor consultant. Actul acesta are semnificaţia unei reparaţii morale şi, totodată, constituie o modestă încercare de a i se îmbunătăţi condiţiile
materiale. În toată această perioadă dificilă, Teodor Naum şi-a
păstrat echilibrul, optimismul şi încrederea în forţa spiritului. De
aceea şi-a continuat cu aceeaşi pasiune preocupările literare. Traducerile în limba română a operelor lui Vergiliu, Tacit, Ovidiu,
2

Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” (Cluj), fond T. Naum.
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Lucreţiu, Catul, apărute una după alta, i-au dat sentimentul de
împlinire a activităţii sale, menită, fără îndoială, să aducă o îmbogăţire a culturii române. Se stinge din viaţă la 19 martie 19803.
În activitatea lui Teodor Naum, Muzeul Limbii Române a
avut un rol însemnat. Contactul cu acest institut i-a fost mijlocit de
V. Bogrea. Acest mare erudit, cu o minte sclipitoare, a fost, până la
moarte, unul dintre cei mai străluciţi reprezentanţi ai şcolii lingvistice clujene constituite în jurul lui S. Puşcariu şi al institutului întemeiat de el. Preluând catedra lui V. Bogrea, Teodor Naum a suplinit, măcar în parte, lipsa acestuia la Muzeul Limbii Române. Un
filolog clasic, specialist în latină şi greacă, era necesar în dezbaterile ştiinţifice din cadrul şedinţelor de comunicări, ţinând seama
de faptul că raportarea la limbile clasice se impunea adeseori, îndeosebi în stabilirea etimologiei cuvintelor, reclamată de Dicţionarul Academiei.
Pe de altă parte, Teodor Naum a fost atras de Muzeul Limbii
Române, ca, de altminteri, şi alţi filologi clujeni de diverse specialităţi, dintr-o necesitate lăuntrică: nevoia specialiştilor în limba română şi în alte limbi de a comunica rezultatele cercetărilor lor, de a
participa la discuţii, de a se informa reciproc, de a cunoaşte direcţiile
de dezvoltare ale lingvisticii şi, în cele din urmă, de a învăţa unii de
la alţii. Să reţinem că Muzeul Limbii Române a fost, după Unire,
multă vreme, singurul institut cu profil filologic în cadrul Universităţii clujene, bine organizat şi cu o activitate complexă4..
Aici, la Muzeu, a găsit tânărul profesor o atmosferă colegială, prietenească, destinsă, în care confruntările de păreri şi de idei,
în căutarea adevărului, erau uneori înverşunate, dar întotdeauna
Cu privire la viaţa şi activitatea lui Teodor Naum, se pot consulta:
N. Lascu, Prof. Teodor Naum şi clasicismul antic (Evocare, în „Acta Musei
Napocensis”, XVII, 1980, p. 913–917; G. Guţu, Teodor Naum (1891–1980), în „Studii
clasice”, XX, 1981, p. 185–186; V. Sav, Teodor Naum, în „Steaua”, XXXI, 1980, nr. 4,
p. 24; Viorica Lascu, Profesorul Teodor Naum, în „Tribuna”, serie nouă, IV, 1992, nr.
3, p. 8; I. E. Naghiu şi N. Lascu, Lucrările ştiinţifice şi literare ale profesorului Teodor
A. Naum, în „Acta Musei Napocensis”, VIII, 1971, p. 1–8.
4
Institutul de Studii Clasice, care întrunea patru specialităţi, cu catedrele
aferente: istoria antică, arheologie, limba şi literatura latină şi limba şi literatura
greacă, a luat fiinţă „în teorie” în 1919, dar abia peste 13 ani, în 1932, se afirmă
prin publicarea „Anuarului”.
3
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în limitele decenţei şi ale respectului reciproc. Meritul înfăptuirii
unui astfel de climat, fecund pentru ştiinţă, îi revine în primul
rând lui S. Puşcariu. Acesta, cu prestigiul său ştiinţific şi cu farmecul lui personal, ţinea diplomatic echilibrul, fiind forţa stabilizatoare. Maestrul aprecia generos ceea ce era valoros în cercetările
fiecăruia dintre colaboratorii săi. Realizările unuia erau bucuria
tuturor. Coeziunea de grup, sub autoritatea unanim acceptată a lui
S. Puşcariu, a fost determinantă în constituirea şi în succesele şcolii
lingvistice clujene.
S. Puşcariu a intuit de la început calităţile lui Teodor Naum
şi l-a antrenat în activitatea lexicografică de la Muzeu. Noul colaborator la Dicţionarul Academiei a făcut, la început, muncă de redacţie, ca să se familiarizeze cu structura şi normele lucrării, precum şi cu materialul din fişe, atât de bogat şi de variat. După câte
am putut stabili, a redactat din litera C cuvintele CONTAMINA–
CONTRAGE, însumând 21 de coloane, iar din litera I, cuvintele:
INFERIOR–INFERNAL, INHUMAN–INICHITATE, INTERCLUS–
INTERTROPICAL, INUMAN–INVADA, în total 16 coloane5. Majoritatea cuvintelor redactate de el sunt din fondul neologic. Dar
contribuţia cea mai importantă la elaborarea Dicţionarului
Academiei pe care a adus-o Teodor Naum este revizia materialului
redactat, în primul rând din punct de vedere stilistic. O asemenea
revizie făcuse înaintea lui (până în 1914) tot un filolog clasic: profesorul Dumitru Evolceanu de la Universitatea din Bucureşti. Desigur acest lucru nu e întâmplător.
„Prin cultura lor clasică — precizează S. Puşcariu, referindu-se
la amândoi — aveau aceeaşi claritate şi eleganţă armonică necesare
spre a putea da definiţiilor întrebuinţate în Dicţionar o formă cât mai
limpede şi cuprinzătoare. Datorită simţului fin de limbă al acestor doi
colaboratori, stabilirea sensurilor s-a putut face mai nuanţată şi sinonimia a devenit mai bogată şi mai precisă”6.

Într-o scrisoare a lui S. Puşcariu către Ştefan Paşca, dinainte
de 1940, conducătorul Dicţionarului relevă alte însuşiri ale colabo5 Vezi Academia Română, Dicţionarul limbii române... [abreviat DA], tomul
I, partea II. C, Bucureşti, 1940, prefaţă; ibidem, tomul II, partea I. F–I, Bucureşti,
1934, p. 1.
6 DA, tomul II, partea I. F–I, p. 1.
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ratorului său apropiat: Naum „are experienţă şi calităţi care îl
indică tocmai pentru revizia redacţiilor Paşca, Lacea şi Manoilescu
şi scurtarea lor. Are simţul limbii şi — ceea ce e mai rar — măsura
şi dreapta judecată”7. Rezultă de aici suficient de limpede în ce a
constat, din punct de vedere calitativ, contribuţia sa la realizarea
marelui dicţionar academic al limbii române. Dar aportul său este
remarcabil şi sub raport cantitativ. Orientându-ne după datarea
colilor şi având în vedere informaţia dată de S. Puşcariu, am fi
îndreptăţiţi să credem că Teodor Naum a revizuit întreaga literă I8
şi, posibil, cea mai mare parte din litera C9. A mai făcut revizia
literelor J, L, publicate în fascicule (ultimul cuvânt tipărit din L este
lojniţă), între anii 1936–1948, şi a literelor D şi E, între anii 1944–
1948 (din care s-a tipărit o singură fasciculă: D–DE; din nefericire,
manuscrisul acestor litere a dispărut în condiţii misterioase)10. Să
mai adăugăm aici şi revizia pe care a făcut-o literelor M, N, O şi
P. Acestea s-au redactat în perioada 1940–1949, fiind pregătite
pentru tipar. Din păcate, literele menţionate, cuprinzând material
pentru circa patru volume, în condiţiile de atunci, nu s-au putut
publica. Ele au servit ca manuscris de bază pentru redacţia Dicţionarului limbii române (DLR), serie nouă, elaborat, începând din
1949, de către colectivele de lexicografi din institutele de lingvistică ale Academiei, fără a se menţiona undeva numele redactorilor
şi ale revizorilor, printre care se găsea şi Teodor Naum11.
În 1952, dicţionarul academic, general, istoric şi etimologic,
se terminase de redactat. Graba era mare, iar calitatea lucrării,
Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”, fond Teodor Naum. La
T. Naum, apelează conducătorul Dicţionarului Academiei şi pentru o lucrare a lui
personală. „De Istoria literaturii române. Epoca veche — îmi scrie profesorul Naum
într-o scrisoare din 7 iunie 1975 — eu am fost cândva foarte aproape, căci pe un
exemplar al primei ediţii am făcut, la rugămintea lui Sextil Puşcariu, unele
îndreptări (stilistice) în vederea celei de a doua ediţii”.
8 T. Naum „a lucrat din 1928 încoace [la Dicţionarul Academiei], făcând
uneori şi redactarea neologismelor” (DA, tomul II, partea I, p. 1). Colile acestei
litere sunt datate: 12. V. 1928–20.11. 1934.
9 Colile acestei litere, cuprinzând cuvintele CĂSCA–CVOŢIENT, sunt
datate 29. II. 1928–15. IX. 1939.
10 La Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”, fondul T. Naum, se
păstrează un carnet în care se menţionează primirea şi restituirea manuscriselor,
după revizie, cu indicarea datelor.
11 Vezi CL, XV, 1970, nr. 1, p. 162–163.
7
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necorespunzătoare. Se dorea cu orice preţ a se dovedi că ceea ce
Academia Română — burgheză! — nu a putut realiza în zeci de
ani, Academia R. P. R. e în stare a face în doar câţiva ani: concepţie
aberantă, total nerealistă, impusă de putere. În urma dezbaterilor
organizate, sub îndrumarea forurilor politice, de înalta instituţie,
în care s-a scos la iveală factura neştiinţifică şi periculoasă, din
punct de vedere ideologic, a lucrării, s-a tras concluzia că nu de un
astfel de dicţionar au nevoie masele populare. Atunci s-a hotărât
elaborarea unui alt dicţionar, care să cuprindă lexicul din limba
literară actuală şi să aibă un caracter normativ. Se încep astfel
lucrările pentru Dicţionarul limbii române literare contemporane, care,
utilizând materialul dicţionarului academic, în cinci ani este
redactat şi publicat în patru volume. Cunoscându-i-se aportul
adus la definitivarea Dicţionarului Academiei, pe parcursul a două
decenii, Teodor Naum a fost solicitat să facă revizia stilistică a noii
lucrări lexicografice, înainte de a fi trimisă la tipar. Pe contrapagina foii de titlu, sunt indicaţi colaboratorii. La volumul I (A–C,
Bucureşti, 1955) şi II (D–L, Bucureşti, 1956), Teodor Naum e
menţionat printre revizori, iar la cel de al III-lea volum (M–R,
Bucureşti, 1957) şi la cel de al IV-lea (S–Z, Bucureşti, 1957) e amintit printre cei ce au colaborat parţial. Fireşte, în privinţa lui, colaborarea parţială a constat în ceea ce făcuse demult: revizuirea stilistică a manuscrisului în faza finală.
În lucrările lexicografice ale Muzeului Limbii Române (devenit, din 1948, Institutul de Lingvistică), Teodor Naum a investit
un mare volum de muncă. Valorificându-şi cunoştinţele bogate şi
întreg talentul lingvistic, recunoscut şi apreciat, a adus o preţioasă
contribuţie la realizarea calitativă a acestor opere lexicografice, îndeosebi a Dicţionarului Academiei, operă „căreia — cum însuşi mărturiseşte — încă din 1926, i-am închinat cei mai buni ani ai vieţii
mele”12. El a lucrat cu interes (şi chiar cu pasiune) la Dicţionarul
Academiei, nu numai fiindcă l-a solicitat S. Puşcariu. Munca la
dicţionar a considerat-o ca un privilegiu. Ea i-a favorizat contactul
12 Ciorna unei scrisori, răspuns la adresa Institutului de Lingvistică, nr.
305/1962, prin care i se solicită observaţii şi sugestii la macheta DLR-ului. De data
aceasta nu a putut onora colaborarea solicitată, fiind ocupat cu traducerea documentelor latineşti în cadrul Institutului de Istorie.
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cu un imens material lingvistic din tezaurul lexical al limbii române.
Din acesta a reţinut cuvinte arhaice din textele vechi, religioase şi
istorice, cuvinte dialectale şi populare din variate surse, inclusiv din
cele folclorice, expresii, locuţiuni, proverbe, sensuri arhaice, metafore etc., pe care le-a valorificat artistic în traducerile sale din clasicii
latini13.
Învingând principiul fonetic în lupta aprigă împotriva sistemului ortografic etimologic, în 1881, se înfăptuieşte o reformă, în
deplinul înţeles al cuvântului, în ortografia limbii române. Această
biruinţă în scrisul românesc a avut repercusiuni dintre cele mai
favorabile pentru dezvoltarea limbii şi culturii noastre. Multe probleme s-au rezolvat atunci numai pe jumătate, iar unele au rămas
pe dinafară. Deşi principiul călăuzitor a fost cel fonetic, ortografia
din 1881 face numeroase concesii sistemului etimologic. De aceea,
peste mai bine de două decenii, în 1904, s-a simţit necesară o revizuire a normelor ortografice atunci în vigoare, care să ducă la o îmbunătăţire a lor. Îmbunătăţirea a constat înainte de toate în înlăturarea rămăşiţelor etimologice, ceea ce înseamnă o aplicare mai consecventă a principiului fonetic. La puţină vreme după Unire, în
condiţiile noi ale integrării provinciilor româneşti într-un singur
stat naţional, discuţiile asupra ortografiei limbii noastre se reactualizează. Ortografia e discutată de lingvişti în congresele filologilor
români din 1925, 1926, 1927, de oameni de cultură, profesori,
ziarişti ş.a., în reviste şi ziare. Propunerile făcute scoteau în evidenţă necesitatea unei noi revizuiri a ortografiei, pentru a o pune
în concordanţă cu principiul ei de bază şi a o face mai simplă, cu
mai puţine fluctuaţii şi mai practică. În felul acesta se impunea o
nouă îmbunătăţire a normelor ortografice, care să asigure în mai
mare măsură caracterul unitar al limbii române literare naţionale.
În revizuirea ortografiei din 1932, sub egida Academiei, rolul
principal l-a avut S. Puşcariu. Regulile ortografice elaborate de
comisia numită de înaltul for academic14, având în frunte pe
13 În scrisoarea menţionată la nota 7, confirmă presupunerea noastră: „În
calitatea mea de traducător de opere din antichitatea greacă şi latină am profitat
foarte mult de bogăţia citatelor adunate, în vechea serie [a Dicţionarului
Academiei]”.
14 Comisia propusă de Academie pentru noua ortografie a fost compusă
din S. Puşcariu, O. Densusianu şi I. Bianu. Activ a fost numai primul.
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lingvistul clujean, după multe discuţii, sunt aprobate şi devin
oficiale. De acum ele trebuiau aplicate, dar pentru aceasta era necesar să fie difuzate şi cunoscute de marele public. În vederea acestui scop, era stringent necesar un ghid ortografic, la îndemâna tuturor celor interesaţi de a scrie corect. Cel mai indicat de a alcătui o
astfel de lucrare era S. Puşcariu.
Având mare încredere în „măsura şi dreapta judecată” ale
lui Teodor Naum, S. Puşcariu, ocupat cu Dicţionarul Academiei, şi
cu lucrările sale personale, l-a asociat pe acesta la elaborarea lucrării Îndreptar şi vocabular ortografic după noua ortografie oficială,
pentru uzul învăţământului de toate gradele (Bucureşti, 1932)15. Lucrarea menţionată are un scop practic şi se adresează unui public larg,
tineretului şcolar în primul rând. Autorii, în prefaţă, fac observaţia
că pentru limba română nu s c r i e r e a, adică ortografia e dificilă, ci r o s t i r e a, adică ortoepia; scrierea corectă e în dependenţă
de pronunţarea corectă, inclusiv a formelor gramaticale. Dificultatea este de a selecta dintre mai multe variante regionale una care
să fie recomandată sau impusă drept corectă. Îndreptarul este nu
numai ortografic, ci şi ortoepic.
În lucrare sunt reproduse regulile ortografice aprobate de
Academie, pe care autorii le consideră insuficiente. Numeroase
probleme nu sunt luate în discuţie, iar altele sunt sumar expuse.
De aceea ei completează aceste reguli în josul paginii, propunând
propriile lor recomandări, care sunt tipărite cu alte caractere tipografice, pentru a se deosebi de regulile oficiale ale Academiei. Lor
le aparţin integral normele de despărţire în silabe şi abrevierile,
precum şi „noţiunile de punctuaţie” şi „observaţiile gramaticale”16.
Pornind de la constatarea că o zecime din cuvintele limbii
române literare ridică probleme, fie de ortografie, fie de ortoepie,
fie de gramatică, cei doi autori au însoţit lucrarea lor de un bogat
„vocabular” (în ediţia a V-a întins pe 115 pagini), în care se cuprind cuvintele uzuale ce stârnesc nedumeriri în scriere sau pronunţare, cu recomandările formelor considerate corecte. În optarea
15 Lucrarea, până în 1946, a cunoscut cinci ediţii. Ediţia a II-a a Îndreptarului a fost revăzută, îndreptată şi, mai ales în privinţa vocabularului, adăugită,
utilizându-se numeroasele sugestii şi propuneri primite de la cititori.
16 Ediţia a V-a, Bucureşti, 1946, p. 45–47, 51–55, 55–70.
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pentru una sau alta dintre variantele cuvintelor şi ale formelor
gramaticale, ei s-au bazat pe vastul material lingvistic, publicat şi
nepublicat, oferit de Dicţionarul Academiei, şi au consultat scriitori reprezentativi şi personalităţi culturale de seamă. Călăuza cea
mai sigură le-a fost înainte de toate remarcabilul lor simţ lingvistic.
Îndreptarul lui Sextil Puşcariu şi Teodor Naum a devenit un
vademecum utilizat cu mult folos de toţi cei ce doreau să deprindă
limba română literară, în scris şi în vorbire. El a constituit instrumentul cel mai eficient pentru propagarea cultivării limbii literare
prin întărirea ideii de normă, şi a contribuit în mare măsură, după
Unire, la consolidarea unităţii limbii române naţionale. Ca o dovadă a necesităţii lucrării şi a aprecierii de care s-a bucurat în epocă este şi constatarea că recomandările făcute de autori pentru scrierea şi pronunţarea unor cuvinte, în completarea regulilor aprobate de Academie, au fost acceptate, în marea lor majoritate, de
marele public, considerate fiind ca oficiale. Fără îndoială că, la timpul său, a fost cea mai bună lucrare de acest fel, competenţa autorilor asigurându-i calitatea. Să mai adăugăm, în plus, că ea a servit,
în multe privinţe, de model pentru Îndreptarul elaborat după revizuirea normelor, ortografice, ortoepice şi de punctuaţie din 1953,
valabile în prezent.
De la ortografie, preocupările lui Teodor Naum s-au extins la
ceea ce obişnuit se numeşte cultivarea limbii. Din laboratorul său
de lucru ne-au parvenit mai multe materiale prezentate la radio, în
cadrul cronicii limbii. Am semnala mai întâi combaterea unor greşeli frecvente de ortografie, explicând normele adoptate de
Academie. Desfăşoară, astfel, o activitate de popularizare a noilor
reguli ortografice. De cele mai multe ori interesul său este captat
de greşelile de limbă. Exemplele îi sunt oferite de ziare şi de
reclame. Ia atitudine faţă de întrebuinţarea lui după/dupe pentru de
pe, lui ori pentru or, care „hotărât n-are ce căuta în gramatica românească”, semnalează construcţii greşite ca: trebuie de făcut, trebuie de
observat. În atenţie i se găsesc cu precădere neologismele şi barbarismele de origine franceză, vehiculate mai ales de ziare. În general, în privinţa neologismelor, se arată, cu moderaţie, conservator.
În locul cuvintelor neologice preferă adesea sinonimele existente în
limba română.
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„Desigur — precizează el — nu e vorba, pentru limba vorbită
zilnic, să înlocuim anumite cuvinte prin arhaisme, cum cred unii. Nu
cerem, de exemplu, celor care conduc treburile publice să înlocuiască
censura cu privegherea, cum se putea zice altădată, nici doctorilor şi farmaciştilor să zică, în loc de astringent, ciumăros sau ciumărât, şi nici
sculptorilor a scobi loc de a sculpta”17.

Timpul, în unele cazuri, nu i-a confirmat opţiunea: extravagant,
frustra, seduce, avertiza, aviza ş.a., respinse de el, au fost impuse de
uzul limbii. Nerecomandabile sunt considerate şi cuvinte ca direcţiona şi elogia, care nu au corespondente în franceză, fiind formaţii
româneşti, de asemenea acceptate în limba literară. Spiritul său
exigent se ridică vehement împotriva stricătorilor de limbă, aşa
cum ea se găseşte în reclame.
Teodor Naum a militat consecvent pentru corectitudinea
limbii române literare. De aceea a şi semnalat numeroase greşeli,
subliniind faptul că întrebuinţarea corectă a limbii literare, în vorbire şi în scris, reflectă gradul de cultură al celor ce fac uz de ea.
„Se vede că mulţi oameni socotesc aceste greşeli prea neînsemnate— constată el —, deşi unii dintre ei vor să fie oameni culţi, ziarişti
şi profesori, scriitori. Lipsa de cultură se vede însă foarte des din
lucrurile cele mici şi, în privinţa limbii — pe care toţi, oricare ar fi
îndeletnicirile noastre, suntem datori s-o îngrijim şi s-o păstrăm curată
şi în vorbire şi, mai ales, în scris — [...] nu trebuie să ne luăm după
vechea zicătoare latină, că «pretorul nu se ocupă de cele mici»”18.

Precum se ştie, Teodor Naum a optat încă din tinereţe pentru
literatură. Contribuţiile sale la cunoaşterea literaturii greceşti şi
latine l-au impus printre cei mai de seamă specialişti români în domeniu. Cele mai mari merite le-a dobândit ca excelent traducător
al scriitorilor antici în limba română, punând în lumină nu numai
cunoaşterea desăvârşită a limbilor clasice, ci şi talentul său poetic.
Studiul Observaţiuni despre pronumele posesiv latin şi român, publicat
în „Anuarul Institutului de Studii Clasice” (III, 1936–1940, p. 124–
147), ni-l descoperă ca lingvist. Presupunem că acest unic studiu
de lingvistică, semnat de Teodor Naum, îşi are sorgintea în ambianţa Muzeului Limbii Române. Domeniul în care se înscrie cer17
18

Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” (Cluj), fond T. Naum.
Ibidem.
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cetarea sa este cel al sintaxei istorice, prea puţin explorat până în
pragul epocii contemporane. La Muzeu, problemele de sintaxă au
fost abordate îndeosebi de N. Drăganu, recunoscut ca reputat specialist. Din studiile publicate în „Dacoromania” şi, mai apoi, din
lucrările postume, se poate constata că, în cercetările sintactice ale
acestuia, sincronia este corelată cu diacronia. Pe de altă parte,
ideea acestui studiu i-a putut fi sugerată lui Teodor Naum de materialul lingvistic al Dicţionarului Academiei, pe care l-a străbătut
cu atenţie, făcând revizia stilistică.
În abordarea problemei, Teodor Naum porneşte de la studiul
Zur Syntax des rumänischen Possessivpronomens, 3. Pers, de Elise
Richter şi de la ceea ce se afirmă în gramaticile limbii române, de la
I. Alexi la I. Iordan. Autorul consideră că problema lui său, sa şi lui,
ei trebuie reluată din trei motive: în primul rând fiindcă sintaxa lui
suus şi eius în latină nu e adâncită, în al doilea rând deoarece se
insistă prea puţin asupra echivalenţei său-lui, în al treilea rând
fiindcă nu se aduce o documentaţie suficient de bogată pentru a
dovedi falsitatea tezei că său, sa se referă la subiectul propoziţiei,
iar lui, ei la o altă parte sintactică, teză susţinută în multe gramatici
ale limbii române.
Analiza fenomenului în limba latină, inclusiv în cea târzie şi
în cea bisericească, pe baza unui bogat material documentar, îl
duce pe autor la concluzia că şi în limba latină suus şi eius erau în
concurenţă. Româna a moştenit cele două posesive său şi lui din
limba latină. Prin numeroase exemple se dovedeşte că, atât în
latină, cât şi în română, său, sa şi lui, ei sunt echivalente şi, ca atare,
se pot întrebuinţa unele în locul altora în toate împrejurările.
Pentru a dovedi neîntemeiată teza că său, sa se referă la subiect şi
lui, ei la altă parte sintactică, aduce exemple în care raportarea
celor două forme de posesive este inversă. Aşadar referirea formei
său, sa la subiect şi a formei lui, ei la nonsubiect este întâmplătoare,
„nu e ceva care să corespundă unei realităţi istorice”. Substituirea
lui lui cu său se datoreşte „unei tendinţe de gramaticalizare sau de
arhaizare şi, în literatura cultă, desigur şi unui motiv de variare
stilistică sau de eufonie”19.
Teodor Naum şi-a înscris numele printre colaboratorii „Dacoromaniei”. În primii ani după venirea la Cluj, a publicat în buletinul
19

Observaţiuni despre pronumele posesiv..., p. 147.
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Muzeului (volumele V şi VII) recenzii asupra unor cărţi despre scriitori cu deosebire moldoveni (D. Cantemir, V. Alecsandri, A. Russo,
B. P. Hasdeu, M. Eminescu).
Legăturile sale cu Muzeul Limbii Române au variat ca intensitate, dar nu s-au întrerupt niciodată. Destinul i-a fost, într-un fel,
darnic. Dintre toţi muzeiştii, din prima şi a doua generaţie, el a
atins vârsta cea mai înaintată. Atmosfera de la Muzeu, din anii lui
de glorie, ca şi colaborarea cu S. Puşcariu, pentru care a avut o
mare stimă şi o afectuoasă preţuire, le-a păstrat în amintire, cu
drag, toată viaţa.
(CL, XXXVII, 1992, nr. 1, p. 29–37)

ŞTEFAN PAŞCA

(20 martie 1901 – 6 noiembrie 1957)

POMPILIU DUMITRAŞCU

ACTIVITATEA LINGVISTICĂ ŞI FILOLOGICĂ
A LUI ŞTEFAN PAŞCA

La 20 martie 1976 s-au împlinit 75 de ani de la naşterea lui
Ştefan Paşca, vrednic profesor al Universităţii clujene şi reprezentant de frunte al lingvisticii şi filologiei din ţara noastră.
Fiu al unei modeste familii de mineri, Ştefan Paşca şi-a făcut
şcoala elementară în satul natal, Crişcior, din judeţul Hunedoara,
şi la Brad. A urmat apoi gimnaziul din Brad, iar studiile liceale le-a
continuat în oraşele Blaj, Braşov şi Orăştie. Pentru a-şi putea continua cursul superior al liceului, a fost nevoit să lucreze un timp ca
învăţător într-un sat. Dragostea sa pentru învăţătură i-a dat puterea necesară să învingă privaţiunile de tot felul ce i se împotriveau,
şi, poate, graţie faptului că a luat de timpuriu contact cu munca
didactică, şi-a descoperit vocaţia de modelator al sufletelor, dedicându-i-se ulterior cu tot zelul. După ce şi-a luat bacalaureatul, în
1921, a obţinut o bursă şi a urmat Facultatea de Litere şi Filozofie
din Cluj. Aici şi-a trecut licenţa în 1925, magna cum laude, în
specialităţile limba şi literatura română şi istoria românilor. Doi
ani mai târziu, la aceeaşi facultate, a obţinut doctoratul în limba
română şi lingvistică. Acordându-i-se o bursă de studii, a urmat doi
ani de specializare (1927–1929) la Şcoala Română din Roma, unde, la
sugestia lui Sextil Puşcariu, care l-a sprijinit cu stăruinţă şi i-a fost în
acelaşi timp un sfătuitor permanent, s-a dedicat cercetărilor de
onomastică şi toponimie, făcând anchete mai ales în Sardinia. În
revista acestei renumite instituţii de cultură, „Ephemeris Dacoromana” (V, 1932, p. 331–411), a publicat un important studiu de
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antroponomastică veche italiană, Le denominazioni personali sardologudoresi dei sec. XI–XIII, citat şi apreciat de specialiştii italieni.
Întors în ţară, la Cluj, a parcurs toate treptele ierarhiei universitare:
asistent şi apoi docent, lector de limba italiană timp de mai mulţi
ani (atât la universitate, cât şi la fosta Academie comercială), conferenţiar de dialectologie (1938) şi apoi profesor titular al Catedrei
de limba şi literatura română veche (1941), devenită vacantă după
moartea lui N. Drăganu. Din 1946 şi până la moarte (în 6 noiembrie 1957), a fost şeful Catedrei de limba română a Universităţii
clujene. Timp de patru ani a fost şi decanul Facultăţii de Filologie,
dovedindu-se, şi în această funcţie, un bun organizator şi un distins îndrumător al generaţiei tinere.
Paralel cu activitatea didactică, pe care a îndrăgit-o în mod
deosebit, Ştefan Paşca a avut şi o bogată şi valoroasă activitate ştiinţifică. Încă din 1920 şi-a început ucenicia în domeniul muncii de
cercetare ştiinţifică, în calitate de secretar la fostul Muzeu al Limbii
Române, prestigios centru de lingvistică, creat şi condus de către
S. Puşcariu. În cadrul acestuia şi-a desfăşurat aproape întreaga sa
activitate ştiinţifică. Sub îndrumarea unor renumiţi savanţi ca
S. Puşcariu, N. Drăganu, Th. Capidan, Giandomenico Serra,
G. Giuglea ş.a., Şt. Paşca a izbutit să-şi formeze o temeinică pregătire în domenii variate, ca istoria limbii, dialectologie, lexicologie şi
lexicografie, antroponimie şi toponimie. După ce Muzeul Limbii
Române a devenit, în 1948, institut de lingvistică al Academiei,
Ştefan Paşca a fost, până în ultima clipă a vieţii, director ştiinţific
adjunct al acestuia. Aprecierea fructuoasei sale activităţi ştiinţifice a
culminat prin alegerea lui ca membru corespondent al Academiei,
în 1955. Această binemeritată apreciere şi încredere a celui mai înalt
for ştiinţific din ţara noastră n-a mai putut-o onora în continuare aşa
cum ar fi dorit. O boală necruţătoare l-a doborât definitiv şi i-a întrerupt firul vieţii, la o vârstă când puterea creaţiei ştiinţifice este în
plină rodnicie.
Stăpânind solide cunoştinţe de specialitate şi bazat pe o amplă documentare, Şt. Paşca se afirmă pe tărâm ştiinţific, încă în
1928, prin publicarea unui important Glosar dialectal alcătuit după
material lexical cules de corespondenţi din diferite regiuni, apreciat de
lingvişti şi citat ulterior în numeroase lucrări lexicografice de pres-
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tigiu1. În 1936 şi-a tipărit cea mai realizată lucrare monografică,
Nume de persoane şi nume de animale în Ţara Oltului, care a fost distinsă de Academia Română cu Premiul statului, „Eliade Rădulescu”.
Cartea aceasta reprezintă cel dintâi studiu sistematic şi competent al
onomasticii româneşti. Menţionând-o într-o notă din ziarul
„Dimineaţa” (8 martie 1937), publicistul Barbu Lăzăreanu aprecia
laconic: „ştiinţa de carte multă şi puterea de cuprindere şi de însufleţire a problemelor suscitate de tânăra disciplină a onomasticii —
iată ce găsim la d. Ştefan Paşca…”2.
După o scurtă introducere în care predomină aspectul teoretic al problemelor tratate, autorul discută, în mod critic şi documentat, criteriile potrivit cărora sunt alese numele de botez, tendinţele de continuitate în domeniul antroponimiei, explicarea originii numelor, problema aşa-numitelor „supranume”, numele de
familie şi diversele probleme pe care le ridică, sistemul de denominaţie de factură populară, aspectul gramatical al numelor, hipocoristicele şi derivarea numelor cu sufixe. Partea a doua a monografiei cuprinde un bogat glosar antroponomastic (p. 157–352) şi
un glosar al numelor de animale (p. 353–370), ambele alcătuite
într-o remarcabilă ţinută ştiinţifică. Cu excepţia anumitor explicări
etimologice, care pot suferi unele rectificări, după cum s-a semnalat în câteva recenzii critice3, lucrarea menţionată mai sus, deşi
discută sistemul onomastic din ţinutul Făgăraşului, face utile servicii onomasticii româneşti în ansamblu, ea păstrându-şi actualitatea şi valoarea până în zilele noastre.
Departe de a fi o simplă monografie a problemei limitate pe
care o tratează, după cum se afirmă cu modestie în introducere,
lucrarea respectivă constituie o contribuţie preţioasă la cunoaşterea şi studierea numelor proprii general răspândite la români. De
fapt, însăşi zona cercetată, prin situarea ei geografică şi prin condiţiile istorice, sociale şi politice deosebite de care s-a bucurat în
Cf. recenziile lui Iorgu Iordan, în BIFR, II, 1935, p 279–294; G. Pascu, în
„Revista critică”, V, 1931, p. 231–236; C. Tagliavini, în „Studi Rumeni”, IV. p 177.
2 Cf. Barbu Lăzăreanu, Cu privire la meşteşugarii cuvintelor, Bucureşti,
Minerva, 1975, p. 257, articolul Poreclă, supranume, viers.
3 Vezi recenzia lui Emil Petrovici, în DR, IX, 1936–1938, p. 397–399.
1
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trecut, este oarecum reprezentativă pentru întreaga antroponimie
românească. De altfel, Şt. Paşca avea mai demult în atenţia sa
antroponimia din această arie centrală a ţării, după cum o demonstrează două studii publicate anterior4. Această lucrare fundamentală se întemeiază pe un material arhivistic extrem de bogat, cules
direct din „urbariile” făgărăşene din secolele XVII şi XVIII, sau primit din 64 de localităţi, de la numeroşi şi diferiţi informatori, drept
răspuns la Chestionarul IV: Nume de loc şi nume de persoană, alcătuit
tot de Şt. Paşca, în 1930, în cadrul Muzeului Limbii Române. Acestui material documentar de bază i se adaugă altul, atestat în izvoare mai vechi tipărite, în colecţii de documente şi hărţi. Totodată, pe
lângă vastul material faptic bine organizat şi comentat, lucrarea
are şi meritul de a oferi bogate sugestii, chiar din punct de vedere
teoretic, pentru variatele probleme discutate, cum este, de exemplu, distincţia (făcută şi mai înainte de I.A. Candrea) între porecle
şi supranume. Autorul este de părerea că supranumele „are o
funcţiune exclusiv antroponomastică, pe când porecla indică o
funcţiune semantică” (p. 44). Supranumele au, în primul rând, un
caracter afectiv, iar înţelegerea justă a originii lor presupune cunoaşterea precisă a circumstanţelor concrete în care ele au fost
acordate unor indivizi sau unor colectivităţi umane. Observaţii
preţioase şi pertinente se găsesc din belşug în legătură cu explicarea etimologiei numelor de persoană prin referire directă la istoria
concretă a limbii noastre şi, în paralel, a societăţii româneşti, sau
privitoare la concurenţa dintre elementele tradiţionale şi cele inovatoare din sistemul de denominaţie.
Semnalând lucrarea, la timpul potrivit, S. Puşcariu avea perfectă dreptate când a caracterizat-o succint în următorii termeni:
„Este întâiul studiu mare de onomastică la noi şi va rămâne lucrarea de bază pentru cercetările viitoare în această direcţie. Restrângerea asupra unui teritoriu limitat, dar explorat până în adâncimi, e
un merit al autorului, care mai are şi alte merite. Între acestea trebuie
relevat darul de a da o sinteză clară şi o împărţire raţională unui vast
4 Cf. Şt. Paşca, Nume de botez din Ţara Oltului. Obiceiuri şi tradiţii, în
„Anuarul Arhivei de Folclor”, I, 1932; Circulaţia numelor de botez în Ţara Oltului, în
„Ţara Bârsei”, 1931, nr. 5, 6.
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material. Un cumpăt şi un simţ critic lăudabil l-a păzit să se piardă în
divagaţii etimologice, atât de ispititoare tocmai în onomastică şi
toponimie”5.

Antroponimia a constituit preocuparea dominantă şi constantă a cercetărilor lui Şt. Paşca, aşa cum rezultă şi din alte studii,
ca Nume de familie compuse din Ţara Oltului, Sufixe care indică apartenenţa locală (în DR, VII), Supranume colective intercomunale (în DR,
VIII) ş.a.
Cercetărilor de antroponimie li se asociază şi câteva investigaţii în domeniul toponimiei, cum este interesantul studiu Contribuţii toponomastice (publicat în DR, XI, 1948, p. 60–102), în care
tratează numeroase apelative topice derivate de la nume de plante
cu sufixe colective locale, frecvenţa sufixului -at, -ată în toponimia
românească şi provenienţa toponimului Şugag (jud. Alba), pe care
autorul îl consideră un supranume personal de origine slavă
(„râios”, prin modificare de sufix), ce datează din perioada de
convieţuire româno-slavă.
Cu aceeaşi râvnă, pricepere şi meticulozitate, Şt. Paşca a abordat diverse probleme de lexicologie, concretizate în studii şi articole,
ca Terminologia calului: părţile corpului (în DR, V, p. 272–327), Din
„argot”-ul românesc (în DR, VII, p. 163–167), în care se ocupă de limbajul secret special al frizerilor6, sau Note istroromâne (DR, IX, p. 236–
241) ş.a. După cum se poate observa, şi întru totul explicabil, ţinând
seamă de specificul lingvisticii clujene din acel timp, majoritatea
cercetărilor lexicologice sunt strâns legate de dialectologie.
Lucrare doctă şi bogată în conţinut, fiind teza pe baza căreia
şi-a obţinut doctoratul, Terminologia calului s-a bucurat de frumoase aprecieri: cf. recenziile semnate de către Iorgu Iordan (în „Zeitschrift für romanische Philologie”, vol. LVI–2, p. 224 ş.u.), Carlo
Tagliavini (în „Studi Rumeni”, vol. IV, 1929–1930, p. 129–130) şi
L. Treml (în „Ungarische Jahrbücher”, vol. IX, 1929, p. 337–340).
Lui Ştefan Paşca îi revine meritul de a fi întreprins ancheta
lingvistică la românii din Istria, ale cărei rezultate sunt reflectate în
materialul Atlasului lingvistic român, partea a II-a.
5 Sextil

Puşcariu, Pe marginea cărţilor, în DR, IX, 1936–1938, p. 448.
Articol menţionat de Barbu Lăzăreanu, op. cit., p. 179–180. Vezi
Gr. Chelaru, în „Arhiva”, XLII, 1935, p. 129; Al. Vasiliu, în GS, VII, 1937, p. 98–99.
6

690

MUZEUL LIMBII ROMÂNE ŞI MUZEIŞTII

Lexicograf priceput, exigent şi harnic, el a lucrat efectiv, în
calitate de redactor, la Dicţionarul Academiei, din 1932 până în 1946.
Apoi, până în 1953, a condus echipa de lexicografi clujeni care a
contribuit la elaborarea, în continuare, a vechiului Dicţionar al
limbii române şi a primului volum al Dicţionarului limbii române literare contemporane. Numai cine cunoaşte specificul muncii lexicografice îşi poate da seama câtă energie solicită alcătuirea unui dicţionar şi poate evalua aproximativ aportul lui Şt. Paşca în acest
domeniu.
Cercetător asiduu şi pasionat al limbii şi literaturii noastre
vechi, el a publicat două studii substanţiale în acest domeniu:
Manuscrisul italian-român din Göttingen (în „Studii italiene”, II,
1935, p. 119–136) şi O tipăritură munteană necunoscută din secolul al
XVII-lea: Cel mai vechi ceaslov românesc (Bucureşti, 1939, 121 p., în
colecţia Academiei Române „Studii şi cercetări”, XXXVI). În primul este făcută o minuţioasă analiză lingvistică a unui mic manual
de conversaţie italo-român, „din acelea pe care misionarii catolici
din Moldova le scriau spre a servi ca informaţie asupra graiului
vorbit de indigenii în mijlocul cărora păstoreau”. După părerea lui
Şt. Paşca, textul acestui manuscris se datorează veneţianului
P. Francantonio Minotto şi datează de la sfârşitul anului 1771 şi
începutul celui următor, prima perioadă de misionarism a lui
Minotto în Moldova. Manuscrisul câştigă în importanţă prin faptul
că redă cu destulă fidelitate graiul vorbit în Moldova acelui timp.
Cel de-al doilea studiu amintit se referă la un ceaslov apărut
la Govora, în 1640, care se înscrie printre tipăriturile noastre vechi
de execuţie tehnică superioară7. Cartea a fost tipărită de către
Meletie Macedoneanul în a doua jumătate a lui septembrie şi în
octombrie 1640 şi cuprinde o serie de molitve, care au circulat anterior în manuscris, pentru necesităţile cultului ortodox. Autorul
studiului întreprinde o riguroasă şi detaliată exegeză literară şi lingvistică a textului respectiv, care constituie astfel un veritabil model de cercetare filologică în adevăratul sens al acestei discipline.
În ultimii ani ai vieţii, Şt. Paşca a mai publicat câteva contribuţii la studierea limbii române vechi. Ele sunt, în fond, părţi ale
7 Despre lucrarea aceasta, vezi recenziile lui D. Macrea, în „Gând românesc”,
VII, 1939, p. 108, şi P. P. Panaitescu, în „Revista istorică română”, IX, 1939, p. 460–
461.
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unei proiectate lucrări de sinteză, privitoare la istoria scrisului
vechi românesc, lucrare pe care n-a mai reuşit să o ducă la bun
sfârşit. Avem în vedere îndeosebi Contribuţii la istoria începutului
scrisului românesc (în CL, I, 1956, p. 79–90), Probleme în legătură cu
începutul scrisului românesc. Versiunile româneşti din secolul al
XVI-lea ale Apostolului (în CL, II, 1957, p. 47–95). El nutrea convingerea că începutul scrisului în limba română datează din a
doua jumătate a secolului al XV-lea. Însăşi menţinerea în limba
noastră a cuvintelor de origine latină carte, a scrie, scriptura (şi
scriptă în limba veche), care s-au păstrat prin evoluţia fonetică normală şi exact cu aceleaşi sensuri ca în latină, constituie un indiciu
elocvent despre vechimea practicii scrisului românesc. Preoţii pregătiţi în sudul Dunării au folosit, probabil, ca material didactic
texte bilingve slavo-române, pe baza cărora ei îşi însuşeau slavona
cultă. Aşa după cum a considerat şi Al. Rosetti mai înainte, s-a
scris întotdeauna româneşte, dar, la început, sporadic şi doar
pentru nevoi particulare. Şt. Paşca insistă mult asupra acestor
necesităţi locale, într-o oarecare măsură ipoteza lui întâlnindu-se
cu aceea a lui P. P. Panaitescu despre primordialitatea factorilor
interni în apariţia scrisului românesc.
Ocupându-se de localizarea primelor traduceri româneşti ale
Apostolului, harnicul filolog clujean nu împărtăşeşte opinia lui
N. Iorga, potrivit căreia primele noastre texte religioase ar fi fost
traduse de o singură persoană în partea de nord a ţării. Frecventele
menţiuni din unele texte vechi despre acei „buni creştini” ce şi-au
dat concursul la elaborarea traducerilor religioase, precum şi
despre „boierii” care au finanţat o asemenea întreprindere, pot
constitui o dovadă concludentă că, în secolul al XVI-lea, acţiunea
de traducere era rodul unei munci colective bine organizate. Este
posibil ca traducătorii să fi utilizat unele glosare slavo-române, necunoscute încă. Excluzând originea maramureşeană a celor mai
multe texte vechi, Şt. Paşca susţine că diferitele variante ale Apostolului sunt traduse independent, fapt ce i se pare că poate fi demonstrat printr-o serie de divergenţe lexicale, gramaticale şi frazeologice existente între versiunile cercetate amănunţit, şi anume
Lucrul apostolesc al lui Coresi, Codicele voroneţean şi Apostolul din
colecţia Gaster. Multe diferenţe între textele cu conţinut religios
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similar sunt determinate şi de alte cauze, ca necunoaşterea slavonei, practica traducătorilor şi informaţia istorică. În concluzie,
Lucrul apostolesc al lui Coresi ar proveni dintr-o traducere efectuată,
probabil, în sud-estul şi centrul Transilvaniei, Codicele voroneţean
porneşte de la o traducere maramureşeană, iar versiunea Gaster a
Apostolului s-ar întemeia pe o traducere făcută în nordul Ardealului
sau al Moldovei.
În revista „Cercetări de lingvistică”, la care a fost redactor
responsabil adjunct, Ştefan Paşca a mai publicat un documentat
studiu monografic despre Activitatea lui Mozes Gaster în domeniul
lingvisticii şi al filologiei române (CL, I, 1956, p. 103–117).
Ar fi nedrept dacă, referindu-ne la activitatea ştiinţifică a
distinsului profesor clujean, n-am aminti două lucrări mai puţin
cunoscute, deoarece n-au ajuns să vadă lumina tiparului, ele fiind
doar dactilografiate pentru uzul studenţilor săi. Este vorba de
două cursuri universitare: Istoria limbii române (fonetica, morfologia,
sintaxa şi vocabularul) şi Istoria limbii române literare (epoca veche).
Ambele conţin prelegerile de gramatică istorică şi de limbă literară
ţinute în ultima perioadă a activităţii sale didactice. În cursul de
gramatică istorică remarcăm organizarea sistematică a materialului lingvistic, informaţia bibliografică impresionantă, bogăţia explicaţiilor, apelul permanent la forme corespunzătoare, din toate
dialectele româneşti, şi claritatea expunerii, cursul respectiv echivalând cu o concentrată sinteză a studiilor fundamentale asupra
istoriei limbii române. În ceea ce priveşte cursul de limbă literară,
se cuvine să precizăm că este primul de acest gen, după introducerea, în 1952, a acestei discipline ca obiect de studiu în învăţământul filologic superior. Autorul a rămas în general fidel ideii că
istoria limbii literare este echivalentă cu istoria scrisului, concepţie
astăzi amendabilă, dar explicabilă, ţinând seama de preocupările
lui anterioare şi de data când îşi scria opera. Ca în toate lucrările
pe care le-a întocmit, accentul principal al investigaţiei cade asupra
lexicului şi foneticii limbii culte din secolul al XVI-lea până în
secolul al XVIII-lea inclusiv. Cercetarea faptelor de limbă din textele principale, care datează din acest interval de timp, în strânsă
legătură cu dezvoltarea culturii noastre naţionale şi cu condiţiile
istorico-sociale concrete din locurile de unde proveneau este
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caracteristica dominantă a tuturor lecţiilor cuprinse în cursul la
care ne referim. Chiar dacă nu se afirmă destul de explicit, printr-o
asemenea abordare a problemelor, cursul tratează, în bună măsură, evoluţia stilurilor funcţionale din primele trei veacuri de
existenţă a limbii noastre culte.
Fără îndoială, imaginea muncii sale ştiinţifice neobosite trebuie întregită cu numeroasele articole mărunte, însemnări, recenzii,
dări de seamă şi necroloage apărute în diferite publicaţii din timpul
său, ca „Dacoromania” (în paginile căreia i-au apărut cele mai multe
asemenea contribuţii), „Transilvania”, „Gând românesc”, „Societatea de mâine”, „Făt-Frumos”, „Arhivele Olteniei” ş.a.
Ca director ştiinţific adjunct al Institutului de lingvistică din
Cluj, între 1951 şi 1955, Şt. Paşca a îndrumat cu răbdare şi dragoste
munca unui colectiv care a cules material pentru un Antroponomasticon românesc, a dirijat un alt colectiv care făcea lucrările pregătitoare în vederea întocmirii unui dicţionar al graiurilor teritoriale româneşti şi a contribuit la elaborarea monografiilor lingvistice pentru Valea Jiului şi Valea Sebeşului. În calitate de şef de
catedră şi de conducător ştiinţific de doctoranzi, a avut o grijă permanentă pentru formarea de cercetători tineri, s-a străduit să le
insufle spiritul unei discipline riguroase a muncii şi a pus bazele
unui nucleu de specialişti în onomastică, domeniul său predilect
de cercetare. Foştii lui elevi şi colaboratori nu-i pot uita generozitatea, entuziasmul şi profunda omenie ce l-au caracterizat.
În îndelungata sa activitate didactică, Şt. Paşca a predat felurite cursuri, ca exerciţii gramaticale, morfologia limbii române,
introducere în studiul numelor proprii, derivarea în limba română,
lexicografia românească, introducere în studiul practic al limbii
italiene, curs practic de limbă şi corespondenţă în italiană, cultura
slavă în ţările române în secolele XV şi XVI, limba şi literatura
română în secolele XVI–XVIII, onomastică, gramatică istorică şi
istoria limbii române literare.
Însăşi bogăţia tematică a cursurilor, pe care, dintr-un lăudabil spirit de exigenţă profesională, le-a predat întotdeauna într-o
înaltă ţinută ştiinţifică, este cea mai bună ilustrare a multiplelor
sale cunoştinţe de specialitate şi a erudiţiei vaste care i-a caracterizat aproape toate lucrările pe care le-a scris. Adeseori, la orele de
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curs, în focul expunerii pline de patos, faptele de limbă din trecut
prindeau parcă viaţă şi, concomitent cu comentariul lor ştiinţific
adecvat, în inimile ascultătorilor se strecurau dogoarea unui patriotism sincer şi respectul pentru creaţia poporului.
Desigur, unele dintre ideile pe care le-a exprimat pot fi astăzi
discutabile. În esenţă el n-a fost un teoretician deosebit, ci un excelent practician, fiind prea strâns legat de fapte concrete şi de amănunte. Chiar din această cauză, uneori, opera lingvistică şi filologică pe care ne-a lăsat-o se resimte de influenţa şcolii neogramatice
în spiritul căreia se formase, chiar dacă onestitatea şi conştiinciozitatea îi sunt ireproşabile. Totuşi, în ultima parte a activităţii sale
ştiinţifice se pot sesiza incontestabile încercări izbutite de interpretare, de pe noi poziţii ideologice, a fenomenelor de limbă, mai cu
seamă prin raportarea permanentă a istoriei limbii la istoria poporului şi prin aplicarea metodei dialectice de cercetare.
Prin natura preocupărilor şi ideile filologice, între activitatea
acestui lingvist şi aceea a lui Nicolae Drăganu, fostul lui profesor şi
îndrumător, sunt numeroase trăsături comune.
Ca om de ştiinţă şi ca profesor, Ştefan Paşca se înscrie printre
reprezentanţii de seamă ai şcolii lingvistice clujene din deceniile
III–VI ale secolului nostru. Totodată, el aparţine personalităţilor de
prim rang ale Almei Mater Napocensis, fiind un dascăl învăţat şi
entuziast, care şi-a închinat întreaga viaţă slujirii adevărului şi
educării complexe a generaţiilor tinere.
(CL, XXI, 1976, nr. 2, p. 137–144)

EUGEN PAVEL

ŞTEFAN PAŞCA ŞI ÎNCEPUTURILE
SCRISULUI ÎN LIMBA ROMÂNĂ

Apetenţa pentru mai multe ramuri ale lingvisticii pare să-i
caracterizeze cu pregnanţă pe muzeişti, vocaţia şi disponibilităţile
lor depăşind cadrul limitat al unei singure discipline. Dând curs
unei mentalităţi care refuza stricta specializare, încă recurentă în
epocă, Ştefan Paşca (1901–1957) va îmbrăţişa şi el mai multe domenii, între care filologia, istoria limbii şi onomastica vor fi, la fel ca la
Nicolae Drăganu, prioritare.
Metodic şi riguros, Ştefan Paşca va aborda chestiuni controversate privitoare la începuturile scrisului în limba română, examinând cu probitate vechimea tradiţiei grafice româneşti, filiaţia şi
raporturile dintre versiunile unor monumente de limbă, finalităţile
didactice ale textelor slavone cu traducere românească intercalată,
multe dintre supoziţiile sale fiind reluate şi confirmate de cercetările
actuale. Pentru elucidarea unor perioade mai puţin clare din istoria
scrisului românesc1, el repune mai întâi în discuţie vechea terminologie referitoare la scris şi citit. Evoluţia unor termeni din sfera culturii (scrie, învăţa, citi, cuvânt) stătuse şi în atenţia lui O. Densusianu,
care publicase în 1925 şi 1926, în „Grai şi suflet”, studiul intitulat
Semantism anterior despărţirii dialectelor române2. Păstrarea unor cuvinte din această categorie în limba română, din latină, probează,
1

Contribuţii la istoria începutului scrisului românesc, în CL, I, 1956, nr. 1–4,

p. 79–90.
2 Vezi O. Densusianu, Opere, ediţie îngrijită de B. Cazacu, V. Rusu şi I. Şerb,
vol. I, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1968, p. 585–615.
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după Paşca, faptul că, de-a lungul întregului ev mediu, românii au
cunoscut şi chiar au practicat, sporadic, scrisul şi cititul. El respinge,
însă, în subsidiar, pe bună dreptate, explicaţia lui O. Densusianu,
potrivit căreia noţiunea scrisului s-a perpetuat, chiar dacă acesta nu
era folosit efectiv, datorită unor sensuri secundare, cum ar fi cel de
„a desena, a zugrăvi”, sau cel legat de păstorit: „a scrie, a cresta pe
răboj”. În cazul unui prezumtiv hiatus de mai multe secole în utilizarea scrisului, s-ar fi ajuns în situaţia în care verbul scrie să nu mai
redea, în secolul al XVI-lea, sensul propriu al latinescului scribere, ci
numai sensurile secundare, tocmai acestea fiind acum pe cale de
dispariţie.
În ceea ce priveşte practicanţii scrisului, aceştia sunt identificaţi între preoţii de ţară, despre care ar fi greşit să se creadă că erau
în totalitate străini, dar şi în persoana dascălilor, scribilor şi grămăticilor care apar menţionaţi în documente. Acreditând ideea folosirii
scrierii în perioada premergătoare pătrunderii liturghiei slavone,
lingvistul clujean indică chiar o succesiune în timp, deprinderea
scrisului făcându-se până în secolul al VII-lea în latineşte, apoi, până
în secolul al X-lea, în greceşte, ceea ce constituie, desigur, o simplă
conjectură. Cert este că, începând din evul mediu timpuriu, de când
scrierea în limba latină şi cu alfabet latin era cunoscută, traversând
după aceea, din secolul al X-lea, perioada slavonismului cultural, şi
până în secolul al XVI-lea, de când datează primele texte redactate
în limba română, „trebuie să se fi scris româneşte întotdeauna,
sporadic şi pentru nevoi particulare”3, după afirmaţia lui Al. Rosetti.
Trecând în revistă câteva dintre şcolile mănăstireşti, precum
acelea de la Tismana, Neamţ sau Peri, din Maramureş, unde se
deprindea indubitabil şi meşteşugul scrisului, Paşca accentuează
destinaţia didactică a textelor bilingve slavo-române, sugerată iniţial
de către Ştefan Ciobanu4. Deşi acest gen de texte putea răspunde şi
unor obiective de politică religioasă, vizând atât bisericile păstrătoare ale tradiţiei slavonismului în Ardeal, cât şi pe cele în care
Al. Rosetti, Istoria limbii române, I. De la origini până la începutul secolului al
XVII-lea. Ediţie definitivă, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1986,
p. 430.
4 Şt. Ciobanu, Începuturile scrisului în limba românească, în AAR, seria III,
Mem. secţ. lit., tom. X, mem. 3, 1940–1941, p. 40–54.
3
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„începuse să se năruie această tradiţie”5, ele îndeplineau în primul
rând rolul unor manuale de exerciţii de traducere pentru înţelegerea
pasajelor în slavonă. Scopul precumpănitor didactic al acestor scrieri, în consonanţă cu opiniile lui Şt. Ciobanu şi Şt. Paşca, este acceptat de Ion Gheţie, care va oferi un tablou sintetic, mult mai extins, al
textelor slavone cu traducere românească intercalată, repartizate pe
domenii: texte biblice, cazanii, texte religioase apocrife, texte juridice
şi cărţi populare6. Această largă paletă tematică face şi mai plauzibil
faptul că fragmentarea textelor bilingve nu trebuie raportată la o
eventuală motivare a caracterului canonic al traducerii şi nici la
necesităţi de lectură curentă, evident dificile. Pentru afirmarea funcţiei lor didactice, Şt. Paşca aduce şi argumentul dublelor sau triplelor glosări, pentru redarea echivalentului slavon, cu exemplificări
din Psaltirea slavo-română de la Mehadia şi din Codicele Gaster Este
notabil faptul că el nu împărtăşeşte însă, în întregime, opinia lui
Şt. Ciobanu, după care primele texte româneşti ar fi fost bilingve,
din care s-au desprins toate traducerile româneşti ale cărţilor religioase din secolul al XVI-lea.
Pentru a demonstra vechimea tradiţiei grafice româneşti, Şt.
Paşca examinează, tot în studiul său din 1956, valoarea unor slove
chirilice. Astfel, crearea noii slove pentru notarea africatei ğ, pe
care o consideră, la fel ca Ilie Bărbulescu, o inovaţie grafică la noi,
după sârbă, prin modificarea lui , presupune o practică încetăţenită
deja a scrierii în limba română. El aduce noi exemple din colecţiile
de documente slavo-române, arătând că slova apare atestată, în a
doua jumătate a secolului al XV-lea, mai întâi în Moldova şi abia
apoi în Muntenia. O altă slovă discutată este , văzută ca o modificare a lui din mediobulgară, pentru redarea segmentului vocalic
corespunzător lui î iniţial. Şt. Paşca are rezerve faţă de opinia
avansată de E. Petrovici, după care slova a fost adoptată în scrisul
de la noi în două epoci diferite, în funcţie de pierderea nazalităţii
acestui fonem, respectiv, întâi în secolul al XIV-lea, iar într-o perioadă mai târzie cu noua sa valoare. El pledează pentru ideea împrumutării slovei la un moment dat şi denazalizarea ulterioară după
Şt. Paşca, art. cit., p. 83.
Ion Gheţie, Începuturile scrisului în limba română. Contribuţii filologice şi
lingvistice, Bucureşti, Editura Academiei, 1974, p. 199.
5
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model mediobulgar. Existenţa unei tradiţii anterioare secolului al
XVI-lea a scrisului în română explică notarea prin a unui fonem
de timbru nazal. A treia slovă pe care o menţionează în favoarea
tradiţiei grafice româneşti este , pe care o atestă în unele documente slavo-române, corespunzând valorii sale iniţiale (dz).
Argumentaţia amplă la care apelează autorul îi permite să
conchidă că tradiţia de a scrie româneşte cu slove chirilice e „mai
veche cu cel puţin două veacuri decât cel dintâi monument de limbă
păstrat, scrisoarea lui Neacşu din 1521”. Mai rezervat, I. Gheţie va
plasa consolidarea acestei tradiţii în a doua jumătate a secolului al
XV-lea, în intervalul 1450–1520. În a doua jumătate a secolului al
XVI-lea, de când dispunem de primele monumente literare în limba
română, tradiţia noastră grafică avea o vechime de aproximativ o
sută de ani7.
Unele probleme controversate ale filologiei româneşti sunt
discutate, tangenţial, însă cu un bogat eşafodaj de date, atunci când
examinează versiunile româneşti ale Apostolului din secolul al
XVI-lea8. Teza traducătorului unic, maramureşean sau nord-ardelean, a textelor rotacizante, emisă de către N. Iorga, nu i se pare
îndreptăţită filologului clujean. Atribuirea unei singure persoane a
acestei ample acţiuni de transpunere în limba română o găseşte
hazardată, întrucât nu se bazează pe analiza pretinsului originar, ci
pe cópii, transmise prin mai multe intermediare. Nu a fost sesizat
nici aspectul calitativ al traducerii, care diferă de la o porţiune la alta
a aceluiaşi text, cu inadecvări de exprimare ce nu pot fi proprii unui
singur om. Traducerea acestor texte, care diferă de la o porţiune la
alta, este, prin urmare, o operă de colaborare, aşa cum reiese din introducerea la Catehismul lui Coresi, unde cei care au transpus
Tetraevanghelul în româneşte sunt numiţi „neşte creştini buni”,
originari, după părerea sa, din centrul şi sud-estul Transilvaniei.
Problemele de filiaţie pe care le comportă cercetarea comparată a diferitelor versiuni ale Apostolului îi prilejuiesc lui Şt. Paşca o
amplă demonstraţie. Rediscutarea acestor raporturi porneşte de la
principiul neacceptării ca pe o dogmă a teoriei lui N. Iorga despre
I. Gheţie, op. cit., p. 19; vezi şi Gheţie–Mareş 1985, p. 136.
Şt. Paşca, Probleme în legătură cu începutul scrisului românesc. Versiunile româneşti din secolul al XVI-lea ale „Apostolului”, în CL, II, 1957, p. 47–95.
7
8
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originea maramureşeană a traducerii în română a textelor biblice
fundamentale. La fel ca descoperitorul Codicelui Voroneţean, Gr. Creţu,
care afirmase că nu există nicio legătură între versiunea rotacizantă
şi cea coresiană, Paşca arată că fiecare dintre cele două versiuni sunt
opera unor traducători diferiţi, provenind din regiuni diferite, care
au lucrat în mod independent şi au fructificat originale slavone
distincte. El polemizează, la un moment dat, cu Al. Rosetti, care
preluase teoria lui N. Iorga, dezvoltând-o şi nuanţând-o, în multe
privinţe. Dacă iniţial nu admitea posibilitatea colaţionării de către
Coresi şi colaboratorii săi a unei traduceri româneşti mai vechi cu
un text slavon, Al. Rosetti înclină, după aceea, în favoarea acestui
gen de revizuire, care a avut ca rezultat o traducere mai apropiată
de textul slav decât versiunea din Codicele Voroneţean9. După cum
susţine însă Şt. Paşca, admiterea unei astfel de colaţionări ar însemna să atribuim „celor dintâi editori români de texte traduse exigenţe
de lucru prea adesea dezminţite de felul cum se prezintă — cu lipsuri şi erori grave de tot felul — tipăriturile coresiene”.
Relaţia dintre cele două versiuni ale Apostolului fusese relevată
şi de către N. Drăganu, care, spre deosebire de N. Iorga şi, mai apoi,
de Al. Rosetti, considera textul rotacizant o copie mai recentă, indirectă, după tipăritura coresiană. Aceeaşi dependenţă a textelor rotacizante faţă de textele lui Coresi fusese susţinută de M. Gaster în
Chrestomaţia română din 1891.
Cu toate că Paşca nu ignoră asemănările şi identităţile de
exprimare ale celor două texte, care ar putea să indice, aparent, acelaşi izvor, divergenţele existente nu i se par a fi remanieri intenţionate în versiunea coresiană. El respinge aşadar ipoteza potrivit căreia Coresi ar fi prelucrat o versiune maramureşeană a Apostolului,
arătând că în textul tipărit nu se întâlneşte, de exemplu, nicio
singură „scăpare” a tipografului în ceea ce priveşte rotacismul. Substituirile operate la nivel lexical nu se produc, însă, cu consecvenţă.
Sunt înlocuite, bunăoară, cuvinte precum lângedul, din textul maramureşean, prin bolnavul, dar în alte pasaje rămân neschimbate, în
aceeaşi situaţie fiind termeni ca ariră şi năsip, sămânţă şi rudă. Omisiunile comune celor două versiuni ar reflecta, în această situaţie,
9 Al. Rosetti, Limba română în secolele al XIII-lea–al XVI-lea, Bucureşti, Editura
Academiei, 1956, p. 204–208.
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omisiuni corespunzătoare în textele slavone traduse în mod independent. Cercetări mai recente au confirmat, parţial, presupunerea lui Paşca, patru dintre cele cinci omisiuni remarcate regăsindu-se în unele versiuni slavone, cum ar fi aceea cuprinsă în ms. sl.
BAR 43510.
Readucând în discuţie argumentele lui Al. Rosetti în favoarea
relaţiei genetice dintre cele două versiuni, el explică coincidenţele
semnalate nu prin raportarea la o traducere comună, ci prin
servilismul traducerii, „din cuvânt în cuvânt, şi mai mult sau mai
puţin exacte din punctul de vedere al exprimării în româneşte”.
Diferenţele lexicale pe care le pune în evidenţă Şt. Paşca, în plus faţă
de cele sesizate de Al. Rosetti, le consideră concludente în impunerea aserţiunilor sale. Iată câteva dintre deosebirile pe care le constată
între Apostolul lui Coresi şi Codicele Voroneţean (CV): acoperemânt —
podu; adâncatul — genrurea; adins eiş — urul alaltu; adune — deştingă;
aprinde — păleaşte; aprins — încindere; arătă — cice; aşteptară — adăsta;
cărămu-ne — vânslămu; câştigă-se — grijască-se; destul — de biu; dosadă
— împutare; dospiră — pristoi; feciorul — pruncul; feleluit — sveatu;
ferecare — năravu; funile — oajde; glas — despus; greaţă — sminteală;
gropniţă — comarnic; învăţătură — obrazu; judecareţi — răgiudecareţi;
legară — spândzurară; mâzdă — preţu; miiariul — miiaşul; milosârzi —
supuşi; moşilor — tătânrească; nevoi — lângori; ocnă — zăbleală; peliţă
— trup; plecaţi — supuşi; postâmpi — apropie; poveleanie — porâncită;
pre-asupră — curmedzişu; prestânire — po<s>tâmpire; preveaghe —
dobândi; previre — zborişte; prilăstireţi — blăznireţi; pritorii — tindele;
răposăm — lăcuimu; răzvrătire — întorcătură; rostul — usnele; sălăşuiiam — lăcuimu; sănătoşaţi-vă — întregu-mândriţi-vă; seminţe — neamuri; sfeatul — fărecarea; strigare — ceartă; suspinaţi — hlipindu; urâciunile — zavistul; vânslămu-ne — descărcămu-nă.
Se cer făcute câteva amendamente la acest şir de corespondenţe: sunt transcrise greşit acoperemânt în loc de acoperimânt,
încindere în loc de încindre, judecareţi în loc de judecaţi şi, respectiv,
răgiudecareţi în loc de răgiudecatu, prestânire în loc de prestâ<m>pire;
10 Mariana Costinescu, Versiunile din secolul al XVI-lea ale Apostolului.
Probleme de filiaţie şi localizare, în Cele mai vechi texte româneşti. Contribuţii filologice
şi lingvistice. Coordonator Ion Gheţie, Bucureşti, Tipografia Universităţii din
Bucureşti, 1982, p. 95 ş.u.
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apare lecţiunea greşită gropniţă în loc de gorniţă „cameră aşezată la
etaj”; milosârzi trebuie pus în relaţie cu un alt termen din CV,
miluitori, şi nu cu supuşi, ultimul formând pereche cu termenul
plecaţi; lui previre îi corespunde, de fapt, prăvire, iar zborişte, omis la
Coresi, apare în CV ca o repetiţie sinonimică.
Pentru a oferi probe în plus în favoarea respingerii unui presupus raport de dependenţă între cele două versiuni, Paşca extinde
comparaţia şi în domeniul sintaxei. Divergenţele pe care le constată
în structura propoziţiei şi a frazei, în topică, stângăciile de exprimare, omisiunile, redarea greşită a sensului unor pasaje la Coresi
par să-i întărească această convingere. În favoarea tezei sale, el supune analizei şi o a treia versiune, cea existentă în Codicele Gaster. Şi
de data aceasta el optează pentru independenţa fiecărei versiuni,
coincidenţele şi asemănările de ordin lexical fiind datorate utilizării
unor glosare slavo-române rămase necunoscute.
Premisa de la care pornea filologul clujean în acest ultim demers comparativ nu este edificatoare, deoarece Apostolul din colecţia
Gaster nu conservă o versiune datând din secolul al XVI-lea11. Apelând doar la textul tipărit ca apendice la ediţia din 1929 a Evangheliarului de la Londra, şi nu la forma sa autografă din manuscrisul
românesc 1 154, Paşca nu a luat în considerare însemnarea care
atestă că acesta a fost copiat în jurul anului 1703 de către Teofil din
Rucăr. Cu toate că este irelevantă comparaţia cu un text din secolul
al XVIII-lea, o copie a unei traduceri care datează doar de la începutul secolului anterior, Paşca face, totuşi, câteva observaţii notabile. El sesizează faptul că limba Apostolului Gaster nu reflectă particularităţi specifice unui singur grai, pe de o parte, iar existenţa unor
inadvertenţe de ordin grafic, a variantelor fonetice şi a dubletelor
lexicale dovedeşte că manuscrisul respectiv este o copie şi nu autograful traducătorului, pe de altă parte. În fine, dacă ipoteza copistului străin nu este verosimilă, inconsecvenţele explicându-se prin
suprapunerea a două maniere de notare şi a lipsei de experienţă a
copistului, localizarea traducerii din care provine versiunea Gaster
în nord-vestul Ardealului, iar a copiei în nordul Moldovei conţine
câteva repere care pot fi reţinute.
Cât priveşte modelul din care descinde versiunea păstrată de
Codicele Voroneţean, acesta ar fi, după Şt. Paşca, în consonanţă cu
11

Idem, Apostolul din colecţia Gaster, în SLLF, I, p. 173–187.
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ipoteza lui Bohuš Tenora, din 1914, de redacţie slavă răsăriteană, în
timp ce Apostolul coresian ar fi conservat unul de redacţie sudică.
Opinia sa va fi împărtăşită şi de N. Corlăteanu, un alt adept al
derivării celor două versiuni din traduceri de sine stătătoare12.
Cercetările ulterioare au infirmat teza independenţei versiunilor româneşti din secolul al XVI-lea ale Apostolului, posibilitatea
stabilirii unei relaţii de filiaţie fiind peremptorie. Repunerea în
circuitul ştiinţific a Apostolului copiat de popa Bratul (1559–1560),
încă necunoscut lui Şt. Paşca, precum şi studierea comparativă a
versiunilor româneşti care s-au transmis şi a diverselor variante
slavone au confirmat descendenţa textelor dintr-o traducere unică.
Fiecare dintre cele trei versiuni ale Apostolului a rezultat, aşadar, din
revizia traducerii comune prin colaţionarea textului cu versiuni slavone deosebite de modelul care a stat la baza echivalării iniţiale13.
Rămânând tot în perimetrul contribuţiilor privind începuturile scrisului românesc, vom mai consemna părerea lui Paşca în
legătură cu identificarea sursei Tetraevanghelului copiat de Radu de
la Măniceşti (manuscris cunoscut sub numele de Evangheliarul de la
Londra). El se raliază ipotezei avansate anterior de N. Iorga,
S. Puşcariu, N. Drăganu şi C. Lacea, considerând că izvodul pe
care l-a fructificat grămăticul a fost o copie a traducerii originale a
Tetraevanghelului, alta decât cea care s-a aflat la dispoziţia lui
Coresi14. Observarea concordanţelor şi a deosebirilor dintre cele
două texte, a omisiunilor şi a greşelilor de tipar preluate în manuscris a permis impunerea, ulterior, a opiniei după care sursa utilizată de Radu de la Măniceşti a fost o copie directă sau mediată a
unui exemplar din ediţia coresiană din 156115.
12 Şt. Paşca, Probleme..., p. 89; N. Corlăteanu, În jurul unei controverse filologice (Raportul dintre „Codicele Voroneţean” şi „Lucrul apostolesc” al lui Coresi), în
SCL, XI, 1960, nr. 3, p. 443–457; idem, Despre aceeaşi controversă filologică (Raportul
dintre „Codicele Voroneţean” şi „Lucrul apostolesc” al lui Coresi), în LR, XII, 1963, nr.
2, p. 177–185.
13 Vezi Mariana Costinescu, Versiunile din secolul al XVI-lea ale Apostolului,
p. 93–145; Codicele Voroneţean. Ediţie critică, studiu filologic şi studiu lingvistic de
Mariana Costinescu, Bucureşti, Editura Minerva, 1981, p. 50–66.
14 Şt. Paşca, Activitatea lui Moses Gaster în domeniul lingvisticii şi al filologiei
române, în CL, I, 1956, nr. 1–4, p. 113.
15 Gheţie, Începuturile, p. 182–195.
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Câteva texte din secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea vor intra în
sfera de interes a lingvistului clujean, preocupat atât de aspectele de
critică textuală, cât şi de evoluţia normelor literare în tipăriturile româneşti din această perioadă. În 1939, Paşca publică o ediţie critică16, exemplară pentru nivelul restituirilor din acel moment, considerată de P. P. Panaitescu „un model de cercetare amănunţită şi
corectă”17 a unui vechi text românesc. Autorul întreprinde un examen filologic minuţios al celui mai vechi Ceaslov românesc, axat pe
evidenţierea caracterelor tipografice, ornamenticii, filigranelor hârtiei şi a cadrului istoric, urmat de un studiu consacrat grafiei şi particularităţilor de limbă. Pentru descrierea aspectului formal al cărţii
şi elucidarea chestiunilor legate de datarea şi localizarea textului se
fac comparaţii pertinente cu tipărituri apărute în aceeaşi perioadă la
Câmpulung, Govora şi Alba Iulia. Identitatea între hârtia folosită la
imprimarea Pravilei de la Govora, din 1640, şi cea din tipăritura analizată nu i se pare întâmplătoare. El împărtăşeşte, în final, ipoteza că
textul a fost tipărit de către Meletie Macedoneanul, la Govora, în
cursul celei de-a doua jumătăţi a lunii septembrie şi în octombrie
1640. S-a mai reiterat şi posibilitatea — sugerată de descoperitorul
cărţii, A. Filimon — ca acest Ceaslov să fi fost tipărit la Alba Iulia, în
contextul disputelor stârnite de succesiunea la scaunul vlădicesc al
Transilvaniei, după moartea lui Ghenadie. Însuşi editorul găseşte
similitudini cu unele caracteristici poligrafice ale tipăriturilor bălgrădene, în speţă cu o culegere de texte cu conţinut religios şi profan
din 163918, descrisă anterior de către N. Drăganu şi atribuită lui
popa Dobre19. La rândul său, N. Drăganu sugera faptul că activitatea acestuia din urmă nu putea să se limiteze doar la cărţile pe
16 O tipăritură munteană necunoscută din secolul al XVII-lea: Cel mai vechi
Ceaslov românesc. Studiu istoric literar şi de limbă, Bucureşti, Imprimeria Naţională,
1939 (Academia Română, Studii şi cercetări, XXXVI).
17 „Revista istorică română”, IX, 1939, p. 460.
18 Localizată de Paşca la Prisaca, unde se va tipări şi Catehismul din 1642;
vezi O tipăritură munteană necunoscută, p. 20, nota 3.
19 N. Drăganu, Cea mai veche carte rákóczyană, în AIIN, I, 1921–1922, p. 161–
278; ulterior, în 1938, Drăganu revine şi susţine localizarea acestei culegeri, ca şi a
Ceaslovului, la Govora; vezi Istoria literaturii române din Transilvania de la origini până
la sfârşitul secolului al XVIII-lea. Histoire de la littérature roumaine de Transylvanie des
origines à la fin du XVIIIe siècle. Ediţie îngrijită, prefaţă şi note de Octavian Şchiau şi
Eugen Pavel, Cluj, Editura Clusium, 2003, p. 68.
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care ştim că le-a imprimat, în mod sigur, la Bălgrad şi în împrejurimi (Evanghelia cu învăţătură, 1641; Catehismul calvin, 1642).
Într-adevăr, cei doi pretendenţi la funcţia de mitropolit, Meletie
Macedoneanul şi Iorest, ar fi putut fi interesaţi, în egală măsură,
datorită calităţilor lor de tipografi, să se implice în editarea unor
cărţi în reşedinţa princiară transilvană, care să-i recomande, o dată
în plus, pentru demnitatea la care doreau să acceadă.
Sunt mai multe motive care infirmă însă tipărirea cărţii la
Alba Iulia, printre care şi acela că hârtia Ceaslovului nu provenea de
la moara din Lancrăm, activă în acea perioadă, utilizată fără excepţie în tipografia din capitala princiară. Reexaminarea filigranologică
atestă folosirea unor sorturi de hârtie de provenienţă veneţiană,
având ca marcă o arbaletă în cerc surmontată de un trifoi, iar contramarcă trifoiul flancat de litere, care apar în mod frecvent şi în
tipăriturile muntene de la mijlocul secolului al XVII-lea20. Mai mult,
o observaţie mai veche a lui Ion Budai-Deleanu, trecută neobservată, permite elucidarea datării şi a localizării Ceaslovului în discuţie.
În două dintre scrierile sale lingvistice, în care analizează valoarea
slovelor chirilice şi corespondentele lor latine, respectiv Excerptum
ex capitae secundo operis mei sub titulo Fundamenta... şi Temeiurile
gramaticii româneşti, Budai-Deleanu oferă exemple dintr-o carte de
rugăciuni tipărită în anul 7150 la mănăstirea de la Govora, ceea ce
denotă că a văzut un exemplar complet, având şi foaia de titlu.
Menţiunea din Excerptum21 este concludentă, întrucât dă un citat
exact de la sfârşitul Molitvei de joi după utrănii din cartea de faţă.
Putem conchide, aşadar, că cel mai vechi Ceaslov românesc a apărut
la Govora, în 1641–1642.
După un amplu studiu lingvistic, structurat pe fonetism, morfologie, sintaxă şi lexic, Paşca decelează raporturile care se pot stabili cu alte texte similare: manuscrisele româneşti BAR 275 şi 2 522,
precum şi Codicele pribeagului Gheorghe Ştefan, manuscris aflat la
BAR, filiala Cluj. Textul de bază al Ceaslovului este redat prin aplicarea principiilor unei transliteraţii moderate, cu unele completări şi
20 A se vedea Olimpia Guţu, Hârtia filigranată folosită în Ţara Românească
de-a lungul secolului al XVII-lea. II. „Mărci” de import cu largă circulaţie, în
„Romanoslavica”, XXIII, 1985, p. 243–277.
21 Vezi Budai-Deleanu 2011, p. 582.
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referiri în aparatul critic la versiunile manuscrise. Lipsa unui indice
exhaustiv de cuvinte, precum şi nereproducerea în facsimile a textului integral (prezentat doar sub forma unor planşe ilustrative) îngustează, oarecum, destinaţia acestei ediţii, lucrată, în general, cu
destulă scrupulozitate.
Cu aceeaşi rigurozitate este abordată, în special sub aspectul
limbii, ultima tipăritură apărută la Bălgrad, în 1702, Pânea pruncilor.
În urma examinării severe la care este supus acest catehism catolic, a
cărui apariţie face o notă discordantă în evoluţia limbii române
literare, Paşca ajunge la concluzia că ne aflăm în faţa unui „exemplu
tipic despre nepriceperea cu care putea să traducă din ungureşte un
preot român dintr-un sat oarecare din Transilvania în pragul veacului al XVIII-lea”22. Autorul îşi motivează opţiunea pentru cercetarea acestui text prin situarea sa în imediata vecinătate a celor
tipărite de Ioan Zoba din Vinţ, vădind aceeaşi persistenţă a tradiţiei
locale (z, ğ) şi acceptarea pe scară largă a regionalismelor de origine
maghiară (aldui, băsău, boboană, chischineu, iosag, sucă, tuldui). Îi recunoaşte însă traducătorului, popa Duma Ianăş, din Bărăbanţ, familiarizarea cu limba textelor noastre vechi, vizibilă prin păstrarea
unor termeni caracteristici textelor din secolele al XVI-lea şi al
XVII-lea: alnic, hrabor, hranişte, viia. Asperităţile de limbă pe care le
surprinde, calcurile semantice, topica străină din unele pasaje, neologismele de origine latină pătrunse prin filieră maghiară (cănţălareş,
coleghion, iştrument, şacrament, şumă), precum şi deformarea unor
nume proprii îl determină pe Paşca să considere tipăritura bălgrădeană din 1702 un fapt izolat, un prototip de traducere defectuoasă.
Pânea pruncilor marchează, prin urmare, un moment de discontinuitate în configuraţia variantei literare sud-vest ardeleneşti, deşi constituie mai degrabă un hibrid, produs al unui alt mediu cultural,
care distonează cu tradiţia locală23.
Un manuscris italian-român, păstrat la Göttingen, care fusese
descoperit de N. Iorga în 1898, îi va atrage atenţia lui Şt. Paşca24,
DR, X, partea a II-a, 1943, p. 329.
Vezi şi Eugen Pavel, Carte şi tipar la Bălgrad (1567–1702), Cluj, Clusium,
2001, p. 88–91, 326.
24 „Studii italiene”, II, 1935, p. 119–136.
22
23
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istoricul limbii descriind cu exactitate acest inedit manual de conversaţie, folosit de către misionarii catolici din Moldova, pe a cărui
primă filă era notat Petit Recueil des Mots Moldaves écrit par un italien
à Yassi l’an 1770. El îl atribuie veneţianului P. Francantonio Minotto
şi îl datează înspre sfârşitul anului 1771 şi începutul anului 1772. Socotindu-l util pentru lexicografi şi pentru cei care studiază gramatica istorică a limbii române, el face o analiză amănunţită, sub
raport lingvistic, a acestui text scris în ortografie italienizantă, grupând, în final, materialul lexical în ordine alfabetică. Mai recent, lingvistul italian Giuseppe Piccillo a reanalizat şi a editat integral manuscrisul, datat în 1770, pe care îl atribuie însă lui Antonio Mario
Mauro, un alt misionar în satul Răchiteni, din Moldova25.
O altă exegeză, intitulată Des copies du „Divan” de Démètre
Cantemir en Transylvanie26, surprinde difuzarea în această provincie
a operei prinţului moldav, care intră într-un circuit mai larg chiar
înaintea Hronicului, carte de referinţă pentru corifeii Şcolii Ardelene.
Încercând să fixeze cadrul care a favorizat receptarea Divanului în
mediile culturale româneşti, Paşca face o paralelă cu o altă scriere
aparţinând literaturii de meditaţie, Cugetările lui Oxenstierna, a
căror traducere a cunoscut o circulaţie intensă în epocă. El identifică
două noi cópii executate după Divanul lui Cantemir, prima scrisă în
1703, la numai cinci ani după apariţia cărţii, de către popa Ion din
Ocna Sibiului, iar cea de-a doua de către Nicolae Olah, din
Cerghidul Mare, în 1795. Datele privind structura şi conţinutul
manuscriselor (cel din 1703 reproducând cu exactitate originalul
tipărit), persoana copiştilor şi, nu în ultimul rând, revizia lingvistică
pe care o întreprind cei doi scribi ardeleni denotă, şi de această dată,
o solidă iniţiere a filologului clujean în domeniul textelor româneşti
vechi.
Recenziile pe care acesta le semnează în „Dacoromania”, încă
din 1926, reflectă aceeaşi propensiune spre realitatea textului, distingându-se prin discernământ şi fineţea observaţiilor. El consem25 Vezi Giuseppe Piccillo, Il ms. romeno Asch 223 di Göttingen (Sec. XVIII), în
„Travaux de linguistique et de littérature” (Strasbourg), XXV, 1987, nr. 1, p. 7–148.
26 „Langue et littérature”, II, 1943, p. 116–124.
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nează, de pildă, provenienţa legendei lui Acvar la noi prin intermediul literaturii bizantine, potrivit părerii lui N. Cartojan, dar nu
ignoră nici posibilitatea pătrunderii prin filieră bogomilică, împărtăşită de V. Bogrea27. Remarcă apoi, cu alt prilej, spiritul metodic cu
care N. Cartojan abordează, în Istoria literaturii române vechi, evoluţia
literaturii religioase, a celei istorice, ca şi a celei populare (apocrife,
hagiografice sau didactice), depăşind însuşirile unui simplu manual28. Discuţia pe marginea editării de către Dan Simonescu a unui
text apocrif (Legenda lui Afrodiţian Persul)29 porneşte de la constatarea penuriei studiilor de limbă a textelor din secolul al XVIII-lea,
în comparaţie cu cele din secolele anterioare, el oferind, şi în acest
caz, date suplimentare în privinţa particularităţilor lingvistice.
Editarea Cronicii lui Ştefan cel Mare, în versiune germană şi
într-o nouă traducere, de către I. C. Chiţimia, îi provoacă lui
Şt. Paşca unele dubii legate de aserţiunea că varianta germană ar fi o
copie făcută după o traducere în concept, dictată în grabă. Înclină să
creadă, de asemenea, că traducerea s-ar fi putut efectua şi în regiunile noastre, multe dintre particularităţile de limbă regăsindu-se în
graiul saşilor din zona Bistriţei. El pledează, cu multă convingere,
pentru cercetarea filologică a unui număr mai mare de texte româneşti vechi sub aspect dialectal, întrucât „a nu acorda credit valorii
pe care o prezintă pentru stabilirea unor date — măcar aproximative — asupra textelor vechi cercetarea comparativă a elementelor
lingvistice e o eroare”30.
În sfârşit, ediţia critică a lui Al. Rosetti consacrată scrisorilor
româneşti din arhivele Bistriţei, ce acoperă perioada 1592–1638,
umple, după aprecierea lui Şt. Paşca31, un gol în cadrul publicaţiilor noastre de specialitate, capabilă să suscite interesul istoricilor, lingviştilor sau al paleografilor. Este nemulţumit însă de slaba
calitate a reproducerilor în facsimile, multe planşe fiind imposibil
de descifrat. El face, totodată, unele observaţii de amănunt, propuDR, IV/2, 1924–1926, p. 1022–1023.
DR, XI, 1948, p. 238–242.
29 DR, XI, 1948, p. 244–246.
30 DR, XI, 1948, p. 251–252.
31 DR, XI, 1948, p. 252–253.
27
28
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nând lecţiuni diferite, în concordanţă cu elementele de limbă vorbită pe care le cunoştea îndeaproape.
Fără a avea o operă vastă, Ştefan Paşca a întruchipat tipul de
cercetător împătimit al vechiului scris românesc, căruia i s-a dedicat cu multă acribie, în spiritul unei şcoli lingvistice de o mare
autoritate.
(Publicat iniţial cu titlul Ştefan Paşca şi vechiul
scris românesc, în DR, s. n., I, 1994–1995, nr. 1–2,
p. 321–331; reluat cu modificări în Arheologia
textului, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă,
2012, p. 182‒196)

EMIL PETROVICI

(4 ianuarie 1899 – 7 octombrie 1968)

D. MACREA

PERSONALITATEA ŞTIINŢIFICĂ
A LUI EMIL PETROVICI

Prin moartea tragică a lui Emil Petrovici, în accidentul de
tren de lângă Blaj, din 7 octombrie 1968, lingvistica românească a
pierdut pe unul dintre cei mai de seamă reprezentanţi ai ei din
zilele noastre, care a întrunit excepţionale calităţi de inteligenţă,
imaginaţie şi discernământ critic, puse în serviciul unei mari pasiuni de cercetare ştiinţifică.
S-a născut la 4 ianuarie 1899, în comuna Toracul Mic (Mali
Torak) din Banatul sârbesc. Între anii 1908 şi 1916 a urmat liceul
german şi românesc din Braşov şi pe cel maghiar din Oradea, iar
între 1916 şi 1918 seminarul teologic şi preparandia (şcoala de învăţători) din Arad. În 1919 s-a înscris la Facultatea de Litere şi Filozofie
a Universităţii din Cluj, făcând parte din întâia generaţie de studenţi
români de după unirea din 1918 ai acestei universităţi.
Facultatea de Litere şi Filosofie şi Muzeul Limbii Române din
Cluj au fost primii factori ai pregătirii lui ştiinţifice, care au dat impulsul întregii lui activităţi de mai târziu. Sub îndrumarea lui Sextil
Puşcariu, Theodor Capidan, Iosif Popovici, Nicolae Drăganu şi
George Giuglea, tânărul student Emil Petrovici a început să se formeze în domeniul lingvisticii, câştigând, de la primele sale manifestări, încrederea maeştrilor săi, pe care viitorul a justificat-o deplin.
Această pregătire şi-a desăvârşit-o la Paris, unde a obţinut o
bursă de studii şi unde a urmat, timp de şase ani, la Sorbona,
Collège de France, École Pratique des Hautes Études şi École des
Langues Orientales Vivantes, cursurile celor mai renumiţi lingvişti
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francezi ai epocii: Antoine Meillet, Antoine Thomas, Jules Gilliéron,
abatele Rousselot, André Vaillant, Mario Roques şi alţii, specializându-se în slavistică, fonetică experimentală, geografie lingvistică, franceză veche, medie şi modernă şi albaneză. După obţinerea, la Sorbona, în 1926, a licenţei în litere, se întoarce la Cluj, unde
este numit asistent la Laboratorul de fonetică experimentală, creat
de Iosif Popovici.
În 1930 şi-a trecut, la Cluj, sub preşedinţia lui Sextil Puşcariu,
doctoratul în filologie, cu teza De la nasalité en roumain, una din primele lucrări de fonetică experimentală publicate în ţara noastră. În
anii 1930–1931 a urmat, la Sofia, cursuri de specializare în slavistică
ale cunoscuţilor lingvişti bulgari: Iordan Ivanov, St. Romanski,
St. Mladenov şi L. Miletici. La întoarcerea în ţară este numit, în 1931,
profesor de slavistică la Facultatea de Litere şi Filozofie a Universităţii din Cluj şi conducător al Laboratorului de fonetică experimentală, ataşat, după moartea lui Iosif Popovici, Muzeului Limbii
Române.
Principalul cadru de activitate al lui Emil Petrovici a fost, până
la sfârşitul celui de-al doilea război mondial, pe lângă catedra de la
facultate, Muzeul Limbii Române, iar principala revistă ştiinţifică în
care şi-a publicat numeroase studii, note şi recenzii, „Dacoromania”.
Emil Petrovici a posedat elementele esenţiale şi indispensabile unui lingvist modern: cunoaşterea limbilor clasice, romanice şi
slave, a germanei, englezei, maghiarei şi albanezei, precum şi pasiunea pentru problemele cele mai variate de lingvistică. De aceea în
scrisul lui se întâlnesc probleme de slavistică, de romanistică, de
albaneză, totdeauna cu specială privire la limba română şi cu
concluzii generalizatoare de interes teoretic şi istoric. El a urmat, în
activitatea lui ştiinţifică, spiritul şi principalele direcţii de cercetare
ale şcolii lingvistice clujene: dialectologie, fonetică, toponimie, istoria limbii române, adăugând preocupări noi şi originale de slavistică, fonetică experimentală şi fonologie.
Darul observaţiei atente, al asociaţiei şi al ipotezelor creatoare,
care au un rol atât de hotărâtor în ştiinţă, l-au ajutat să lucreze simultan în mai multe domenii de cercetare, cu dese reveniri asupra
problemelor abordate, pentru completări de informaţii şi de concluzii. El a publicat, în aproape toate domeniile lingvisticii, studii sub-
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stanţiale, dar, în general, de mici proporţii, a căror sinteză o amâna
mereu pentru a aduna cât mai mult material documentar1. Moartea
bruscă l-a împiedicat să ajungă la sintezele proiectate2.
*
Cea mai constantă preocupare lingvistică a lui Emil Petrovici
a fost dialectologia română. Contribuţia lui fundamentală în acest
domeniu o constituie elaborarea Atlasului lingvistic român, partea a
II-a, în cadrul Muzeului Limbii Române, sub conducerea lui Sextil
Puşcariu. Partea I a Atlasului, privind fondul principal de cuvinte,
structura gramaticală şi fonetică, a fost anchetată de Sever Pop, iar
partea a II-a, privind civilizaţia materială a mediului rural oglindită
în limbă, de către Emil Petrovici. Sextil Puşcariu, apreciind aportul
lui Emil Petrovici la elaborarea Atlasului lingvistic român, scrie:
„Acest plan s-a putut realiza când Emil Petrovici s-a întors din
străinătate, unde, în capitala Franţei, făcuse şase ani de studii la cei
mai străluciţi maeştri ai lingvisticii moderne, specializându-se cu deosebire în fonetica experimentală şi slavistică. L-am întrebat dacă vrea
să sacrifice cincisprezece ani, poate chiar douăzeci de ani, din viaţa sa
din tinereţe pentru «Atlasul lingvistic român». Mi-a răspuns, fără ezitare: «da» şi a pornit cu un admirabil devotament, mai întâi la anchetele de pe teren, pe care nu le-a întrerupt decât un an pentru studii de
specializare în Bulgaria, apoi la redactarea acestui volum”3.

Pentru această lucrare, Emil Petrovici a înregistrat răspunsurile la 4 800 de întrebări din 85 de localităţi de pe întinsul ţării. Faţă
de Atlasul lingvistic al teritoriului dacoromân din 1909 al lui Gustav
Weigand, întocmit pe baza a 43 de întrebări, care este numai fonetic, Atlasul lingvistic român a fost întocmit, în cele două părţi, pe
1 În total a publicat 252 de studii şi articole, a căror listă cronologică se
găseşte în volumul omagial Mélanges linguistiques offerts à Emile Petrovici par ses
amis étrangers à l’occasion de son soixantième anniversaire, în CL, 1958 (Supliment),
p. 565–576, în „Revue roumaine de linguistique”, XIII, 1968, nr. 6, p. 561–566, şi în
„Romanoslavica”, XVII, 1970, p. 18–19.
2 Unele din lucrările sale au fost reunite în volumul Studii de dialectologie şi
toponimie, îngrijit de I. Pătruţ, B. Kelemen şi I. Mării, Bucureşti, Editura Academiei,
1970.
3 Prefaţa la Atlasul lingvistic român, partea II-a, Sibiu–Leipzig, 1940.
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baza a 7 000 de întrebări, cuprinzând toate compartimentele limbii:
fonetică, morfologie, sintaxă, lexic, precum şi numeroase date etnografice şi texte de folclor.
Importanţa ştiinţifică a Atlasului lingvistic român este primordială pentru toate aspectele limbii române şi mai ales pentru istoria ei. Lingvistul sovietic S. B. Bernstein scrie, pe bună dreptate:
„Afirmăm cu toată convingerea că, fără datele acestui Atlas, nu se
poate scrie o istorie ştiinţifică a limbii române”4.
Atlasul lingvistic român a fost, la apariţia lui (1938–1943), primul în sud-estul Europei. El a fost unanim apreciat pentru bogăţia şi
varietatea materialului său, care oglindeşte expresivitatea graiurilor
noastre populare, unitatea limbii române şi forţa ei creatoare. El este
opera de bază a dialectologiei noastre, valoarea lui crescând pe măsura trecerii timpului, deoarece consemnează stadiul de evoluţie a
limbii române dintre cele două războaie mondiale, depăşit astăzi
sub influenţa nivelatoare a limbii literare. Această lucrare a constituit principala sursă documentară pentru toate studiile ulterioare
ale lui Emil Petrovici, ea ajutându-l să aibă perspectiva necesară,
lingvistică şi istorică, în toate problemele limbii române.
Din materialul adunat pentru Atlasul lingvistic român, Emil
Petrovici a valorificat însă abia o parte, ajungând la concluzii importante, în primul rând în legătură cu structura şi repartiţia graiurilor dialectului dacoromân, în afara celor trei graiuri recunoscute:
muntean, moldovean şi bănăţean, a celui de-al patrulea grai, cel
crişean, pe care l-a caracterizat cu precizie, în trăsăturile lui fonetice şi lexicale, schiţând totodată, ca unitate aparte, şi graiul maramureşean5.
Făcând anchetele pe teren pentru Atlasul lingvistic român, Emil
Petrovici a adunat un material dialectal mai bogat decât cel care
privea această lucrare, culegând numeroase texte dialectale şi de folclor din toate regiunile ţării. Rezultatul acestor preocupări a fost publicarea mai multor studii şi culegeri de texte: Folclor din Ţara
Vezi „Biulleten dialektologhiceskogo sektora Instituta russkogo jazyka”
(Akademia Nauk SSSR, 1948, vypusk 3, p. 97).
5 Vezi: Emil Petrovici, Graiul românesc de pe Crişuri şi Someş, în
„Transilvania”, LXXII, 1941, p. 551–558; vezi idem, Repartiţia graiurilor dacoromâne
pe baza Atlasului lingvistic român, în LR, III, 1954, nr. 5, p. 5–17.
4
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Almăjului (1935), Folclor de la moţii din Scărişoara (1939), Note de folclor
de la românii din Valea Mlavei (Sârbia, 1942), Texte dialectale (1943).
În aceste lucrări, care întregesc materialul Atlasului, pe lângă
textele dialectale şi folclorice, notate într-o transcriere fonetică de o
rară precizie, caracteristică întregului material lingvistic adunat de
pe teren de Emil Petrovici, el prezintă şi numeroase date etnografice
asupra aşezării satelor, ocupaţiei, alimentaţiei, îmbrăcămintei, obiceiurilor şi psihologiei populaţiei cercetate. Emil Petrovici a notat cu
perspicacitate: obiceiuri locale, elemente de medicină populară, credinţe, superstiţii, vrăji, manifestări artistice populare. Textele dialectale şi folclorice întregesc imaginea lingvistică a teritoriului românesc. Ele oglindesc graiul viu, în exprimarea lui curentă, hărţile
Atlasului prezentând o imagine mai statică a acestuia6.
Din Atlasul lingvistic român, partea a II-a, Emil Petrovici a reuşit să publice, în decurs de aproape 30 de ani, numai o parte: volumul I, cu un supliment (Sibiu–Leipzig, 1940–1942), şi volumul I, în
culori, din Micul atlas lingvistic român, partea a II-a (Sibiu–Leipzig,
1940–1942). În 1956, a început să publice seria nouă din această lucrare, din care au apărut, până în 1969, şase volume cu răspunsurile
transcrise pe hărţi şi trei volume cu răspunsurile redate în culori.
După cel de-al doilea război mondial, Emil Petrovici a continuat preocupările de dialectologie ale şcolii lingvistice clujene, ajutat de un numeros şi pasionat colectiv de tineri din cadrul Institutului de Lingvistică şi Istorie Literară din Cluj al Academiei şi din
universitatea clujeană. El a dat cercetărilor dialectale un nou avânt
şi o nouă orientare, care completează pe cea anterioară. În colaborare cu Centrul de Fonetică şi Dialectologie din Bucureşti şi cu
colectivul de dialectologie din Iaşi, Emil Petrovici şi colaboratorii
săi din Cluj au iniţiat lucrările pentru elaborarea Atlasului lingvistic
român pe regiuni. Necesitatea acestei noi lucrări este motivată ştiinţific prin două argumente: 1. vechiul Atlas are o reţea de puncte
anchetate prea rară (380 pentru partea I şi 85 pentru partea II-a),
rămânând astfel nesemnalate numeroase fenomene lingvistice; 2.
după ultimul război mondial au intervenit mari schimbări în situaţia graiurilor româneşti, datorită mutaţiei intervenite în structura
economică, socială, politică şi culturală a ţării.
6 Asupra culegerii Texte dialectale, vezi recenzia lui Romulus Todoran, în
„Transilvania”, 1945, nr. 45, nr. 371–372; vezi şi G. Istrate, în BIFR, X, p. 209–214.
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Cele trei colective ale dialectologiei din Cluj, Bucureşti şi Iaşi
au conceput elaborarea a 7 atlase dialectale ale regiunilor istorice
ale teritoriului lingvistic dacoromân şi al 8-lea pentru dialectele româneşti suddunărene7.
Dar Emil Petrovici nu considera epuizate cercetările dialectale prin elaborarea atlaselor, ci a susţinut necesitatea monografiilor
dialectale menite să adâncească cunoaşterea graiurilor şi, implicit,
a vieţii materiale şi spirituale a poporului.
„Atlasele, scria el în 1943, nu pot înlocui monografiile dialectale
care trebuie făcute şi de aici înainte cât mai temeinice, urmând o metodă riguroasă şi, pe cât se poate, unitară pentru întreg teritoriul unei
limbi, intrând în cele mai mici amănunte şi prezentând cât mai mult
material, mai ales texte”8.

În 1965 reia această idee, scriind:
„Apariţia atlaselor lingvistice cred că nu-i dispensează pe
dialectologi de a da cât mai multe descrieri monografice ale diferitelor graiuri, prezentând sistemele graiurilor studiate cât
mai complet şi aplicând metodele lingvisticii actuale”9.
Realizarea acestei idei s-a îndeplinit prin iniţierea, în anii din
urmă, de către colectivul de dialectologi din Cluj a monografiilor
dialectale: a Văii Crişului Negru, a Văii Sebeşului şi a Porţilor de
Fier; iar în colaborare cu colectivul de dialectologi din Bucureşti, a
monografiilor dialectale: a Văii Jiului şi, în colaborare cu dialectologii ieşeni şi bucureşteni, a Văii Bistriţei, în curs de elaborare.
O altă latură importantă şi originală a cercetărilor dialectale
ale lui Emil Petrovici a constituit-o studiul graiurilor slave de pe
teritoriul României şi a interferenţei lor cu limba română. El a întreprins primele studii de acest fel cu prilejul anchetelor pentru Atlasul
lingvistic român, când a anchetat şi câteva comune în care există şi
populaţie slavă de pe teritoriul românesc. Dar primul studiu amplu
de dialectologie slavo-română a fost asupra graiului caraşovenilor
7 Vezi Emil Petrovici, Sarcinile actuale ale dialectologilor din R.P.R., în FD, I,
1958, p. 207–210.
8 Vezi Prefaţa la Texte dialectale, 1943, p. VII.
9 Vezi Probleme de dialectologie românească, în CL, X, 1965, nr. 1, p. 5.

MUZEIŞTII

717

din Banat10, un grai sârbo-croat izolat în masa românească de prin
secolul al XV-lea, puternic influenţat de limba română, dar care păstrează numeroase elemente arhaice dispărute de mult din graiurile
înrudite. Studiul prezintă interes şi pentru concluziile istorice asupra regiunii de origine a caraşovenilor şi a epocii imigrării lor în
Banat. El a constituit un impuls pentru slaviştii români I. Pătruţ,
E. Vrabie, N. Pavliuc, Gh. Bolocan şi alţii, care au alcătuit monografii similare pentru alte graiuri slave din România11.
În ultimul deceniu al activităţii sale, Emil Petrovici a subliniat importanţa intensificării cercetărilor de dialectologie slavă de
pe teritoriul românesc. În acest scop s-a organizat la Bucureşti o
consfătuire de dialectologie slavo-română, între 27 şi 29 iunie
196112. Problematica acestei consfătuiri a fost legată de preocupările Comitetului internaţional al slaviştilor, care are în curs de elaborare Atlasul lingvistic slav, pentru care Emil Petrovici a propus să
se ancheteze şi câteva comune în care există şi populaţie slavă de
pe teritoriul României, pentru a se stabili interferenţa graiurilor
acestor populaţii cu limba română.
În cadrul Comisiei internaţionale pentru Atlasul lingvistic
slav, s-a alcătuit o subcomisie compusă din reprezentanţi ai ţărilor
neslave din sud-estul şi centrul Europei: România, Ungaria,
Austria şi R.D. Germană, sub preşedinţia lui Emil Petrovici13.
Ca o completare a ilustrării pasiunii de dialectolog a lui Emil
Petrovici menţionăm faptul că, în anii din urmă, el a iniţiat şi realizat cercetări pe teren asupra dialectelor româneşti suddunărene:
istroromân, meglenoromân şi aromân, în colaborare cu unul dintre
discipolii lui în domeniul foneticii şi dialectologiei, Petru Neiescu.
Bogatul material dialectal adunat de Emil Petrovici, singur
sau în colaborare, i-a oferit prilejul unor consideraţii teoretice, pe
care le-a expus în mai multe studii. Printre acestea relevăm pe cel
10 Vezi Emil Petrovici, Graiul caraşovenilor. Studiu de dialectologie slavă meridională, Biblioteca „Dacoromania”, Bucureşti, 1935.
11 Pentru bibliografia completă a acestor monografii, vezi „Romanoslavica”, IV, p. 24–25.
12 Vezi cronica: Conferinţa de dialectologie slavo-română, în SCL, XII, 1961, nr.
4, p. 579–582.
13 Vezi „Romanoslavica”, VII, p. 5–8.
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despre Unitatea dialectală a limbii române14, în care, pe lângă consideraţii istorice referitoare la formarea limbii române, asupra cărora
vom reveni, aduce unele precizări metodologice utile cu privire la
studiul dialectelor.
Referindu-se la discuţiile care au avut loc la noi, cu câţiva ani
în urmă, asupra noţiunilor de limbă şi dialect, el arată că „noţiunile
de grai, subdialect, dialect şi limbă sunt încă relative”15, neexistând criterii pentru delimitarea lor precisă. Iar în ceea ce priveşte afirmaţiile
făcute cu prilejul acestor discuţii de Al. Graur16 şi I. Coteanu17 că
dialectele aromân, meglenoromân şi istroromân trebuie considerate
ca limbi romanice independente, Emil Petrovici arată că „gradul de
asemănare dintre idiomuri înrudite diferă de la o familie de limbi la alta”.
Astfel, dialectele slave, remarcă el, sunt foarte apropiate, pe când
dialectele romanice şi germanice sunt mult mai diferite între ele,
vorbitorii lor trebuind să recurgă la limba comună pentru a se putea
înţelege.
„Aşadar, precizează Emil Petrovici, la stabilirea dacă două idiomuri înrudite trebuie considerate limbi sau dialecte nu se poate aplica
aceeaşi măsură, indiferent de familia, de grupul de limbi din care fac
parte”18.
„Dacă socotim, adaugă el, că deosebirile dintre cele patru dialecte
româneşti sunt atât de mari încât ele trebuie considerate limbi deosebite, atunci, pentru a fi consecvenţi, va trebui să admitem existenţa, de
exemplu, în Italia, a vreo zece limbi romanice. Unele dintre dialectele
italiene posedă chiar o literatură destul de bogată, pe când, dintre dialectele româneşti suddunărene, numai aromâna posedă câteva timide
încercări literare. Socot, prin urmare, că e de preferat să rămânem pe
lângă tradiţionala împărţire a idiomurilor romanice şi să nu adăugăm
Vezi SCL, 1964, nr. 4, p. 431–443.
Ibid, p. 442.
16 Vezi Al. Graur, Studii de lingvistică generală, Bucureşti, Editura Academiei,
1955, p. 126–127; vezi şi varianta nouă a acestei lucrări, Bucureşti, Editura Academiei, 1960, p. 308.
17 Vezi I. Coteanu, Cum dispare o limbă (istroromâna), Bucureşti, Editura
Ştiinţifică, 1957; vezi şi idem, Şi totuşi istroromâna este o limbă, în SCL, XI, 1958, nr.
3, p. 391–393; idem, Criteriile de stabilire a dialectelor limbii române, în LR, VIII, 1959,
nr. 1, p. 7–15.
18 Vezi Emil Petrovici, Unitatea dialectală a limbii române, în SCL, XV, 1964,
nr. 4, p. 443.
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celor nouă limbi neolatine încă trei: aromâna, meglenoromâna şi istroromâna”19.

Reluând, într-un alt studiu, această idee, Emil Petrovici scrie:
„Cred că marea majoritate a lingviştilor români şi a celor străini
care se ocupă de limba română nu socoate că e cazul să rupem convenţia şi să acordăm dialectelor suddunărene ale limbii române alt
statut”20.

O altă concluzie cu caracter teoretic şi istoric a lui Emil
Petrovici legată de studiul aprofundat al dialectelor şi graiurilor
româneşti este în legătură cu persistenţa insulelor lingvistice. După
ancheta întreprinsă împreună cu Petre Neiescu la istroromâni, meglenoromâni şi aromânii din Iugoslavia, el combate părerea lui
I. Coteanu21 că dialectul istroromân ar fi în dezagregare, pe cale de
a-şi pierde caracterul de dialect românesc, arătând că, dimpotrivă,
acest dialect oferă exemplul unei insule lingvistice persistente, cu
toată izolarea lui şi cu toată influenţa puternică a mediului aloglot în
care se află. Insulele lingvistice nu pier decât prin dispersarea celor
ce vorbesc limba sau dialectul respectiv. „Istroromâna, arată Emil
Petrovici şi Petre Neiescu, şi-a modificat în mare măsură, sub influenţa sârbo-croată, diferitele subsisteme ale structurii sale gramaticale. Prin aceasta însă nu şi-a pierdut caracterul sistematic, ea n-a
devenit un idiom lipsit de sistem. Cu toate că inventarul elementelor gramaticale împrumutate e foarte bogat, în lanţul vorbirii, frecvenţa acestor împrumuturi e redusă în comparaţie cu aceea a elementelor mai vechi, moştenite din româna comună. Aşadar, istroromâna a rămas deocamdată un dialect romanic”22.
Ca încheiere a aprecierii contribuţiei substanţiale a lui Emil
Petrovici în domeniul dialectologiei româneşti, remarcăm faptul că,
în orientarea lui teoretică, a intervenit, în ultimii ani ai vieţii, o
schimbare determinată de noile metode lingvistice. Faţă de interpretarea clasică, descriptivă, istorică şi geografică, a fenomenelor
dialectale, el a manifestat receptivitate faţă de metoda structuralistă.
Vezi Unitatea dialectală a limbii române, p. 443.
Vezi Probleme de dialectologie românească, în CL, X, 1965, nr. 1, p. 9.
21 Vezi I. Coteanu, Cum dispare o limbă (istroromâna), Bucureşti, Editura
Ştiinţifică, 1957.
22 Vezi Emil Petrovici şi Petre Neiescu, Inconsistenţa enclavelor lingvistice?,
în SCL, XVIII, 1967, nr. 3, p. 295–296.
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Istoria limbii, scrie Emil Petrovici, reclamă istoria stadiilor
structurale prin care a trecut. Aceasta impune dialectologilor descrieri sincronice ale graiurilor, făcute cu metodele structurale ale lingvisticii actuale. Descrierea unui grai nu se mai poate limita la observarea şi redarea formelor lui fonetice, ci trebuie însoţită de stabilirea invariantelor acestuia, adică a sistemului semnelor fonetice
care servesc comunicării. Dialectologia structurală este nu numai
posibilă, ci neapărat necesară „dacă vrem să întocmim o istorie a
structurilor pe care le-a prezentat limba română în cursul secolelor,
structuri care trebuie reconstituite cu ajutorul graiurilor actuale”23.
El însuşi, împreună cu elevul său Ionel Stan, a întreprins descrierea sistemului fonologic dialectal al graiului tecucean24, care e
urmată astăzi de numeroase alte încercări similare, făcute în special de către tinerii dialectologi români, fapt care atestă o orientare
inovatoare în dialectologia noastră.
*
Strâns legate de studiile de dialectologie se situează cele tot
atât de numeroase, ale lui Emil Petrovici, de fonetică şi fonologie.
El s-a afirmat, în acest domeniu, ca şi în dialectologie, ca un cercetător modern, care şi-a însuşit, pe lângă metodele de cercetare
istorică şi descriptivă ale foneticii tradiţionale, pe cele ale foneticii
experimentale şi ale fonologiei structuraliste. Această evoluţie este
deplin explicabilă pentru un spirit atât de dinamic şi deschis metodelor noi, prin care lingvistica contemporană adânceşte complexitatea fenomenelor lingvistice.
Primul lui studiu mai important de fonetică este teza sa de
doctorat: De la nasalité en roumain apărută în 1930, care este atât un
studiu de fonetică experimentală asupra consoanelor nazale şi a
vocalelor nazalizate româneşti, cât şi de fonetică istorică, ajungând
la concluzia că româna n-a cunoscut o nazalizare diferită de cea de
astăzi şi că rotacismul nu este un efect al nazalizării, ci rezultatul
Vezi Emil Petrovici, Probleme de dialectologie românească, în CL, X, 1965,
nr. 1, p. 4.
24 Vezi Emil Petrovici şi Ionel Stan, Schiţă a sistemului fonologic al graiului
tecucean, în CL, III, 1958, p. 119–134; vezi şi Emil Petrovici, Concepţia algebrică a
sistemului fonologic la glosematişti, în StUBB, series IV, 1959, fasciculus 2, p. 7–11.
23

MUZEIŞTII

721

unuia dintre multiplele accidente la care sunt expuse consoanele
intervocalice25.
Activitatea lui Emil Petrovici în domeniul foneticii şi al fonologiei s-a intensificat mai ales în ultimele două decenii, ea cuprinzând probleme teoretice, istorice şi de analiză a foneticii şi fonologiei limbii române contemporane. El a participat activ la discuţiile
teoretice care au avut loc la noi pentru definirea noţiunii de fenomen, pentru precizarea distincţiei dintre fonetică şi fonologie, arătând strânsa legătură a acestora şi subliniind caracterul foneticii şi
fonologiei ca ramuri ale lingvisticii, iar nu ca discipline auxiliare26.
Emil Petrovici a stabilit condiţiile esenţiale ale unei analize
fonologice, care, remarcă el, este un proces complex, ea „trebuie să
fie făcută cu ajutorul referinţelor continue la datele fizico-acustice
distribuţionale şi morfologice”27. Îndeosebi a insistat asupra importanţei legăturii dintre sistemul fonologic şi cel gramatical, arătând că, pentru a ajunge la rezultate valabile, analiza fonologică
trebuie să fie însoţită de referiri continue nu numai la datele fonetice şi distribuţionale, ci şi la datele morfologice, ceea ce va permite stabilirea unui sistem fonologic pe deplin integrat în sistemul
gramatical al limbii studiate, mai ales când aceasta are o morfologie bogată, cum este a românei.
Cele mai numeroase studii de fonetică şi de fonologie ale lui
Emil Petrovici analizează mai ales aspectul fonetic al împrumuturilor slave din limba română. În studiul Le roumain a-t-il hérité du
roman commun la corelation palatale des consonnes?28, el susţine că realizarea corelaţiilor palatale şi labiale ale consoanelor româneşti se
datoreşte introducerii în româna primitivă comună a deprinderii
pronunţării slave. În Patrimoine hérité et affinités acquises dans l’evolution phonétique du roumain29, atribuie tot influenţei slave diftongarea
25 Vezi recenzia lui Mario Roques, în „Romania”, 1933, p. 151; vezi şi
Gh. Ivănescu, în BIFR, 1935, p. 250–257; ibid, 1936, p. 137–146.
26 Vezi Emil Petrovici, Unele probleme de fonetică, în LR, II, 1953, nr. 3, p. 17–
25; id. Fonetica limbii române, ibid., V, 1956, nr. 2, p. 26–37.
27 Vezi Analiza fonologică şi morfologică, în CL, VIII, 1963, nr. 1, p. 37–43.
28 Vezi „Revue de la linguistique”, I, 1958, nr. 1, p. 5–11.
29 Vezi Recueil d’études romanes. Publié à l’occasion du Congrès international de linguistique romane à Lisbonne du 31 mars au 4 avril 1959, Bucarest, 1959,
p. 211–220.

MUZEUL LIMBII ROMÂNE ŞI MUZEIŞTII

722

lui e şi o accentuaţi în ea şi oa înaintea unei silabe conţinând un e sau
un ă. Emil Petrovici a studiat, în ultimii ani, reflexele, în română, ale
grupelor consonantice slave št şi žd30, transformarea în ă a lui o final
slav31, monoftongarea diftongului ea la a după labiale, evoluţia prefixului pre-, iar în Corelaţia de timbru a consoanelor dure şi moi în limba
română32, Corelaţia de timbru a consoanelor rotunjite şi nerotunjite în
limba română33, Sistemul fonematic al limbii române34 şi în Trăsăturile
distinctive ale fonemelor româneşti35 stabileşte existenţa a două corelaţii
de timbru ale consoanelor: „dură” şi „moale” şi a patru categorii de
foneme consonantice: „consoane neutre”, „consoane palatalizate”, „consoane labio-velarizate” şi „consoane labio-palatalizate”. Aceste patru categorii consonantice domină, susţine Emil Petrovici, în faza actuală
a limbii române, structura ei fonetică, vocalismul limbii noastre
fiind subordonat acestor patru categorii de consoane.
Sistemul fonematic al limbii noastre, cu cele două corelaţii de
timbru ale consoanelor, care au dat naştere celor patru categorii de
foneme consonantice, se deosebeşte de sistemul fonematic al celorlalte limbi romanice, apropiindu-se, după Emil Petrovici, de al
limbilor slave vecine, îndeosebi de al Bulgariei de est.
Existenţa celor patru categorii de foneme consonantice, fiecare categorie producând alt timbru vocalic, dă limbii române o
sonoritate bogată în nuanţe consonantice, suplinind astfel relativa
simplitate a vocalismului ei.
„Într-adevăr, scrie Emil Petrovici, nu cunosc altă limbă europeană care să posede cele două corelaţii de timbru ale consoanelor.
Doar unele limbi slave (bulgara de est, ucraineana, rusa, bielorusa, polona) şi o limbă celtică (irlandeza) prezintă corelaţia palatală a consoanelor”36.

Emil Petrovici a arătat că fonetica şi fonologia unei limbi se
pot schimba, fără să se modifice şi structura ei morfologică. StrucVezi „Limbă şi literatură”, II, 1957, p. 285–292.
Vezi CL, VI, 1961, nr. 1, p. 25–29.
32 Vezi SCL, I, 1950, p. 172–220.
33 Vezi SCL, III, 1952, p. 127–185.
34 Vezi SCL, VII, 1956, nr. 1, p. 7–16.
35 Vezi CL, 1962, nr. 2, p. 209–215.
36 Vezi LR, V, 1956, nr. 2, p. 37.
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tura fonematică a limbii române ar fi, după el, de tip slav, dar
structura ei morfologică a rămas cea latină37. El găseşte un punct
de sprijin pentru această teză şi în afirmaţia lui Roman Jakobson,
după care româna oferă un exemplu de limbă aparţinând unei arii
fonologice care cuprinde limbi vecine neînrudite38.
Unele tendinţe fonetice ale limbii române contemporane au
fost analizate mai amănunţit de Emil Petrovici în câteva studii
speciale, în care a semnalat o serie de neutralizări în sandhi ale
unor opoziţii fonologice întâlnite chiar în pronunţarea unor intelectuali. El arată cum, în limba literară, particularităţile regionale
sunt evitate, mai ales de către tineret, cele mai rezistente fiind cele
moldoveneşti39. Indiferent de particularităţile fonetice, afirmă Emil
Petrovici, pronunţarea actuală a limbii române are fenomene de
sandhi nestudiate încă. Fonetica sintactică modifică toate sunetele
finale ale cuvintelor şi, în oarecare măsură, şi pe cele iniţiale,
vocalele în particular, determinând prin aceasta apariţia unui mare
număr de variante de cuvinte condiţionate prin context40.
În anii din urmă, Emil Petrovici începuse studiul unor probleme de fonologie şi fonetică dintre cele mai dificile. În Scrierea lui
u şi i finali în secolele XIII–XV41, el susţine că notarea lui u şi i finali,
în scrierea noastră veche, deşi aceştia amuţiseră, se explică prin
acţiunea de rotunjire (bemolare) şi palatalizare (diezare) pe care au
lăsat-o aceste vocale amuţite asupra consoanelor precedente, pe
care cărturarii români au simţit nevoia să o noteze pentru marea ei
importanţă fonologică, grafia chirilică neoferindu-le alt mijloc de
37 Vezi Emil Petrovici, Influenţa slavă asupra fonemelor limbii române,
Bucureşti, 1956; vezi idem, Interpenetraţia unei fonologii slave şi a unei morfologii
latine, în CL, IV, 1959, nr. 1, p. 31–41; idem, Fenomene de sincronism în fonetica
istorică a limbii române, rezultat al interferenţei lingvistice slavo-române, în CL, II,
1956, p. 97-127; idem, Echivalenţa morfologică a fonemelor româneşti, în CL, I, 1956,
p. 11–27.
38 Vezi idem, Trăsăturile distinctive ale fonemelor româneşti, în CL, 1962, nr. 2,
p. 209–215.
39 Vezi idem, Unele tendinţe fonetice ale limbii române actuale, în CL, 1961, nr.
2, p. 329–337; idem, Neutralizarea în limba română a opoziţiilor consonantice în sandhi
şi problema lui pseudo-i final, în CL, 1967, nr. 2, p. 207–209.
40 Vezi idem, Unele tendinţe fonetice ale limbii române actuale, în CL, 1961, nr.
2, p. 329–337.
41 Vezi „Romanoslavica”, XI, 1966, nr. 2, 185–192.
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redare. În studiile Schiţă a sistemului fonologic al dacoromânei comune42 şi Schiţă a conjugării în dacoromâna comună43, scrise în colaborare
cu Grigore Rusu, a căutat să reconstituie sistemul fonologic dacoromân de dinaintea apariţiei primelor noastre texte şi să stabilească folosirea opoziţiilor fonologice în morfologia verbului dacoromân din acea epocă, iar în Trăsături balcanice comune în sistemele
fonetice al românei şi albanezei: vocale de tipul ă44 sugerează originea
în substratul tracic, pentru ambele limbi, a acestui tip de vocale.
Pe lângă numeroasele sale studii de fonetică şi fonologică,
Emil Petrovici a fost un pasionat organizator al cercetărilor în
aceste domenii. El a reorganizat Laboratorul de fonetică experimentală al Institutului de Lingvistică şi Istorie Literară din Cluj al
Academiei, înzestrându-l cu aparatură modernă şi a creat, la Cluj,
o adevărată şcoală de fonetică şi fonologie românească, elevii lui
dovedind o mare pasiune de cercetare.
*
Al treilea domeniu al lingvisticii în care Emil Petrovici a adus
contribuţii substanţiale a fost cel al istoriei limbii române. El a
urmat, în general, şi aici, tezele şcolii clujene, cărora le-a adus argumente originale datorită cunoştinţelor lui întinse de slavistică45.
În lumina trăsăturilor comune ale celor patru dialecte ale
limbii române, Emil Petrovici trage concluzia că teritoriul de formare a limbii române au fost Dacia şi Moesia Inferioară46. El n-a
cuprins şi Moesia Superioară, adică Bulgaria de nord-vest şi
Serbia, deoarece vechile elemente slave din cele patru dialecte ale
limbii române prezintă trăsături fonetice bulgare de est. Pe de altă
parte, toponimia Serbiei, cu excepţia unei zone înguste de-a lungul
Vezi SCL, XV, 1964, p. 347–356.
Vezi CL, IX, 1964, nr. 2, p. 215–226.
44 Vezi CL, X, 1965, nr. 1, p. 62–72.
45 Asupra activităţii de slavist a lui Emil Petrovici până în 1958, vezi:
G. Mihăilă, Slavistica românească după 1944 şi sarcinile ei actuale, şi I. Pătruţ,
Academicianul Emil Petrovici. Cu prilejul împlinirii a 60 de ani, ambele în
„Romanoslavica”, IV, 1960, p. 5–31 şi 35–39.
46 Vezi Emil Petrovici, Unitatea dialectală a limbii române, în SCL, 1964, nr. 4,
p. 436.
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graniţiei estice, arată că între slavii aşezaţi aici în secolele VI şi VII
ale erei noastre şi populaţia românească, contactul a fost minim,
ceea ce presupune o populaţie românească rară în această parte a
Peninsulei Balcanice47. În schimb, pe teritoriul daco-moesic, toponimia românească majoră este numeroasă. Aici se găseşte fluviul
Dunărea, al cărui nume provine de la populaţia daco-moesică.
Acest nume se deosebeşte de cel celtic, adoptat de romani în forma
Danubius, cât şi cel slav Dunav, prin finalul -re, sufix daco-moesic
însemnând „râu”, după explicaţia lingvistului bulgar Vladimir
Georgiev. Aici se păstrează, de asemenea, hidronimele antice: Olt,
Motru, Timiş, Ampoi, Criş, Mureş, Someş, Argeş, Prut, care continuă
forme atestate în epoca daco-romană.
În problema continuităţii românilor în Dacia, Emil Petrovici
a adus contribuţii importante. Principalele lui studii în acest domeniu sunt: Noi opinii străine despre continuitatea românilor în Dacia48,
Românii veniţi recent în Transilvania?49, Simbioza româno-slavă în
Transilvania50, Continuitatea daco-romană şi slavii51, Dovezile filologice
ale continuităţii52, Geografia lingvistică şi geografia muzicală53, La
population de la Transylvanie au XI-e siècle54, Vestiges des parlers slaves
remplacés par le roumain55, Daco-slava56, Note slavo-române, I–III57,
Transilvania, vatră lingvistică a românismului norddunărean58.
47 Vezi idem, Problema limitei sud-vestice a teritoriului de formare a limbii
româneşti, în LR, IX, 1960, nr. 1, p. 79–83; vezi şi idem, Din istoria poporului român
oglindită în toponimie, Bucureşti, 1964; idem, Elemente sud-slave orientale ale
istroromânei şi problemele teritoriului de formare a limbii române, în CL, XII, 1967, nr.
1, p. 11–19.
48 Vezi „Transilvania”, 72, 1941, p. 72–75.
49 Vezi „Transilvania”, 72, p. 467–470.
50 Vezi „Transilvania”, 73, 1942, nr. 2–3, p. 149–156.
51 Vezi „Transilvania”, 73, nr. 11, p. 864–878.
52 Vezi „Transilvania”, 74, 1943, nr. 1, p. 7–13.
53 Vezi „Transilvania”, 73, nr. 7–8, p. 636–638.
54 Vezi „La Transylvanie”, X, 1944, nr. 1–2, p. 71–99.
55 Vezi revista „Balcanica”, VII, 1944, fasc. 2, p. 474–487, şi VIII, 1945,
p. 228–235.
56 Vezi DR, X, 1943, partea a II-a, p. 233–277.
57 Vezi DR, X, 1941, partea I, p. 26–38; X, 1943, partea a II-a, p. 335–352; XI,
1948, p. 184–193.
58 Vezi „Transilvania”, 72, 1941, nr. 2, p. 102–106.
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Argumentele cele mai puternice în favoarea continuităţii
sunt deduse de Emil Petrovici din toponimicele slave de pe teritoriul ţării noastre şi din elementele slave din limba română.
Toponimia slavă de pe teritoriul României este explicată de
el prin faptul că, la venirea slavilor, populaţia română şi romanizată era retrasă în regiunile deluroase subcarpatice. Cetăţile şi localităţile romane fiind distruse de năvălitori, numele lor nu s-a mai
păstrat, iar noile aşezări refăcute de slavi au primit nume slave ca:
Bălgrad (Alba Iulia), Moigrad, Grădişte, Zlatna, Braşov şi altele.
Populaţia romană şi romanizată, silită de năvăliri să se retragă de la şes şi din văile roditoare în regiunile de dealuri păduroase
şi subcarpatice, era firesc să uite numele vechilor aşezări pe care le
părăsise şi care au fost distruse de năvălitori.
Numeroase râuri şi văi au primit şi ele nume slave ca: Bistra
şi Bistriţa „apă repede”, Târnava şi Târnăviţa „râu, vale cu spini”,
Crasna „apă frumoasă”, Cerna „apă neagră”, Clopotiva „apă sunătoare”, Dâmboviţa „râu, vale cu stejari”, Prahova „râu (cu drum)
prăfos” şi altele. Dar, spre exemplu, Bistriţa îşi păstrează, pentru
partea de la munte, vechiul nume românesc de Repedea, forma
slavă fiind traducerea acestuia, după cum traducere a numelui
românesc Frumoasa este numele râului Sebeş, de origine maghiară,
pe care acest râu îl are numai pentru partea lui de la şes.
Când românii au coborât din regiunile deluroase subcarpatice, ei au primit ca atare numele de râuri, de localităţi, precum
şi numeroase nume de persoană de la slavi. La venirea ungurilor
în Transilvania, aceştia au găsit aici pe „blachi et sclavi” (pe români
şi pe slavi), preluând şi ei numele slave sau traducându-le în limba
lor ca, de exemplu, Gyulafehérvár pentru Bălgrad (Alba Iulia) sau
Sebeş pentru „Frumoasa”. Popor de stepă, ungurii nu s-au aşezat
în regiunile deluroase şi de munte. Numai toponimia de şes este,
în Transilvania, de origine feudală maghiară59.
În ceea ce priveşte pe slavii cu care au convieţuit românii, ei
sunt numiţi de Emil Petrovici daco-slavi, iar simbioza romanoslavă a început, după el, în secolul al VI-lea.
59 Vezi Emil Petrovici, Toponimia ungurească în Transilvania medievală, în
„Transilvania”, 74, 1943, nr. 2, p. 113–130.
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Limba vorbită de daco-slavi, apreciată după aspectul fonetic
al împrumuturilor vechi slave din limba română, a fost cea pe care
au vorbit-o strămoşii slavi ai bulgarilor. De aceea, toponimia şi antroponimia noastră de origine slavă, ca şi fonetismul cuvintelor
vechi slave din limba română au, în general, caracter bulgar. Dacoslavii au fost repede asimilaţi în masa românească, datorită numărului mare al românilor din nordul Dunării şi faptului că limba
slavă n-a avut aici prestigiul pe care l-a câştigat, prin numărul
mare al vorbitorilor ei, în sudul Dunării, prin organizarea statelor
sud-slave şi prin biserică. Procesul de asimilare de către români a
slavilor din nordul Dunării era încheiat în secolul al XII-lea, la
venirea saşilor, ceea ce rezultă din faptul că, în graiul acestora, nu
se găsesc împrumuturi directe din slavă.
Dacă românii ar fi venit numai prin secolul al XIII-lea din
Peninsula Balcanică, cum afirmase Rösler, ei ar fi luat toponimicele
de la unguri, nu de la slavi. Dar şcheii (slavii) dispăruseră în secolul al XIII-lea, fiindcă documentele cancelariei ungureşti nu mai
amintesc de ei.
De la slavi au luat românii numeroşi termeni agricoli: plug,
brazdă, ogor, greş, pleavă, stog, claie, răzor, coasă, lopată etc.
În vestul Transilvaniei s-au păstrat până astăzi numele antice
ale râurilor: Timiş, Criş, Ampoi, Someş, Mureş, cu fonetism românesc,
ceea ce constituie dovada „că în preajma acestor râuri au vieţuit
neîntrerupt, din antichitate până astăzi, strămoşi ai românilor”60.
Tot în părţile Transilvaniei de vest şi de nord, adaugă Emil
Petrovici, s-au păstrat, aşa cum arată hărţile Atlasului lingvistic
român, numeroşi termeni vechi de origine latină ca: nea pentru
„zăpadă”, cute pentru „gresie”, curechi pentru „varză”, Sân Nicoară
pentru „Sfântul Nicolae”, Sân Medru pentru „Sfântul Dumitru” şi
altele, care nu se găsesc în sudul teritoriului daco-român.
Interpretând hărţile Atlasului, Emil Petrovici constată că
Transilvania nu are o arie lingvistică proprie, deoarece partea sudvestică formează arie cu Banatul, cea nord-vestică cu Crişana, cea
sud-estică cu Muntenia şi cea nord-estică cu Moldova61. Acest fapt
60 Vezi Emil Petrovici, Dovezile filologice ale continuităţii, în „Transilvania”,
73, 1942, p. 7–13.
61 Vezi Emil Petrovici, Dovezile filologice ale continuităţii, p. 7–13; vezi şi
Românii veniţi recent în Transilvania?, „Transilvania”, 72, 1941.
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era folosit de adversarii continuităţii ca dovadă a venirii recente
aici a românilor şi în grupuri izolate, vorbind graiuri diferite. Emil
Petrovici arată că, dimpotrivă, grai unitar, pe o mare întindere, au
numai regiunile recent colonizate. Geografia lingvistică, remarcă
el, a demonstrat că dacă un teritoriu este fărâmiţat în regiuni dialectale mărunte, aceasta dovedeşte că acel teritoriu e de mult ocupat de poporul respectiv, astfel încât limba lui, la început unitară, a
avut destul timp să se diferenţieze de graiurile regionale62.
Transilvania, adăpostită din toate părţile de munţi, dealuri şi
păduri, a fost, pentru Emil Petrovici, ca şi pentru Sextil Puşcariu şi
ceilalţi reprezentanţi ai şcolii lingvistice şi istorice clujene, una
dintre vetrele principale de continuitate neîntreruptă a limbii şi
poporului român din epoca dacoromană şi până astăzi63.
*
Un alt domeniu, strâns legat de cel al istoriei limbii, în care
Emil Petrovici a adus contribuţii dintre cele mai originale, a fost cel
al toponimiei.
Toponimicele au fost considerate de către toţi lingviştii români ca una dintre cele mai preţioase surse de informaţii privind
trecutul nostru, mai ales din perioada din care ne lipsesc documentele scrise.
„Studiul toponimiei, scrie Emil Petrovici, trebuie să stea la baza
istoriei aşezărilor omeneşti de pe întinsul unui teritoriu oarecare. Îndeosebi pentru acele teritorii pe care s-au perindat şi s-au amestecat,
în cursul veacurilor, mai multe popoare vorbind limbi diferite, toponimia ne dă informaţii preţioase asupra modului şi asupra ordinei de
succesiune în care s-au aşezat acele popoare. Adeseori, toponimicele
sunt singurele resturi ale unei limbi vorbite odinioară pe un teritoriu
oarecare”64.
62 Vezi idem, Geografia lingvistică şi geografia muzicală, în „Transilvania”, 72,
1941, nr. 2, p. 102–106.
63 Vezi idem, Transilvania, vatră lingvistică a românismului norddunărean, în
„Transilvania”, 72, 1941, nr. 2, p. 102–106.
64 Vezi Adjectivele posesive slave în -j- ca toponimice pe teritoriul R.P.R.., în
SCL, IV, 1953, p. 85.

MUZEIŞTII

729

Într-o expunere făcută în ultimii ani ai vieţii, deci din perspectiva unei îndelungate experienţe, el a relevat complexitatea
elementelor care intervin în explicarea toponimicelor.
„Toponomastica, scrie el, are ca obiect studiul numelor de locuri,
felul cum ele iau naştere, mijloacele lingvistice folosite pentru crearea
lor, sensul lor primitiv, răspândirea lor pe arii mai mult sau mai puţin
întinse, legătura cu realităţile geografice, cu configuraţia terenului, cu
flora şi fauna unei regiuni; ea implică, de asemenea, studiul condiţiilor
istorice, economice, sociale şi politice în care aceste toponime au fost
create. Una din principalele probleme pe care toponomastul caută şi
trebuie să o rezolve este aceea a stabilirii care este poporul care a creat
un anumit nume de loc, cu alte cuvinte, ce limbă vorbeau creatorii unui
toponim oarecare. Toponomastul, în mod necesar, este un lingvist care
cunoaşte mai multe limbi şi, în primul rând, cele vorbite în prezent şi
cele ce au fost vorbite pe teritoriul a cărui toponimie o studiază”65.

Deşi geografia şi istoria sunt indispensabile explicării toponimicelor, istoricul sau geograful nu trebuie, arată Emil Petrovici, să
procedeze singuri la explicarea acestora, fiindcă toponimia poate fi
studiată numai cu metode lingvistice66.
O altă precizare metodologică a lui Emil Petrovici este în
legătură cu deosebirea care trebuie făcută între toponimia „autohtonă” şi cea „împrumutată”. Această precizare se referă îndeosebi la
toponimia slavă de pe teritoriul ţării noastre.
Comunităţile lingvistice, arată el, pot crea nume de locuri
prezentând caracter străin, fiindcă se servesc de elemente lexicale
împrumutate. Poporul nu face deosebire între elementele lingvistice autohtone şi cele împrumutate decât în cazul când acestea din
urmă sunt prea recente şi n-au intrat în uzul general.
Românii au creat numeroase toponimice servindu-se de elementele lexicale împrumutate din slavă. Aceste toponimice, arată
Emil Petrovici, au fost în mod greşit considerate ca fiind date de
slavi. De aceea, după el, toponimicele create de populaţia unei regiuni, plecând de la elemente vechi sau recente ale limbii proprii,
sunt „toponimice autohtone”. Numai acele toponimice sunt străine
65

Vezi Emil Petrovici, Toponymie autochtone et toponymie empruntée, 1966,

66

Vezi Istoria poporului român oglindită în toponimie, Bucureşti, 1964, p. 9.

p. 3.
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care au fost create şi sunt primite de la o populaţie stabilită într-o
anumită regiune care vorbeşte sau a vorbit altă limbă.
Un toponim ca Prislop este dat de români, care s-au servit de
acest cuvânt slav ca apelativ, el însemnând, la origine, „defileu”.
La fel sunt româneşti nume topice ca Dragomireşti, Grozăveşti,
Dobroteasa, Vlădeasa, care sunt derivate cu sufixe româneşti din
cuvinte sau nume proprii împrumutate de la slavi.
Sunt de asemenea româneşti numeroasele toponimice formate din apelativul de origine slavă, deal: Dealul Mare, Dealul Înalt,
Dealul Crucii, Dealul Frumos etc.67. Numai acele toponimice sunt
sigur date de slavi, care au sufixe inexistente în româneşte ca:
Bucov, Bratova, Colentina ş.a.
Emil Petrovici consideră că toponimia slavă de pe teritoriul
ţării noastre este românească, adică dată de români din apelativele
româneşti de origine slavă, în proporţie de 80%68.
Dintre numeroasele studii ale lui Emil Petrovici privind
toponimia slavă din cuprinsul României relevăm: Adjective posesive
slave în -j- ca toponimice pe teritoriul R.P.R.69, Toponimice slave de est
pe teritoriul R.P.R., I–II70, Toponimice româneşti de origine slavă meridională71, Rolul împrumuturilor în crearea toponimicelor72, Repartiţia
geografică a toponimicelor slave de pe teritoriul României73, Un toponimic de origine sud-slavă orientală în Banat: Liubovajdia74, Toponimice
sud-slave occidentale în Oltenia75.
O altă deosebită importanţă a acordat Emil Petrovici toponimiei care desemnează trecătorile peste munţi şi dealuri76. El arată că
aceste toponimice, chiar când apelativele din care sunt formate au
67 Vezi Emil Petrovici, Toponimice de origine slavo-bulgară pe teritoriul R.P.R.,
în CL, II, 1957, p. 23–46.
68 Vezi idem, Istoria poporului român oglindită în toponimie, Bucureşti, 1964,
p. 39.
69 Vezi SCL, IV, 1953, p. 63-68.
70 Vezi „Romanoslavica”, IV, 1960, p. 41–63; şi VI, 1962, p. 5–17.
71 Vezi „Romanoslavica”, I, 1958, p. 9–26.
72 Vezi „Romanoslavica”, VII, 1962, nr. 1, p. 25–37.
73 Vezi „Romanoslavica”, IX, 1963, p. 5–11.
74 Vezi „Romanoslavica”, X, 1964, p. 185–189.
75 Vezi „Romanoslavica”, XII, 1965, p. 11–19.
76 Vezi Nume româneşti de trecători peste culmi, în CL, XI, 1966, nr. 1, p. 5–15.
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origine străine, au fost date de români, deoarece, ca şi astăzi, regiunile deluroase ale ţării noastre au fost locuite totdeauna de români77.
Nume ca Cheia, Crăpătura, Cumpăna, Curmătura, Fereastra, Pas,
Poarta, Predeal, Prislop, Scara, Scărişoara, Strunga, Tarniţa, Trecătoare
sunt cele mai frecvente în regiunile de dealuri şi de munte. „Despre
niciunul din numele înşirate, scrie Emil Petrovici, nu se poate susţine că n-ar fi fost creat de o populaţie care vorbea româneşte, cu
excepţia Predealului”78. Dar şi forma Predeal, cu sensul de „şa între
doi munţi”, poate fi presupusă, încheie el, a fi românească, fiindcă
„la crearea toponimicelor, o populaţie se poate servi de toate
elementele lexicale de care dispune, indiferent de originea lor”79.
*
Pe lângă principalele direcţii de cercetare menţionate, Emil
Petrovici a abordat probleme şi din alte domenii ale lingvisticii.
Astfel, el a luat parte la discuţia, foarte intensă, dintre 1949 şi
1952, asupra ortografiei limbii române, propunând un proiect de
îmbunătăţire a regulilor ortografice, dintre care unele reguli au
fost adoptate în Micul dicţionar ortografic din 195380. A redactat capitolul de fonetică din Gramatica Academiei, ediţia întâi, apărută în
1954. A luat, de asemenea, parte la elaborarea Dicţionarului ortoepic
şi a Îndreptarului de punctuaţie apărute în 1956. Studiul său despre
„fondul principal de cuvinte”81 este remarcabil prin concluziile judicioase formulate. El a demonstrat că lingviştii n-au reuşit, în discuţiile purtate la noi asupra acestei probleme, să stabilească criterii
precise pentru a deosebi, fără greş, cuvintele fondului principal
lexical de restul vocabularului.
„Aceste criterii nu pot fi valabile, scrie el, pentru toate limbile şi
pentru toate epocile. Ele va trebui să fie stabilite pentru fiecare limbă

Vezi Nume româneşti de trecători peste culmi, p. 7 şi urm.
Vezi Emil Petrovici, Nume româneşti de trecători peste culmi, p. 9.
79 Vezi Nume româneşti de trecători peste culmi, p. 15.
80 Vezi Proiect de ortografie, în „Cum vorbim”, III, 1951, nr. 7–8, p. 79–81 şi
nr. 9–10, p. 40–42.
81 Vezi LR, II, 1953, nr. 1, p. 21–30.
77
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aparte, ţinându-se seama de istoria limbii respective, de nivelul social
şi cultural al poporului care o vorbeşte”82.

La discuţiile asupra limbii literare, care au animat viaţa noastră lingvistică după 1952, Emil Petrovici a contribuit cu un studiu
valoros despre Limba lui Dimitrie Cantemir83. El a arătat că marele
învăţat şi domn al Moldovei, pe lângă faptul că a fost primul nostru
istoric, geograf şi etnograf modern, într-o anumită măsură şi primul
nostru lingvist şi dialectolog, a fost şi întâiul cărturar român care a
încercat să creeze, pentru limba noastră literară, un stil ştiinţific, o
terminologie ştiinţifică, filosofică şi politică.
„Dimitrie Cantemir, scrie Emil Petrovici, s-a străduit să ridice
limba noastră literară la nivelul celorlalte limbi literare existente
atunci în Europa, capabilă să exprime noţiunile cele mai abstracte filosofice şi ştiinţifice”84.

Ca lexicograf, Emil Petrovici a făcut parte din Comitetul de
redacţie al Dicţionarului limbii române literare contemporane, elaborat
de Institutul de Lingvistică din Bucureşti în colaborare cu cel din
Cluj şi apărut, în patru volume, între 1955 şi 1957. A fost redactor
responsabil al Dicţionarului rus–român apărut, în două volume, în
1959, al Dicţionarului român–maghiar, apărut tot în două volume, în
1964, şi conducătorul colectivului de lexicografie al Institutului de
Lingvistică şi Istorie Literară din Cluj al Academiei, care colaborează cu cel din Bucureşti la redactarea Dicţionarului Academiei,
continuare a lucrării începute de Sextil Puşcariu în 1906. El s-a afirmat, de asemenea, cu multă erudiţie şi discernământ critic prin stabilirea unui apreciabil număr de etimologii85.
Printre ultimele manifestări ştiinţifice de prestigiu ale lui Emil
Petrovici menţionăm sinteza teoretică şi istorică Interpénétration des
Vezi LR, II, 1953, nr. 1, p. 27.
Vezi LR, II, 1953, nr. 6, p. 5–16.
84 Vezi LR, II, 1953, nr, 6, p. 5.
85 Vezi Emil Petrovici, Note etimologice, în CL, VIII, 1963, nr. 2, p. 291–300 şi
X, 1965, nr. 2, p. 357–362; *Sl. Žętica „zer” în limba română, în limbile slave şi în limba
maghiară, în „Studia Universitatis Babeş-Bolyai”, Series philologia, 1960;
Etimologia toponimicului Vârciorova, ibid., 1961; Etimologia toponimicului Hordou,
în CL, IV, 1959, p. 133–157.
82
83
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systèmes linguistiques86, comunicare prezentată în şedinţa plenară la
al X-lea Congres Internaţional de lingvistică, ţinut la Bucureşti între
28 august şi 2 septembrie 1967, care demonstrează, o dată mai mult,
larga lui perspectivă în problemele de lingvistică generală.
*
Expunerea succintă a activităţii ştiinţifice a lui Emil Petrovici
a căutat să releve complexitatea personalităţii sale şi bogata contribuţie de idei pe care a adus-o la dezvoltarea lingvisticii româneşti.
Un studiu mai extins asupra cercetărilor sale, risipite prin revistele
româneşti şi străine de-a lungul celor 40 de ani de muncă creatoare, şi publicarea lor în volume va putea contura mai complet
activitatea lui ştiinţifică pe care rândurile de mai sus au putut-o
numai schiţa prin inventarierea problemelor de care s-a ocupat,
fără a le putea discuta în adâncime.
Ca şi Vasile Bogrea, cu care are multe asemănări în erudiţie
şi în afirmarea simultană în mai multe domenii ale lingvisticii,
Emil Petrovici n-a ajuns la sinteze care să fi pus în adevăratul ei
relief marea ştiinţă pe care o avea în domeniul structurii limbii
române şi al numeroaselor limbi străine pe care le cunoştea.
În 1945, Lucian Blaga îl recomanda ca membru corespondent
al Academiei Române, spunând:
„Între lingviştii români, Emil Petrovici este unul din cei mai pătrunzători, de o vastă bogăţie de idei şi cel mai bun slavist român”87.

Emil Petrovici a continuat şi dezvoltat în direcţii noi şi la nivelul lingvisticii contemporane principalele direcţii de cercetare ale
şcolii lingvistice clujene, iar în slavistica românească, disciplină atât
de complexă, a îmbogăţit problematica studiilor începute de
B. P. Hasdeu, A. de Cihac, I. Bogdan, Iosif Popovici, P. Cancel şi Ilie
Bărbulescu. El a dat un mare impuls acestor studii, nu numai prin
lucrările sale, ci şi prin crearea, în 1956 a „Asociaţiei slaviştilor români”, al cărui preşedinte a rămas până la sfârşitul vieţii. Meritele
lui ca slavist şi fonetician de renume internaţional au fost confirmate
Bucureşti, 1967.
Vezi AAR, seria III, partea administrativă şi dezbateri, 1944–1945,
Şedinţa din 19 mai 1945.
86
87
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prin impunătorul volum omagial pe care i l-au oferit lingviştii străini în 1958, cu prilejul împlinirii vârstei de 60 de ani88.
În cadrul Institutului de Lingvistică şi Istorie Literară din
Cluj al Academiei, pe care l-a condus de la înfiinţarea, în 1949, a
acestuia, Emil Petrovici a format un mare număr de colaboratori
care îi continuă opera în domeniul slavisticii, dialectologiei, istoriei
limbii române, toponimiei, foneticii şi fonologiei: Ioan Pătruţ, Vasile
Breban, Béla Kelemen, Romulus Todoran, Mircea Zdrenghea,
Pompiliu Dumitraşcu, Viorica Pamfil, Petru Neiescu, Aurelia Stan,
Grigore Rusu, Gheorghe Ciplea, Ionel Stan, Kis Emese, Mircea
Homorodean şi numeroşi alţii.
Intensa lui muncă ştiinţifică şi de îndrumare a fost însoţită
de îndeplinirea unor importate funcţii obşteşti: rector al Universităţii din Cluj între 1945 şi 1949, preşedinte al Filialei din Cluj a
Academiei între 1949–1954, director al Institutului de Lingvistică şi
Istorie Literară din Cluj, preşedinte al Secţiei de ştiinţe filologice a
Academiei din 1965 până la tragicul lui sfârşit. A condus, ca redactor responsabil, de la înfiinţarea lor, periodicele „Cercetări de lingvistică” şi „Romanoslavica” şi a colaborat la toate periodicele româneşti de lingvistică apărute după 1945.
Prin contribuţia lui originală în toate domeniile lingvisticii
româneşti şi prin marele număr de elevi pe care i-a format, Emil
Petrovici şi-a înscris numele în patrimoniul ştiinţei româneşti, alături de Sextil Puşcariu, Theodor Capidan, Nicolae Drăganu, Vasile
Bogrea, George Giuglea şi de ale celorlalţi reprezentanţi de mare
prestigiu al şcolii lingvistice şi istorice clujene.
(CL, XIV, 1969, nr. 2, p. 191‒207; reluat în
D. Macrea, Contribuţii la istoria lingvisticii şi filologiei româneşti, Bucureşti, Editura Ştiinţifică
şi Enciclopedică, 1978, p. 365‒384)

88 Vezi Mélanges linguistiques offerts à Emile Petrovici par ses amis ètrangers à
l’occasion de son soixantième anniversaire, în CL (supliment), 1958.

PETRU NEIESCU

EMIL PETROVICI — DIALECTOLOG

Savant cu preocupări multilaterale, cu contribuţii de seamă
în multe domenii de activitate lingvistică, E. Petrovici a dedicat
dialectologiei o însemnată parte din munca sa creatoare, a jertfit în
sensul propriu al cuvântului un număr însemnat de ani din viaţă
pentru culegerea şi interpretarea materialului dialectal.
În persoana lui E. Petrovici s-au întâlnit o seamă de calităţi
deosebite1. Ridicat dintr-un sat de ţărani bănăţeni, al căror grai l-a
deprins de mic şi de care marele învăţat nu s-a înstrăinat, în discuţiile cu coregionalii săi, nici când a ajuns în culmile gloriei ştiinţifice şi sociale, înzestrat deci cu dragoste de popor şi de limba lui,
cu un deosebit spirit al observaţiei, cu o ureche fină, capabilă să
discearnă cele mai subtile nuanţe de pronunţare, cu curiozitate
veşnic vie, cu pasiune deosebită pentru problemele de limbă, în
permanente căutări, cu o mare putere de muncă şi abnegaţie2, cu
foarte bogate cunoştinţe de lingvistică dobândite de la cei mai mari
învăţaţi ai vremii studiilor sale3, cu putere de sinteză, E. Petrovici
şi-a adus cea mai de seamă contribuţie a vieţii sale la dezvoltarea
lingvisticii româneşti prin elaborarea Atlasului lingvistic român,
1 Vezi S. Puşcariu, Prefaţă la Atlasul lingvistic român, partea a II-a, Sibiu–
Leipzig, 1940, p. III; D. Macrea, Personalitatea ştiinţifică a lui Emil Petrovici, în
Macrea 1970, p. 203.
2 Despre abnegaţia cu care E. Petrovici a pornit la anchetele pentru Atlasul
lingvistic român, vezi S. Puşcariu, ibid., ; cf, şi D. Macrea, ibid., p .205.1
3 S. Puşcariu, ibid.; D. Macrea, ibid., p. 203–204.
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monument nepieritor închinat graiurilor populare, şi apoi prin
studiile, prin concluziile teoretice trase pe baza atlasului.
Atlasul lingvistic român este atât de cunoscut, încât nu şi-ar
găsi locul aici o descriere, un comentariu al lui. Vrem doar să
subliniem că Atlasul lingvistic român II4, spre deosebire de Atlasul
lingvistic român I, aduce, e drept, dintr-un număr mai mic de
localităţi, un material cu mult mai bogat în amănunte, din cele mai
variate sfere semantice, cules nu de la un singur informator, ci de
la un număr mare de vorbitori, cifra lor ajungând, pentru unele
localităţi, la 12. De aceea Atlasul lingvistic român II nu oglindeşte
vorbirea unui singur individ, care uneori poate să reprezinte particularul, oricât de bine ar fi fost ales informatorul, el se apropie de
general, ne dă o imagine mai veridică a graiului din satul studiat.
Reproducând vorbirea unor informatori de vârste, sexe, ocupaţii şi
grade de cultură diferite, Atlasul lingvistic român II oferă material
de studiu pentru lingvistica generală.
Lingvistica generală trage foloase şi din studiul comparativ al
graiurilor populaţiilor conlocuitoare şi al graiurilor româneşti care
le înconjoară, influenţele şi întrepătrunderile reciproce, evoluţia insulelor lingvistice fiind numai câteva din problemele care pot fi studiate în atlas, pe baza anchetelor minoritare, ca să nu mai vorbim de
importanţa acestor anchete pentru limbile sau familiile de limbi din
care fac parte acestea sau pentru istoria limbii române, ştiut fiind că
unele cuvinte împrumutate de la români de populaţii de alte limbi
păstrează adesea fonetismul cu care au fost împrumutate5.
Concluziile care se pot trage din materialul atlasului depăşesc sfera preocupărilor noastre, istoricii, etnografii, folcloriştii găsesc în atlas materiale preţioase. Autorul atlasului, E. Petrovici, a
demonstrat în numeroase studii cât de importante sunt faptele
4 Din materialul cules de E. Petrovici au apărut, în redactarea autorului,
Atlasul lingvistic român, partea a II-a, vol. I, Sibiu–Leipzig, 1940; Atlasul lingvistic
român, partea a II-a, vol. I, Suplement, Sibiu–Leipzig, 1942; Micul atlas lingvistic
român, partea a II-a, vol. I, Sibiu–Leipzig, 1940. Sub conducerea lui, un colectiv
avându-l ca redactor principal pe I. Pătruţ a redactat Atlasul lingvistic român, serie
nouă, vol. I–VII, Bucureşti, 1956–1972, şi Micul atlas lingvistic român, serie nouă,
vol. I–III, Bucureşti, 1957–1967.
5 Vezi în această privinţă E. Petrovici, Graiul caraşovenilor. Studiu de
dialectologie slavă meridională, Bucureşti, Imprimeria Naţională, 1935.
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dialectale, ariile lingvistice, pentru istoria unei comunităţi lingvistice. Nu o dată din materiale dialectale E. Petrovici a tras concluzii
din cele mai importante, ca cele referitoare la timpul şi locul de
formare a limbii şi a poporului român.
De o modestie deosebită, stimând munca şi ideile tuturor,
chiar dacă acestea veneau de la tineri, pe care a ştiut să îi apropie
cu căldură, E. Petrovici contribuia la punerea lor în practică.
Astfel, propunerii făcute de un tânăr elev de al său, cel ce semnează astăzi aceste rânduri, la Sesiunea generală a Academiei din
ianuarie 1954, de a se elabora un nou atlas lingvistic, paralel cu publicarea vechiului material, E. Petrovici i s-a alăturat îndată6. Cu
autoritatea sa ştiinţifică el a militat apoi pentru realizarea Noului
Atlas lingvistic român, pe regiuni7, în ciuda unor păreri exprimate că
atlasele regionale nu-şi au rostul atâta timp cât Atlasul lingvistic
român I şi II nu sunt publicate în întregime. El nu a privit lucrurile
egoist, ci în perspectiva largă a dezvoltării lingvisticii în ţara noastră, a reţinut ideile generale, a înţeles că atlasele regionale nu-şi
propun şi nu pot să le înlocuiască pe cele naţionale ci să le completeze, să scoată mai bine în evidenţă ariile dialectale.
După ce în 1958 arăta cum consideră că trebuie să se întocmească atlasele regionale8, în referatul prezentat la Conferinţa naţională de lingvistică românească ţinută la Bucureşti între 7 si 13
octombrie 1964, îşi exprima bucuria în următoarele cuvinte: „salutăm cu multă satisfacţie începerea anchetelor pentru noul atlas
lingvistic pe regiuni”9.
Scriind despre planul întocmirii atlaselor lingvistice regionale E. Petrovici arăta: „în viitor va trebui să ne gândim şi la întocmirea unor atlase ale dialectelor româneşti suddunărene”10. Şase
ani mai târziu, după ce această idee a început să se înfăptuiască, în
urma anchetelor pe care le-am întreprins în R.P. Albania şi a celor
comune în R.S.F. Iugoslavia, în referatul prezentat la conferinţa
amintită spunea:
Vezi despre aceasta CL, XIX, 1974, nr. 1, p. 32, nota 40.
E. Petrovici, Sarcinile actuale ale dialectologilor din R.P.R., în FD, I, 1958,
p. 208–209.
8 Ibid.
9 Probleme de dialectologie românească, în CL, X, 1965, nr. 1, p. 5.
10 Sarcinile..., p. 290.
6
7
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„[...] e cazul să punem şi problema Atlasului lingvistic al dialectelor române suddunărene, pentru care a fost adunat material de la
aromânii din Albania şi Macedonia, de la meglenoromânii din
Ghevghelia (Macedonia) şi de la istroromâni”11.

Iată de ce, alături de ceilalţi autori de atlase regionale, păstrăm memoriei lui E. Petrovici o vie recunoştinţă pentru sprijinul
acordat în punerea în practică a propunerii de întocmire a acestor
lucrări ca şi în elaborarea lor.
Autor al unui însemnat atlas, E. Petrovici nu considera încheiate cercetările dialectale prin apariţia atlaselor:
„Atlasele nu pot înlocui monografiile dialectale care trebuie făcute şi de aci înainte cât mai temeinice, urmând o metodă riguroasă şi,
pe cât se poate, unitară pentru întreg teritoriul unei limbi, intrând în
cele mai mici amănunte şi prezentând cât mai mult material, mai ales
texte”12, idee reluată mai târziu, când arăta: „e un lucru admis de toţi
lingviştii că după apariţia unor atlase lingvistice, monografiile nu devin de prisos”13,
sau:
„Apariţia atlaselor lingvistice nu-i dispensează pe dialectologi
de a da cât mai multe descrieri monografice ale diferitelor graiuri,
prezentând sistemele graiurilor studiate cât mai complet şi aplicând
metodele lingvisticii actuale”14.

Conştient de importanţa textelor pentru studiile dialectale,
mai ales pentru sintaxă, E. Petrovici a publicat, pe lângă trei culegeri de texte din zone mai puţin întinse, Folclor din Valea Almăjului
(Banat)15, Folclor de la moţii din Scărişoara16, Note de folclor de la
românii din Valea Mlavei (Sârbia)17, precedate de studii introductive
şi urmate de glosare, cea mai bună culegere de texte de până azi,
de pe întreg teritoriul ţării şi din afara lui, fidel notate şi repro11
12

Probleme..., p. 5.
Texte dialectale, Sibiu–Leipzig, 1943, prefaţă, p. VII; cf. şi D. Macrea, ibid.,

p. 208.
Sarcinile..., p. 208.
Probleme..., p. 5; cf. şi D. Macrea, ibid., p. 208.
15 „Anuarul arhivei de folclor”, III, 1935, p. 25–157.
16 Ibid., V, 1939, p. 111–175.
17 Ibid., VI, 1942, p. 43–75.
13
14
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duse, urmate de glosar, indice folcloric şi indice de cuvinte, Texte
dialectale18.
Lui E. Petrovici îi datorăm şi stabilirea repartiţiei dialectale a
dacoromânei. El a completat încercările altor învăţaţi de repartiţie
dialectală, după care dacoromâna ar avea două sau trei subdialecte
sau graiuri. Pe baza bogatului material al atlasului, luând în considerare un complex de fenomene fonetice, gramaticale şi lexicale, a
scos în relief individualitatea unui al patrulea subdialect, numit de
el grai, cel crişean19. Reluând problema20, pe lângă considerente
teoretice şi metodologice privitoare la repartiţia dacoromânei şi la
vechimea fenomenelor care caracterizează graiurile de azi, Emil
Petrovici a adus noi argumente în sprijinul celor patru sau „cinci”
subdialecte, al cincilea fiind cel maramureşean, arătând şi principalele caracteristici ale acestuia.
Majoritatea lingviştilor noştri au acceptat această repartiţie,
alţi lingvişti îmbogăţind argumentele în sprijinul ei. E drept, în
ultimul timp a fost repusă în discuţie problema repartiţiei dialectale, uneori de pe puncte de vedere diferite, dar, după părerea
noastră, nu s-a propus încă o delimitare mai bună, care să ne facă
să o abandonăm pe cea a lui E. Petrovici.
Receptiv la ceea ce era nou, cu condiţia ca noul să constituie
un progres, E. Petrovici privea noul cu discernământ şi când era
convins că punctul de vedere tradiţional era mai aproape de adevărul ştiinţific îl apăra. E. Petrovici şi-a apărat ideile pe un ton academic şi într-o înaltă ţinută ştiinţifică. Nu folosea polemica de
dragul ei şi nu se angaja în discuţii fără finalitate. O astfel de discuţie era considerată de el cea referitoare la faptul dacă aromâna,
meglenoromâna şi istroromâna sunt dialecte ale limbii române sau
limbi romanice independente. Lipsa de finalitate, în concepţia lui
E. Petrovici, se datora operării cu termeni convenţionali, relativi,
din cauza lipsei unor criterii general valabile care să permită delimitarea dintre limbă şi dialect.
18

Supliment la Atlasul lingvistic român II (ALRT II), Sibiu–Leipzig, 1943,

19

Graiul românesc de pe Crişuri şi Someş, în „Transilvania”, 72, 1941, p. 551–

370 p.
558.
20 Repartiţia graiurilor dacoromâne pe baza Atlasului lingvistic român, în LR, III,
1954, nr. 5, p. 5–17.
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„Noţiunile de grai, subdialect, dialect şi limbă sunt noţiuni
relative”21, „[...] noţiunile de grai, subdialect, dialect sau limbă sunt relative. Lingviştii încă n-au la dispoziţie un criteriu sigur care să le permită să stabilească cât de mult trebuie să se deosebească un grai de
altul ca să poată fi numite dialecte sau limbi”22; „Termenii de dialect,
subdialect, grai — am putea adăuga şi pe aceia de grup de dialecte,
grup de graiuri — sunt aplicaţi realităţilor dialectale în urma unor
convenţii”23.

E. Petrovici a arătat că la delimitarea subunităţilor dialectale
trebuie să se aibă în vedere situaţia specifică a fiecărei limbi şi familii de limbi:
„Cât de mult trebuie să se deosebească un grai de altul ca să le
numim dialecte şi cât de mult trebuie să se deosebească un dialect de
altul, ca să le numim limbi deosebite, depinde de împrejurările concrete istorice care au determinat dezvoltarea şi răspândirea unei limbi
oarecare pe un teritoriu. Ceea ce în cazul unei limbi sau familii de
limbi înrudite e considerat ca dialect, în cazul altei limbi sau familii de
limbi înrudite trece drept o limbă aparte”24.

Nici în urma discuţiei referitoare la limba română nu s-au
adus criterii sigure de delimitare:
„În cursul discuţiei privind raporturile dintre cele patru dialecte
principale ale limbii române, considerate de unii ca limbi diferite, s-a
făcut încercarea de a stabili criterii care să permită determinarea ca
dialect sau limbă a unui idiom dat. După părerea mea, participanţii la
discuţie n-au reuşit să arate asemenea criterii universal valabile”25.

Din această cauză, mai ales, E. Petrovici s-a situat pe poziţia
tradiţională conform căreia cele trei idiomuri amintite sunt dialecte
ale limbii române:
„Cred că marea majoritate a lingviştilor români şi a celor străini
care se ocupă de limba română nu socoate că e cazul să rupem
21

Unele probleme de dialectologie si geografie lingvistică, în LR, III, 1954, nr. 1,

p. 11.
Unitatea dialectală a limbii române, în SCL, XV, 1964, nr. 4, p. 443.
Probleme..., p. 9.
24 Unele probleme..., p. 11.
25 Unitatea..., p. 443.
22
23
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convenţia veche şi să acordăm dialectelor sub-dunărene ale limbii
române alt statut”26.
„Socot [...] că e preferabil să rămânem pe lângă tradiţionala
împărţire a idiomurilor romanice şi să nu adăugăm celor nouă limbi
neolatine încă trei: aromâna, meglenoromâna şi istroromâna”27.

Studierea şi descrierea limbii române şi a subdiviziunilor ei
era considerată ca o primă necesitate, în timp ce problema repartiţiei dialectale era considerată ca o problemă secundară:
„Orice statut am acorda idiomurilor de tip românesc din sudul
Dunării, avem cu toţii obligaţia să le cercetăm înainte de dispariţia lor
şi să folosim datele furnizate de ele pentru istoria limbii române”28.
Acest lucru este cu atât mai necesar, cu cât dialectele din sudul Dunării merg spre dispariţie:
„Pe graiurile de tip românesc din sudul Dunării le aşteaptă
soarta tuturor insulelor lingvistice: dispariţia, mai apropiată sau mai
îndepărtată. De aceea sunt binevenite expediţiile dialectologilor noştri
în ţările balcanice pentru a aduna material în vederea unui Atlas lingvistic al dialectelor suddunărene şi pentru a înregistra la magnetofon cât
mai multe texte dialectale”29.

Pornind de la această concepţie, E. Petrovici a dedicat o însemnată parte a activităţii sale studierii dialectelor şi graiurilor.
Pasiunea lui E. Petrovici pentru dialectologice nu l-a părăsit până
la sfârşitul vieţii. El era în permanente căutări, de aceea nu a întrerupt contactul cu terenul. Deşi avea sarcini multiple şi de mare
responsabilitate, E. Petrovici şi-a găsit timp pentru a face anchete
pe teren, la care au participat mulţi tineri din Cluj, din Bucureşti
sau dialectologi străini. În orice ocazie, oriunde se afla, la pescuit,
la mare, la munte, făcea o mică anchetă, nota fapte de limbă.
Invitat fiind la Tirana, cu ocazia deschiderii primei universităţi albaneze, E. Petrovici şi-a găsit timp să se retragă de la anumite festivităţi sau banchete pentru a nota graiul aromânilor spoitori de vase din vechiul bazar al oraşului. În excursia organizată
Probleme..., p. 9.
Unitatea..., p. 443.
28 Probleme..., p. 9.
29 Ibid., p. 10.
26
27
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prin ţară, cu aceeaşi ocazie, a oprit autobuzul în care erau oaspeţi
străini, atunci când a văzut primul grup de aromâni nomazi la
călivele lor şi a făcut cu ei o mică anchetă. Rezultatele au constituit
apoi obiectul unui articol30.
Trebuie să subliniem interesul deosebit pe care l-au avut
pentru dialectul istroromân repetatele călătorii de studii la care am
avut fericirea să particip şi în timpul cărora am învăţat atât de
mult. Fiecare fenomen notat, o formă sau o construcţie lexicală
constituia subiectul unei adevărate lecţii de curs sau a unui seminar. După terminarea zilei de muncă, care începea în jurul orei
şase dimineaţa şi care se încheia, cu o scurtă pauză, după masa de
prânz, noaptea târziu, când informatorii erau epuizaţi, E. Petrovici
îşi revedea materialele notate, verifica materialele mele ca să ştim
ce avem de întrebat a doua zi şi apoi continuam la gazda unde
stăteam sau la hotel discuţiile care nu o dată s-au încheiat cu mult
după miezul nopţii. E. Petrovici a înţeles că dialectologia se poate
face numai pe teren, că cel ce se rupe de teren devine „dialectolog
de cabinet”, încetează de fapt de a mai fi dialectolog, a înţeles că
dialectologia cere sacrificii, şi le-a făcut.
Dialectul istroromân nu l-a interesat numai în sine. Pe lângă
importantele concluzii referitoare la istoria limbii române, el oferea
un bogat material privind întrepătrunderea limbilor, situaţia insulelor lingvistice, dispariţia limbilor sau a dialectelor. Se ştie că
dialectul istroromân a fost adus în discuţie pentru a se demonstra
cum dispare un idiom. S-a afirmat că istroromâna este o limbă în
„dezagregare”, în „dezintegrare”, că ea va dispărea datorită masivei influenţe croate. S-a mai arătat că istroromâna nu este nici
limbă, nici dialect, nici grai, datorită numărului mic de vorbitori,
că ea este un idiom în descompunere. Dacă ar fi aşa, istroromâna
ar fi încetat să răspundă cerinţei primordiale a fiecărui idiom, acela
de mijloc de comunicare, dacă ar fi aşa, istroromânii nu s-ar mai
putea înţelege între ei vorbindu-şi dialectul. Realitatea este alta:
„Istroromâna şi-a modificat în mare măsură, sub influenţa
sârbo-croată, diferitele sisteme ale structurii sale gramaticale. Prin
aceasta nu şi-a pierdut caracterul sistematic, ea nu a devenit un idiom
30 Consoane rotunjite în graiurile aromâne din Albania, în Omagiu lui Iorgu
Iordan, Bucureşti, 1958, p. 671–676.
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lipsit de sistem. Cu toate că inventarul elementelor gramaticale împrumutate e foarte bogat, în lanţul vorbirii, frecvenţa acestor împrumuturi e redusă în comparaţie cu aceea a elementelor mai vechi, moştenite din româna comună. Aşadar, istroromâna a rămas deocamdată
un dialect romanic”31.

Istroromâna deci nu este în „dezagregare progresivă”, nu
poate fi vorba de „inconsistenţa” şi „inconsecvenţa” folosirii ei. Ea
nu va dispărea prin „dezagregare”, prin „destrămare”, ci, aşa cum
a arătat Oscar Bloch, va dispărea ca toate idiomurile care au dispărut, prin părăsirea ei de către vorbitori, în cazul istroromânei,
când acest lucru se va întâmpla, şi datorită împrăştierii cunoscute
a vorbitorilor ei. Numeroase alte teze teoretice se găsesc în expunerile despre dialectul istroromân32.
Spre sfârşitul vieţii sale, cu receptivitatea sa pentru ceea ce
este nou în lingvistică, s-a situat de partea celor care considerau
dialectologia structurală posibilă. Mai mult, o considera „neapărat
necesară, dacă vrem să întocmim o istorie a structurilor pe care
le-a prezentat limba română în cursul secolelor”33. Personal sau în
colaborare cu elevi de-ai săi a publicat asemenea studii34.
O mare parte a activităţii sale creatoare a dedicat-o fonologiei, care l-a pasionat în mod deosebit. Aceasta este una din cauzele pentru care nu a dat mult aşteptata sinteză asupra dialectologiei româneşti, sinteză pentru care era cel mai indicat. E. Petrovici
amâna mereu sintezele, aşa cum a arătat prof. D. Macrea, colaborator şi prieten apropiat, pentru a aduna cât mai mult material
documentar35.
Moartea prematură l-a smuls din mijlocul activităţii sale creatoare, din mijlocul elevilor şi colaboratorilor săi, l-a împiedicat
să-şi vadă principala operă, Atlasul lingvistic român, încheiată.
31 E. Petrovici şi P. Neiescu, Inconsistenţa enclavelor lingvistice?, în SCL,
XVIII, 1967, nr. 3, p. 295–296.
32 Ibid., p. 291–296; idem, Persistenţa insulelor lingvistice. Constatări făcute cu
prilejul unor noi anchete dialectale la istroromâni, meglenoromâni şi aromâni, în CL, IX,
1964, nr. 2, p. 187 ş.u.
33 Probleme..., p. 4; cf. şi D. Marcea, ibid., p. 212.
34 Vezi de exemplu E. Petrovici şi I. Stan, Schiţă a sistemului fonologic al
graiului tecucean, în CL, III, 1958, p. 119–134.
35 D. Macrea, ibid., p. 205.
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Personalitatea sa dominantă a lăsat urme adânci în concepţia
unui impresionant număr de elevi şi colaboratori care îi continuă
opera, îi continuă şi îi dezvoltă ideile pe care marele învăţat le-a
împărţit tuturor cu multă generozitate.
(CL, XX, 1975, nr. 1, p. 7–14)

GR. RUSU

EMIL PETROVICI —
FONETICIAN ŞI FONOLOG

După întoarcerea sa din străinătate, unde, „în capitala Franţei,
făcuse şase ani de studii la cei mai străluciţi maeştri ai lingvisticii
moderne, specializându-se cu deosebire în fonetica experimentală şi slavistică”, cum mărturiseşte Sextil Puşcariu1, E. Petrovici
a desfăşurat o prestigioasa activitate ştiinţifică în cele mai importante ramuri ale lingvisticii.
Rodul serioasei sale pregătiri în domeniul foneticii experimentale este teza de doctorat2, în care, pe baze experimentale, face
o profundă analiză asupra consoanelor nazale şi a vocalelor nazalizate româneşti. Folosindu-se de numeroase experienţe, a constatat că, la iniţială absolută, consoanele nazale româneşti încep prin a
se rosti fără voce, aşa cum în poziţie finală absolută se termină fără
voce. Prin urmare, o consoană nazală fonică e afonizată atât în
stadiul catastazei (imploziei), cât şi cel al metastazei (exploziei).
O altă constatare a lui E. Petrovici se referă la vocalele româneşti dintre două consoane nazale, vocale care, în această poziţie, au aceeaşi nazalitate ca şi cele franceze. Dacă în româneşte nazalitatea nu e sesizată, cauza este scurtimea vocalelor româneşti în
raport cu durata consoanelor, faţă de lungimea vocalelor franţuzeşti, care scoate în evidenţă nazalitatea lor.
Savantul clujean a remarcat faptul, pentru prima dată în fonetica românească, că n, înainte de fricative, nu mai este o oclusivă, ci are punctul şi modul de articulare al fricativelor următoare,
1
2

Vezi Atlasul lingvistic român II, vol. I, Prefaţă, p. III.
De la nasalité en roumain. Recherches expérimentales, Cluj, 1930.
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că, în funcţie de consoana care îl urmează, limba română cunoaşte
mai multe feluri de n. Aceste varietăţi de n nu au însă nicio valoare
pe plan lingvistic.
„Pour le sujet parlant — arată E. Petrovici — il n’y a pas de différence entre la nasale de cântă et la nasale de dânsa; il entend toujours
une n”3.

În ceea ce priveşte vocalele nazalizate din cauza unei consoane nazale, E. Petrovici remarcă marea varietate de pronunţare
de la subiect la subiect şi chiar la acelaşi vorbitor şi încearcă să dea
şi o explicaţie: nazalitatea acestor vocale n-a pătruns în conştiinţa
subiectelor vorbitoare şi prin urmare fonemul vocală nazalizată
n-a putut fi precizat.
Lucrarea constituie, în acelaşi timp, şi un studiu de fonetică
istorică a limbii române, cu observaţii foarte importante la istoria
limbii noastre. Arată, bunăoară, că limba română în fazele sale mai
vechi de dezvoltare n-a cunoscut o nazalizare diferită de cea de
astăzi. În ce priveşte rotacismul, fenomen de care s-a ocupat mai
târziu, pe baza datelor înregistrate de el în anchete pe teren, acesta
nu se datorează nazalizării, ci este rezultatul unuia dintre multiplele
accidente la care sunt de obicei supuse consoanele intervocalice.
Le pseudo i final du roumain4 este un alt studiu de fonetică
experimentală, care are însă multiple implicaţii şi în sistemul fonologic al limbii noastre. Multe dintre rezultatele şi concluziile acestui studiu au fost luate în considerare de către cei doi autori ai primei schiţe fonologice a limbii române, Al. Graur şi Al. Rosetti, îndeosebi în interpretarea consoanelor româneşti.
Pe concluziile formulate în lucrarea amintită se va baza, în
mare măsură, şi autorul ei în viitoarele sale studii asupra fonologici limbii române.
E. Petrovici nu a manifestat preocupări în privinţa studiului
fonologiei de la începutul activităţii sale, fapt pe care îl mărturisea,
de altfel, în diverse ocazii, elevilor săi. Spiritul „atât de dinamic şi
de deschis metodelor noi”, cum îl caracterizează D. Macrea5, nu
Ibid., p. 46.
Vezi BL, II, 1934, p. 86–97.
5 Vezi Studii de lingvistică română, Bucureşti, 1970, p. 212–213.
3
4

MUZEIŞTII

747

putea însă să nu sesizeze complexitatea fenomenelor lingvistice,
legăturile dintre acestea, funcţiunile pe care le îndeplinise în procesul comunicării şi să nu-şi aducă contribuţia la interpretarea şi la
lămurirea lor.
Deşi prima schiţă asupra fonologiei limbii române, datorată
academicienilor Graur şi Al. Rosetti, a apărut încă în 1938, putem
spune că preocupările de fonologie în ţara noastră, în ultimele
două decenii, şi rezultatele la care s-a ajuns se datorează savantului clujean. Aceasta pe de o parte prin numărul mare de studii
pe care le-a publicat şi în care studiază sistemul fonologic al limbii
române sub toate aspectele, iar pe de altă parte prin discuţiile pe
care le-au suscitat interpretările sale date anumitor fenomene fonetice în contextul general al sistemului fonologic, discuţii la care
au participat un număr mare de lingvişti, atât români, cât şi străini.
În domeniul fonologiei, E. Petrovici s-a afirmat ca un cercetător modern care, în studiile sale, a folosit atât metodele de cercetare istorică şi descriptivă ale foneticii tradiţionale, cât şi pe cele ale
foneticii experimentale şi ale fonologiei structurale. În activitatea
sa de fonolog, E. Petrovici a avut în vedere atât problemele teoretice, cât şi pe cele istorice şi de analiză concretă a foneticii şi fonologiei limbii române contemporane. Contribuţiile sale la definirea
noţiunii de fonem, la precizarea distincţiei dintre fonetică şi fonologie sunt dintre cele mai importante. Privitor la cele două discipline ale lingvisticii, fonetica şi fonologia, arată că între acestea
există o strânsă legătură şi că, prin urmare, trebuie studiate împreună. Aceste principii le respectă savantul clujean în toate lucrările
sale. În niciunul dintre studiile publicate privitoare la fonemele
limbii române, E. Petrovici nu face numai fonologie, ci fiecare fonem este amănunţit descris din punct de vedere fonetic şi apoi încadrat în sistem.
Ca unul dintre cei mai buni cunoscători ai graiurilor noastre
populare, E. Petrovici a folosit datele oferite de acestea pentru a
explica multe dintre problemele privitoare la sistemul fonologic al
limbii literare. Seria cercetărilor asupra sistemului fonologic al
limbii române a fost deschisă cu studiul său intitulat Corelaţia de
timbru a consoanelor dure şi moi în limba română6, căruia i-a urmat
6

SCL, I, 1950, fasc. 2, p. 172–232.
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după doi ani studiul intitulat Corelaţia de timbru a consoanelor
rotunjite şi nerotunjite în limba română7. Consideraţiile pe care le face
asupra unor particularităţi ale sistemului fonemelor limbii române,
în primul studiu citat, i-au fost sugerate „de lectura a două prezentări ale sistemului fonemelor limbii literare ruse ale graiurilor populare ruseşti”, făcute de profesorul R. I. Avanesov.
„Comparaţia foneticii graiurilor ruseşti cu aceea a graiurilor româneşti — arată E. Petrovici — m-a făcut să descopăr multe asemănări între cele două sisteme fonetice... Cea mai izbitoare şi cea mai caracteristică dintre aceste asemănări este corelaţia între consoanele
dure şi consoanele moi care străbate întregul sistem al limbii române
întocmai ca pe acela al unei bune părţi a limbilor slave şi care a fost
recunoscut până acum numai la sfârşitul cuvintelor româneşti”8.

Pornind de la studiul academicienilor Al. Graur şi Al. Rosetti,
în care s-a stabilit existenţa consoanelor moi opuse consoanelor
dure în poziţie finală, formând perechi corelative, opoziţia cărora
are o importantă funcţiune lingvistică, servind la deosebirea diverselor forme gramaticale (singularul de plural la unele substantive
şi adjective masculine sau persoana I de a II-a la o serie de verbe),
E. Petrovici, bazat pe un bogat material faptic, extras atât din limba
literară, cât şi din graiurile regionale, demonstrează că limba română posedă consoane moi şi în interiorul cuvântului. Opoziţia
„consoane moi/consoane dure” e folosită, în această poziţie, atât
pentru a deosebi forme gramaticale, cât şi pentru distincţii lexicale.
Întocmai cum i final, pe care îl scriem după consoane la anumite
forme gramaticale, este un pseudo-i, la fel şi diftongii ea, oa, io, iu,
scrişi după consoane în interiorul cuvintelor, sunt pseudodiftongi9.
Pe lângă perechile de consoane care se întâlnesc şi se opun
atât în interiorul, cât şi la finala cuvintelor, stabileşte cinci perechi
de consoane (t/t’, d/d’, k/k’, g/g’, s/s’) care se opun numai în interiorul cuvintelor. Precizează totodată şi consoanele care apar numai sub un aspect din punctul de vedere al corelaţiei „palatalizatnepalatalizat”: ĉ, ĝ, i̭ nu au perechi dure corespunzătoare, iar ṷ nu
are pereche muiată. Prin urmare, aceste patru consoane nu parSCL, III, 1952, p. 127–185.
Vezi Corelaţia… dure-moi, p. 172.
9 Ibid., p. 176.
7
8
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ticipă la corelaţia amintită. De asemenea, remarcă faptul că numărul consoanelor întotdeauna dure sau întotdeauna moi nu e
identic în diferitele graiuri, afirmaţie confirmată de studiile ulterioare întreprinse asupra unor graiuri româneşti.
În stabilirea perechilor de consoane corelative în cadrul
corelaţiei de palatalizare, E. Petrovici are în vedere, după cum am
arătat mai sus, şi sunete caracteristice unor graiuri regionale. Legat
de această problemă, scoate în evidenţă unele trăsături fonetice
prin care o seamă de consoane din diverse graiuri, în anumite
contexte fonetice, se deosebesc de aceleaşi consoane din limba literară. Astfel, într-o serie de graiuri dacoromâne, există consoane
care prezintă un grad mai mare de palatalizare decât corespondentele lor din limba literară. E. Petrovici arată însă că această
trăsătură fonetică a consoanelor palatalizate nu schimbă cu nimic
statutul lor fonologic. Important pentru fonemele palatalizate e nu
gradul mai mare sau mai mic de palatalizare, ci prezenţa, respectiv
lipsa acestei trăsături distinctive.
Deşi E. Petrovici, în primele sale studii, pune pe seama influenţei slave apariţia seriei consoanelor palatalizat opuse consoanelor nepalatalizate, el precizează un fapt important privitor la
această problemă:
„Nu se poate susţine însă că toate fenomenele de palatalizare
constatate în cursul istoriei limbii române se datorează influenţei
slave. Palatalizarea velarelor şi a dentalelor s-a produs înaintea contactului limbii române cu limbile slave. Palatalizarea velarelor este un
fenomen ce se întâlneşte — cu neînsemnate excepţii — în toate limbile
romanice”10.

Prin urmare, E. Petrovici lasă să se înţeleagă că tendinţa spre
palatalizare a anumitor consoane a fost o particularitate general
romanică. Contribuţia limbilor slave cu care româna s-a aflat în
contact poate fi invocată numai în ce priveşte felul cum această
tendinţă s-a manifestat în limba română, în unele cazuri diferit faţă
de celelalte limbi romanice.
După părerea lui E. Petrovici, sistemul fonologic al limbii
române s-a constituit cu mult înaintea apariţiei primelor noastre
texte.
10

Vezi Influenţa slavă…., p. 4.
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„Judecând după sistemul fonologic al dialectelor aromân şi meglenoromân, care prezintă trăsături asemănătoare cu acela al dialectului dacoromân (îndeosebi existenţa în aceste trei dialecte a corelaţiilor de timbru a consoanelor e deosebit de semnificativă), sistemul
fonologic al limbii era asemănător cu cel de astăzi încă în epoca românei comune dinaintea separării celor patru dialecte”11.

În studiul Corelaţia de timbru a consoanelor rotunjite şi nerotunjite în limba română, E. Petrovici demonstrează că sistemul fonologic al limbii române se caracterizează prin existenţa unei noi
serii de consoane, seria consoanelor labializate şi labio-palatalizate,
opuse seriei consoanelor nelabializate, încadrate în corelaţia de
timbru „labializat-nelabializat”. Spre deosebire însă de consoanele
palatalizate, care se întâlnesc şi se opun consoanelor nepalatalizate
în toate poziţiile, inclusiv la finalul cuvintelor, opoziţia între consoanele labializate şi cele nelabializate acţionează, în limba literară
şi într-o seamă de graiuri populare româneşti, numai în interiorul
cuvintelor, înaintea vocalei /a/. Ocurenţa consoanelor labializate
şi labio-palatalizate la finalul cuvintelor se constată numai în unele
dintre graiurile dacoromâne şi în dialectul aromân.
Prin urmare, sistemul fonologic al limbii române se caracterizează prin două corelaţii de timbru în care intră patru categorii
de foneme consonantice: consoane neutre, consoane palatalizate,
consoane labializate şi consoane labio-palatalizate. Aceste patru
categorii de consoane, care formează un număr mare de foneme,
72 de foneme consonantice, domină, în faza actuală a limbii române, întreaga structură fonetică (şi morfologică), vocalismul limbii noastre fiind subordonat acestor patru categorii de consoane.
În atribuirea statutului de fonem autonom unui sunet consonantic, E. Petrovici a avut în vedere mai multe criterii: distribuţia sunetului respectiv, poziţiile în care poate să intre în opoziţie
cu sunetul corelativ corespunzător, funcţiunea pe care o îndeplineşte şi îndeosebi rolul pe care îl joacă în sistemul morfologic, în
distingerea unor forme gramaticale. Pentru a degaja unităţile vocalice autonome, E. Petrovici ia în considerare poziţia forte, adică
11

Ibid., p. 29.
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posibilitatea ca o nuanţă vocalică să poată apărea în acea poziţie în
care să nu fie condiţionată de sunetele învecinate. Poziţie forte e
considerată iniţiala de cuvânt.
Ţinând seama de aceste criterii, stabileşte, în cadrul sistemului fonologic al limbii române, existenţa unui număr de cinci foneme vocalice, dispuse în triunghi, cu două clase de localizare: labială şi nelabială, şi trei grade de apertură. Fonemele vocalice nelabiale de gradul II şi III de apertură sunt reprezentate prin câte
două nuanţe vocalice, ă/e, respectiv î/i, nuanţe determinate de
timbrul consoanei precedente. Ele sunt echivalente din punct de
vedere morfologic.
După cum se ştie, problema fonemelor vocalice din cadrul
sistemului fonologic al limbii române a dat naştere la numeroase
discuţii. Deşi se pronunţase hotărât asupra numărului fonemelor
vocalice, E. Petrovici revine, precizând următoarele:
„Deoarece limba literară conţine foarte mulţi termeni internaţionali de origine latină, greacă sau franceză, aşa-numitele neologisme,
termeni care încep cu vocalele e sau i neprecedate de iod (de ex. emanaţie, epocă, eră, evoluţie, examen, exploatare, explozie, institut, ipoteză,
iradia, izotop etc.), variantele e, i ale fonemelor vocalice ă/e, î/i devin tot
mai independente. E, i tind să devină foneme autonome”12. „La
aceasta contribuie şi faptul că consoanele palatalizate tind să se pronunţe înaintea lui e şi a lui i atât în limba literară, cât şi în graiurile populare din Muntenia şi sudul Ardealului fără apendice palatal”13.

Admiţând sistemul vocalic de şapte foneme, E. Petrovici precizează că acesta nu caracterizează limba literară în totalitatea ei, ci
numai pe cea de nuanţă muntenească. Prin urmare, limba română
literară are, în realitate, două sisteme vocalice: unul de nuanţă
muntenească, cu 7 vocale, şi unul de nuanţă moldovenească, cu 5
vocale.
Am văzut mai sus că, în atribuirea statutului de fonem autonom unui sunet oarecare, E. Petrovici a avut în vedere, în primele
sale studii, acele principii (distribuţia, aşa-numitele perechi minimale în cadrul cărora are loc opoziţia între diversele sunete, poziţia forte sau non-forte a sunetului în cadrul cuvântului) pe care le
12
13

Ibid.
Vezi Fonemele limbii române, în LR, V, 1956, nr. 2, p. 37.
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au, în general, în vedere fonologii. Mai târziu însă, ţinând seama
de părerile documentate în această privinţă14, ajunge la concluzia
că, pentru a avea siguranţa unei interpretări juste a analizei fonologice, trebuie să ne bazăm pe datele morfologiei. Referirea, în analiza fonologică, la datele morfologiei „va permite stabilirea unui
sistem fonologic pe deplin integrat în sistemul gramatical al limbii
studiate”15.
„Sistemul fonologic al unei limbi — arată mai departe — trebuie să se integreze în mod adecvat în sistemul gramatical al acesteia,
permiţând formularea cât mai simplă şi cât mai generală, cu cât mai
puţine excepţii, a regulilor gramaticale (morfologice şi de derivaţie).
În caz de dubiu în interpretarea fonologică a unei realităţi fonetice,
morfologia ne va călăuzi în alegerea unei soluţii sau alteia. Se poate
chiar susţine că datele necesare pentru stabilirea sistemului fonologic
al unui idiom sunt furnizate şi verificate în primul rând în morfologie.
Opoziţiile fonologice larg folosite în morfologie (în flexiune şi derivaţie) sunt mult mai caracteristice pentru sistemul fonologic al unei
limbi decât o opoziţie stabilită pe baza unei perechi minimale de cuvinte care pot fi de provenienţă străină recentă”16.

Contribuţiile lui E. Petrovici în problemele de fonologie nu
se mărginesc numai la limba română actuală, incluzând, bineînţeles, şi graiurile ei regionale. Observaţii foarte importante a făcut
şi în privinţa foneticii istorice a limbii române. Studiul său Fenomene de sinarmonism în fonetica istorică a limbii române17, deşi de proporţiile unui articol de revistă, poate fi considerat un mic tratat de
fonetică istorică a limbii române. În acest studiu, urmărind evoluţia istorică a sistemului fonologic românesc, începând din faza
14 Vezi I. Pătruţ, Morfologie şi fonologie. Despre fonemele consonantice moi ale
limbii române, în CL, V, 1960, nr. 1–2, p. 23–28: „...la stabilirea sistemului fonologic
al unei limbi (sau dialect, grai) trebuie să se ţină seama, în primul rând, de felul în
care el se acordă cu sistemul morfologic al idiomului respectiv. Morfologia ne
poate da indicaţii mai sigure decât fonetica experimentală care — e de la sine
înţeles — înregistrează calităţile fizice, nu şi pe cele funcţionale ale fonemelor”
(p. 25) Vezi şi idem, Morfologie şi fonologie. II. Referitor la sistemul fonologic consonantic al limbii române, în CL, VII, 1962, nr. 2, p. 217–223.
15 Vezi Sistemul fonematic al limbii române, în SCL, VII, 1956, nr. 1–2, p. 17.
16 Vezi E. Petrovici, Analiză fonologică şi morfologică: În legătură cu statutul
fonologic al africatelor dentale aromâne, în CL, VIII, 1963, nr. 1, p. 38.
17 CL, II, 1957, p. 97–126.
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veche a românei comune, s-a oprit asupra tuturor problemelor importante care au constituit punctul de plecare în constituirea sistemului fonologic al limbii române actuale.
Privitor la fonetismul românei comune, E. Petrovici a emis
părerea, argumentată substanţial, că româna din această perioadă
dispunea, după dispariţia vocalelor finale u şi i, de un sistem vocalic liniar cu numai trei foneme încadrate într-o singură clasă de
localizare şi prezentând trei grade de apertură. Acestea însă, în
funcţie de contextul fonetic în care se aflau, se realizau în numeroase variante vocalice cu funcţiuni morfologice identice în cadrul
aceluiaşi grad de apertură. Situaţia presupusă de E. Petrovici pentru româna comună, în privinţa sistemului vocalic liniar, se constată şi astăzi în unele graiuri dacoromâne şi a fost demonstrată
atât de el, cât şi de alţi cercetători care au studiat fonologia graiurilor noastre populare.
Contribuţia savantului clujean la dezvoltarea foneticii şi fonologiei limbii române nu trebuie căutată numai în numeroasele
sale studii şi în bogăţia de idei pe care acestea le conţin, ci şi, mai
ales, în pasiunea şi dragostea cu care a ştiut să îndrume şi să înveţe
tinerii cercetători, creând, la Cluj, o adevărată şcoală de fonetică şi
fonologie. Elevii lui îi aduc, şi cu această ocazie, un pios omagiu.
(CL, XX, 1975, nr. 1, p. 15–22)

SEVER POP

(27 iulie 1901 – 17 februarie 1961)

ROMULUS TODORAN

ACTIVITATEA LINGVISTICĂ
A LUI SEVER POP

Alături de Emil Petrovici şi Ştefan Paşca, Sever Pop se situează în rândul celei dintâi generaţii de lingvişti clujeni de după
Unire, formate sub îndrumarea iluştrilor profesori ai Universităţii
româneşti din Cluj. Făcând parte din prima promoţie de studenţi a
acestei universităţi, chiar de la începutul studiilor sale universitare
el a avut norocul să lucreze la Muzeul Limbii Române, institut cu
un profil larg filologic, în care studiul limbii române se găsea pe
prim plan.
Întemeiat în 1919 de S. Puşcariu, Muzeul Limbii Române
avea să devină în scurtă vreme un vast şantier ştiinţific. Aici se
redactează, în continuare, sub conducerea lui S. Puşcariu, cea mai
importantă lucrare a lexicografiei româneşti, Dicţionarul Academiei,
şi se elaborează, iniţiat de fondatorul Muzeului, Atlasul lingvistic
român. Lucrările amintite, de amploare, sunt fundamentale în lingvistica română şi în cultura noastră naţională. Acest institut, la
iniţiativa conducătorului său, a întreprins o largă acţiune de adunare a materialului lexical dialectal şi a numelor de persoană şi de
locuri din toată ţara, folosindu-se metoda anchetelor prin corespondenţi. Dar Muzeul Limbii Române a fost şi un fel de for ştiinţific, care funcţiona ca o societate ştiinţifică. Datorită prestigiului
de care se bucura S. Puşcariu şi tactului său, în jurul lui s-au grupat lingviştii şi filologii clujeni (şi specialişti din domenii apropiate). Şedinţele săptămânale de comunicări constituiau locul în care
se supuneau discuţiei cele mai diverse probleme de lingvistică şi
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filologie, rezultatele cercetărilor „membrilor” Muzeului interesând
mai cu seamă istoria limbii române. Vasta activitate desfăşurată în
acest institut se reflecta în sumedenia de studii, articole, note şi
recenzii publicate în buletinul lui, „Dacoromania”, una dintre cele
mai valoroase publicaţii filologice din cultura română.
Gruparea lingviştilor clujeni de la Muzeul Limbii Române,
cunoscută adesea sub numele de „şcoala lingvistică clujeană”, s-a
constituit într-un moment istoric favorabil. Întregirea statului naţional român impunea, în noile condiţii, cu deosebire în Transilvania,
necesitatea unei puternice afirmări naţionale pe toate planurile, inclusiv al ştiinţei şi culturii, pentru a dovedi capacitatea şi virtuţile
poporului nostru. În entuziasmul naţional de după Unire, sub acest
semn s-au desfăşurat învăţământul filologic clujean şi activitatea ştiinţifică a lingviştilor din jurul Muzeului. Climatul de intensă muncă
de la institutul creat şi condus de S. Puşcariu, pusă în slujba ştiinţei
şi culturii naţionale, a fost hotărâtor pentru orientarea ştiinţifică a lui
S. Pop şi pentru formaţia sa. Muzeul Limbii Române a încrustat urme adânci în personalitatea lui, fiind o înaltă şcoală de iniţiere şi
desăvârşire în cercetarea ştiinţifică1.
Activitatea ştiinţifică, dezvoltată în ţară şi străinătate, de-a
lungul a peste 35 de ani, se remarcă în primul rând prin vastitatea
ei. Spre deosebire de ceilalţi lingvişti români din generaţia sa, el a
1 Câteva date biografice. S. Pop s-a născut la 27 iulie 1901, în Poiana Ilvei,
jud. Bistriţa-Năsăud, descinzând dintr-o familie de ţărani. Îşi face studiile secundare
la Liceul grăniceresc din Năsăud (1911–1919), iar pe cele superioare la Facultatea de
Litere a Universităţii din Cluj (1919–1923), având ca specialitate principală limba şi
literatura română, şi secundară lingvistica şi filologia romanică. Obţine titlul de
doctor (1925) la aceeaşi universitate. Urmează cursuri de specializare în geografia
lingvistică la Paris (1925–1927). Este angajat, ca „ajutor”, chiar de la începutul studiilor universitare (1919), fiind numit apoi (1921) secretar-bibliotecar la Muzeul
Limbii Române. Urcă toate treptele didactice: asistent la Facultatea de Litere a Universităţii din Cluj (1923), lector de dialectologie (1929), conferenţiar de dialectologie
la aceeaşi facultate (1931), profesor la Facultatea de Litere a Universităţii din
Cernăuţi (1939), apoi a Universităţii din Bucureşti (1940). În timpul războiului îndeplineşte funcţia de director adjunct la Accademia di Romania din Roma (1941‒1946).
După război, ajunge „visiting professor” (1948) şi apoi „profesor extraordinar” la
Universitatea catolică din Louvain (Belgia). S-a stins din viaţă la Louvain, în 17 februarie 1961, cu câteva luni înainte de a împlini 60 de ani. Pentru alte date, vezi
Sever Pop, Recueil posthume de linguistique et dialectologie, [Roma], 1966, p. 1–9.
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activat aproape în exclusivitate în domeniul dialectologiei. De
aceea, atât pe plan naţional, cât şi pe plan internaţional, s-a impus
înainte de toate ca dialectolog. În ultimii ani ai vieţii, a desfăşurat o
amplă activitate de documentare lingvistică.
Cea mai valoroasă operă a lui Sever Pop este, fără îndoială,
Atlasul lingvistic român, partea întâi (ALR I), căreia i-a consacrat cei
mai spornici ani ai activităţii sale ştiinţifice. La realizarea acestei
opere s-a angajat plenar încă din tinereţe, punându-şi la contribuţie
întreaga sa capacitate şi uimitoarea lui putere de muncă. Convins
fiind de importanţa unei astfel de lucrări pentru studiul limbii române şi pentru istoria poporului român, pentru cultura română în
general, Sever Pop şi-a făcut din elaborarea Atlasului un scop al
vieţii sale, pe care l-a urmărit cu o puternică voinţă şi o perseverenţă
străbătătoare. Împrejurările, din păcate, nu i-au îngăduit să-şi ducă
la bun sfârşit opera şi să şi-o vadă în întregime tipărită.
Atlasul lingvistic român, unul din titlurile de glorie ale Muzeului Limbii Române din Cluj — cel mai prestigios, poate —, îşi are
istoria sa. Se ştie că crearea acestei opere se datoreşte lui S. Puşcariu,
S. Pop şi E. Petrovici2. E, desigur, o operaţie dificilă şi chiar riscantă,
într-un fel, de a departaja rolul fiecăruia dintre cei trei lingvişti de
numele cărora se leagă lucrarea, atâta vreme cât încă nu cunoaştem
o serie de amănunte. O incursiune în istoria lucrării ne apare absolut
necesară, fiindcă ne va da posibilitatea să desprindem, într-un spirit
obiectiv şi de echitate ştiinţifică, rolul şi aportul lui S. Pop şi,
bineînţeles, şi ale celorlalţi doi, în alcătuirea acestei monumentale
opere.
Atlasul lingvistic român, cea mai importantă lucrare de dialectologie română, capitală pentru cunoaşterea structurii limbii române de astăzi şi din trecut, a fost iniţiat de S. Puşcariu. Acesta era
familiarizat cu metodele geografiei lingvistice încă din timpul stu2 La elaborarea Atlasului lingvistic român au colaborat parţial Th. Capidan
şi Şt. Paşca. Primul a efectuat anchetele pentru ALR II la aromâni (punctul 010) şi
la meglenoromâni (punctul 012) şi l-a asistat pe S. Pop, ajutându-l, desigur, în
anchetele sale pentru ALR I la aromâni (punctele: 05, 06, 07, 08, 09) şi la meglenoromâni (punctele: 012 şi 013). Cel de al doilea a efectuat anchete pentru ALR II
la istroromâni (punctul 02). Cu observaţii şi sugestii au contribuit unii membri ai
Muzeului, cu ocazia discutării chestionarului, transcrierii fonetice şi a rezultatelor
anchetelor dialectale de probă.

MUZEUL LIMBII ROMÂNE ŞI MUZEIŞTII

760

diilor universitare. Se ştie că a făcut anchete în Ţara Oltului pentru
Linguistischer Atlas des dakorumänischen Sprachgebiets al lui
G. Weigand, cel dintâi atlas lingvistic al limbii române şi cel dintâi
atlas lingvistic romanic elaborat prin anchete directe. Deşi în timpul studiilor sale de la Paris (1899–1901) S. Puşcariu nu a urmat
cursurile lui J. Gilliéron, fapt pe care îl va regreta mai târziu3, interesul pentru geografia lingvistică în plină dezvoltare nu i-a fost
străin. Nici nu se putea altfel pentru un lingvist care s-a dovedit în
tot timpul activităţii sale deosebit de receptiv la înnoirile teoretice
şi metodologice ale ştiinţei limbii. În 1910, apreciază atlasul lingvistic al lui G. Weigand şi pe cel al Franţei de J. Gilliéron ca opere
deschizătoare de drumuri noi, prin problemele pe care le aduc şi
pe care le pot dezlega4. El însuşi apelează la „geografia cuvântului” pentru a infirma o explicaţie etimologică. „Câte probleme
importante nu s-ar putea dezlega şi la noi românii — exclamă
S. Puşcariu —, dacă am fi în situaţia de a putea urmări geografia
lexicală a cuvintelor noastre!”5. În altă ordine de idei, tot în acelaşi
studiu, S. Puşcariu se referă la recomandarea lui J. Jud de a se
alcătui un atlas lingvistic pentru limba română, urmărindu-se aspectul lexical al graiurilor populare româneşti. O astfel de lucrare,
importantă şi pentru lingvistica romanică, după aprecierile cunoscutului lingvist elveţian, promotor al geografiei lingvistice, „ne-ar
deschide posibilităţi nebănuite pentru etimologia românei şi ar fi
Vezi Puşcariu 1968, p. 164.
Puşcariu 1974: (...) Atlasul lingvistic al d-lui Weigand, care, deşi se mărgineşte la constatarea unor fenomene fonologice şi morfologice, e un izvor nesecat
pentru studierea aprofundată a limbii noastre” (p. 42). Cele 67 de hărţi „ne fac să
vedem cât de necomplete erau cunoştinţele noastre până acum şi ne deschid drumuri nouă de urmărit, aduc o mulţime de probleme necunoscute până acuma, care
aşteaptă a fi dezlegate” (p. 43). „În opera aceasta monumentală [= Atlasul lingvistic
al Franţei de J. Gilliéron], care cuprinde mai multe mii de hărţi, se arată expansiunea
geografică a vreo mie de cuvinte franceze. Cel ce ştie ceti în aceste hărţi poate
urmări viaţa cuvintelor, lupta unui termin nou cu altul vechi, şi setea noastră de a
răspândi lumină în timpurile trecute e aţâţată de probleme nouă [...]” (p. 35). Pentru
istoria Atlasului lingvistic român şi rolul lui S. Puşcariu în elaborarea lucrării, vezi şi
P. Neiescu, Contribuţia lui Sextil Puşcariu la dezvoltarea dialectologiei româneşti, în CL,
XIX, 1974, nr. 1, p. 26–31; V. Rusu, Introducere în studiul graiurilor româneşti,
Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1977, p. 11–17.
5 Puşcariu 1974, p. 36.
3
4
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tot atât de binefăcătoare pentru lexicografia românească precum a
fost Atlas linguistique pentru limba franceză”6.
Intenţia de a alcătui un atlas lingvistic românesc şi-o manifestă S. Puşcariu odată cu înfiinţarea Muzeului Limbii Române, în
1919. Cel dintâi scop pe care şi-l propune acest institut este adunarea sistematică a limbii române vorbite în toate regiunile locuite
de români prin studii dialectale făcute pe teren şi prin chestionare
trimise în întreg teritoriul românesc. „Pe baza răspunsurilor ce se
vor primi la aceste chestionare — precizează S. Puşcariu —, se vor
alcătui hărţile lexicale, pe care Muzeul Limbii Române şi-a pus de
gând să le editeze”7.
Cel dintâi chestionar (Calul), lansat de Muzeul Limbii Române
în 1922, poartă specificarea „pentru un atlas lingvistic al limbii
române”. S-ar putea deduce de aici, cum au şi dedus unii, că
S. Puşcariu intenţiona să alcătuiască Atlasul lingvistic al limbii
române pe baza anchetelor prin corespondenţi. Ar fi surprinzătoare
o astfel de concepţie la un lingvist ca S. .Puşcariu. Întemeietorul
şcolii lingvistice clujene si-a dat seama desigur de superioritatea
anchetelor directe faţă de cele prin corespondenţi într-un moment
când alte atlase romanice (elaborate de A. Griera şi K. Jaberg şi
J. Jud) dovedeau cu claritate necesitatea cercetărilor nemijlocite pe
teren de către lingvişti şi aduceau perfecţionarea metodelor. Este
acum limpede că S. Puşcariu a utilizat ancheta prin corespondenţi
ca un sondaj preliminar anchetei directe, cu scopul de a se facilita
alcătuirea chestionarului şi de a se cunoaşte regiunile şi localităţile
cu un mai mare interes dialectologic8.
Apud Puşcariu 1974, p. 39–40.
S. Puşcariu, Muzeul Limbei Române, în DR, I, 1920–1921, p. 5.
8 Vezi Raport anual, în DR II, 1921–1922, p. 903: „Ne dăm perfect seama de
scăderile acestui chestionar. Răspunsurile vor fi neegale, nu totdeauna demne de
încredere, adesea sugestionate de răspunsurile indicate de noi, vor lipsi din multe
părţi etc. Oricum însă, ele vor cuprinde un preţios material lexical şi ne vor da o
orientare generală, un fel de schiţă pregătitoare pentru Atlasul viitor (subl. noastră —
R.T.). Suntem convinşi că, oricât de prevăzători am fi, cu greu am putea alcătui în
camera de studiu un chestionar general pentru adunarea materialului la faţa
locului. Din răspunsurile ce le vom primi (...), vom putea însă alege acele chestiuni
care prezintă un interes lingvistic deosebit, vom fi informaţi asupra regiunilor în
care dialectologul va trebui să cerceteze mai multe comune decât în altele şi să
chestioneze anume cuvinte şi vom fi puşi mai uşor la adăpostul surprizelor”. Vezi
6
7

762

MUZEUL LIMBII ROMÂNE ŞI MUZEIŞTII

Anii care au urmat au fost de orientare, de tatonări în privinţa metodelor după care să se alcătuiască Atlasul, a caracterului
lucrării, fără să se piardă din vedere pregătirea cadrelor necesare şi
asigurarea posibilităţilor materiale.
S. Puşcariu pune problema Atlasului limbii române la întâiul
congres al filologilor români, ţinut la Bucureşti, în 1925. El face
propunerea ca lucrarea să fie realizată prin colaborarea celor patru
universităţi pe baza aceloraşi principii şi a aceluiaşi chestionar.
Alcătuirea Atlasului limbii romane de către cele patru universităţi,
prin anchetatori fără experienţa necesară, nu constituia un proiect
realist. De la început erau previzibile greutăţi în înjghebarea colaborării şi coordonarea activităţii, în măsură să asigure unitatea
lucrării. De aceea nu ne surprinde faptul că, peste un an, la cel de
al doilea congres al filologilor români, ţinut la Cluj, în 1926, apar
propuneri divergente în ce priveşte concepţia lucrării şi unele
principii după care să se alcătuiască. Th. Capidan, raportorul comisiei Atlasului, propune să se aibă în vedere experienţa dobândită de „şcoala lui J. Gilliéron”. Materialul ar urma să fie cules de
doi anchetatori, în regiuni diferite: unul pentru dialectul dacoromân, iar altul pentru dialectele suddunărene. O. Densusianu susţine în continuare formarea şi participarea la cercetările pe teren a
unor echipe de anchetatori de la cele patru universităţi în zone
dinainte stabilite pentru fiecare echipă. S. Puşcariu vine cu un
punct de vedere nou: să se întreprindă două anchete cu două chestionare diferite. Prima trebuie să se desfăşoare rapid, pe baza unui
chestionar redus (de circa 200 de întrebări), într-un mare număr de
localităţi, efectuându-se de un singur anchetator, pentru a se putea
asigura unitatea lucrării. Cea de-a doua ar urma să se facă utilizându-se un chestionar mult mai cuprinzător, pus în mai puţine
localităţi. Această a doua anchetă ar putea fi întreprinsă de
echipele de cercetători de la cele patru universităţi9.
şi Chestionar pentru un Atlas lingvistic al limbei române. I. Calul, Cluj, 1922, p. 3:
„Adunarea acestor comori nepreţuite (...) este cea mai de căpetenie ţintă urmată de
Muzeul Limbei Române (...). Acest material va servi ca temei pentru „Atlasul lingvistic” (subl. noastră — R.T.) pe care de asemenea îl pregătim”.
9 Vezi RF, I, 1927, nr. 3, p. 359; S. Pop, Buts et méthodes des enquêtes
dialectales, Paris, 1927, p. 170–171 (extras din „Mélanges de l’École Roumaine en
France”, partea a II-a, 1926).
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Discuţiile de la acest congres asupra Atlasului limbii române
au beneficiat de prezenţa şi intervenţia lui A. Meillet10. Dintre propunerile făcute de acesta, două au fost reţinute de S. Puşcariu: necesitatea efectuării anchetelor de un singur anchetator (ca şi în
cazul celorlalte atlase romanice) şi utilitatea anchetelor la populaţiile conlocuitoare aloglotice.
În urma dezbaterilor asupra Atlasului la cel de al doilea congres al filologilor români, problema rămâne în suspensie, în ciuda
faptului că lingviştii, în unanimitate, recunosc necesitatea alcătuirii
unei astfel de lucrări11. Peste un an, la cel de al treilea congres al
filologilor români, ţinut la Cernăuţi, în 1927, fără participarea lui
O. Densusianu, Al. Procopovici, preşedintele congresului, anunţă în
şedinţa de deschidere: „chestiunea atlasului lingvistic nu a fost pusă
la ordinea zilei, deoarece în congresul de la Cluj problema a fost
limpezită din punct de vedere teoretic şi acuma e nevoie de mijloacele materiale pentru realizarea ei practică”12.
Din cele prezentate mai sus, rezultă că în perioada dintre al
doilea şi al treilea congres al filologilor români, adică între aprilie
1926 şi mai 1927, S. Puşcariu şi-a asumat sarcina de a elabora Atlasul
limbii române. Anchetatorul care urma să efectueze cea mai grea
operaţie — adunarea materialului de pe întreg teritoriul limbii române — era de mult stabilit de conducătorul Muzeului Limbii
Române în persoana lui Sever Pop. Acesta a fost dirijat, încă din
timpul studiilor sale, spre cercetările dialectale. Şi-a trecut doctoratul cu o lucrare de dialectologie: Câteva capitole din terminologia
calului şi a fost trimis în Franţa, ca bursier (1925–1927), să se specializeze în geografia lingvistică13. Din Franţa, unde a urmat curVezi RF, I, 1927, nr. 3, p. 359; S. Pop, Buts..., p. 174.
Nu s-a constituit nici comisia care urma să aibă sarcina „de a duce la
îndeplinire alcătuirea acestei opere”, propusă, în raportul său, de Th. Capidan
(vezi RF, I, 1927, nr. 3, p. 358).
12 RF, I, 1927, nr. 3, p. 365. După cum s-a văzut, la „congresul de la Cluj”,
în legătură cu Atlasul s-au exprimat trei puncte de vedere diferite de către
S. Puşcariu, O. Densusianu şi Th. Capidan. Al. Procopovici s-a referit, după toate
probabilităţile, la opinia lui S. Puşcariu, cunoscută mai detaliat, din S. Pop, Buts...,
p. 170–171.
13 Vezi DR, IV, 1921–1926, p. 1 560: „Secţia Atlasului lingvistic se găseşte încă
în stadiul pregătitor, până la înapoierea din străinătate a d-lui Sever Pop, care se
10
11
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surile maestrului geografiei lingvistice, J. Gilliéron, S. Pop s-a reîntors cu o bogată informaţie asupra metodelor aplicate în cercetările
dialectale, cu deosebire în anchetele pentru realizarea atlaselor lingvistice, cum dovedeşte lucrarea sa Buts et méthodes des enquêtes
dialectales (Paris, 1927). La aceasta se adaugă experienţa practică dobândită prin participarea, în 1927, la o anchetă model făcută de
A. Duraffour la Grenoble, în Franţa, în prezenţa unui grup de
studenţi de la universităţile elveţiene, însoţiţi de L. Gauchat, J. Jud,
J. Jeanjaquet şi E. Tappolet, la anchetele întreprinse de A. Griera în
trei localităţi (una în Provenţa şi două în Catalonia), pentru Atlasul
lingvistic catalan, la o anchetă a lui P. Scheuermeier în Italia, pentru
Atlasul Italiei şi al Elveţiei meridionale, şi, în sfârşit, la anchetele lui
U. Pellis pentru Atlasul limbii italiene, în cinci localităţi14. Folositoare i-au fost sfaturile preţioase ale lui K. Jaberg, J. Jud şi
M. Roques15.
Având „toată ştiinţa şi experienţa pentru întreprinderea operei ce-l aşteaptă”16, cea dintâi operaţie pe care trebuia să o întreprindă S. Pop, „după indicaţiile date de Muzeu”17, în vederea începerii anchetelor pentru Atlas, a fost întocmirea chestionarului,
fără de care nu e posibilă o anchetă lingvistică serioasă, fiindcă rezultatele obţinute în adunarea materialului depind în primul rând
de natura şi calitatea chestionarului18. Dat fiind faptul că Atlasul
limbii române era al cincilea atlas lingvistic romanic, în redactarea
specializează în geografia lingvistică”; Muzeul Limbei Române, Apel către Prietenii
Atlasului lingvistic, Cluj, 1929, p. 5; S. Puşcariu, Prefaţă la ALR I, vol. I, p. 8.
14 Vezi S. Pop, Recueil..., p. 201, 365–366.
15 S. Pop, Recueil..., p. 201: „bien qu’il me soit difficile de préciser, avec des
détails, l’influence qu’eut sur ma manière d’enquêter chacun de ces infatigables
maîtres et dialectologues, je suis très heurèux de reconnaître que leur manière
d’envisager l’étude d’un patois et d’interroger les sujets parlants m’a été souvent
un précieux guide pour résoudre divers problèmes qui se posaient au cours d’une
enquête qui dura plusieurs années (de 1929 à 1937)”.
16 Th. Capidan, Limbă şi cultură, Bucureşti, 1943, p. 93.
17 S. Puşcariu, Prefaţă la ALR I, vol. I, p. 8.
18 S. Pop (Buts..., p. 193) apreciază astfel rolul chestionarului: „nous
pensons qu’un enquêteur sans questionnaire est un marin sans boussole. Tous
deux voguent vers le rivage heureux, mais ils ignorent le chemin qui y conduit.
L’un est perdu dans le champ du dialecte qu’il étudie, l’autre s’abandonne aux
caprices des flots”.
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chestionarului S. Pop a pornit de la chestionarele atlaselor romanice
precedente, şi anume: italo-elveţian (de K. Jaberg şi J. Jud), italian
(de M. Bartoli şi U. Pellis), catalan (de A. Griera) şi francez (de J.
Gilliéron). Ideea călăuzitoare de a păstra în linii generale aceeaşi
structură a chestionarului îşi găsea justificarea în scopul de a facilita
studiile comparative prin înfăţişarea cartografică a limbilor romanice, în chestionar au fost cuprinse şi cele 114 „cuvinte normale” din
Atlasul lui G. Weigand, pentru a se putea urmări evoluţia fonetică a
graiurilor româneşti într-un răstimp de aproape 40 de ani. Eliminând întrebările care nu au tangenţă cu realităţile româneşti, S. Pop
şi-a completat chestionarul cu întrebări care reflectă viaţa rurală specifică poporului român.
Primul proiect de chestionar a fost întocmit de S. Pop în câteva luni, din toamna anului 1927 până în primăvara anului următor. El a fost prezentat în 12 şedinţe de comunicări ale Muzeului
Limbii Române spre a fi discutat, în vederea îmbunătăţirii lui19.
După aprecierile lui S. Pop, participanţii la şedinţe adăugau „ici,
colo” câte un cuvânt de care erau interesaţi20. În prima lui formă,
chestionarul a ajuns la peste 5 000 de întrebări.
19 Se impun câteva rectificări în legătură cu primul proiect ai chestionarului
pentru Atlasul lingvistic român: S. Pop afirmă (vezi Recueil..., p. 69) că a început
redactarea chestionarului în 1928. Data e eronată: autorul se bazează pe ceea ce se
spune în DR, V, 1927–1928, p. 905, la care trimite („Asistentul Sever Pop [...] a făcut
în cursul anului 1928 lucrări pregătitoare pentru ancheta pe teren, în vederea
Atlasului lingvistic. A redactat pentru această anchetă chestionarul care s-a discutat
pe capitole în şedinţele Muzeului”). Discutarea chestionarului a început cu şedinţa
din 1 noiembrie 1927 şi a continuat până în şedinţa din 13 martie 1928. Deci
redactarea chestionarului a început în 1927. Se afirmă (vezi S. Puşcariu, Prefaţă la
ALR I, vol. I, p. 8; S. Pop, Recueil..., p. 204 etc.) că primul proiect al chestionarului s-a
discutat în 11 şedinţe ale Muzeului. Afirmaţia se bazează pe referinţele asupra
comunicărilor ţinute la institut, menţionate în DR, V, p. 901. În procesele verbale
din arhiva Muzeului Limbii Române, foarte sumar redactate, fiecare pe filă aparte,
se întâlneşte menţiunea: S. Pop: „Chestionar”. La următoarele date ale şedinţelor:
1.XI.1927, 15.XI.1927, 22.XI.1927 (îmbrăcămintea), 29.XI.1927 (bucătăria), 13.XII.1927,
20.XII.1927, 17.I.1928, 7.II.1928, 21.II.1928, 28.II.1928, 6.III.1928 şi 13.III.1928. Pentru a
ne face o imagine despre participanţii la şedinţe, vom menţiona pe cei ce au luat
parte la şedinţa de comunicări din 28 februarie 1928: S. Puşcariu, Th. Capidan,
I. Costea, C. Diculescu, N. Drăganu, P. Grimm, H. Jacquier, C. Lacea, C. Marinescu,
T. Naum, P. Nişca, E. Petrovici, S. Pop şi, ca invitat de onoare, M. Roques.
20 S. Pop, Recueil.... p. 204: „Ses membres ajoutaient çà et là un mot au sujet
duquel ils désiraient que je me renseigne dans les enquêtes”. Afirmaţia pare să
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Înainte de a încerca chestionarul prin anchete de probă, era
nevoie de punerea la punct a sistemului de transcriere fonetică. În
acest scop, S. Puşcariu a apelat la E. Petrovici, specializat în fonetică. Acesta, împreună cu S. Pop, alcătuiesc un sistem de transcriere fonetică bazat pe transcrierea fonetică internaţională, cu intenţia de a facilita astfel consultarea atlasului de către lingviştii străini. Sistemul propus de ei a fost discutat într-o şedinţă a Muzeului
Limbii Române (5 iunie 1928), prezentat fiind de E. Petrovici21.
Cu chestionarul întocmit şi cu sistemul de transcriere fonetică stabilit, S. Pop, în vara anului 1928, întreprinde anchete de
probă în două localităţi din jurul Sibiului (Mohu şi Apold)22. În
urma acestor anchete, foarte utile, anchetatorul şi-a dat seama de
necesitatea unor modificări în structura chestionarului, ca: reducerea numărului întrebărilor, adăugarea unor întrebări noi care să
facă trecerea de la o categorie semantică la alta, omiterea altora
pentru care informatorii găsesc greu răspuns, includerea unor întrebări referitoare la informator şi la localitatea anchetată23. A luat
astfel naştere o a doua formă a chestionarului, pusă la punct la
sfârşitul anului 1928 şi începutul anului următor.
corespundă realităţii, ţinând seama că, în aceeaşi şedinţă, pe lângă prezentarea
chestionarului, s-au ţinut una sau două comunicări.
21 În raportul anual din DR, V, p. 905, se precizează: „în vederea acestei
anchete pe teren [proiectată în vara anului 1928], E. Petrovici, asistent la Institutul
de fonetică experimentală, în colaborare cu Sever Pop au stabilit sistemul de
transcriere fonetică, care s-a discutat în şedinţele de la Muzeu”. De fapt, s-a
prezentat într-o singură şedinţă din 5.VI.1928 (vezi DR, V, p. 901). Data elaborării,
în această primă formă, a sistemului de transcriere fonetică, indicată de S. Pop —
primăvara anului 1929 (vezi S. Pop, Recueil..., p. 205) — este deci eronată.
22 În raportul anual din DR, V, p. 905, se menţionează: „În vara anului 1928
[Sever Pop] a început, în regiunea Sibiului, ancheta pentru a putea îndrepta şi
completa chestionarul”. Vezi şi Muzeul Limbii Române, Apel către Prietenii Atlasului lingvistic, p. 5: „Întors de doi ani la Cluj, el [Sever Pop] a alcătuit chestionarul (în legătură cu chestionarele celorlalte limbi romanice), care a fost discutat de
profesorii de specialitate ai Universităţii din Cluj, în mai multe şedinţe ale
Muzeului Limbei Române, şi a fost încercat pe teren în vara anului 1928, după ce
toate amănuntele tehnice fuseseră studiate”. Acest apel, nesemnat, aparţine lui
S. Puşcariu şi e datat: „10 septembrie 1929”.
23 Vezi S. Pop, Recueil..., p. 204.
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În toamna anului 192924, S. Puşcariu restructurează planul
Atlasului lingvistic al limbii române, luând hotărârea ca pentru
realizarea acestei lucrări să se întreprindă simultan „două anchete,
cu doi anchetatori şi cu două chestionare diferite, în puncte diferite”25. În acest moment este asociat de S. Puşcariu, la elaborarea
Atlasului, E. Petrovici.
Noua concepţie asupra lucrării este impusă pe de o parte de
amplificarea chestionarului, iar pe de altă parte de necesitatea
efectuării anchetelor într-o perioadă limitată, date fiind prefacerile
care au loc în limba română după Unire. Respectându-se cu stricteţe principiul anchetatorului unic, în cazul unei singure anchete,
pentru a nu dura prea mult timp, nu erau decât două soluţii: reducerea chestionarului sau rărirea punctelor. Şi una, şi alta ar fi dus
la o explorare superficială a graiurilor româneşti26.
24 După 10 septembrie 1929, când S. Puşcariu datează Apelul către Prietenii
Atlasului lingvistic, în care se menţionează că „un elev al muzeului” (= S. Pop),
doctor, specializat în străinătate în geografia lingvistică, a alcătuit chestionarul, pe
care l-a încercat pe teren (vezi p. 5). S. Pop (Recueil..., p. 205) precizează luna, şi
anume: octombrie.
25 S. Puşcariu, Prefaţă la ALR I, vol. I, p. 8. S. Puşcariu afirmă: „Acest plan
s-a putut realiza când d. E. Petrovici s-a întors din străinătate, unde, în capitala
Franţei, făcuse şase ani de studii la cei mai străluciţi maeştri ai lingvisticii moderne” (Prefaţă la ALR II, vol. I, p. III, col. I; prefaţa poartă data de „iulie 1940”).
E. Petrovici a studiat în Franţa între 1920/21–1925/26; s-a reîntors în ţară, la Cluj,
în 1926 (la 1 septembrie 1926 e numit asistent la Laboratorul de fonetică experimentală, vezi E. Petrovici, Memoriu de titluri în lucru, Cluj, 1935, p. 4). Conceperea
lucrării în două părţi, pe baza a două anchete cu două chestionare, cum s-a văzut,
apare abia peste trei ani. Afirmaţia lui S. Puşcariu trebuie deci rectificată. E adevărat însă că S. Puşcariu se gândise la două anchete pentru alcătuirea Atlasului
lingvistic al limbii române încă în 1926, cum am menţionat (vezi supra, p. 160). În
acestea s-ar putea vedea ancheta cu chestionarul „normal” şi ancheta cu chestionarul „dezvoltat” de mai târziu. Pentru primă anchetă, S. Puşcariu îl avea în
vedere pe S. Pop, iar pentru a doua se gândise să fie întreprinsă de echipe de cercetători de la cele patru universităţi.
S. Pop (Atlas linguistique roumain en couleurs, Tome I, Terminologie du corps
humain. Cartes 1 à 104. Préface et introduction par Rodica Doina Pop, Gembloux, f.a.,
p. 12) lasă să se înţeleagă că noua concepţie privind elaborarea lucrării prin două
anchete i-a fost sugerată lui S. Puşcariu de K. Jaberg sau cel puţin că acesta a susţinut-o: „le plan pour la réalisation d’une sèconde enquête ne fut décidé qu’au
mois d’octobre 1929, après la visite à Cluj de M. Karl Jaberg”.
26 Vezi S. Puşcariu, Prefaţă la ALR II, vol. I, p. III, col I.
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Cea dintâi problemă, care se impunea a fi rezolvată în noua
situaţie, era aceea a chestionarelor. Din chestionarul elaborat de
S. Pop şi încercat pe teren, cuprinzând, cum s-a văzut, peste 5 000
de întrebări, acesta şi-a constituit chestionarul „normal” de 2 200
de întrebări, cu care a efectuat anchetele pentru partea întâi a Atlasului lingvistic român (ALR I). Peste 3 000 de întrebări au fost preluate
de E. Petrovici, formând baza chestionarului „dezvoltat”, de 4 800
de întrebări, alcătuit de acesta în vederea desfăşurării anchetelor
pentru partea a doua a Atlasului lingvistic român (ALR II)27.
Chestionarul „normal” conţine, lexical evaluat, noţiuni generale, cunoscute tuturor vorbitorilor, acestea fiind cuprinse atât în
Atlasul lui G. Weigand, cât şi în celelalte atlase romanice. În schimb,
chestionarul „dezvoltat” se referă în bună parte la noţiuni mai
speciale, legate de viaţa ţăranului român, făcând posibilă studierea
terminologiei populare (industrie casnică, ocupaţii, meserii etc.).
Totodată, prin unele întrebări s-au urmărit aspectele semantice şi
stilistice ale vorbirii populare, scormonindu-se tezaurul lexical din
regiuni mai adânci ale conştiinţei lingvistice a informatorilor28.
În ultima lună a anului 1929 şi în primele două luni ale anului
următor, cei doi anchetatori fac anchete provizorii, încercând aplicarea chestionarelor: S. Pop în şase localităţi (situate în Bucovina, sudul Transilvaniei, Dobrogea şi estul Munteniei), iar E. Petrovici în
trei localităţi (situate în nordul şi sudul Transilvaniei şi estul
Munteniei)29. Despre rezultatele acestor anchete anchetatorii au
referat în mai multe şedinţe ale Muzeului din primele luni ale lui
193030.
Rămâne de clarificat problema noului sistem de transcriere
fonetică. Am amintit mai sus că E. Petrovici, împreună cu S. Pop
27 Împărţirea chestionarului, redactat în prima lui formă de S. Pop, a
prejudiciat unitatea chestionarului „normal” (Vezi S. Pop, Recueil..., p. 205, nota 1).
28 Vezi S. Puşcariu, Pe marginea cărţilor, III, în DR, VI, 1929–1930, p. 511;
idem, Prefaţă la ALR II, vol. I, p. III, col 1–2. Pe teren, cei doi anchetatori, având
ocazia de nenumărate ori să schimbe impresii pe marginea anchetelor, au căzut
de acord să introducă un număr de întrebări identice, pentru a da posibilitatea
cunoaşterii mai precise a ariei unor fenomene, pe baza unei reţele mai dese, şi
pentru a se putea compara datele celor două anchete (vezi S. Pop, Recueil...,
p. 207, nota 2).
29 Vezi Raport anual, în DR, VI, p. 660; E. Petrovici, Memoriu..., p. 6.
30 Vezi Raport anual, în DR, VI, p. 657–658.
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au alcătuit un sistem de transcriere fonetică bazat pe cel internaţional, care a fost aplicat de S. Pop, în 1928, în primele anchete de
probă. S. Puşcariu, afirmând că „stabilirea unui sistem de transcriere fonetică a fost una dintre cele mai grele probleme”31, face
menţiunea că ea s-a rezolvat după lungi discuţii şi încercări”32, când
cei doi anchetatori au fost „îmbogăţiţi cu primele experienţe”33. E de
presupus că această problemă, atât de importantă, s-a repus în discuţie când anchetatorii — mai întâi S. Pop, probabil în toamna
anului 1928, şi apoi S. Pop şi E. Petrovici în primele luni ale anului
193034 — au prezentat în mai multe şedinţe ale Muzeului rezultatele
anchetelor provizorii. În cele din urmă, a fost acceptată propunerea
lui G. Giuglea „ca la baza transcrierii fonetice să fie pus sistemul
grafic obişnuit, cu adăugarea semnelor diacritice necesare, spre a
obţine o cât mai fidelă redare a rostirii”35. În felul acesta se creează
posibilitatea notării tuturor sunetelor specifice limbii române şi
variantelor ei regionale, se ţine seama de tradiţia existentă în lingvistica românească şi, de asemenea — important —, se facilitează
consultarea materialului Atlasului de către specialişti din alte
domenii (istorici, etnografi, folclorişti etc.). Desigur, elaborarea noului sistem de transcriere fonetică le-a revenit celor doi anchetatori,
dintre care E. Petrovici, după cum putem presupune, a avut rolul
important36. La alcătuirea sistemului eclectic, creat şi aplicat de ei,
dialectologia romanică şi, în special, atlasele lingvistice romanice şi
de dată aceasta le-au servit drept puncte de orientare37.
Asociat la elaborarea Atlasului limbii române în ultima fază
a lucrărilor pregătitoare, E. Petrovici şi-a adus contribuţia deopotrivă de valoroasă la realizarea acestei lucrări. Oricât de imporS. Puşcariu, Pe marginea cărţilor, III, în DR, VI, p. 515.
Ibidem; vezi şi S. Puşcariu, Prefaţă la ALR I, vol. I, p. 9.
33 S. Puşcariu, Prefaţă la ALR I, vol. I, p. 8.
34 Vezi Raport anual, în DR, VI, p. 657–658.
35 S. Puşcariu, Prefaţă la ALR I, vol. I, p. 9; vezi şi S. Pop, Recueil..., p. 205, 227.
36 După cum se ştie, E. Petrovici s-a specializat în fonetică, cu deosebire în
fonetica experimentală (vezi E. Petrovici, De la nasalité en roumaine, Cluj, 1930,
p. 9). S. Pop s-a iniţiat în fonetică în cadrul Laboratorului de fonetică de la
Universitatea din Cluj, înfiinţat şi condus de Iosif Popovici, între anii 1923 şi 1925,
şi, mai apoi, între 1925 şi 1927, la Paris, cu profesorii J. M. Meunier şi H. Pernot
(vezi S. Pop, Recueil..., p. 205, nota 2).
37 Vezi S. Pop, Recueil..., p. 227, nota 2.
31
32

770

MUZEUL LIMBII ROMÂNE ŞI MUZEIŞTII

tante ar fi principiile metodologice puse la baza lucrării, inclusiv
alcătuirea chestionarului, nu trebuie să uităm că autorii ei au avut
în faţă modele, alte atlase lingvistice, cu metode perfecţionate. Însuşirea acestor metode în mod critic şi aplicarea lor creatoare la
realităţile româneşti, mai întâi de către S. Pop, şi mai apoi de către
acesta împreună cu E. Petrovici, sunt premisele care au asigurat
calitatea lucrării. Vom sublinia că meritul cel mai mare al lui
S. Pop şi E. Petrovici este acela de a fi efectuat anchetele, de a fi
adunat, în condiţii grele, cu trudă şi cu sacrificii, după metode ştiinţifice, imensa cantitate de date lingvistice de pe întreg teritoriul
limbii române, în vederea cartografierii lor. Această operaţie a fost
dusă la capăt într-un timp record, cu un devotament exemplar.
După o apreciere globală, aportul celor doi lingvişti clujeni din
acest punct de vedere este la fel de valoros38. Marele lor merit le-a
fost apreciat de S. Puşcariu, conducătorul Atlasului, atunci când le
recunoaşte celor doi anchetatori calitatea de autori, subliniind prin
aceasta că rolul primordial în alcătuirea unei astfel de lucrări,
bazată, în general, pe metodologia lucrărilor precedente, îl au cei
ce efectuează anchetele39.
Întemeietorul şcolii lingvistice clujene îşi rezervă pentru sine
rolul de iniţiator, animator şi sfătuitor al lucrării. El i-a asigurat
caracterul unitar, a adunat fondurile necesare, ceea ce, pentru o
operă ca aceasta, realizată prin donaţii, nu este deloc fără importanţă40. După opinia noastră, meritul cel mai de seamă al lui
S. Puşcariu în elaborarea Atlasului lingvistic român este că a preconizat două anchete concomitente, pe baza a două chestionare (cu
7 000 de întrebări, în total), de fapt două atlase lingvistice indepen38 Credem că la bogăţia materialului adunat s-a gândit şi S. Puşcariu când
afirmă (în Prefaţă la ALR II, vol. I, p. III): „Cei doi anchetatori şi în acelaşi timp
autori” ai Atlasului lingvistic român „intră cu părţi egale în colaborare la această
operă, care datoreşte tot atât de mult unuia cât şi celuilalt”.
39 S. Puşcariu, Prefaţă la ALR I, vol. I, p. 13: „Cea mai fericită inovaţie faţă
de atlasele lingvistice existente ni se pare împrejurarea că anchetatorii sunt în
acelaşi timp şi autorii lucrării”.
40 Idem, ibidem: „Rolul celui ce iscăleşte aceste rânduri a fost cel de iniţiator, animator şi sfătuitor. Grija de fiecare clipă de a nu lăsa să se înnămolească o
lucrare împreunată cu greutăţi de tot felul şi de a găsi cele mai bune căi de
realizare este a conducătorului”.
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dente, complementare însă. Prin aceasta s-a asigurat, într-un moment istoric potrivit, explorarea profundă a graiurilor româneşti
din întreg teritoriul limbii române. Materialul extrem de bogat al
Atlasului lingvistic român permite pentru prima oară cunoaşterea
amănunţită şi de ansamblu a structurii limbii române şi constituie
un izvor documentar de cea mai mare importanţă.
Având preocupări teoretice şi practice cu privire la anchetele
dialectale încă din prima perioadă a formaţiei sale ştiinţifice şi
studiind cu interes şi critic metodologia celorlalte atlase lingvistice
romanice, e firesc să presupunem că S. Pop a adus contribuţia
substanţială la cristalizarea metodelor după care s-a elaborat Atlasul
lingvistic al limbii române, în ce priveşte alcătuirea chestionarului,
modul de chestionare, alegerea localităţilor pentru anchetă şi a
informatorilor, precum şi în privinţa redactării hărţilor şi publicării
materialului41.
Între 1930 şi 1937, S. Pop a efectuat anchetele pentru Atlasul
lingvistic român I în 301 localităţi, care se repartizează astfel pe
dialecte: 292 pentru dialectul dacoromân, 5 pentru dialectul aromân, 2 pentru dialectul meglenoromân şi 2 pentru dialectul istroromân. În cifra menţionată se cuprind anchetele la populaţiile conlocuitoare aloglote (2 localităţi pentru graiurile ucrainene şi
2 pentru graiurile maghiare). La ea se mai adaugă cele trei anchete
la scriitori: Al. Brătescu-Voineşti (Muntenia), M. Sadoveanu
(Moldova) şi I. Agârbiceanu (Transilvania). În total, aşadar, el a
efectuat 304 anchete42. Într-un timp record, el a dus la capăt cea
mai importantă şi cea mai grea sarcină pe care i-o încredinţase
41 Dintr-o scrisoare, datată 4 noiembrie 1941, către S. Puşcariu, rezultă că
acesta i-a dat mână liberă lui S. Pop în organizarea lucrărilor necesare realizării
Atlasului: „Urmam vechiul sfat al dvoastră: «Fă, Pop, cum crezi, că te pricepi mai
bine; eşti specialist în geografia lingvistică»”. (Copia scrisorii se găseşte în
Arhivele Statului, Filiala Cluj-Napoca, Fond Muzeul Limbii Române, Dosar
Atlasul lingvistic român, Corespondenţă 1941–1943).
42 Vezi S. Pop, Recueil..., p. 221. Sugestia de a se ancheta şi scriitori
reprezentativi pentru cele trei mai provincii româneşti aparţine lui D. Caracostea
(vezi S. Puşcariu, Prefaţă la ALR I, vol. I, p. 10).
Făcând un calcul elementar, S. Pop a anchetat 924 de zile (ceea ce
reprezintă mai bine de doi ani şi jumătate) şi a pus 677 600 de întrebări unui
număr de 304 informatori.
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conducătorul lucrării şi pe care şi-o asumase cu încredere în forţele
sale: adunarea materialului. S. Puşcariu apreciază astfel pe anchetatorul şi autorul părţii întâi a Atlasului: „în d. Sever Pop am
avut norocul să găsim un minunat anchetator, dotat cu toate calităţile indispensabile pentru munca grea ce-l aştepta: rezistenţă
fizică, ureche foarte fină, putere de a sacrifica orice alte preocupări
şi de a-şi concentra toate forţele asupra anchetei şi darul de a
stabili o atmosferă de încredere între el şi subiectele sale”43.
Îndată după terminarea anchetelor, S. Pop trece la pregătirile
pentru publicarea lucrării. În redactarea hărţilor, el a fructificat
experienţa atlaselor precedente, urmîndu-l mai îndeaproape pe cel
al Italiei şi al Elveţiei meridionale. Reproducerea răspunsurilor, în
transcriere fonetică, în dreptul numărului cartografic, în manieră
gilliéroniană, este adesea însoţită, la legendă, de lămuriri complementare şi de observaţii metalingvistice ale informatorilor, precum
şi de notele explicative şi de prelucrarea unor date lingvistice ale
anchetatorului şi autorului lucrării.
Pe lângă propunerea de a se schimba titlul lucrării din Atlasul lingvistic al României în Atlasul lingvistic român44, S. Pop îşi atribuie iniţiativa Micului atlas lingvistic român sau a aşa-zisului Atlas
colorat, ca anexă a Atlasului „mare”45. Concepţia acestui atlas şi
Vezi S. Puşcariu, Prefaţă la ALR I, vol. I, p. 8.
Vezi S. Pop, Recueil..., p. 366–367. Lucrarea apare menţionată cu titlul
Atlasul lingvistic al României (cf. Atlas linguistique de la France) până în preajma
apariţiei ei (vezi DR, VII, 1931–1933, p. 55; „Revue de linguistique romane”, IX,
1933, p. 86; „Balcania”, I, 1938, p. 70).
45 În metodologia atlaselor s-au întrebuinţat două modalităţi de publicare
a materialului: una prin utilizarea unor simboluri, de diverse culori (ca în Atlasul
lui G. Weigand) şi alta prin reproducerea răspunsului în transcriere fonetică, în
dreptul punctului cartografic (ca în Atlasul lui J. Gilliéron). S. Puşcariu opina pentru
prima soluţie, probabil din motive financiare, iar S. Pop pentru a doua. În acelaşi
timp, el acceptă publicarea materialului prin simboluri de diferite culori, nu ca o
modalitate exclusivă, ci ca pe una auxiliară, cu vădite avantaje practice. Astfel Micul
atlas lingvistic român sau Atlasul colorat, cum i se mai zice, este conceput de S. Pop
ca o dublură, ca o lucrare complementară a Atlasului „mare”. În ALR se combină
aşadar cele două metode, bineînţeles, într-o formă originală. Cele menţionate aici
rezultă dintr-o scrisoare a lui S. Pop către S. Puşcariu, cu data de 4 noiembrie 1941
(vezi supra, p. 166, nota 41): „Nu ştiu ce ar fi zis critica europeană dacă admiteam să
fac Atlasul după sistemul Weigand, adică colorat, cum susţineaţi dvoastră. Pentru
ca să evit acest procedeu, pe care-l consideram greşit, am susţinut să fac un Atlas
43
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principiile de redactare a hărţilor îi aparţin46. Materialul lingvistic
este prelucrat, adică interpretat, dând posibilitatea cercetătorului
să se orienteze cu uşurinţă în atestarea şi răspândirea cuvintelor şi
a diverselor fenomene lingvistice.
Anchetele pentru Atlas şi redactarea hărţilor au constituit
pentru S. Pop o mare experienţă. Acest fapt îl remarcă în mod strălucit eminentul romanist francez Pierre Gardette, dialectolog în
primul rând:
„Se simţea că aceşti ani de anchete, despre care vorbea cu atâta
fervoare, îl marcaseră profund, încât această experienţă a limbii spontane, vii, îl formase mai mult decât maeştrii săi de la Universitate.
Pregătirea hărţilor fusese de asemenea pentru el o mare şcoală”47.

Din păcate, S. Pop nu a putut publica în timpul vieţii sale
decât o mică parte din materialul adunat în anchete. Cele două
volume din ALR I şi din ALRM I cuprind 302 hărţi mari şi 424 de
hărţi colorate48. Publicarea materialului din ancheta lui S. Pop
pentru Atlasul lingvistic român, partea I, inclusiv colecţia de texte
dialectale din toate localităţile anchetate, după o întrerupere de
peste 35 de ani, este o datorie de onoare, o obligaţie morală a celor
colorat, ca Anexă a Atlasului mare. După ce v-am prezentat peste 100 de hărţi
colorate, făcute de mine, [...], aţi acceptat principiul, cu corectivul de a face hărţi
colorate cu pete, ca în Prospect. Când a fost însă la tipărire, am reuşit să le fac totuşi
aşa cum se prezintă volumul colorat actual”.
46 Vezi S. Pop, Introducere la ALRM I, vol. I, p. 3–28.
47 În „Orbis”, X, 1961, nr. 1, p. XII.
48 Din Sever Pop, Atlasul lingvistic român publicat [...] de Muzeul Limbii
Române din Cluj sub conducerea lui Sextil Puşcariu, Partea I (ALR I), au apărut
următoarele două volume: vol. I: Părţile corpului omenesc şi boalele lui, Cluj, 1938 şi
vol. II: Familia, naşterea, botezul, copilăria, nunta, moartea, Sibiu–Leipzig, 1942. Cele
două volume mici, colorate, corespunzătoare precedentelor sunt: Sever Pop,
Micul atlas lingvistic român publicat de Muzeul Limbii Române din Cluj sub conducerea lui Sextil Puşcariu, Partea I (ALRM I), vol. I: Părţile corpului omenesc şi
boalele lui, Cluj, 1938 şi vol. II: Familia, naşterea, botezul, copilăria, nunta, moartea,
Sibiu–Leipzig, 1942. A mai apărut Sever Pop: Atlas Linguistique Roumain en couleurs. Tome I: Terminologie du corps humain. Cartes 1 à 104. Préface et introduction
par Rodica Doina Pop, Gembloux, f.a. Lucrarea a fost pregătită pentru tipar de
autor şi a apărut postum; prefaţa poartă data de 17 aprilie 1962. Acest volum
reprezintă o republicare selectivă a hărţilor din ALRM I. vol. I, adăugându-se noi
hărţi colorate lexicale, făcute după ALR I, vol. I.
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ce astăzi, în alte condiţii, continuă activitatea Muzeului Limbii
Române. Operă de primă importanţă pentru cunoaşterea structurii
limbii române de astăzi şi din trecut, Atlasul lingvistic român este
indispensabil pentru istoria limbii române, şi, prin aceasta, pentru
istoria poporului român. Hărţile lingvistice, cu bogăţia lor de
fapte, contribuie la desluşirea începuturilor limbii române şi ale
poporului român, la evidenţierea romanităţii noastre şi la argumentarea remarcabilei unităţi, sub raport etnic şi lingvistic, a tuturor românilor.
Considerat, pe bună dreptate, ca un „monument ridicat graiului matern al mulţimilor anonime”49, adică al poporului, Atlasul
lingvistic român, realizat cu contribuţia substanţială a lui S. Pop, este
„o lucrare cu care se pot mândri ştiinţa, românească şi lingvistica de
pretutindeni”50. Dacă această operă este fundamentală în cultura
noastră naţională, de un mare interes ştiinţific, naţional şi internaţional — cum s-a remarcat de atâtea ori —, este imperios necesar să i
se acorde un regim prioritar şi să se publice, fără întârziere, integral.
Apărând în serie nouă, echitatea şi probitatea ştiinţifică impun să se
restabilească, prin foaia de titlu, calitatea de autor a lui S. Pop şi rolul
de conducător al lucrării pe care l-a avut S. Puşcariu51.
Cea mai mare parte a studiilor şi articolelor publicate de
Sever Pop tratează probleme de lexicologie. Pornind în majoritatea
49 Iorgu Iordan, în „Buletinul Institutului de filologie română «Alexandru
Philippide» din Iaşi”, VII–VIII, 1940–1941, p. 385.
50 Idem, ibidem.
51 Este profund regretabil faptul că foaia de titlu a Atlasului lingvistic
român, serie nouă, vol. I–VII, Bucureşti, 1950–1972, este inexact alcătuită. Ea nu
respectă şi nu reflectă concepţia lucrării. Nemenţionându-se că e vorba de ALR II,
ancheta Petrovici, se poate deduce că s-a proiectat ca materialul din ALR I,
ancheta Pop, să se publice în „serie nouă”, în continuarea volumelor publicate (şi
care se vor mai publica) din partea a doua. Un astfel de proiect, dacă există, n-ar fi
prin nimic justificat. În plus, ceea ce este şi mai grav, se anulează calitatea de autor
a lui E. Petrovici şi rolul lui S. Puşcariu în realizarea lucrării, deşi acestea sunt clar
precizate în prefaţă şi, totodată, în diverse studii şi articole, sunt menţionate şi
recunoscute. Atlasul lingvistic român nu este o operă anonimă. Cei ce au pregătit şi
au efectuat anchetele (S. Pop şi E. Petrovici) cu o deosebită competenţă, cu
devotament şi sacrificii, şi cel ce a iniţiat şi condus lucrarea (S. Puşcariu), fără de
care ea nu s-ar fi realizat, e necesar şi, mai mult decât atât, obligatoriu să figureze
pe foaia de titlu, precum au figurat pe primele volume publicate.
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cazurilor de la materialul propriu, adunat pentru Atlasul său lingvistic, lingvistul român a studiat termenii întrebuinţaţi pentru
denumirea unor noţiuni. Analizei onomasiologice îi asociază perspectiva geografică, având posibilitatea să observe ceea ce geografia lingvistică arătase mai demult: „lupta” între cuvinte, apariţia
unor cuvinte noi şi dispariţia altora vechi, conservarea cuvintelor
vechi, crearea de termeni noi, schimbarea sensurilor cuvintelor etc.
Seria cercetărilor onomasiologice ale lui Sever Pop se deschide
cu teza sa de doctorat, amintită mai sus: Câteva capitole din terminologia calului52. În această lucrare, autorul prelucrează răspunsurile la
zece întrebări din Chestionar pentru un Atlas lingvistic al limbei
române. I. Calul (Cluj, 1922), alcătuit de Sextil Puşcariu şi lansat de
Muzeul Limbii Române. Introducerea lucrării precizează modul în
care s-a adunat materialul şi cum a fost selecţionat în vederea prelucrării lui. Analizând valoarea materialului recoltat prin corespondenţi, Sever Pop manifestă o atitudine critică faţă de această metodă. Rezervele sale sunt determinate de repartizarea teritorială inegală a răspunsurilor, de subiectivismul corespondenţilor şi de superficialitatea unora, precum şi de transcrierea fonetică nesatisfăcătoare. Cu toate deficienţele sale, metoda nu este însă fără de folos:
„materialul adunat astfel — afirmă autorul — are totuşi o valoare
incontestabilă ca mijloc de informaţie pentru filolog, în lipsa altuia
adunat într-o anchetă pe teren. […] Chestionarele au marele merit
de a completa materialul lexical cunoscut din dicţionare”53.
Autorul studiază semantic, etimologic şi sub raportul răspândirii, termenii legaţi de creşterea calului, de cărăuşie, de negustoria de cai, de întrebuinţarea calului şi diversele numiri ale calului
după înfăţişare, defecte corporale, boli, culoare, însuşiri (bune şi
rele) etc., adesea cu un colorit stilistic, înregistrând derivatele —
surprinzător de numeroase — ale cuvintelor cal şi iapă. Materialul
lexical discutat pune în evidenţă bogăţia terminologiei populare şi,
totodată, prin consemnarea pentru prima oară a unui număr însemnat de cuvinte, constituie o sursă pentru cunoaşterea lexicului
limbii române. E desigur un merit al lui Sever Pop că a încercat să
alcătuiască câteva hărţi lingvistice pe baza răspunsurilor obţinute
de la corespondenţi, în care se conturează ariile unor cuvinte. De
52
53

Publicată în DR, V, 1927–1928, p. 51–271; extras: Cluj, 1928.
Sever Pop, Câteva capitole din terminologia calului, p. 58.
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altfel, factorul geografic a fost mereu în atenţia autorului. Prin
raportarea la viaţa social-economică este explicată răspândirea
unor termeni noi din limba literară şi a unora din alte arii
lingvistice, precum şi pătrunderea termenilor străini în urma contactului limbii române cu limbi ale populaţiilor conlocuitoare. În
materialul studiat autorul găseşte „o repeţită confirmare a adevărului că nu există un dialect specific ardelenesc”54.
Câteva capitole din terminologia calului se înscrie printre cele
dintâi lucrări româneşti de onomasiologie, în care se aplică metodele geografiei lingvistice55.
Încă înainte de a-şi termina anchetele, Sever Pop îşi publică
studiul în care pune o problemă nouă, foarte actuală atunci (ca şi în
zilele noastre, de altfel): cum dispar vechii termeni administrativi
din diferitele provincii româneşti (comitat, varmed’e, beţîrc, viăzd,
şpan, fişpan, ulişpan, căpitan, ispravnic, jude, chinez, birău, vornic,
staroste), fiind înlocuiţi prin termenii oficiali: judeţ, prefect şi primar56.
Autorul are meritul de a fi urmărit acest proces în deplină concordanţă cu condiţiile social-istorice şi de a fi semnalat adaptarea termenilor noi, neologici, la sistemul fonetic al graiurilor locale.
O mare varietate de termeni înregistrează Sever Pop pentru
fărâmă, frământa şi soage, pe care îi înfăţişează în expansiunea lor
geografică, sub raportul originii lor şi al schimbărilor semantice57.
Interesante şi adecvat prezentate sunt denumirile „mijlocului postului mare”58. Autorul constată că păresimi „postul Paştilor” (< lat.
quadragesima) s-a păstrat numai pe o arie restrânsă; cuvântul există
în schimb în diferite regiuni, într-o arie discontinuă, în mńez de păréIbidem, p. 60.
Lucrarea a fost apreciată de specialişti ca: Iorgu Iordan (vezi „Zeitschrift
für romanische Philologie”, 56, fasc. 2, p. 224–234), Al. Graur (vezi „Viaţa românească”, 22, 1930, vol. 83, p. 169–172), C. Tagliavini (vezi „Studi rumeni”, IV,
1929–1930, p. 127-129), A. Zauner (vezi „Literaturblatt für germanische und
romanische Philologie”, 51, 1930, nr. 7–8, p. 294–295) ş.a.
56 Vezi Sever Pop, Din Atlasul lingvistic al României. 2. Cum dispar termenii
vechi administrativi şi cum se încetăţenesc cei noi, în DR, VII, 1931–1933, p. 61–71;
republicat în idem, Recueil…, p. 23–55.
57 Vezi idem, Din Atlasul lingvistic al României. 3. Fărâma, frământa, soage şi
alte sinonime, în DR, VII, 1931–1933, p. 71–93; republicat în idem, Recueil…, p. 35–51.
58 Vezi idem, La carte «Mijlocul postului mare» (mi-carême) de l’Atlas linguistique de la Roumanie, în „Revue de linguistique romane”, IX, 1933, p. 114-120;
republicat în idem, Recueil…, p. 89–96.
54
55
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simń, mńădu părésî „mijlocul postului mare” etc. Pentru această noţiune s-a mai înregistrat tînd înainte–tînd înapoi „atât înainte–atât înapoi”, în care apare cuvântul tînd (< lat. tantus). Dispariţia lui păresimi
este explicată prin faptul că cuvântul nu are familie în limba română. Surprinzător de numeroasele variante ale celor trei conservatorisme latine: păresimi, tînt şi miez „mijloc” dovedesc că vorbitorii au
pierdut semnificaţia cuvintelor şi nu mai sunt siguri pe forma lor.
În alte studii onomasiologice se ocupă de sinonimele cuvântului târg59, de cele mai importante sărbători la români60, de câţiva
termeni păstoreşti61, de termeni care denumesc noţiunea de „os” şi
„oglindă”62, de descendenţii lat. naris şi nasus63, ai lui pantex şi
follis64 în limbile romanice. În ele găsim o prezentare corespunzătoare a materialului, cu o atentă descriere a răspândirii termenilor.
Am remarca şi de aici o observaţie generală privind ariile lexicale:
„gradul de vechime a unei arii lexicale nu poate fi determinat
după norme sau reguli fixe; condiţiile lingvistice, culturale, sociale
etc. ale unui teritoriu oarecare sunt acele care determină menţinerea sau dispariţia unui cuvânt din lexic”65.
Dintre studiile sale lexicologice, am mai releva pe acela în
care discută soarta cuvântului vintre66. Cuvântul s-a înregistrat, la
59 Vezi Sever Pop, Sinonimele cuvântului târg în lumina geografiei lingvistice,
în „Revista geografică română”, I, 1938, p. 45–61; republicat în idem, Recueil…,
p. 107–117.
60 Vezi idem, Le più importanti feste presso i Romeni, în „Revue des études indo-européennes”, I, 1938, fasc. 2, p. 481–512; republicat în idem, Recueil…, p. 119–142.
61 Vezi idem, Problèmes de géographie linguistique: Quelques termes de la vie
pastorale d’après L’Atlas linguistique roumaine, în „Revue des études indo-européennes”, I, 1938, fasc. 1, p. 61–84.
62 Vezi idem, Atlas linguistique roumain. Les termes «os» et «miroir» dans les
parlers roumains d’après mes enquétes sur place (1930–1937), în „Revue de linguistique
romane”, XXIII, 1959, p. 261–269; republicat în idem, Recueil…, p. 419–426.
63 Vezi idem, Naris „nez” et nasus en roumain, în Miscelania de Filologia à
memória de Francisco Adolfo Coelho, Lisabona, 1949, p. 119 şi urm.; republicat în
idem, Recueil…, p. 259–280.
64 Vezi idem, Atlas linguistique roumain. Pantex et follis en roumain et dans
les langues romanes, în „Orbis”, VIII, 1959, nr. 1, p. 109–129; republicat în idem,
Recueil…, p. 399–417.
65 Idem, Recueil…, p. 388.
66 Vezi idem, Atlas linguistique roumain: Une question directe pour un mot en
agonie, în „Orbis”, VII, 1958, nr. 2, p. 428–440; republicat în idem, Recueil…,
p. 399–417.
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o întrebare directă, în Muntenia, într-o parte a Moldovei, în
Bucovina şi în nordul Transilvaniei, inclusiv Maramureşul. El are
mai multe sensuri. Din harta semantică cu care Sever Pop însoţeşte
studiul său se poate urmări repartizarea geografică a sensurilor.
Unele sensuri se păstrează din latină, altele s-au dezvoltat în limba
română. Din acest studiu se impun a fi reţinute câteva observaţii
preţioase ale autorului din experienţa lui de anchetator. Una în legătură cu atitudinea anchetatorului în chestionarea directă a unor
cuvinte al căror sens „se îndreaptă către partea erotică a vieţii”.
Anchetatorul trebuie să fie atent, prudent, delicat „pentru a nu
leza excesivul sentiment al pudorii pe care îl au informatorii”67.
Sever Pop face o fină remarcă asupra psihologiei ţărăneşti, pe care
a cunoscut-o atât de bine: „limbajul popular întrebuinţează un însemnat număr de termeni triviali. Totuşi, simpla lor pronunţare nu
atinge deloc pudoarea. Dar, când informatorii au impresia că cuvintele nu sunt pentru anchetator decât un pretext pentru a le cunoaşte viaţa intimă, atunci ei ocolesc întrebarea, negând existenţa
termenilor în cauză”68. Alte observaţii, cu caracter teoretic, deci cu
atât mai importante, sunt desprinse de autor din analiza aceleiaşi
hărţi (Vintre). El constată că formele rare şi neregulate din punctul
de vedere al dezvoltării lor se întâlnesc mai adesea la periferia
ariilor. Acest fapt dovedeşte că, în cazul unor cuvinte ameninţate
să dispară, schimbările par să aibă loc începând cu zonele periferice ale expansiunii lor geografice. Tot aici se găsesc formele cele
mai neaşteptate, fiindcă vorbitorii, neîntrebuinţând curent cuvântul, nu mai sunt siguri de forma lui69. Expansiunea lui vintre numai
în anumite regiuni dacoromâne i-a sugerat autorului constatarea,
demnă de a fi reţinută, că „nu trebuie să admită, ca o condiţie sine
qua non, răspândirea unui termen latin vechi pe întreg teritoriul
unei limbi oarecare. Coexistenţa a două sau a mai multor tipuri
lexicale este mai mult decât posibilă, cu toate că existenţa lor nu
este niciodată atestată formal”70.
De-a lungul anilor, Sever Pop a publicat numeroase contribuţii la cunoaşterea unor fenomene lingvistice româneşti şi la
Idem, Recueil…, p. 388.
Ibidem.
69 Vezi ibidem, p. 395–396.
70 Ibidem, p. 396.
67
68
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explicarea lor. Se impune să reţinem faptul că în aceste contribuţii
ale sale, ca şi în majoritatea studiilor şi articolelor publicate, valorifică materialul adunat în anchetele pentru Atlasul lingvistic român
şi propria sa experienţă de anchetator.
În domeniul foneticii, Sever Pop aduce date noi asupra rotacismului din Munţii Apuseni71. Pe lângă menţionarea unor exemple în care e atestat fenomenul, direct sau indirect, în diverse localităţi, autorul ne dă preţioase indicaţii asupra reacţiei vorbitorilor
de faţă de pronunţarea rotacizantă, relevă observaţiile metalingvistice ale acestora, care constituie elementele necesare pentru studierea dispariţiei unui fenomen lingvistic vechi, sub influenţa graiurilor vecine şi a limbii literare.
Din morfologie l-au atras două probleme cu implicaţii în
istoria limbii române, pentru care materialul cules în anchete îi servea o documentare amplă şi exactă. Într-un studiu elaborat în colaborare cu E. Petrovici72, pe baza datelor culese în ambele anchete ale
Atlasului lingvistic român, când acestea erau efectuate abia pe jumătate, se ocupă de raportul dintre mână şi brâncă şi îndeosebi de variatele forme ale pluralului lui mână: mâni, mânuri, mâne, mânu (art.
mânule) ş.a. Unele dintre acestea sunt etimologice, iar altele noi, evidenţiind tendinţele şi modalităţile de încadrare în sistemul morfologic a unei forme aberante. Studiul despre care e vorba avea drept
scop, totodată, să atragă atenţia specialiştilor asupra importanţei
Atlasului lingvistic român în studierea limbii române.
Sever Pop consacră un substanţial şi sistematic studiu problemei iotacizării verbelor româneşti73. Pornind de la latina clasică
şi de la cea vulgară, autorul analizează fenomenul după formele
verbale în care apare, după consoanele din tema verbelor urmate
de i, după dezvoltarea normală sau apariţia prin analogie a
71 Vezi idem, Rotacismul în comuna Avram Iancu (Vidra de Sus) din Munţii
Apuseni, în DR, VI, 1929–1930, p. 393; idem, Contribuţii la rotacism. 1. În Munţii
Apuseni, în DR, VII, 1931–1933, p. 181–184; republicat în idem, Recueil…, p. 55–61.
72 Sever Pop – Em. Petrovici, Din Atlasul lingvistic al României. 4. Mână cu
pluralul, în DR, VII, 1931–1933, p. 94–102; republicat în Sever Pop, Recueil…, p. 55–
61.
73 Vezi Sever Pop, La iotacisation dans les verbes roumains, în Mélanges de
linguistique et de littérature romanes offerts à M. Roques, III, Paris, 1952, p. 195–235;
republicat în idem, Recueil…, p. 281–315.
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formelor iotacizate. Ariile fenomenului sunt fixate până în detalii
în diversele situaţii în care apare. Raportându-se la limba veche şi
la dialectele transdanubiene, autorul îmbrăţişează problema în
ansamblul ei. În urma analizei materialului din diverse perspective,
sunt desprinse unele concluzii, dintre care amintim câteva: iotacizarea verbelor a fost un fenomen general în limba română; mai bine
sunt conservate formele iotacizate ale verbelor cu tema în t, apoi, în
ordinea descrescândă a ariilor, cele în l, n, d şi r; hărţile Atlasului
lingvistic român dovedesc că tendinţa de deiotacizare este în plină
desfăşurare; judecând după situaţia din graiurile dacoromâne, se
pare că deiotacizarea a avut loc în mod independent în fiecare dialect, după separarea aromânilor, meglenoromânilor şi istroromânilor; formele deiotacizate în limba literară provin din Moldova,
Transilvania de nord sau Banat, regiuni în care sunt atestate în
zilele noastre. Autorul apreciază, pe bună dreptate, că „soarta verbelor latine în -eo şi -io reprezintă una din paginile cele mai interesante şi instructive nu numai pentru istoria foneticii şi morfologiei
tuturor dialectelor limbii române, dar şi pentru celelalte limbi
romanice”74. Pentru prima dată fenomenul este tratat în toată complexitatea lui în studiul amintit.
Fără să fie un specialist în onomastică, în sensul strict al cuvântului, Sever Pop a acordat atenţie atât antroponimiei, cât şi, mai
ales, toponimiei. El concepe aceste discipline în strânsă relaţie cu
dialectologia. După părerea lui, un studiu monografic asupra unui
grai „nu poate fi complet când se neglijează datele oferite de cele
două discipline”75. Cercetările toponimice şi antroponimice adesea
pot oferi dovezi dintre cele mai importante pentru a cunoaşte
trecutul unei localităţi76. Ele nu pot ignora graiul local.
Pornind de la constatarea comună că toponimele, deseori
atestate în documente, sunt surse de însemnătate deosebită pentru
cunoaşterea istorică a unui popor, Sever Pop, în 1943, a elaborat un
studiu asupra toponimiei Transilvaniei, încercând să dovedească
vechimea românilor în această provincie77. Studiul amintit are un
Idem, Recueil…, p. 315.
Ibidem, p. 642.
76 Ibidem, p. 644.
77 Idem, Die Toponymie Siebenbürgens, Bucureşti, 1943, p. 319–348; republicat în idem, Recueil…, p. 165–198.
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caracter sintetic. Bazat mai cu seamă pe cercetările lui G. Kisch şi
N. Drăganu, autorul se străduieşte să dovedească continuitatea
daco-romană în Dacia prin studiul numelor topice de oraşe, sate,
râuri, munţi şi coline. Se impune să reţinem din studiul citat teza
împărtăşită de autor, după care, „când un nume este atestat din
epoca romană şi când din punct de vedere fonetic forma veche
corespunde formei româneşti actuale, nu avem motive să nu admitem continuitatea neîntreruptă a vechii denumiri”78. Este cazul
unor toponime şi hidronime ca Abrud (Abruttus), Ampoi (Ampeium),
Bîrzava (Bersovia, Bersobis), Cerna (Tierna, Tzierna, Zernea, Dierna),
Criş (Crisia, Crissia), Mureş (Maris, Marisos, Marisia, Marisius) ş.a. Se
constată, din exemple ca cele citate, că între numele de astăzi şi
cele vechi, romane sau preromane, există o corespondenţă, care nu
poate fi negată, cu toate că nu avem posibilitatea de a explica
transformările sunetelor prin mijloacele foneticii istorice. Adoptând poziţia lui J. Gilliéron şi a altora, autorul propune o altă optică asupra schimbărilor fonetice. „Cercetările contemporane de
geografie lingvistică — afirmă el — au demonstrat că pretinsele
„legi fonetice” ale evoluţiei sunetelor unei limbi date n-au un
caracter dogmatic şi implacabil, căci în definitiv creierul subiectului vorbitor este cel suveran şi el nu se supune orbeşte „normelor”
fixate de filologi”79. Concluzia se impune de la sine: „Din moment
ce am putea constata în limba română prezenţa unui singur nume
autohton, ar fi demonstrată autohtonia românilor, dărâmând toate
afirmaţiile adversarilor continuităţii”80.
Dar cele mai însemnate merite în onomastică Sever Pop le
are prin culegerea toponimelor şi antroponimelor din cele 301 de
localităţi în care a făcut anchete pentru Atlasul lingvistic român
(partea I), dintre care unele în Peninsula Balcanică. Acordând
numelor de locuri şi de persoană „un loc de primă importanţă” în
exploatările sale lingvistice, el aprecia, în 1951, că bogata sa recoltă
de nume constituie „cea mai amplă documentaţie asupra toponimiei şi antroponimiei” româneşti81. Valoarea materialului onomasIdem, Recueil…, p. 185.
Ibidem, p. 169.
80 Ibidem.
81 Ibidem, p. 643.
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tic constă nu numai în bogăţia lui, ci şi în faptul că e cules la faţa
locului, în transcriere fonetică, pe de o parte, şi că cuprinde întreaga arie a limbii române, pe de altă parte.
Sever Pop pledează pentru cercetările toponimice directe, pe
teren, şi concepe aceste cercetări pe plan interdisciplinar82. Cunoaşterea nemijlocită a realităţii onomastice româneşti i-a permis
să facă mai multe observaţii personale. Aşa, de exemplu, unele
hidronime nu sunt denumite pe întreg cursul lor cu acelaşi nume.
Constatarea este importantă pentru descifrarea semnificaţiilor istorice ale unor astfel de hidronime. E cazul hidronimului Arieş, care
în Munţii Apuseni nu e întrebuinţat, moţii având în locul lui termenul de Râu83. Amintim, de asemenea, o remarcă făcută cu privire la antroponime, cu un caracter generalizator: numele (de familie) sunt foarte variate în localităţile de dată recentă, în schimb
sunt mai puţin numeroase în cele vechi, mai ales în regiunile de
dealuri şi de munte84.
Sever Pop s-a ocupat de câteva apelative topice româneşti şi
reflexele lor în toponimie. Pe baza materialului adunat de el pentru
Atlasul lingvistic român, discută cuvântul plai, punând în centrul
atenţiei răspândirea şi dezvoltarea lui semantică, în dependenţă de
condiţiile geografice şi de viaţă ale poporului român85. Mai ample
sunt consideraţiile sale asupra lui măgură, frecvent întâlnit ca nume
topic86. Hărţile toponimului Măgură, care însoţesc studiul, docu82 Vezi ibidem, p. 647: „Dans la toponymie, il faut que les chercheurs
fassent dès à présent un effort pour monter sur les hauteurs afin qu’ils puissent
avoir une plus vaste perspective de certains faits qui embrassent des territoires
très étendus. Cette excursion scientifique réclame cependant la collaboration de
plusieurs chercheurs pour pouvoir ainsi mieux éviter les « ravins » ou même les
« chutes » déplorables”.
83 Vezi ibidem, p. 191, 645; vezi şi p. 649.
84 Vezi ibidem, p. 643: „Une autre remarque résulte de ma propre expérience: une localité de date récente offre un nombre de noms de famille très
variés, ce qui n’est pas le cas pour les centres de la région des collines ou de la
région montagneuse, qui presentent presque toujours un grand nombre de noms
de familles identiques”.
85 Vezi S. Pop, Pământ şi limbă. Cuvântul plaiu, în Recueil…., p. 155–163.
86 Vezi idem, Măgură ‘hauteur, montagne’ dans l’Europe Centrale, în
„Romance Philology” (Univ. of California), III, 1949–1950, p. 117, ş.u.; republicat
în idem, Recueil…, p. 239–257.
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mentează răspândirea termenului pe teritoriul ţării noastre şi în
unele regiuni ale Europei Centrale şi ale Peninsulei Balcanice.
Atestarea lui în Carpaţii Nordici şi în sudul Dunării este o dovadă a
prezenţei românilor, în trecut, în aceste regiuni. Cuvântul este considerat de autor ca aparţinând vieţii pastorale. Apropierea formală şi
semantică de unele apelative topice şi toponimice atestate în Peninsula Balcanică, în Peninsula Italică, în Peninsula Iberică şi în Caucaz
îl conduce pe autor la ipoteza că ne-am găsi în faţa unui cuvânt
străvechi, din fondul pre-indo-european. Ipoteza sa, cum remarcă el
însuşi, mai are nevoie de argumente în plus pentru a putea fi
acceptată.
Sever Pop a publicat, îndată după război, un manual de gramatică a limbii române (Grammaire roumaine, Berne, 1948; X + 458 p.), în
prestigioasa „Bibliotheca romanica”, îngrijită de W. v. Wartburg.
Deşi autorul nu a manifestat preocupări stăruitoare pentru studiul
limbii literare şi nu a abordat niciodată în cercetările sale probleme
de gramatică a limbii standard, el reuşeşte să dea „o imagine fidelă
a limbii române de astăzi, fără a neglija limbajul vorbit (limba comună) şi graiurile dialectului dacoromân”87. Lucrarea menţionată
are un caracter didactic. Ea îşi are originile în cursurile practice de
limba română, pe care Sever Pop le-a ţinut multă vreme în ţară şi
străinătate88. Cu toate imperfecţiunile ei (unele greşeli, mai mult de
amănunt, formulări inexacte şi interpretabile, impreciziuni şi inconsecvenţe), Gramatica română a lui Sever Pop are merite incontestabile, care i-au fost recunoscute: prezentarea independentă şi
personală a unui material lingvistic bogat, regândit de autor, furnizarea unor informaţii noi şi utile, adoptarea unui plan echilibrat, în
care sintaxa îşi are locul cuvenit, referirea la faptele dialectale şi
istorice pentru elucidarea unor probleme de limbă română contemporană89. Fiind redactată într-o limbă internaţională, această
Sever Pop, Grammaire roumaine…, p. VI.
La Cluj, în anii 1923–1925 şi 1929–1939, a ţinut un curs de limba şi
literatura română la Academia teologică protestantă, ca profesor suplinitor şi apoi
ca titular (vezi Sever Pop, Recueil…, p. 1). În anul 1938–1939, luând fiinţă Şcoala
normală superioară pe lângă Universitatea clujeană, a predat un curs de
gramatică română cu noţiuni de ortografie. Cursuri practice de limba română a
ţinut la Roma, după 1941 (vezi Sever Pop, Grammaire roumaine, p. V).
89 Vezi recenzia critică a lui Alf Lombard, în „Vox Romanica”, XII, 1951,
p. 199–213.
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lucrare a contribuit la lărgirea ariei interesului pentru limba română şi, totodată, pentru poporul român. Romaniştii străini au
avut la îndemână un instrument de cunoaştere a limbii române
(într-un moment când asemenea lucrări nu se găseau în circulaţie),
care le-a facilitat utilizarea materialului lingvistic românesc în
studiile de romanistică. Se impune să mai relevăm că introducerea
familiarizează pe cititor cu câteva noţiuni generale privind istoria
poporului român şi a limbii române.
O componentă de primă importanţă a activităţii lingvistice a
lui Sever Pop o constituie lucrările de metodologie a cercetărilor
dialectale, care sunt, în acelaşi timp, şi valoroase contribuţii la istoria dialectologiei.
Sever Pop, încă tânăr fiind, şi-a câştigat notorietatea prin lucrarea de un larg interes, Buts et méthodes des enquêtes dialectales
(Paris, 1927)90. Elaborată în timpul studiilor sale la Paris, această lucrare atestă preocupările lingvistului român şi iniţierea lui în problemele geografiei lingvistice, în care a fost îndrumat de S. Puşcariu
să se specializeze, în vederea alcătuirii Atlasului lingvistic român.
Subliniind importanţa studierii dialectelor pentru studiul
limbilor şi pentru teoria limbii, autorul relevă, în introducere,
avantajele atlaselor lingvistice în raport cu dicţionarele dialectale,
opinând pentru aplicarea metodelor ştiinţifice ale geografiei lingvistice în culegerea materialului pe teren.
Buts et méthodes des enquêtes dialectales cuprinde o expunere
asupra anchetelor lingvistice, prin corespondenţi şi la faţa locului,
întreprinse la sfârşitul secolului trecut şi în primul sfert al secolului
nostru, cu deosebire în domeniul romanic. Întreaga lucrare este o
pledoarie pentru anchetele directe, pe teren, organizate după principii metodologice riguroase, fără a fi respinse integral cele indirecte. Superioritatea atlaselor lingvistice rezidă în metodele după
care s-au elaborat, metode perfecţionabile odată cu înmulţirea operelor de acest fel. În urma unei detaliate analize critice, Sever Pop
insistă asupra modalităţilor de aplicare a acestor metode şi a eficacităţii lor, făcând numeroase observaţii personale. Concluziile
desprinse în final condensează principiile metodologice ale anchetelor dialectale, privind chestionarul, anchetatorul, localităţile an90

Extras din „Mélanges de l’École roumaine en France”, 1926, partea a II-a.
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chetate, subiecţii (informatorii), transcrierea fonetică, publicarea
materialului ş.a. Ele indică totodată drumul de urmat — după
concepţia autorului — în viitoarele anchete.
Sinteză a metodelor utilizate în cercetarea dialectelor, lucrarea
lui Sever Pop este, în acelaşi timp, o istorie a geografiei lingvistice
până la data elaborării ei. Pentru deosebita ei utilitate, lucrarea a
fost apreciată de lingvişti de seamă, ca A. Meillet91, L. Spitzer92, C.
Tagliavini93, şi recomandată pentru iniţierea în anchetele lingvistice94, devenind un veritabil vademecum în metodologia geografiei
lingvistice.
Pentru lingvistica românească, Buts et méthodes... are o importanţă specială. În ea găsim pentru prima oară analizată ancheta
prin corespondenţi întreprinsă de B. P. Hasdeu în 1884 cu scopul
principal de a spori lexicul dialectal din dicţionarul academic
Etymologicum magnum Romaniae, a cărui redactare i se încredinţase
atunci. De asemenea este detaliat prezentat, cu meritele şi scăderile
lui, Linguistischer Atlas des dakorumänischen Sprachgebiets al lui
G. Weigand. Şi am mai semnala, în plus, prezentarea lucrărilor
preparative pentru alcătuirea Atlasului limbii române, autorul expunându-şi modul cum concepea realizarea operei la acea dată.
Încurajat de succesul pe care l-a obţinut prin Buts et
méthodes..., Sever Pop nutreşte gândul de a relua lucrarea şi a o
extinde. Ideea de a cuprinde, pe cât e posibil, preocupările pentru
cercetările dialectale din toate timpurile şi din toate locurile este
fără îndoială temerară. Ea ar putea să pară fantastică chiar, fiind
vorba de o singură persoană care s-a angajat să o înfăptuiască. Încrezător în forţele sale, cu o voinţă şi tenacitate rar întâlnite, Sever
Pop, într-un răstimp relativ scurt, a adunat o imensitate de infor91

Vezi „Bulletin de la Société de linguistique de Paris”, XXVIII, 1927,

p. 33–34.
92 Vezi „Literaturblatt für germanische und romanische Philologie”, XLIX,
1928, p. 190.
93 Vezi „Archivum Romanicum”, XIII, 1929, p. 579–583. C. Tagliavini
aduce unele completări bibliografice lucrării recenzate şi face câteva observaţii
critice. Recenzentul conchide: „dobbiamo essergli grati di averci dato […] uno
sguardo vivo e reale, e sopprattuto sentito, dei principali problemi delle ricerche
dialettologiche” (p. 583).
94 Vezi M. Cohen, Instructions d’enquêtes linguistiques, Paris, 1928, p. 10.
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maţii ştiinţifice, din izvoare scrise în diverse limbi, pe care le-a
prelucrat în cunoscuta sa lucrare La dialectologie. Aperçu historique et
méthodes d’enquêtes linguistiques (Première partie: Dialectologie
romane, Seconde partié: Dialectologie non romane, Louvain, 1950).
Cuprinzând 1 389 (LV + 1 334) pagini, putem afirma că această lucrare unică în felul ei, prin proporţiile sale, prin întinsa arie cercetată şi prin perioadele pe care le străbate, până la mijlocul secolului nostru, cu marea ei bogăţie de informaţii, este de prim
ordin pentru documentare în studiul dialectelor.
La baza lucrării se găseşte convingerea autorului „că un progres al teoriilor lingvistice nu este realizabil decât printr-un examen
mai amănunţit al faptelor dialectale şi printr-o metodă mai rafinată
în anchetele lingvistice”95. Această convingere justifică necesitatea
de a studia şi cunoaşte adâncit metodologia cercetărilor dialectale.
De aceea Sever Pop acordă metodei cea mai mare importanţă, considerând-o obiectul principal al lucrării sale96. Prezentarea istorică a
metodelor de cercetare a dialectelor din diferitele limbi i se pare autorului esenţială nu numai fiindcă o astfel de prezentare evidenţiază
„fazele cele mai caracteristice din dezvoltarea dialectologiei”, dar şi
pentru că „permite a recunoaşte mai bine evoluţia şi răspândirea
ideilor care au determinat marile opere dialectologice, considerate
ca modele pentru anchetele dialectale”97.
Având în centrul atenţiei metodele de cercetare, cum am
subliniat, Sever Pop, în La dialectologie, se ocupă pe larg de atlasele
lingvistice. Lucrarea dă astfel posibilitatea de a cunoaşte, până în
amănunte, începuturile şi dezvoltarea geografiei lingvistice, cu
perfecţionarea principiilor metodologice aplicate în diverse domenii lingvistice, mai cu seamă în cel romanic.
Lucrarea de care ne ocupăm interesează îndeaproape şi lingvistica românească. Limbii române i se acordă atenţia cuvenită. În
plus faţă de lucrarea precedentă, aici găsim o schiţă a istoriei cercetărilor dialectale româneşti şi o amplă expunere asupra Atlasului
lingvistic român, evident cu privire specială asupra metodologiei
după care s-a realizat. Tot aici, Sever Pop îşi afirmă în treacăt
punctul de vedere în legătură cu repartizarea dialectală în dacoroSever Pop, La dialectologie, I, p. XI.
Vezi ibidem, p. XV.
97 Ibidem, p. XIII.
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mână, fără să apeleze la material faptic, documentar. În dialectul
dacoromân, el distinge cinci „graiuri” («parlers régionaux»), care
se caracterizează prin particularităţi lingvistice specifice în raport
cu limba comună şi limba literară, şi anume: muntean, moldovean,
bănăţean, crişean şi maramureşean98.
În expunerea sa, autorul face uz de numeroase citate, pentru
a pune la dispoziţia cercetătorului textele semnificative în diverse
probleme, date fiind dificultăţile de astăzi din documentarea ştiinţifică. Totodată, el a urmărit ca, din citatele date, adesea contradictorii, cititorul însuşi să desprindă ceea ce este valabil, pozitiv, de
ceea ce este eronat, negativ. Sever Pop evită să impună una sau
alta dintre metodele discutate, considerând nejustificată o astfel de
încercare, deoarece oricare din ele posedă avantaje şi dezavantaje.
De aceea el a prezentat „cât de obiectiv posibil, metodele aplicate
pentru a realiza cele mai importante lucrări dialectale, cu scopul
de a stabili gradul de încredere pe care îl merită materialele prezentate”99. În expunerea problemelor metodologice privind cercetarea dialectală în diverse limbi se constată o disproporţie. Domeniului romanic autorul îi acordă un spaţiu mai întins, pe de o parte
fiindcă lucrarea se adresează înainte de toate romaniştilor, iar pe
de altă parte deoarece realizările din acest domeniu au influenţat
cercetările dialectale din alte limbi100.
Servind drept capitol introductiv, autorul adaugă lucrării
sale o succintă privire istorică asupra dezvoltării dialectologiei ca
ramură a lingvisticii.
Marea bogăţie de date din La dialectologie este prezentată cu o
remarcabilă exactitate şi într-o formă cât mai sistematică posibil.
Autorul îi asigură astfel o largă utilitate. În vederea aceluiaşi scop
utilitar, lucrarea e însoţită de tablouri cronologice (ca: tabloul cronologic al principalelor monografii sau studii lingvistice publicate
până în 1918, tabloul cronologic indicând data publicării atlaselor
lingvistice şi folclorice regionale şi generale, tabloul atlaselor lingvistice şi folclorice în curs de publicare etc.) şi de un extins indice
de materii (de aproape o sută de pagini), pe cât de analitic, pe atât
de important din punct de vedere practic.
Vezi ibidem, p. 667.
Ibidem, p. XIV.
100 Vezi ibidem, p. XII.
98
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La dialectologie este o lucrare fundamentală în metodologia
lingvistică, un instrument de lucru indispensabil cercetătorilor. De
aceea ea a fost apreciată ca „un fel de manual pentru dialectologii
de astăzi”101, „o veritabilă enciclopedie a istoriei dialectologiei şi a
metodelor sale”102, fiind socotită, „pentru mult timp, modelul clasic de iniţiere în geografia lingvistică”103. Străbătând un important
sector din cercetarea lingvistică, de-a lungul timpului şi în diverse
regiuni, lucrarea în discuţie se înscrie, totodată, ca o valoroasă
contribuţie la istoria lingvisticii în general.
Probleme de metodă discută Sever Pop în mai multe articole
publicate de-a lungul anilor, înainte şi după apariţia lucrării menţionate. În unele din ele se ocupă de principiile metodologice după
care s-a alcătuit Atlasul lingvistic român, face precizări în legătură
cu istoria elaborării acestei opere şi pune în circulaţie observaţii şi
constatări interesante, desprinse din bogata sa experienţă de anchetator104. Dar şi alte opere similare, cum sunt Atlasul lingvistic
italian şi Atlasul lingvistic al Franţei, îi stârnesc interesul105. De
aceeaşi natură sunt preocupările sale în legătură cu chestionarele
lingvistice106.
101
102

Pierre Gardette, în „Orbis”, X, 1061, nr. 1, p. XIV.
G. Straka, în „Revue de linguistique romane”, XXV, 1961, nr. 97–98,

p. 213.
A. Sommerfelt, în „Orbis”, X, 1961, nr. 1, p. XI.
Vezi Sever Pop, Din Atlasul lingvistic al României, în DR, VII, 1931–1933,
p. 55–61, republicat în idem, Recueil..., p. 23–28; idem, L’Atlas linguistique de la
Roumanie, în „Revue de linguistique romane”, IX, 1933, p. 86–114, republicat în
idem, Recueil..., p. 67–87; idem, L’Atlas linguistique de la Roumanie, în „Balcania”, I,
1938, p. 70–82, republicat în idem. Recueil..., p. 143–153; idem, L’Atlas linguistique
roumain, în „Revista Portuguese de Filologia”, vol. I, tom. II, 1947, p. 275 ş.u.,
republicat în idem, Recueil..., p. 199–237; idem, Atlas linguistique roumain. Méthode,
publication et interpretation de cartes, în „Orbis”, VII, 1958, nr. 1, p. 15–39, republicat
în idem, Recueil..., p. 363–385.
105 Vezi idem, Cu prilejul Buletinului Atlasului lingvistic italian, în DR, VIII,
1934–1935, p. 163–174, republicat în idem, Recueil..., p. 97–105; idem, Atlas linguistique de la France: notes sur les cahiers de l’enquêtes d’Edmond Edmont, în „Revue
Studies in Romance Philology” (Manchester University), 1953, p. 218 ş.u.,
republicat în idem, Recueil..., p. 327–332.
106 Vezi idem, Méthode et principaux types de questionnaires linguistiques, în
„Bulletin de la Faculté des Lettres de Strasbourg”, 1957, nr. 5, p. 263 ş.u.,
republicat în idem, Recueil..., p. 347–362.
103
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Pentru a împlini imaginea de ansamblu asupra activităţii
lingvistice a lui Sever Pop, e necesar să amintim şi conferinţele pe
care le-a ţinut în perioada 1937–1952 în diverse centre universitare,
ca: Nisa (1937), Milano (1938), Roma (1942, 1943, 1946), Freiburg
(1943), Veneţia (1943), Gand (1950) şi Strasbourg (1952), publicate
în Recueil posthume de linguistique et dialectologie (Roma, 1966,
p. 429–631)107. În ele abordează probleme diverse: metodele de
alcătuire a Atlasului lingvistic român şi importanţa lui pentru studiul limbii române, terminologia păstorească în limba română, terminologia religioasă în limba română şi în limbile romanice, romanitatea limbii române, limba română în raport cu graiurile italiene,
raporturi lingvistice româno-sarde, saşii şi interferenţele lingvistice româno-săseşti şi aspecte ale toponimiei româneşti.
Este de la sine înţeles că aceste conferinţe nu au toate o valoare ştiinţifică, autorul însuşi lăsându-le nepublicate. Tipărite postum, ele trebuie judecate prin prisma scopurilor urmărite, a publicului căruia i s-au adresat şi a momentului istoric în care au fost
ţinute. Privindu-le global, le putem aprecia ca materiale care au
vehiculat, în ţări şi centre romanice, cunoştinţe despre limba română şi poporul român. Mergând adesea pe cărări umblate, Sever
Pop dovedeşte, în cele mai multe cazuri cu un material lingvistic
nou, furnizat de propriile sale cercetări pe teren, romanitatea limbii
române, cu referiri la alte limbi romanice, unitatea ei remarcabilă,
premisă a unităţii noastre naţionale, neconcordanţa ariilor lingvistice cu graniţele politice de odinioară, fapt care evidenţiază legăturile permanente ale românilor de dincoace şi de dincolo de Carpaţi
şi, cu deosebire, continuitatea românilor pe teritoriul vechii Dacii.
Conferinţele la care ne referim pot fi apreciate şi din alte
puncte de vedere. Două dintre ele abordează problemele importante ale terminologiei păstoreşti şi religioase în limba română, referindu-se cu deosebire la elementele latine şi la semnificaţia lor
pentru istoria poporului român. Pe de altă parte, majoritatea conferinţelor sunt însoţite de numeroase hărţi în care cuvintele discutate sunt prezentate în extensiunea lor geografică. Autorul pune în
circulaţie, sub formă cartografiată, o parte din materialul încă nepublicat al atlasului său lingvistic. Apreciabile sunt şi hărţile în
107 Lucrarea a fost recenzată de Valeriu Rusu, în SCL, XIX, 1968, nr. 4,
p. 430–433.
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care anumite cuvinte sau fenomene lingvistice sunt înfăţişate în
întreaga Românie. De asemenea sunt demne de reţinut hărţile toponimice alcătuite şi publicate de autor (pentru Chiceră, Ciucă
(Cioacă), Curmătură, Gorgan, Groapă, Grui, Bou — Zimbru, Văratec —
Tomnatec, Runc, Plai, Vad, Muncel), care atestă preocuparea acestuia
de a introduce şi utiliza metodele geografiei lingvistice şi în studiile de toponimie, fapt, fără îndoială, demn de consemnat.
Sever Pop s-a remarcat ca un excepţional organizator şi animator al activităţii lingvistice.
Îndată după apariţia voluminoasei sale lucrări, La dialectologie,
cu sprijinul Universităţii din Louvain, profesorul Sever Pop are posibilitatea să-şi dovedească din plin spiritul său activ, întreprinzător,
şi să-şi desfăşoare apreciatul său talent organizatoric. Cu o neobişnuită putere de muncă, recunoscută încă din tinereţe, cu perseverenţa îndârjită a omului care vrea cu orice preţ să ducă lucrurile
până la capăt şi cu un deosebit tact în relaţiile cu colaboratorii, lingvistul român, în noul mediu universitar şi ştiinţific, s-a impus ca o
personalitate marcantă. În scurtă vreme, prin ceea ce a realizat, a
dobândit o largă apreciere în cercurile lingviştilor din diverse ţări,
încărcând de glorie universitatea belgiană la care şi-a desfăşurat
activitatea.
Cu prestigiul pe care i-l acordau lucrările sale, Atlasul lingvistic român (partea I) şi La dialectologie, o primă preocupare a lui
Sever Pop a fost să creeze cadrul organizatoric necesar: un institut
şi o publicaţie periodică. În scurtă vreme, reuşeşte să-şi concretizeze planurile sale. La sfârşitul anului 1951, el fondează Centrul
internaţional de dialectologie generală (Le Centre international de Dialectologie générale), al cărui buletin este revista „Orbis”.
Necesitatea creării unui centru internaţional de dialectologie
e formulată clar în 1950108. Ea e motivată de nevoia colaborării
între cercetătorii care studiază acelaşi domeniu lingvistic, pe de o
parte, iar, pe de altă parte, între cei ce cercetează domenii învecinate. „Se ştie astăzi că progresul într-un domeniu ştiinţific — afir108 Vezi Sever Pop, La dialectologie, I, p. XIV; II, p. 1 176–1 177. Pentru prima
dată Sever Pop îşi exprimă ideea creării unui centru sau birou internaţional
lingvistic la Cel de-al treilea congres internaţional de ştiinţe onomastice, ţinut la
Bruxelles, în 1949 (vezi idem, Recueil…, p. 649).
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mă Sever Pop — este în raport direct cu spiritul de colaborare care
animă pe cercetători. Fără schimburi de idei, fără cunoaşterea
aprofundată a tot ce se petrece în alte domenii lingvistice, vecine
sau mai îndepărtate, progresul studiilor dialectologice este de
acum înainte aproape imposibil”109. Peste doi ani, când Centrul a
luat fiinţă, întemeietorul lui precizează mai bine rosturile institutului: stabilirea unei colaborări strânse şi fructuoase între lingvişti,
între centrele dialectologice sau lingvistice din diverse ţări. Schimbul de idei va asigura progresul studiilor lingvistice şi va diminua
divergenţele flagrante dintre curentele lingvistice contemporane.
Centrul este „comun tuturor celor care se interesează de studiul
limbajului uman şi în special de graiurile populare”110. În privinţa
adeziunii sau colaborării la activitatea Centrului şi la revista acestuia, „nu este nicio restricţie”, precizează Sever Pop111. Cercetătorii
din domeniile învecinate (fonetică, onomastică, etnografie, folclor,
istorie etc.) îşi găsesc locul în cadrul Centrului, fiindcă contribuţiile
lor de multe ori pot să arate „drumul cel bun” în cercetările lingvistice112. Printre obiectivele propuse la început de întemeietorul
Centrului sunt: efectuarea unor anchete pe scară mondială, privind anumite probleme speciale (ca, de exemplu: limbajul femeilor, frontierele lingvistice ş.a.), limbi mai puţin explorate, prezentarea celor mai remarcabile rezultate ştiinţifice în analiza limbajului uman, înfăţişarea activităţii unor lingvişti (inclusiv dialectologi) care, prin lucrările lor, au adus contribuţii la progresul ştiinţei, redactarea unei enciclopedii lingvistice privind unele concepte caracteristice vieţii spirituale a mai multor popoare113.
Centrul internaţional de dialectologie generală este conceput
ca o grupare ştiinţifică114 şi activează ca o societate ştiinţifică. El are
membri care au aderat la programul institutului şi colaborează la
Sever Pop, La dialectologie, I, p. XIV.
Sever Pop, Le Centre international de Dialectologie générale, în „Orbis”, I,
1952, nr. 1, p. 8.
111 Ibidem, p. 9.
112 Ibidem.
113 Vezi Sever Pop, în „Orbis”, I, 1952, nr. 1, p. 312.
114 Sever Pop numeşte Centrul „notre groupement scientifique” (vezi
S. Pop, Recueil…, p. 667).
109
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lucrările colective sau la buletinul acestuia. În cadrul lui se ţin comunicări ştiinţifice şi conferinţe. Planul său de muncă, cuprinzând
lucrări, mai ales de documentare lingvistică, reclamă înjghebarea
unei largi colaborări pe plan mondial. În multe privinţe, Centrul
internaţional de dialectologie generală seamănă, ca mod de organizare, cu Muzeul Limbii Române, institutul întemeiat de Sextil
Puşcariu pe lângă Universitatea din Cluj, institut la care şi-a început
activitatea şi s-a format Sever Pop. El însuşi lasă să se întrevadă
rolul acestui institut în conceperea Centrului: „Centrul internaţional
de dialectologie generală şi programul său sunt concepute după
lungi reflexii, ale căror începuturi îşi au obârşia în şederea mea la
Roma şi, poate, în subconştientul meu, în activitatea pe care am
văzut-o desfăşurându-se timp de optsprezece ani la Muzeul Limbii
Române din Cluj”115.
Iniţiativa creării Centrului apare într-un moment favorabil. De
multă vreme se simţea nevoia cooperării internaţionale în domeniul
lingvisticii, ca, în general, în toate ştiinţele. După război, cooperarea
între popoarele lumii pe diverse planuri apare ca o necesitate, devenind un factor de progres şi de coeziune umană. Într-un asemenea climat, cu elan şi cu o inepuizabilă energie, Sever Pop devine
iniţiatorul, fondatorul, animatorul Centrului internaţional de dialectologie generală, fermentul care încheagă o întinsă colaborare ştiinţifică, în vederea desfăşurării unei multilaterale şi bogate activităţi,
mai ales de documentare lingvistică. În concepţia sa, „instrumentele
de lucru ale secolului al XX-lea trebuie să facă dovada unui interes
ştiinţific care depăşeşte frontierele politice şi naţionale: limbajul
uman oferă din acest punct de vedere un câmp de lucru deosebit de
instructiv”116. Rezultatele depind în întregime de spiritul de colaborare care trebuie să-i anime pe lingvişti117. Cea mai elocventă dovadă a necesităţii şi oportunităţii organizării cooperării lingvistice internaţionale de către Sever Pop o găsim în interesul cu care lingviştii
din diverse părţi ale lumii au privit iniţiativele lui şi rezultatele
activităţii sale, primind să colaboreze, sub diverse forme, cu acesta.
La puţină vreme după înfiinţare, în 1953, Centrul număra 230 de
S. Pop, Recueil…, p. 673.
Ibidem, p. 672.
117 Vezi ibidem, p. 658.
115
116
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membri, dintre care aproape 100 sunt romanişti118, iar după nouă
ani, în 1960, avea peste 500, din mai bine de 50 de ţări119. Printre
aceştia se găsesc numeroşi savanţi cu reputaţie internaţională, din
Europa, America şi Asia. Promovând cooperarea internaţională în
domeniul ştiinţei limbii, activitatea desfăşurată în cadrul Centrului
de Sever Pop şi colaboratorii săi a fost sprijinită de UNESCO şi de
Comitetul internaţional permanent al lingviştilor.
Pentru a ne da seama cât de preţuite au fost iniţiativa lui
Sever Pop de a fonda acest institut internaţional de lingvistică şi
bogata activitate desfăşurată în cadrul lui, ne vom referi la aprecierile câtorva lingvişti de seamă. Alf Sommerfelt relevă admiraţia
celor ce au vizitat Centrul pentru „activitatea neobosită” a lui
Sever Pop şi pentru „talentul său organizatoric”120, iar Antonio
Griera consideră crearea Centrului şi a revistei „Orbis” drept o
„idee genială”121. Pentru Willem A. Grootaers, lingvistul român
este „animatorul şi organizatorul genial” al dialectologiei internaţionale122. Nu mai puţin admirative sunt aprecierile romanistului
german Hans Rheinfelder: „Sever Pop avu ideea într-adevăr
genială de a crea un centru de dialectologie generală şi, cu elanul
extraordinar al însuşirilor sale organizatorice, cu ajutorul instituţiilor şi personalităţilor deschise spre necesităţile viitoare, el a ştiut să
realizeze aceste proiecte la Louvain”123. Neobişnuita sa putere de
muncă şi calităţile sale excepţionale de organizator, cum se poate
constata, au impresionat profund pe numeroşi lingvişti.
În activitatea de documentare lingvistică iniţiată, organizată
şi impulsionată de Sever Pop în cadrul Centrului, fără îndoială,
locul cel mai important îl ocupă Enciclopedia lingvistică.
Vezi ibidem, p. 656.
Vezi ibidem, p. 667. O listă a colaboratorilor Centrului şi a acelora ce
şi-au exprimat adeziunea la programul lui de activitate, până în 1955, o găsim în
Prospectus 1955 (1), Orbis. Bulletin international de documentation linguistique,
janvier 1952 – juin 1955, Louvain, Centre international de Dialectologie générale,
f. a., p. 10–24.
120 Vezi „Orbis”, X, 1961, nr. 1, p. XI.
121 Vezi „Boletín de dialectología española” (Continuación del B. D. C.),
tercera época, XXXVI, 1960, p. 72.
122 Vezi „Orbis”, X, 1961, nr. 1, p. XV.
123 Hans Rheinfelder, Introduction la Sever Pop, Recueil…, p. IX–X.
118
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Ideea elaborării unei astfel de lucrări apare chiar de la întemeierea Centrului. Unul dintre punctele înscrise în programul institutului întemeiat de Sever Pop la Louvain este şi „reunirea materialelor necesare redactării unei enciclopedii lingvistice”124. În concepţia iniţiatorului şi redactorului ei, această vastă lucrare era proiectată să îmbrăţişeze întreg domeniul lingvisticii, pe plan mondial,
bizuindu-se pe o largă colaborare a lingviştilor din toată lumea, în
primul rând pe cea a membrilor Centrului. Nu cunoaştem îndeajuns
de bine cum a fost concepută structura lucrării. Am fi putut fi informaţi despre aceasta dacă ar fi apărut proiectatul prospect al lucrării.
Din chestionarele publicate de Sever Pop125 şi din ultimele informaţii furnizate de el126 putem să ne facem o imagine, fireşte aproximativă, despre conţinutul lucrării. Enciclopedia lingvistică urma să
cuprindă lingviştii din toată lumea, indiferent de domeniul specialităţii lor, cu menţionarea principalelor date biografice şi a celor mai
importante lucrări, precum şi a iniţiativelor ştiinţifice, a volumelor
omagiale etc. Lucrarea trebuia de asemenea să includă periodicele
lingvistice, cu toate datele bibliografice necesare. Cum rezultă din
unele indicaţii date de Sever Pop, în Enciclopedie ar fi intrat şi institutele şi societăţile de lingvistică, institutele de fonetică şi arhivele
fonogramice, limbile şi dialectele vorbite pe glob127, şi în ea s-ar fi
semnalat cele mai importante studii şi monografii asupra terminologiei agricole, a creşterii animalelor, pescuitului, asupra termenilor
privind înrudirea, bolile etc. O astfel de lucrare, după concepţia redactorului ei, „trebuie să menţioneze de asemenea cele mai importante concepte, studiate după metoda geografiei lingvistice, adică cu
ajutorul hărţilor lingvistice”128.
După cum se vede, Enciclopedia lingvistică este concepută ca o
lucrare vastă, sub raportul tematicii, şi de mari proporţii. În câţiva
ani, la Centrul internaţional de dialectologie generală s-a adunat un
Sever Pop, în „Orbis”, I, 1952, p. 312; vezi şi Sever Pop, Recueil…, p. 667.
Vezi „Orbis”, II, 1953, p. 571–572.
126 Vezi Sever Pop, Recueil…, p. 668.
127 Vezi ibidem, p. 669: „Plusieurs collègues ont bien voulu rédiger une
série de bons articles, par exemple: F. Falc'hun, sur la Langue bretonne […],
G. Piccillo, sur Il siciliano — dialetto italiano […]”; e vorba de articole pentru
Enciclopedie, care s-au publicat în „Orbis”.
128 Ibidem, p. 672.
124
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imens material, ca răspuns la circularele şi chestionarele trimise de
Sever Pop în toată lumea. Cu colaboratorii institutului, sub directa
îndrumare a lingvistului român, redactarea a început în 1953. Între
timp, Sever Pop, singur sau în colaborare, a publicat lucrările de
documentare lingvistică, înscrise în planul de lucru al Comisiei
pentru ancheta lingvistică din cadrul Comitetului internaţional permanent al lingviştilor, pe care le vom prezenta mai jos. Acestea, cum
le apreciază el însuşi, nu sunt decât anexe ale Enciclopediei129. Noi
le-am considera mai degrabă (şi, poate, mai exact) lucrări preparative ale vastei opere, în curs de elaborare. Acestora trebuie să le
adăugăm materialele publicate în fiecare număr al revistei „Orbis”,
în care se prezintă istoricul unor societăţi sau institute lingvistice,
dezvoltarea studiilor asupra unor limbi într-o perioadă determinată,
portretele unor lingvişti ocazionate de aniversarea sau comemorarea lor, necrologuri, cronici asupra congreselor şi ale altor reuniuni
ştiinţifice, date biobibliografice asupra colaboratorilor publicaţiei,
informaţii despre activitatea Centrului. Toate acestea sunt preţioase
surse de documentare pentru Enciclopedia lingvistică.
Sever Pop, găsindu-se în faţa unui neaşteptat de bogat material informativ, pe care nu-l putea prelucra într-un timp scurt cu
colaboratorii săi, s-a gândit să redacteze mai întâi o Mică enciclopedie lingvistică, cu înfăţişarea mai sumară a datelor, urmând ca,
într-o viitoare ediţie, în Enciclopedia lingvistică propriu-zisă, să fie
prezentate pe larg130.
În realizarea acestei lucrări, Sever Pop a fost încurajat de spiritul de colaborare promovat în cadrul Centrului, bucurându-se de
sprijinul moral al comitetului de patronaj, care cuprinde savanţi de
mare autoritate în lingvistică, cu reputaţie internaţională131.
Vezi ibidem, p. 670.
Vezi ibidem, p. 668.
131 Cităm câteva nume dintre cele mai cunoscute: A. Belić (Iugoslavia),
A. Carnoy (Belgia), Y. R. Chao (S.U.A.), M. Cohen (Franţa), G. Devoto (Italia),
Th. Frings (R.D.G.), E. Gamillscheg (R.F.G.), A. Griera (Spania), A. A. Hill
(S.U.A.), K. Jaberg (Elveţia), P. Kretschmer (Austria), A. Mazon (Franţa),
R. Menéndez Pidal (Spania), C. Merlo (Italia), B. Migliorini (Italia), W. Mitzka
(R.F.G.), A. Monteverdi (Italia), J. Orr (Anglia), G. Rohlfs (R.D.G.), M. Roques
(Franţa), G. Serra (Italia), P. Skok (Iugoslavia), A. Sommerfelt (Norvegia), Misao
129
130
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În 1955, Sever Pop a anunţat apariţia unui prospect al lucrării, din care urma să rezulte conţinutul şi normele redactării ei. Din
motive financiare, peste un an, el a renunţat la publicarea prospectului, proiectând în schimb tipărirea primei fascicule din Enciclopedie. La Cel de-al IX-lea congres internaţional de lingvistică romanică, ţinut la Lisabona, în 1959, Sever Pop îşi exprima dorinţa
arzătoare de a prezenta la Cel dintâi congres de dialectologie generală, din 1960, „prima fasciculă a primei Enciclopedii lingvistice”132, unul din rezultatele activităţii sale pe plan internaţional. Dar
din păcate nu şi-a putut împlini această dorinţă. Moartea nu i-a
îngăduit să vadă, măcar parţial, această operă publicată. Apariţia
ei ar fi sporit, fără îndoială, reputaţia sa internaţională. Dacă lucrarea va apărea vreodată, i se vor recunoaşte desigur, după cuviinţă,
meritele lingvistului român.
O parte din materialul adunat pentru Enciclopedia lingvistică
a fost valorificat de Sever Pop în Encyclopédie de la Philologie romane.
Langues et dialectes de la Romania. Se pare că aceasta este lucrarea
proiectată de autor în 1953, când semnalează intenţia de a alcătui o
mică enciclopedie lingvistică romanică, cu menţiunea că preparativele pentru realizarea ei sunt „pe drumul cel bun”133. După cum
ne dăm seama, lucrarea citată este un curs universitar multiplicat.
G. Straka o apreciază ca „o bună introducere în lingvistica şi dialectologia romanică”134.
Dacă, în 1960, nu a reuşit să publice, precum spera, prima fasciculă din importanta sa lucrare, Sever Pop a publicat în schimb, în
colaborare cu Rodica Doina Pop, în acelaşi an, Encyclopédie linguistique. Membres du Premier Congres international de Dialectologie
Tōjō (Japonia), J. Vendryès (Franţa), M. L. Wagner (S.U.A.), W. von Wartburg
(Elveţia), ş. a. Preşedintele de onoare al biroului de redactare este cunoscutul
lingvist norvegian Alf Sommerfelt.
132 Sever Pop, Recueil…, p. 673.
133 Ibidem, p. 658.
134 G. Straka, în „Revue de linguistique romane”, XXV, 1961, nr. 97–98,
p. 214. Lucrarea amintită nu ne-a fost accesibilă. Ea e citată şi în Sever Pop,
Recueil…, p. 5. Aflăm de aici că a apărut la Louvain, Impr. offset Dewallens, în
trei ediţii: prima, în 1954–1955 (272 p. + 16 hărţi), a doua, în 1956-1957 şi a treia, în
1958–1959 (377 p. + 24 hărţi).
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générale (Louvain-Bruxelles, 1960) (Louvain, 1960; 238 p.)135. Lucrarea
citată trebuie considerată ca fragmente din marea enciclopedie lingvistică proiectată de Sever Pop, având-o pe şantier chiar de la înfiinţarea Centrului. Ea se înscrie printre lucrările preliminare ale acestei opere de largă documentare lingvistică, deosebit de necesară şi
de o excepţională utilitate, pe care lingvistul român, cel mai indicat
să o facă, n-a putut-o duce până la capăt.
În cadrul Centrului, Sever Pop a iniţiat două serii de publicaţii. Cea dintâi poartă titlul de Travaux du Centre international de
Dialectologie générale, în care au apărut şase fascicule, toate legate de
numele său, fie ca editor (vezi Recueil Eugène Tisserant, Louvain,
1955), fie ca autor. Se impune a fi reţinută lucrarea, în colaborare cu
Rodica Doina Pop, Jules Gilliéron. Vie, enseignement, élèves, oeuvres,
souvenirs, cu o prefaţă de Pierre Chantraine (Louvain, 1959; 196 p.).
Ocazionată de împlinirea a o sută de ani de la naşterea întemeietorului geografiei lingvistice, printre elevii căruia se numără şi Sever
Pop, lucrarea menţionată vrea să fie nu numai un omagiu de
recunoştinţă şi admiraţie pentru activitatea marelui lingvist, unanim
recunoscută astăzi, ci şi un aport la o mai bună cunoaştere a omului
şi a operei sale. Autorii îi schiţează biografia, îi prezintă activitatea
didactică, întocmesc lista elevilor săi la École Pratique des Hautes
Études în perioada celor 43 de ani de învăţământ, îi analizează cele
două atlase lingvistice (al Franţei şi al Corsicei), publicând chestionarele după care s-au alcătuit, îi relevă cele mai importante principii
ale doctrinei sale lingvistice şi îi alcătuiesc bibliografia lucrărilor. În
partea finală a volumului sunt publicate, ca anexă, câteva contribuţii
în care se aduc unele date biografice noi (autor: G. Redard) sau sunt
evocate amintiri de către foştii săi elevi (A. Griera, G. Bottiglioni,
J. U. Hubschmied şi Sever Pop).
Cea de-a doua serie — Biographies et Conférences — cuprinde,
până în 1960, 24 de titluri. Cele mai multe dintre acestea se referă la
biobibliografia unor colaboratori ai Centrului. Sever Pop semnează
lucrări în care sunt prezentaţi lingvişti de prestigiu, ca: A. Griera,
A. Sommerfelt, A. Badia i Margarit, H. Moser, W. A. Grootaers,
135 Lucrarea a apărut ca a VI-a fasciculă în seria Travaux publiés par le Centre
international de Dialectologie générale.
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Christine Mohrmann, H. Rheinfelder ş.a. În cea mai mare parte,
lucrările din această serie se înscriu în rândul celor de documentare, auxiliare proiectatei Enciclopedii lingvistice.
Una dintre cele mai de seamă realizări ale Centrului — poate
cea mai de seamă — este revista „Orbis”, care poartă subtitlul de
„buletin internaţional de documentare lingvistică”. Acest periodic,
cu o apariţie de două fascicule pe an, a contribuit în mare măsură
la înfăptuirile obiectivelor din programul de activitate al Centrului. Prin el sunt atraşi noi membri şi colaboratori ai institutului de
la Louvain şi se cimentează spiritul de cooperare internaţională în
cercetarea lingvistică.
Revista „Orbis” impresionează prin marea varietate a problemelor tratate, privind diverse limbi, pe plan sincronic şi diacronic. Orientându-ne după rubricile buletinului, vom cita, fără a
le epuiza, temele în care se pot încadra studiile, articolele, notele
etc. publicate: limbajul femeilor, frontiere lingvistice, anchete lingvistice, atlase lingvistice şi onomastice, geografie lingvistică,
limbi literare şi dialecte, lingvistică şi psihologie, lexicografie, semantică, etimologii, fonetică, sintaxă, arhive sonore, cronici lingvistice şi dialectologice, centre de lingvistică, dialectologie, toponimie şi folclor, documente lingvistice, congrese şi reuniuni ştiinţifice, bibliografie, portrete, necroloage, comemorări, colaboratorii
revistei, cronica Centrului ş.a.
Chiar de la apariţia ei, revista „Orbis” s-a impus ca unul
dintre cele mai bune periodice cu profil lingvistic, servind ca nicio
altă revistă similară drept mijloc de intensă colaborare ştiinţifică
internaţională. În paginile ei se întâlnesc numeroase studii şi articole, dintre care unele, cele mai multe, se ocupă de probleme lingvistice concrete din diverse limbi, iar altele dezbat probleme teoretice şi metodologice sau cu astfel de implicaţii. „Orbis” — cum
just observă G. Straka — dintr-un simplu „buletin de documentare
lingvistică”, conceput astfel de fondatorul şi redactorul ei, „a
devenit o mare revistă de lingvistică generală”136. Sub redacţia lui
Sever Pop, din „Orbis” au apărut 9 volume (vol. I–IX, 1952-1960),
adică 18 fascicule, totalizând un număr de 5 609 pagini. Revista s-a
136

G. Straka, loc. cit.
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bucurat, graţie redactorului său, de colaborarea unui important
număr de lingvişti din numeroase ţări137.
Sever Pop a depus o activitate bogată, cu pasiunea care-l caracteriza, în cadrul Comisiei pentru ancheta lingvistică (Commission
d’Enquête linguistique) subordonate Comitetului internaţional permanent al lingviştilor. Ales în această comisie în urma publicării lucrării sale La dialectologie şi după înfiinţarea Centrului internaţional
de dialectologie generală, la al VII-lea Congres internaţional al lingviştilor de la Londra (1952), el a îndeplinit, până la moarte, funcţia
cea mai importantă, de secretar138. Comisia pentru ancheta lingvistică a luat fiinţă la primul congres internaţional al lingviştilor (Haga,
1928), care a atras atenţia asupra necesităţii studierii cât mai complete a limbilor şi dialectelor din toate ţările, recomandând metodele
geografiei lingvistice: anchetele pe teren şi cartografierea materialului lingvistic.
Ca secretar al Comisiei, Sever Pop alcătuieşte ample planuri
de activitate, care cuprind proiecte de lucrări şi acţiuni menite să
constituie drept instrumente de documentare pentru cercetători şi, în
acelaşi timp, elemente utile pentru istoria lingvisticii. Amintim câteva din obiectivele propuse: inventarierea tuturor chestionarelor
lingvistice şi întocmirea unei bibliografii sistematice a lor, alcătuirea unei colecţii de chestionare publicate şi a unei colecţii de chestionare nepublicate, microfilmate, inventarul arhivelor fonografice
mondiale, inventarul limbilor de pe glob, studiul de urgenţă al
limbilor pe cale de dispariţie, inventarul institutelor de lingvistică
din lume, indexul hărţilor lingvistice privind limbile ale căror graiuri au fost cartografiate, redactarea unei serii de hărţi lingvistice
137 Cităm pe câţiva dintre colaboratorii revistei în ordine alfabetică, cu precizarea că selectarea lor are un caracter subiectiv: M. Alvar, A. Badia i Margarit,
K. Baldinger, E. Blancquaert, Ch. Champroux, J. Cantineau, A. Carnoy, M. Cohen,
R. I. Mc. David jr., A. Dauzat, M. Deanović, M. Durand, J. Fourquet, G. Francescato,
Ch. Th. Gossen, G. Gougenheim, A. Griera, W. A. Grootaers, P. Ivić, H. Lüdtke,
C. Merlo, B. Migliorini, W. Mitzka, O. Parlangeli, M. Pavlović, V. Polák, S. Pop,
B. Pottier, E. Pulgram, C. E. Reed, M. Roques, Fr. Schürr, J. Séguy, A. Sommerfelt,
G. Straka, S. Ullmann, J. Vendryès, M. L. Wagner, A. J. Van Windekens ş.a.
138 Din Comisie au făcut parte: M. Cohen, P. Rivet, L. Tesnière (Franţa),
B. Terracini (Italia), A. Sommerfelt (Norvegia), E. Dieth, W. Schmidt (Elveţia),
F. Norman, John Orr (Anglia), Chr. Mohrmann (Olanda) ş.a.
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privind Europa, Orientul Mijlociu şi Africa de Nord, în vederea
alcătuirii unui atlas lingvistic al lumii ş.a.
Într-un răstimp scurt, de numai opt ani, în cadrul şi cu colaborarea Centrului internaţional de dialectologie generală, Sever
Pop a reuşit să înfăptuiască unele din obiectivele menţionate. Lucrările realizate de el pun din nou în evidenţă spiritul său întreprinzător şi capacitatea sa organizatorică, manifestată mai ales în
înjghebarea unei fructuoase colaborări internaţionale.
Cea dintâi lucrare elaborată de Sever Pop sub auspiciile
Comisiei pentru ancheta lingvistică este Bibliographie des Questionnaires linguistiques (Louvain, 1955; 169 p.)139. Atribuindu-i un sens
mai larg termenului de chestionar lingvistic, autorul a alcătuit
pentru prima oară un inventar al chestionarelor lingvistice şi „al
altor mijloace de anchete întrebuinţate de cercetători”140, de la 1394
până în 1954. Criteriul adoptat este cel cronologic, care — i se pare
autorului — dă posibilitatea de a evidenţia mai bine dezvoltarea
istorică. Scopul lucrării e precizat astfel în introducere: „Se pune
mai întâi chestiunea de a salva de la uitare ceea ce mai rămâne încă
din mijloacele întrebuinţate de pionierii studiilor noastre lingvistice, de a indica cronologic numeroasele încercări de studiere a
limbajului într-un mod mai aprofundat şi de a uşura sarcina celui
care va scrie într-o zi istoria mai amănunţită a disciplinei noastre”141. La baza acestei lucrări, se găseşte, în bună parte, materialul
prelucrat în La dialectologie.
De o utilitate asemănătoare este şi Instituts de Phonétique et
Archives phonographiques (Louvain, 1956; XVIII + 408 p.)142. Lucrarea este elaborată de Sever Pop cu colaborarea a numeroşi cercetători (în număr de 38) şi prezintă date, uneori mai detaliate,
alteori mai sumare, despre activitatea laboratoarelor de fonetică, în
general, şi despre arhivele fonogramice, în special, din 59 de centre
ştiinţifice, repartizate în cinci continente. Fireşte, cele mai nume139 Comité International Permanent des Linguistes. Publications de la
Comission d’Enquête linguistique, VI.
140 Sever Pop, Bibliographie des Questionnaires linguistiques, Louvain, 1955,
p. 3.
141 Ibidem.
142 Comité International Permanent des Linguistes. Publications de la
Comission d’Enquête linguistique, VII.
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roase sunt din Europa. Pe lângă referinţele istorice, fără îndoială
importante dintr-un anumit punct de vedere, cercetătorul interesat
găseşte în lucrare informaţii utile despre interesul pentru înregistrarea vorbirii (populare, în primul rând), echipamentul tehnic, organizarea arhivelor sonore etc., putând reţine ceea ce constituie
elemente de progres de la un centru la altul, sub raportul scopului
şi al metodelor întrebuinţate.
De aceeaşi factură şi utilitate documentară este Premier répertoire des instituts et des sociétés de linguistique du monde (Louvain,
1958, 294 p.), pe care Sever Pop o publică în colaborare cu Rodica
Doina Pop şi cu contribuţia a 196 de lingvişti143. Importanţa acestei
lucrări este subliniată de autorul însuşi: ea mijloceşte cunoaşterea
stadiului de cercetare a problemelor lingvistice în diverse centre
ştiinţifice ale lumii şi oferă posibilitatea stabilirii unei colaborări
mai strânse între lingviştii care activează în acelaşi domeniu144.
Ultima lucrare din seria celor elaborate de Sever Pop în cadrul
Comisiei pentru ancheta lingvistică este Atlas linguistiques européens.
Domaine roman. Répertoire alphabétique des cartes, în colaborare cu
Rodica Doina Pop, cu prefaţa lui Alf Sommerfelt (Louvain, 1960, 170
p.)145. Lucrarea menţionată a fost concepută în mai multe volume.
Volumul de faţă prezintă, pe lângă un scurt istoric al creării şi activităţii Comisiei, cu ocazia împlinirii a trei decenii de la înfiinţarea ei,
datele esenţiale asupra atlaselor lingvistice romanice, extrase din La
dialectologie şi întregite cu informaţii noi. Istoria prescurtată a acestor
importante lucrări lingvistice din domeniul romanic, cu reliefarea
metodologiei lor, este însoţită de un repertoriu alfabetic al hărţilor
principalelor atlase. Din păcate, publicarea acestui valoros instrument de lucru, foarte necesar cercetărilor comparative pe plan romanic, s-a oprit la litera B, din lipsă de fonduri şi, apoi, din cauza
morţii autorului, acesta având în proiect să publice un al doilea
143 Comité International Permanent des Linguistes. Publications de la
Comission d’Enquête linguistique, VIII.
144 Sever Pop, Recueil…, p. 671: „Les chercheurs qui ne se bornent pas à
soigner leur propre «jardin» — c’est-à-dire leur propre domaine de recherche —
peuvent à présent prendre connaissance de ce qu’on fait ailleurs et des problèmes
étudiés; ils peuvent établir immédiatement une collaboration plus étroite avec les
collègues étudiant les mêmes problèmes et s’inspirer réciproquement”.
145 Comité International Permanent des Linguistes. Publications de la
Comission d’Enquête linguistique, IX.
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volum, cu prezentarea atlaselor lingvistice nonromanice şi publicarea repertoriului hărţilor acestor atlase.146
Într-o perioadă scurtă, de numai nouă ani, Centrul internaţional de dialectologie generală, sub conducerea lui Sever Pop, a
înregistrat un bilanţ bogat în realizări: 18 fascicule din „Orbis”, 6
volume publicate în colecţia Travaux publiés par le Centre…, 4 volume în colecţia Publications de la Comission d’Enquête linguistique
(sous-division du Comité International Permanent des Linguistes) şi 24 de
volume în colecţia Biographies et Conférences. Notorietatea şi prestigiul pe care i l-au adus lucrarea sa La dialectologie şi fecunda activitate a Centrului i-au permis lui Sever Pop să ia o nouă iniţiativă:
organizarea primului congres internaţional de dialectologie generală, prin care se deschide o nouă serie de congrese în domeniul lingvisticii. Reunind peste 300 de lingvişti, mai ales dialectologi, din
toată lumea, congresul s-a ţinut la Louvain şi Bruxelles între 21 şi 27
august 1960, cu un „remarcabil” şi „răsunător” succes147. În cele 4
volume din Communications et rapports du Premier Congrès international de dialectologie générale…, organisé par Sever Pop148 sunt dezbătute de specialişti probleme dintre cele mai variate, adesea de pe
poziţiile lingvisticii moderne. Ele constituie cea mai bună dovadă a
succesului pe care l-a înregistrat Congresul.
„Acest Congres din 1960 — afirmă un participant şi colaborator al Centrului — era cea mai directă justificare a dreptului la
existenţă a dialectologiei generale presimţite, întrevăzute, recunoscute, cerute, stabilite de acest mare filolog român”149.
Privită în ansamblu, activitatea lingvistică a lui Sever Pop se
remarcă prin amploarea şi valoarea ei utilitară. Predominantă în
Vezi Sever Pop, Recueil…, p. 672.
Vezi P. Gardette, în „Orbis”, X, 1961, nr. 1, p. XIV; A. Griera, în „Boletín
de dialectología española” (Continuacion del B.D.C), tercera época, XXXVI, 1960,
p. 72.
148 Publicate de A. J. Van Windekens, după moartea lingvistului român:
Première partie: Introduction, linguistique générale, dialectologie, Louvain, 1964;
Deuxième partie: Atlas et géographie linguistiques, Louvain, 1964; Troisième partie:
Phonétique, contacts de langues et emprunts lexicaux, problèmes linguistiques, Louvain,
1965; Quatrième partie: Rapports sur les activités linguistiques et dialectologiques,
Louvain, 1965. Cele patru volume menţionate, cu un total de 1 116 pagini, au
apărut în colecţia Travaux publiés par le Centre…, fasciculele VII–X.
149 Hans Rheinfelder, Introduction la Sever Pop, Recueil…, p. 10.
146
147
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imensa sa activitate este metodologia lingvistică, sub aspectele ei teoretic şi practic, cu specială privire la cercetarea dialectală. Descriind până în detalii metodele întrebuinţate în studierea dialectelor,
pe plan mondial, lucrările sale constituie surse importante pentru
cunoaşterea istoriei lingvisticii în general, şi a dialectologiei, în special. În Atlasul lingvistic român (partea I), opera sa fundamentală,
Sever Pop a aplicat creator metodele moderne ale geografiei lingvistice. Pe baza propriului său material, în cea mai mare parte
inedit, el a abordat din perspectivă spaţială, cu dese referiri istorice, probleme privind limba română, cu scopul de a releva importanţa Atlasului pentru studiul limbii române şi de a confirma şi
dezvolta principiile geografiei lingvistice prin materialul lingvistic
românesc. În general, lucrările lui Sever Pop cuprind o mare bogăţie de date ştiinţifice, sistematic prezentate, fapt care le conferă o
importanţă particulară în documentarea lingvistică. Prin toate aceste
laturi ale activităţii sale ştiinţifice, Sever Pop şi-a cucerit un loc de
seamă în lingvistica românească şi şi-a înscris numele în istoria
lingvisticii mondiale, aducând o notă aparte în cadrul şcolii
lingvistice clujene, al cărei reprezentant a fost şi a rămas până la
sfârşitul vieţii.
(CL, XXIII, 1978, nr. 2, p. 157–170, XXIV, 1979,
nr. 1, p. 5–16, XXIV, 1979, nr. 2, p. 159–170;
reluat în Romulus Todoran, Contribuţii de dialectologie română, Bucureşti, Editura Ştiinţifică
şi Enciclopedică, 1984, p. 182‒219)

DOINA GRECU

„AL DUMNEAVOASTRĂ DEVOTAT ELEV”.
PE MARGINEA CORESPONDENŢEI LUI
SEVER POP CU SEXTIL PUŞCARIU

La 7 aprilie 1942, în plină putere de muncă, Sextil Puşcariu
şi-a făcut testamentul. În faţa notarului public, cu şase ani înainte
de deces, el îşi va exprima, între altele, dorinţele legate de soarta
manuscriselor sale, precizând că „tot materialul orânduit şi catalogat va fi păstrat de fiica mea sau de directorul Muzeului Limbii
Române, care va răspunde de felul cum va fi pus la dispoziţia
cercetătorilor”. Conform acestei stipulaţii, Institutul de Lingvistică
şi Istorie Literară din Cluj, urmaş al Muzeului întemeiat de Sextil
Puşcariu, se află astăzi în posesia preţioasei şi interesantei arhive.
La mai bine de 60 de ani, Magdalena Vulpe, nepoata lui Sextil
Puşcariu, va lăsa aceluiaşi institut, spre îngrijire şi publicare, corespondenţa primită de bunicul său de-a lungul unei vieţi închinate
ştiinţei şi culturii româneşti. Miile de scrisori primite de la personalităţi din ţară şi străinătate se află aşezate cu grijă de Sextil
Puşcariu în cutii şi plicuri mari. Începuse să le pregătească pentru
tipar însuşi destinatarul, şi apoi Magdalena Vulpe, până în 2003,
anul în care tristul ei sfârşit va face ca lingvistica românească să
piardă un cercetător de excepţie, iar institutul clujean o caldă şi
statornică prietenie.
Una dintre cutii este plină, până la refuz, de scrisorile primite de Sextil Puşcariu de la Sever Pop. Prima este datată 4 iulie
1923, iar ultima, 9 decembrie 1937.
Pe atunci, corespondenţa, cu regulile ei, făcea parte din viaţa
intelectuală. Păstrându-se în limitele formulelor de adresare şi de
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încheiere specifice vremii, Sever Pop avea să înceapă, aproape fără
excepţie, cu „Stimate Domnule Profesor”, „Mult stimate Domnule
Profesor” sau „Iubite Domnule Profesor” şi să semneze, cu mici
variaţiuni, de când era student şi până la sfârşit, „Al D-Voastră /
D-Voastre devotat elev / Devotatul elev, Sever Pop”.
Student din 1919 la Facultatea de Litere şi Filosofie din Cluj,
el este numit, în acelaşi an, la 1 decembrie, „ajutor” la Muzeul
Limbii Române, iar din 1921, secretar, fiind apoi asistent, lector şi
conferenţiar al facultăţii clujene1. Va locui multă vreme la Muzeu.
Din corespondenţa de început reiese că se ocupa conştiincios de
toate problemele administrativ-gospodăreşti şi, peste vară, îi scria
meticulos profesorului Sextil Puşcariu, aflat de obicei la Bran, adevărate rapoarte financiar-administrative şi amănunte despre toate
câte se întâmplau în viaţa diurnă a instituţiei. Era preocupat mai
ales de achiziţia de carte şi de schimburi pentru biblioteca Muzeului, dar şi de evidenţa fondurilor adunate din donaţii şi din vânzări ale revistei. În 1923, la absolvirea facultăţii, îl găsim interesat
de răspunsurile la chestionarul Calul2, din care îşi va face teza de
doctorat. În vara lui 1924 va scrie, nu fără umor:
„Cu «Calul» o duc bine. Tot la două zile îmi reuşeşte să-i bat câte
o caia. Necazul e că la fiecare picior trebuie bătute şase caiele şi are
patru, bată-l păcatele. De nu se va face cu nărav, cred că pe la finele lui
august voi bate a 21-a caia, mie îmi vor fi de ajuns (atâtea întrebări sunt
în Consideraţiuni generale)”, iar cu câteva zile mai târziu, la 11 august:
„lucrarea va avea cca 500 de pagini, iar cu indici, note etc. vreo 1 000.
«Potcoave de oţel» şi înainte la încălecatul buiestraşului, să-i meargă
pomina, asta mi-e deviza”.

Lucrarea va fi gata la începutul anului 1925 şi în acelaşi an,
în mai, cu ea îşi va susţine, strălucit, doctoratul3. În atmosfera anului 1925 adia vântul plecării la studii la Paris, ca bursier. Sever Pop
ştie bine cât de multă nevoie are de sprijinul mentorului său. Erau
1 Vezi Nicolae Mocanu, Pierre Swiggers, Profil biobibliografic Sever Pop (27
iulie 1901–17 februarie 1961), I. Repere biografice, în DR, s.n., XVI, 2011, nr. 1, p. 13–48.
2 Chestionar pentru un Atlas lingvistic al limbii române. Chestionarul I. Calul,
Cluj, 1922.
3 Va apărea, sub titlul Câteva capitole din terminologia calului, în DR, V,
1927–1928, p. 51–271.
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necesare insistenţe pentru a se realiza lucrurile la timp şi Sextil
Puşcariu nu întârzie să-i trimită rectorului Universităţii din
Bucureşti recomandarea necesară. „Cel care poate numai să vă
mulţumească din inimă vă transmite respectuosul salut”, îi scrie
Sever Pop în 12 septembrie.
Prima scrisoare din Paris este datată 7 noiembrie 1925 şi se
încheie cu sentimente de recunoştinţă: „cel care se gândeşte des la
Muzeu şi care acum îşi dă bine seama de marele câştig ce-l va avea
stând aici doi ani nu poate decât să vă mulţumească din nou şi să
vă rămână îndatorat”.
După patru zile, la 11 noiembrie, scrie o nouă epistolă: „aceste
zile au fost pentru mine o adevărată revelaţie”. Începuse să frecventeze cursuri care i se păreau necesare pentru formarea sa şi ţine
să-i comunice şi mentorului său câte ceva din impresiile şi emoţiile
sale şi să articuleze din câteva linii figura şi personalitatea unora
dintre dascălii săi. Astfel, „Diehl, profesorul de istorie, cu ticurile lui
de bătrân şi cu vocea domoală, mi-a rămas bine imprimat. Are multă siguranţă în expunere şi multă putinţă de deşgheocare a trecutului slavilor în vremea bizantină”, iar Dauzat „e repede în expunere
şi cam acelaşi în tratarea subiectului anunţat”, dar îi va audia cursurile pentru că „va semăna pe ici, pe coalea informaţii care pentru
un tânăr începător în domeniul geografiei lingvistice pot să-i dea
directive bune de urmat”. În schimb, cursul lui Vendryès i-a plăcut,
căci „are o expune[re] clară şi bine documentată”, iar „sala era
ticsită”. Meillet „e un bătrânel slăbuţ, cu barba mărişoară, cu ochi
vioi, chiar foarte vioi, dar pe care-i ţine închişi aproape toată vremea
cât vorbeşte. Ochelarii prinşi la urechi, fruntea mare, atitudine afabilă, vocea cam stinsă”. Sever Pop se mândreşte cu faptul că „în
condica ce-am iscălit-o, eu am fost întâiul”. Apoi, plin de elan, continuă: „înainte de 7 sunt în tălpi şi cu multă voie bună o apuc spre
Paris”4. Entuziasmat, adaugă:
„Îmi dau bine seama de marele avantaj câştigat prin venirea
mea aici şi mai ales de responsabilitatea morală ce o am faţă de cei
care m-au trimis. Am de gând să pun maximul de forţă în mişcare şi
să adun cât mai mult. Îmi place, şi atunci orice greutăţi n-au ecou;
4

Şcoala Română se afla la Fontenay-aux-Roses, la 5 km sud de Paris.
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parcă cineva îmi spune: trebuie să faci ispravă. Cuvântul «înainte» are
pentru mine o forţă deosebită. Fiecare curs parcă îmi dă aripi”. Şi
încheie: „Cu gândul dus la bunul meu profesor care m-a ajutat atât de
mult şi m-a învăţat să lucrez stăruitor şi bine”.

Peste aproximativ o lună, la 14 decembrie, revine cu observaţii mai pregnante asupra materiilor pe care s-a decis să le studieze. Cursul de gramatică românească al lui M. Roques îl va urma
„mai mult pentru interesantele probleme de geografie lingvistică,
pe care le pune când sunt acolo mai ales în ce priveşte fonetica
limbii noastre. De când ştie că mă pregătesc pentru cercetări de
geografie lingvistică, de atunci totdeauna mai scoate câte ceva din
traista lui Păţitului în acest domeniu”. Mai critic este în privinţa lui
A. Dauzat, al cărui curs îl va urma, deşi „mi se pare că-i o sferă
care, învârtindu-se într-una, arată aceleaşi forme. E mai mult un
interesant şi asiduu cercetător decât unul care ar putea să taie
adânc nouă drumuri. Aş putea zice, un pol opus şi mai redus în
importanţă, care stă în faţa lui Meillet şi Gilliéron”. Dacă „Cursul
d-lui Gilliéron e interesant mai ales prin violenţa atacurilor şi a
năvalei ce o face în tabăra adversarului”, atitudine care tânărului
student aplecat spre observaţii critice, cum vom vedea, nu poate să
nu-i placă, Meillet, acel bătrânel cu vocea cam stinsă, îl entuziasmează, căci e „un cap care judecă clar şi din care ţâşnesc idei”. De
la cursul Viaţa cuvintelor „ies totdeauna cu o mulţumire sufletească
nespusă”. Tot acum Pop îşi arată interesul pentru atlasele lingvistice aflate în lucru şi afirmă că „trebuie adusă o nouă contribuţie
geografiei lingvistice, pentru ca să fie şi mai de folos lingvistului”.
Începutul anului 1926 îl găseşte frământat de alegerea unui
subiect pentru lucrarea pe care trebuie să o dea până la 15 iulie
pentru „Mélanges”5. Preocupările constante pentru geografia lingvistică îl determină să se oprească la o temă care să dezbată problema atlaselor lingvistice şi să atingă şi cercetările de dialectologie
de la noi, arătând „cum trebuie să facem un atlas al României şi
aportul ce-l va aduce acest atlas pentru cercetările ce se vor face în
domeniul romanic. Aici s-ar putea schiţa unele rezultate aduse la
5

Este vorba de revista „Mélanges de l’École roumaine en France”.
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iveală de chestionarul Calul şi de celelalte lucrări ce le face Muzeul
(Casa)”6, cum spune în scrisoarea din 5 ianuarie.
Se vede că maestrul său i-a răspuns, ca întotdeauna, impresionant de repede pentru un om atât de ocupat, căci în 3 februarie,
într-o scrisoare de aproape şapte pagini, Sever Pop îi va scrie:
„Cu sete am citit sfaturile şi îndemnurile date în cele două scrisori primite aproape una după alta. Mi se părea că am trăit din nou o
dimineaţă dintre cele [pe] care nu le pot uita, o dimineaţă când auzeam
pasul încet al bunului meu profesor pe scările ce leagă etajul cu parterul
şi când, în biblioteca institutului, puteam să-i ascult sfaturile, planurile
sau dispoziţiile. Era o nespusă bucurie! Se cimenta legătura dintre micul
elev şi cel care varsă din belşug poveţe pentru toţi care i le cer. Mi se
părea că aud: «Bună dimineaţa, Pop», apoi «Cum stăm cu Dacoromania?». Câteodată, în vremea când încercam să potcovesc buiestraşul Cal,
eram întrebat: «Cum merge Calul?». [...] Parcă mi-e dor să mai stau
aproape de Profesorul meu şi să-i mai ascult îndemnurile”.

Copleşit de responsabilităţi asumate, de tumultul noii vieţi,
de griji diurne, dar bucuros să simtă „grija părintească” a profesorului său, se lasă iarăşi furat de amintiri:
„Mi se pare că-i tot o dimineaţă de la Muzeu şi am din nou în
faţă-mi pe Profesorul meu care, rezemat de sobă, cu ţigara-i subţire, mă
ascultă. Eu încep să spun, din câte am văzut pe aici, pe unele [sic!] care
m-au mişcat mai mult şi mai ales spun ceea ce fac. Mă gândesc la ceea
ce-mi scriaţi referitor la şireagul de sfaturi din întâia scrisoare. Vi se
părea prea mare şi credeaţi că de la o vreme sfaturile «dascălului» nu
mai pot fi atât de folositoare ca şi cele ce singur le câştigi. E adevărat!
Dar nu-i mai puţin adevărat că oricând ai mare avantaj dacă primeşti
un sfat: ai posibilitatea să fii pus la adăpost de multe surprize cu care te
întâlneşti când n-ai experienţă îndeajuns şi te prea laşi în voia dorinţei
ce nu cunoaşte câteodată marginile adevărate. Când mă gândesc că eu
pot să le primesc de la cel care m-a văzut în zile de cumpănă, de [...] cel
care mi-a arătat drumul spre bine şi pentru care îi voi păstra cea mai vie
recunoştinţă, nu pot să nu le ascult şi, acum, să le citesc şi răscitesc”.

Bursierul aflat de trei luni şi jumătate la Paris, mereu nemulţumit de progresele sale, face planuri de studii, discută despre
6 Chestionar pentru un Atlas lingvistic al limbii române. Chestionarul II. Casa,
Sibiu, 1926.
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oameni întâlniţi şi se scuză pentru lungimea scrisorilor, dar „aici
n-am cui să-i cer sfaturi şi n-am cui să-i spun ceea ce fac şi nici cine
m-ar putea înţelege şi mi-ar putea arăta drumul pe care să merg
când îmi stă în faţă răspântia”. Tocmai de aceea, „informaţiile şi
mai ales cumpătul ce mi-l recomandaţi pentru lucrarea de la
Mélanges am să le urmez. Nu-i tocmai bine să începi prin un război fără folos atunci când singur nu poţi să ştii cât de rezistente îţi
vor fi forţele şi care şi cum va fi rodul ce-l vei culege sau îl vor
culege cei ce vor urmări cercetările ce le vei face”.
Probabil că la începutul lunii a mai primit o scrisoare din
Cluj, căci la 8 martie scrie din nou. „De mult n-am stat de vorbă cu
D-Voastră”, începe el, urmând a discuta iarăşi despre lucrarea
pentru „Mélanges”. E preocupat de metoda adunării materialului
pentru atlase, de chestionare, de alegerea subiecţilor şi de aportul
pe care trebuie să-l aducă geografia lingvistică la cercetarea limbii.
Se mândreşte cu faptul că e socotit „maestru fotograf al şcolii” şi
speră să ajungă în curând şi un bun şofer. Munceşte mult. Aleargă
la cursuri, la biblioteci, scoate fişe, adună cărţi pentru biblioteca
Muzeului, pe care vrea să-l facă bine cunoscut, ca şi revista acestuia, redactează lucrarea, dar „câteodată singurătatea mă obsedează”. La numai câteva zile se va plânge din nou: „Sunt nemulţumit
cu mine. Mi se pare că n-am făcut de ajuns anul acesta”.
„Întristat scriu aceste rânduri”, îşi începe scrisoarea din 24
aprilie. Murise Jules Gilliéron, profesorul care avusese „68 de ani
pe umeri”, pe care îl preţuia mult şi la ale cărui prelegeri au participat, în ultimul timp, doar doi cursanţi: Sever Pop şi o cazacă.
„Sunt totuşi mulţumit că am putut asculta în ceasul din urmă
revoluţionarele conferenţe. Era o plăcere să le urmăreşti”. Apoi, pe
pagini întregi e preocupat iarăşi de lucrare; documentarea e încheiată, fişele clasificate, schiţa făcută, o primă redactare există. Acum
expune amănunţit şi documentat conţinutul fiecărei părţi a lucrării, menţionând:
„Ultimul capitol, cum spuneam, ar fi: Ce real câştig ar fi pentru
filologia românească un atlas făcut acum şi nu mai târziu şi în acelaşi
timp aportul lui pentru romanist”.

Sever Pop crede cu tărie că atlasul este pentru filolog ceea ce
e documentul pentru istoric. El simte nevoia să afirme — a câta
oară? — că nu pierde vremea:
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„Când asupra-mi sunt aţintite privirile celui care a întemeiat
Muzeul, Muzeul triumfător de mâne, şi împreună cu ale lui priviri şi ale
celorlalţi Profesori de pe buzele cărora am cules şi ascultat bunele
sfaturi şi îndemnurile de a iubi spinosul drum ce duce la cunoaşterea
adevărului — atunci încordate trebuie puterile şi dovedit trebuie că nu
s-au înşelat, că am făcut cât au putut să producă puterile-mi modeste”.

Dar cum termenul de predare se apropie, apar îngrijorările şi
acum i se pare că uneori a avut un ton prea critic:
„Va zice bunul meu Profesor: ce repede se aprind sufletele tinere şi cât de repede primesc o idee şi se înşiră, poate fără să cumpănească mult, între luptătorii care o apără cu convingere şi, când trec
măsura, chiar cu vehemenţă în structura frazei. Elanul tineresc [...] se
adaptează la ideile nouă mai curând ca la cele învechite”.

Totuşi, conchide Sever Pop, e bine „să[-i] iubeşti pe înaintaşii
care au trezit ideea chiar prin greşeala sau prin stăruinţa lor”.
Din scrisoarea datată 25 mai 1926 reiese că redactarea se
apropie de sfârşit şi elevul doreşte să comunice „iubitului meu
Profesor un fel de schiţă sumară a lucrării care, mi se pare, va purta
titlul: Buts et méthodes des enquêtes dialectales, cum mi-a sugerat
d. Roques”. Din cele opt pagini ale scrisorii vreo şase sunt destinate
prezentării celor zece capitole şi, mulţumit, scrie: „simt, cu zi ce trece, mai sigur pământul supt picioare”. Pe rând îi va trimite profesorului părţi din lucrare, şi acesta i le returnează cu observaţiile de
rigoare. Studiul pentru „Mélanges” nu este doar o trecere în revistă
a ideilor din vasta bibliografie consultată, căci autorul ţine să-şi
expună propriile păreri, propriile deziderate. Că are spirit critic se
vede şi într-o scrisoare din 26 iunie 1926 când, referindu-se la anchetele făcute de Gauchat, ardeleanul aflat la Paris îi scrie maestrului său că filologul „n-are dreptul să aducă apa la moara problemei ce o urmăreşte” şi subliniază că dincolo de chestionar trebuie
cunoscute lucrurile şi că materialul adunat prin corespondenţă
„trebuie trecut prin o sită deasă”, mai ales când se cere şi concursul
unor „nefilologi”. Dar între timp în corespondenţa din august îndoielile îşi fac iarăşi loc:
„Poate că pe ici, pe coalea, am cam ridicat accentul şi am fost
prea cutezător în exprimare; eu am scris cum am simţit şi cum cred.
Evident că se duc multe din convingerile făcute în anii tinereţii, cum
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aşa de cu dreptate spuneţi în scrisoarea [pe] care am primit-o. Mi se
pare chiar că în unele din capitolele următoare am fost tăios. Nu ştiu
dacă voi găsi aprobarea cititorilor”.

Asta în 13 august, iar în 19 august: „mă liniştesc numai atunci
când mă gândesc că ceea ce scriu şi cum scriu am învăţat în cei şase
ani cât am stat la Muzeu şi cât am avut fericirea să ascult sfaturile
D-Voastre. Lucrarea n-o pot considera decât ca un rod însămânţat
de Muzeu”. Tot acum Sever Pop anunţă că munca sa e pe sfârşite şi
că e mulţumit de rezultate. Dornic de precizie, el îi spune lui
S. Puşcariu că ultimului capitol i-a schimbat titlul în Probleme în
ancheta pe teren în loc de Directive, care i se părea prea pretenţios.
Începutul lui septembrie îl găseşte cu lucrarea încheiată. În
24 septembrie soseşte şi ultima parte a lucrării, văzută de
S. Puşcariu, iar Sever Pop îi scrie, emoţionat, că îşi va permite să o
dedice, cu ocazia celei de a 50-a aniversări, profesorului şi maestrului său, căruia îi datorează totul.
Obosit, îşi dăruieşte câteva zile de relaxare şi face o excursie
la Reims. În scrisoarea din 7 octombrie există o pagină zguduitoare
despre urmările războiului:
„Am văzut sate complet, absolut complet distruse. Şterse de pe
harta Franţei. Pe locul satului vezi un morman de piatră peste care s-a
prins ici şi coalea iarba. În zare, sute de hectare nelucrate, copaci arşi de
gaze, pământ scormonit de obuze; lume necăjită, cu faţa suptă; parcă
nici acum n-a trecut urgia războiului. [...] Cimitire, excelent îngrijite, le
întâlneşti la tot pasul: 15 000, 18 000 mii [sic!] supt glia rece şi în vânt
fâlfâind flamura Franţei alături de inscripţia: Patria recunoscătoare.
Francezii, da, francezii [îi] iubesc cum nu mi-am putut închipui pe cei ce
şi-au dat viaţa pentru apărarea pământului scump al lor”.

Şi Pop încheie descrierea cu imaginea catedralei din Reims,
ciuruită de gloanţe, a teatrului cu cercevelele ferestrelor arse, „un
tablou dureros, sfâşietor!”
În 30 octombrie aflăm că lucrarea a apărut7. Sever Pop se va
bucura să-şi vadă truda adunată şi în 216 pagini publicate în 1927
ca extras. Se încheie astfel o perioadă de documentare, iar Buts et
méthodes este o ilustrare a rezultatelor obţinute. „Elevul” avea 25
de ani.
7

În „Mélanges de l’École roumain en France”, II-e partie, 1926.
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Iarna pariziană bate la uşă şi bursierul clujean face planuri
pentru anul care va începe. Trebuie să facă o nouă lucrare, dar mai
mult decât orice doreşte, cum a mai spus-o, să participe la marile
anchete. Nu fusese nicio zi pe teren şi crede cu tărie că tot ce a citit
trebuie acum experimentat. Se interesează de şansele sale de a
participa la anchete în sudul Franţei, alături de W. von Wartburg,
dar şi de a se întâlni cu J. Jud, convins că de la acesta ar avea multe
de învăţat. Gândul întâlnirii cu Jud e prezent şi în 28 ianuarie
când, cerând părerea mentorului său asupra necesităţii contactului
cu terenul, nu uită că
„D-l Roques şi d-l Bloch mă sfătuiesc întâi pentru Zürich, ei au
convingerea că d-l J. Jud e adevăratul urmaş al lui Gilliéron. Eu nutresc
ideea şi sper să devină realitate”. În aceeaşi scrisoare îşi exprimă şi
intenţia de a merge „o săptămână şi cu d-l O. Bloch în regiunea Loirei.
[...] În felul acesta voi căuta să aplic imediat ceea ce am învăţat”.

Îl preocupă în acelaşi timp problemele legate de transcrierea
fonetică: „la şedinţa de mâne” — scrie tot în 28 ianuarie — „se va
discuta problema transcrierii fonetice, în legătură cu propunerile
conferenţei ţinute la Haga, din aprilie 1925. Aseară, discutând cu
d. Bloch şi cu Rosetti, mi se pare că în şedinţă se va aduce în discuţie modificarea unor semne fonetice care nu mai satisfac cerinţele
lingvistului”.
În 5 martie, aflând de dorinţa lui Jud de a face o anchetă cu
studenţii în sudul Franţei, îşi anunţă intenţia de a li se ataşa, căci
„o asemenea ocazie mi se oferă mai rar şi cred că aş profita foarte
mult dacă aş vedea cum lucrează D-sa. O ieşire pe teren era tocmai
idealul meu; cred că e foarte binevenită pentru a câştiga o edificare
pentru părerile ce le expuneam în lucrare şi în acelaşi timp pentru
o completare a lacunelor care desigur există, deoarece n-am fost
niciodată în anchetă”. Se entuziasmează la gândul că un ajutor
financiar din partea lui N. Iorga l-ar putea face să ajungă în
Sardinia, iar al lui G. Oprescu, în Spania, dar în acelaşi timp doreşte ca lucrarea sa să apară, ca extras, până la Al III-lea Congres al
Filologilor Români, ce va avea loc în mai, la Cernăuţi, unde speră
să aibă loc o discuţie asupra începerii lucrărilor la Atlas, „căci mi
se pare că o întârziere a lucrărilor pregătitoare pentru atlas este în
dauna rezultatelor anchetei”, iar părerea unor lingvişti ca Meillet,
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Jud, Jaberg, Bartoli, Griera, Scheuermeier, Roques etc. în legătură
cu o anchetă la noi ar fi bine venită. Pop afirmă că
„Atlasul lingvistic al României nu poate să fie o imitare a altor
atlase, unde sunt greşeli, ci un fel de atlas care a ţinut socoteală de
experienţele atât de costisitoare a[le] celorlalţi anchetori”[sic!].

Nu trec decât câteva zile şi, la 10 martie, o telegramă anunţă
că are întâlnire cu Gauchat, Jud, Griera, Tappolet şi Jeanjaquet la
Grenoble, pentru a participa la anunţata anchetă a lui Jud. Patru
vederi succesive din Avignon („câştig foarte mult din contactul cu
aceşti învăţaţi”), Nîmes, Tarragona şi Barcelona constituie un preambul la lunga scrisoare, de 24 de pagini, trimisă în 4 aprilie, după
întoarcerea la Paris. Acest adevărat raport de activitate este foarte
important prin varietatea problemelor pe care Pop le observă şi prin
obiectivitatea cu care le discută: fixarea localităţii şi a locului anchetei, alegerea subiectului, alcătuirea chestionarului, obţinerea şi notarea răspunsului etc. Astfel, e nemulţumit de faptul că Duraffour nu
acordă importanţă locului în care se desfăşoară ancheta, că lipseşte
contactul cu „obiectele”. „Profesorii au impresia — scrie el — că
orice se adună [din rămăşiţele franco-provensalei] e bun”. I se pare
important ca subiectul să fie „specialist”, adică să cunoască domeniul anchetat, consideră greşit să pui două subiecte faţă în faţă, să se
facă un chestionar „din birou”, să se scoată răspunsul „cu cleştele”,
să nu se pună întrebări indirecte când e posibil, să se ceară subiectului să repete răspunsul până când anchetatorul e mulţumit. Cu
atât mai mult cu cât chestionarul e pus în franceză, se alterează răspunsurile. „Dacă exemple nu cerem, dacă obiecte nu vedem, atunci
desigur dialectologul [...] fabrică răspunsul.” A doua anchetă, la
Maillane, în satul lui Mistral, îl determină să observe din nou că
trebuie să se ţină seamă de ocupaţia subiectului, că acel chestionar
în franceză e defectuos, dar şi să observe că Jud chestionează mai
clar decât Gauchat, că înregistrează distinct al doilea răspuns. Află
acum că, la publicare, hărţile atlasului se vor grupa semantic, că vor
fi însoţite de fotografii. Apreciază faptul că Scheuermeier notează
sinonimele cu distincţiile lor semantice. E atât de încântat de convorbirile cu Jud, încât la Avignon notează: „de când sunt plecat de
la Cluj n-am avut o aşa de fericită conversaţie”. Crede că „anchetorul” trebuie să fie „indigen”, că munca şi experienţa lui trebuie să
fie cunoscute, chestionarele publicate şi judecate comparativ. Are
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accente critice la adresa lui Griera — „procedeul de anchetare nu
m-a satisfăcut”, — căci acesta „forţează răspunsurile subiectelor”,
subiecte pe care nu le alege corespunzător: un funcţionar de vamă,
altul de la bancă, iar peste toate i se pare că s-ar căuta confirmarea
unor lucruri cunoscute dinainte.
Acum, întors la Paris, discută cu Al. Rosetti despre atlas,
menţionează că acesta ar dori un anchetator unic şi că l-a întrebat
dacă ar vrea să facă ancheta. Pop răspunde, desigur, afirmativ. Tot
Rosetti îi va spune mai târziu, în 17 iunie, că atlasul trebuie să
apară sub egida Muzeului, căci acesta este „instituţia unde nu
domneşte egoismul şi «neînţelegerea filologică»”.
Încă în 4 mai aflăm că se gândeşte la o plecare la Zürich, la
câteva anchete preliminarii în ţară, că ţine comunicări despre dialectele suddunărene, că ar dori să participe la o anchetă, în nordul
Italiei, alături de Scheuermeier, dar lipsa banilor — mereu lipsa
banilor — îi creează dificultăţi. Nu uită să-şi întrebe maestrul ce s-a
discutat la Cernăuţi despre atlas, nici să-i spună, din nou, în 28 mai,
care este rolul acestuia şi al Muzeului în filologia românească.
„Impresia tuturor tinerilor cercetători de aici e că D-Voastră sunteţi cel mai puternic factor care va da un nou avânt filologiei româneşti
şi o grupare, în jurul D-voastre şi subt părintescul auspiciu, a puterilor
noastre ar putea aduce rod la ideile ce le-aţi emis, cum e de ex. cea a
Atlasului. De altă parte, aş mai adăuga şi convingerea ce o au cei tineri
în rolul important ce-l va avea Muzeul Limbii Române, atât de fericit
inaugurat prin activitatea intensă de la DRomania. [...] Toate cele spuse
Vă rog să le consideraţi ca o modestă părere [pe] care mi-o spun Părintelui meu sufletesc şi binevoitorului meu Profesor şi Director”.

Sfătuit de Bartoli şi invitat de Pellis, se hotărăşte să participe,
alături de acesta din urmă, la o anchetă în nordul Italiei, „în domeniul friulan”. În drum s-ar opri la Zürich pentru a sta de vorbă cu
Jud şi Gauchat. Şi Pop chiar porneşte la drum. La Zürich e bine
primit, e chiar fericit, va vedea datele adunate pentru AIS, ca şi pe
cele adunate prin chestionare pentru Glossaire des patois de la Suisse
romande. E impresionat de imensul material adunat de Gauchat şi
discută despre necesitatea dublării anchetei cu corespondenţi prin
una la faţa locului. A doua zi, acasă la Jud, într-o cameră ticsită de
fişe pentru un dicţionar etimologic al limbilor romanice, observă
gruparea cuvintelor după sens, cu trimitere la clasificarea alfabetică,
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şi constată că acesta are în pregătire şi un dicţionar retoroman. Jud îi
arată fişele biografice făcute pentru subiecţi (ocupaţie, părinţi, vârstă, deplasări făcute, caracteristici de pronunţare), îi spune despre
chestionar că e alcătuit pe sfere semantice, că există, de fapt, două
chestionare — unul mic şi altul dezvoltat —, cât de important e să ai
la un asemenea drum lung un prieten, cum îl are el pe Jaberg. Pop
pleacă să îl întâlnească pe U. Pellis, care întârzie şase zile, timp în
care bursierul îşi numără banii, tot mai îngrijorat. Pellis apare şi Pop
îi scrie lui Puşcariu, încântat, de la Cortina d’Ampezzo, în 30 iunie:
„Voi câştiga o experienţă care îmi va permite să aduc puncte de
vedere noi pentru Atlasul lingvistic al României, ceea ce este absolut necesar. Văd că d. Jud şi d. Jaberg se nizuiesc să aducă ceva nou, d. Bartoli
de asemenea, ar fi păcat să fie Atlasul, în România, o imitaţie ori o copie. E necesar să aducem şi noi un punct de vedere nou. Situaţia noastră
e mai uşoară, avem posibilitatea să profităm de tot ce alţii n-au putut
profita”.

Pornind spre Paris, Pop se opreşte la Torino, la Bartoli, „prietenul devotat al D-Voastre şi admiratorul neamului nostru”, unde,
scrie el în 10 VII, „întâlnirea a fost mişcătoare”. Întors în oraşul-lumină, începe să adune fotografii pentru atlas, apoi la 1 octombrie e
la Milano pentru o anchetă de două zile cu Scheuermeier. De aici
pleacă spre ţară. Perioada pariziană s-a încheiat. Au fost ani de
intensă pregătire intelectuală, de definire a personalităţii.
Corespondenţa din acel timp impresionează prin ritmicitatea
ei, prin dorinţa de a-i comunica maestrului său, adesea ca unui
părinte, frământările, realizările, năzuinţele, îndoielile şi greutăţile
de care are parte într-o lume nouă, cu orizont intelectual larg. De
cealaltă parte, aşa cum rezultă, Sextil Puşcariu, prin mulţimea preocupărilor şi obligaţiilor, îşi face timp şi, ca un adevărat îndrumător, îşi sfătuieşte, nu fără note critice, elevul.
De ce a dorit Pop să comunice atât de intens cu mentorul său
ne spune el însuşi în 4 aprilie 1927:
„Cred că-i bine să Vă ţin la curent cu ceea ce-am văzut şi cred că
întâmpin la D-Voastră aceeaşi bunăvoinţă părintească. Această scrisoare aş asemăna-o cu un ceas de duminecă [...] când staţi cu mine de
vorbă mai mult. [...] Cât mă preocupau cele spuse de D-Voastre şi cum
simţeam tot mai mult în mine dorul de a cunoaşte şi a aprofunda problemele atinse! Mai e ceva ce mă îndeamnă să scriu amănunţit: e
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Muzeul, în numele lui şi de el vorbeam totdeauna, e Muzeul de care
sunt legat de când s-a[u] adus întâile cărţi ce azi sunt atât de utile
«Dacoromaniei» ce-i cunoscută şi va fi peste tot. [...] În el văd concentrate toate preocupările dialectologice din ţara mea; el e cel care reprezintă mai bine febrila activitate de după Unire. Când vorbeam nu tocmai pe contul meu, ci în numele institutului, cred că-i datoria mea să Vă
informez cât mai detailat. De altfel trebuie să spun că numele DV. peste
tot era cea mai elogioasă scrisoare de recomandaţie pentru mine”.

Scrisorile ce vor urma conturează o nouă perioadă din viaţa
lui Sever Pop şi a Muzeului — cea a înfăptuirii ALR. Aşa cum am
spus, ultima scrisoare este din 9 decembrie 1937. Ea începe tot cu
„Iubite Domnule Profesor” şi se încheie cu aceleaşi respectuoase
salutări din partea elevului. Atât această scrisoare cât şi precedenta, datată 16 noiembrie 1937, sunt trimise de Sever Pop din
Braşov şi conţin date referitoare la tipărirea ALR I şi ALRM I.
Înaintea lor însă se află, în cutie, un plic pe care Sextil Puşcariu
a scris „Conflictul”. Acesta conţine cinci piese, printre care şi contractul referitor la publicarea ALR I propus de Sextil Puşcariu şi
considerat inacceptabil de Sever Pop. Ca urmare, în 3 noiembrie
Pop şi-a prezentat cererea de demisie, pe care directorul Muzeului
a acceptat-o în ziua următoare. Totuşi, cum se vede din ultimele
două scrisori, Sever Pop a continuat să-şi facă datoria faţă de lucrarea în care era atât de implicat şi faţă de institut. Explicaţia
neînţelegerilor, aşa cum le vede „devotatul elev”, aflat acum la
aproape zece ani de la întoarcerea din Paris, se află într-o scrisoare
de 11 pagini dactilografiate, datată 22 octombrie 1937.
Publicarea întregii corespondenţe a lui Sever Pop către Sextil
Puşcariu, alături de cea adresată altor destinatari8 şi de alte documente, va ajuta, desigur, la înţelegerea mai clară a raporturilor
complexe şi sinuoase dintre Maestrul iubit şi Discipolul iubitor.
(DR, s.n., XVI, 2011, nr. 1, p. 49–58)

8 Spre exemplu, o parte din cele 64 de scrisori trimise lui Grigore Nandriş
(vezi supra) sau cele trimise lui D. C. Amzăr, publicate în acest număr al „Dacoromaniei” (vezi infra).

ALEXE PROCOPOVICI

(14 martie 1884 – 29 iunie 1946)

MIRCEA BORCILĂ

ALEXE PROCOPOVICI (1884–1946)

O prezenţă destul de marcantă în epocă, dar cu un profil curios şi un prestigiu controversat, Alexe (Alecu) Procopovici a avut
parte de un destin potrivnic în posteritate. La 30 de ani de la dispariţie, activitatea sa ştiinţifică nu a făcut obiectul niciunei evaluări
critice, astfel încât, pentru un istoric al culturii noastre, singura
imagine a personalităţii acestui savant care dăinuie până în prezent este cea din portretul caricatural pe care i l-a schiţat condeiul
scânteietor al lui Eugen Lovinescu, într-un pamflet pe cât de spumos şi de caustic, pe atât de nedrept. „Omul care n-a scris nimic” a
adus, cu toate acestea, un aport considerabil în lingvistica şi filologia românească şi a încerca o cuprindere sintetică şi o judecată sine
ira et studio ni se pare, astăzi, un necesar act justiţiar.
Moştenirea lui Procopovici poate fi înscrisă, în linii mari, în
patrimonial şcolii lingvistice din Cluj, deşi o analiză mai atentă trebuie să-i distingă, în acest cadru, o serie de trăsături aparte. El însuşi
îşi refuza, de altfel, încadrarea într-o grupare ştiinţifică şi se revendica la „buna şcoală românească pe care o ilustrează nume ca
B. P. Hasdeu, Al. Philippide, Ov. Densusianu şi Sextil Puşcariu”, fixându-şi, nu fără o oarecare ostentaţie aristocratică, începutul spiţei
cu Dimitrie Cantemir1. Născut la Cernăuţi2, Procopovici s-a format,
de fapt, la Facultatea de Litere de aici, sub îndrumarea lui Puşcariu,
Al. Procopovici, Mic tratat de lingvistică generală, Cernăuţi, 1930, p. X.
Date biografice în necrologul lui Şt. Paşca, Alexe Procopovici (1884–1946),
în DR, 1948, p. 366–368, şi R. Todoran, Al. Procopovici (manuscris).
1
2
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împreună cu care va publica şi o bună ediţie critică (Diaconul
Coresi, Carte românească de învăţătură, 1914) şi pe care îl va urma,
apoi, la conducerea Catedrei de limbă şi literatură română (1919).
Încercările sale de a iniţia aici o mişcare filologică independentă,
prin întemeierea împreună cu romanistul E. Herzog a unui „cerc de
studii” pe lângă Facultatea de Litere şi Filozofie, nu vor reuşi să-l
scoată decât parţial de sub influenţa maestrului său3. „Revista filologică”, buletinul acestui cerc, nu întruneşte decât doi ani de apariţie
(1927, 1928) şi, pe lângă câteva prestigioase colaborări străine
(W. Meyer-Lübke, N. Jokl, L. Spitzer, P. Skok, M. Friedwagner), se
menţine mai ales prin contribuţiile directorului ei. În tot acest timp
însă, legătura strânsă cu fostul său profesor rămâne decisivă pentru
cariera sa ştiinţifică. Procopovici participă cu comunicări la şedinţele
Muzeului din Cluj şi colaborează, încă din primul an, la „Dacoromania”, unde îşi va publica o mare parte din lucrările sale. Mai târziu, el va fi sprijinit de Sextil Puşcariu pentru a ocupa (în 1938) postul de profesor titular al Catedrei de lingvistică generală la Universitatea clujeană. După retragerea lui Puşcariu (în 1940), el este numit
titularul Catedrei de limba română şi dialectele ei, devenind, în
acest fel, succesorul acestuia şi la conducerea Muzeului. Ascendenţa
lui Procopovici la conducerea celui mai important şantier filologic al
timpului nu poate fi considerată doar ca rezultatul unui simplu
concurs de împrejurări, atâta timp cât se poate afirma că, dintre toţi
elevii lui Puşcariu, el este cel care l-a urmat până la urmă cu cea mai
mare fidelitate. Cu toate acestea, el nu s-a putut ridica niciodată la
prestigiul ştiinţific al marilor corifei ai şcolii clujene, iar explicaţia
faptului trebuie căutată — mai presus de anumite conjuncturi
subiective, de moartea sa destul de timpurie şi de dimensiunile mai
restrânse ale operei — în formaţia sa ştiinţifică, obiectivele specifice,
înclinaţiile şi trăsăturile definitorii ale personalităţii sale.
Procopovici a avut fără îndoială o bună formaţie şi o autentică pasiune filologică. Pe lângă textul coresian editat împreună cu
şi sub îndrumarea lui Puşcariu, el va publica şi o ediţie a cronicii
3 Despre legăturile lingviştilor cernăuţeni cu cei din Cluj, cf. Iorgu Iordan,
Lingvistica românească în perioada 1918–1944, în Istoria ştiinţelor în România.
Lingvistica, Bucureşti, 1975, p. 94.
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lui Neculce (Craiova, 1932), precum şi câteva studii speciale
(Despre nazalizare şi rotacism, Bucureşti, 1908; Arhetipul husit al
catechismelor noastre luterane, în „Făt-Frumos”, II, 1927, p. 10–37; De
la Coresi Diaconul la Teofil, Mitropolitul lui Matei Basarab, în Omagiu
lui I. Bianu, Bucureşti, 1927, p. 289–302, ş.a.), care probează, incontestabil, o temeinică cunoaştere a textelor noastre vechi. Formaţia
filologică riguroasă apare completată, însă, la el nu numai cu ambiţia stăpânirii totalitare a întregului tărâm problematic al literaturii române de început, ci şi cu o pronunţată înclinaţie speculativă şi polemică. Din această cauză numeroasele soluţii concrete
preconizate nu reuşesc, de multe ori, să se impună în filologia
noastră în forma în care el le argumentează. În această situaţie este
argumentaţia sa în favoarea tezei lui Iorga privind apariţia primelor texte româneşti ca urmare a influenţei husite (vezi şi RF, II,
nr. 1–2, p. 211–214; DR, X, p. 504 ş.u.); deşi Procopovici este, alături
de I. A. Candrea, cel dintâi care a probat amănunţit că Psaltirea
Scheiană reprezintă o copie şi a delimitat clar cele trei grafii diferite
din text, ipoteza sa după care copistul principal al manuscrisului
ar fi fost un secui a fost infirmată de N. Drăganu şi C. Lacea ş.a.
Trebuie menţionat însă că, în alte cazuri, chiar dacă nu s-au sprijinit pe o argumentaţie suficientă, tezele sale s-au bucurat, totuşi,
de un deosebit ecou: să menţionăm, astfel, teoria sa despre impunerea unor forme maramureşene în textele moldovene din secolele
XVI–XVII (DR, IV, p. 65–66)4 sau ipoteza că Psaltirea Hurmuzachi
reprezintă o copie (DR, IV, p. 1165–1668)5. Fără să urmărim o
evaluare în detaliu a contribuţiilor sale în acest domeniu, putem
conchide, aşadar, cel puţin, că explorarea profundă a textelor noastre vechi i-a putut oferi lui Procopovici o bună platformă pentru
cercetările de istorie a limbii române.
Tentaţia speculativă, aliată şi cu o adevărată obsesie a „soluţiilor definitive”, se manifestă însă, pregnant, şi în această sferă. Şi
4 Preluată de Puşcariu şi de D. Marcea, teza aceasta a fost fundamentată
faptic de G. Ivănescu, în Problemele capitale ale vechii române literare, Iaşi, 1947,
p. 349. Vezi, acum, I. Gheţie şi Al. Mareş, Graiurile dacoromâne în secolul al XVI-lea,
Bucureşti, Editura Academiei, 1974, p. 37.
5 Probată, abia de curând, de A. Avram, în Contribuţii la interpretarea grafiei
chirilice a primelor texte româneşti, în SCL, XV, 1964, nr. 1–5; cf. p. 111–114.
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ceea ce e aproape paradoxal la acest lingvist este faptul că, deşi postulează ca principiu general de cercetare un deziderat epistemologic
pozitivist („dezlegarea unei probleme controversate trebuie să se
reazime […] mai mult pe materiale nouă sau pe elemente descoperite în materialul vechi, decât pe o orânduire nouă a acestora” —
DR, XI, p. 1), practic lucrările sale nu realizează în general contribuţii de material, cât sinteze parţiale sau propuneri de soluţii noi,
prin raportare la textele noastre vechi şi la unele principii mai generale. De reţinut mai ales înclinaţia permanentă spre teoretizare, care
face să abunde „chestiunile de ordin principiar” [sic!], chiar şi în
lucrările cu un obiectiv foarte concret şi strict limitat.
Această notă distinctivă a profilului său apare evidentă şi în
tratarea unor probleme legate de originea limbii şi a poporului român, care ocupă un loc mai puţin marcat în activitatea sa, fiind reprezentate doar prin două titluri mai semnificative: Din istoria
raporturilor noastre interdialectale (în DR, IV, p. 38–66) şi Die
Rumänenfrage (Sibiu, 1944). Procopovici acceptă, în linii mari, teoria Puşcariu–Capidan în problema structurii dialectale a limbii
române şi a originii dialectelor româneşti, supunând unei analize
critice tezele opuse susţinute de Ov. Densusianu (vezi discuţia
amănunţită din RF, II, nr. 1–2, p. 175–207). El încearcă, în acelaşi
timp, să nuanţeze soluţia şcolii clujene. Analizând faptele propuse
de Capidan pentru a argumenta teza că meglenoromânii ar fi continuat să trăiască o perioadă de timp în contact cu dacoromânii,
după desprinderea aromânilor, el demonstrează că unele dintre
aceste fenomene constituie dezvoltări mult mai recente ale dialectului dacoromân (prin referire la situaţia din secolul al XVI-lea), iar
altele pot fi interpretate ca evoluţii paralele sau asemănări explicabile prin poziţia periferică a celor două idiomuri în cuprinsul
românei comune. El propune, în consecinţă, o rezolvare proprie în
problema repartizării dialectale a românei comune, delimitând un
grup de est (aromânii şi meglenoromânii) de unul de nord-vest
(dacoromânii şi istroromânii), soluţie foarte apropiată, de fapt, de
cea sugerată anterior şi dezvoltată apoi de Sextil Puşcariu. Dincolo
de obiecţia posibilă că intervenţia lui Procopovici în aceste probleme nu se întemeiază pe un aport personal de material lingvistic
inedit, semnificativă pentru noi rămâne atitudinea sa de principiu.
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Astfel, critica adusă lui Densusianu se sprijină pe ideea că „asemănările şi deosebirile de suprafaţă nu sunt criterii suficiente pentru
fixarea raporturilor dintre două graiuri”, iar meglenoromâna „ar
putea fi declarată un subdialect dacoromânesc numai dacă în explicarea sistemului ei fonetic, morfologic etc. am da mereu, ca
bază, de dialectul dacoromânesc în unul din stadiile lui de evoluţie” (ibidem, p. 195, 197). Şi mai semnificativ mi se pare faptul că
Procopovici combate, pentru prima dată în mod insistent la noi,
procedeul derivat din comparativism şi aproape general utilizat de
antecesori şi în epocă de a se formula deducţii asupra istoricului
unei populaţii înrudite pe baza concordanţelor lingvistice pe care
le prezintă la un moment dat:
„Din simplul fapt al existenţei câtorva coincidenţe, oricât de
frapante ni s-ar părea graiurile unor regiuni, nu putem trage concluziunea că acele graiuri ar deriva unul din altul sau că populaţiunile
acelor regiuni ar fi trăit cândva împreună, în nemijlocit contact teritorial şi în nemijlocit schimb de influenţe reciproce” (ibidem, p. 192; DR,
IV, p. 39–40).

El opune acestei deprinderi tradiţionale un principiu în
esenţă structural:
„Ar fi necesar ca din ansamblul acelor asemănări să se desprindă elemente corespunzătoare din cari să putem desluşi un sistem de
afinităţi fonologice, morfologice, sintactice etc.”.

Un mod oarecum deosebit de a concepe posibilitatea relevanţei argumentelor lingvistice pentru istorie este înfăţişat în Die
Rumänenfrage, o încercare sintetică asupra problemei continuităţii
romanice în Dacia. Procopovici pledează aici pentru ideea, întâlnită în altă formă la Giuglea şi la Puşcariu, că originea latină a
marii majorităţi a cuvintelor ce denumesc bogăţiile solului şi subsolului Daciei, precum şi a celor din domeniile fundamentale ale
activităţii şi vieţii specifice în această zonă geografică, reprezintă
un argument de valoare probatorie în favoarea tezei continuităţii.
Oricâte nuanţări şi precizări ar suporta această teză în sine, orientarea spre studiul reflexelor social-istorice în limbă se dovedeşte şi
astăzi de acută actualitate.
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Spre deosebire de colegii săi de la Cluj, Procopovici nu întreprinde, decât în mică măsură, cercetări etimologice. Sau, mai
precis, el nu face etimologie lexicală (vezi, totuşi, grupajul din DR,
V, p. 378–395). Ceea ce îl interesează pe el, în primul rând, este
evoluţia unor aspecte fonetice şi, mai ales, gramaticale; în raport cu
toţi lingviştii clujeni, Procopovici apare cel mai clar profilat pe
probleme de „gramatică istorică”, cea mai mare parte a cercetărilor
sale concrete fiind dedicate unor asemenea chestiuni. Cu riscul
simplificărilor inerente, activitatea sa în această privinţă poate fi
împărţită în două perioade distincte.
Într-o primă etapă (inaugurată, de fapt, prin studiul Despre
nazalizare şi rotacism şi continuată prin lucrări ca: Eccum, în DR, I,
p. 162–185; Probleme vechi şi nouă..., în DR, II, p. 174–214; Doară, în
DR, II, p. 629–642; parţial: Principiul sonorităţii în economia limbii, în
DR, IV, p. 12–37), Procopovici e preocupat mai ales de probleme
de fonetică istorică. Elementele de morfologie şi sintaxă apar tratate acum sub aspectul unor cuvinte gramaticale, care, la rândul
lor, sunt considerate în principal ca entităţi sonore. Postulatul său
general favorit, privind evoluţia limbii prin „prefaceri lente şi succesive” (într-o formulare sintetică: „Limba nu face salturi, precum
ne arată observarea tuturor faptelor care constituie viaţa ei” — DR,
IV, p. 21; subl. n.), apare ilustrat acum printr-un fel personal de a
vedea evoluţia fonetică:
„Se poate întâmpla ca diferitele variaţiuni ale unui sunet să nu
mai poată fi subsumate sub acelaşi sunet-tip, dacă acest sunet se diferenţiază în cursul evoluţiei sale, anumite nuanţe destul de îndepărtate
unele de altele accentuându-se mai mult” (DR, II, p. 205).

Este interesant de observat că transformările fonetice primesc la el, aproape întotdeauna, explicaţii de natură funcţională.
Pentru a explica apariţia rotacismului în limba română, el surprinde, cu fineţe, paralelismul dintre acest proces şi cel al nazalizării, din care deduce apoi cauza alterării lui -n- intervocalic.
Chiar dacă rezolvarea sa în această privinţă nu a fost întru totul
acceptată6, ea a oferit, totuşi, principalele elemente ale soluţiei. Un
6 Cf. Al. Rosetti, Nouvelles contributions à l’étude du rhotacisme, în Melanges
de linguistique et de philologie, Copenhague–Bucarest, 1947, p. 108–118.
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caz semnificativ îl oferă studiul său Probleme vechi şi nouă... Pornind de la discuţia etimologică a unui singur cuvânt, autorul ajunge să încadreze transformarea lui e neaccentuat în i într-o tendinţă
mai generală de închidere ce se manifestă în vocalismul latinei
orientale (a>ă, o>u, e>i ajung astfel, pentru el, „un singur fenomen
fonetic”). Această tendinţă fonetică este urmărită, apoi, într-un
mod original pentru acea perioadă la noi, în interdependenţă cu
factorii de ordin sistematic din morfologie. Să menţionăm, în fine,
că apelul la aspectele funcţionale creşte gradual în această primă
perioadă. Scrutând etimologia lui doară, Procopovici concede, în
principiu, că „lămurirea originii unui cuvânt din punct de vedere
formal” (fonetic) nu se poate face „fără de oarecari consideraţii de
ordin semasiologic şi sintactic” (DR, III, p. 673). El procedează,
aşadar, la o inventariere a variantelor funcţionale, semantice, pentru
a-şi proba în acest fel etimologia. În cele din urmă, va conchide
chiar că „paralelismul între interdependenţa fonetică a cuvintelor
şi interdependenţa lor semantică sau şi de altă natură (morfologică, sintactică etc.)” este o „problemă care ar merita un studiu
amănunţit” (DR, IV, p. 25).
Notele distinctive semnalate se vor accentua şi vor deveni
net predominante într-o a doua etapă a activităţii sale (reprezentată prin lucrări ca: Din istoria pronumelui în limba românească şi Din
morfologia şi sintaxa verbului românesc. Aoristul în raport cu celelalte
timpuri şi moduri, în RF, I, nr. 1–2, p. 233–266; nr. 3, p. 310–324; II,
nr. 1–2, p. 1–48; nr. 3, p. 318–345; Pronumele personal în funcţiune
morfologică verbală, Cluj, 1933; Articol şi vocativ şi Pe drumurile dicţionarului. Probleme de sinteză..., în DR, X, p. 8–25 şi IX, p. 1–50).
Prin preocupări şi soluţii, Procopovici acordă acum un rol mult
mai puţin important factorului fonetic, urmărind în primul rând o
încadrare funcţională a fenomenelor studiate. Apariţia unor forme
noi, aberante faţă de criteriile normale de evoluţie fonetică, cum
sunt cele ale pronumelor personale atone la dativ şi la acuzativ
plural (ne, le), este explicată pe baza unei „tendinţe de diferenţiere
funcţională”. Conceptul acesta va fi precizat mai clar în studiul său
asupra perfectului simplu. Formele din paradigma acestui timp
apar deduse dintr-un întreg complex de relaţii în sistemul temporal şi modal al verbului românesc (sunt urmărite raporturile de
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„paralelism” şi de „opoziţie” cu celelalte timpuri trecute). Dacă nu
ne înşelăm cumva, ar trebui să considerăm acest studiu ca pe una
din primele şi foarte puţinele încercări serioase de cercetare structurală în domeniul morfologiei istorice româneşti. Când afirmăm
aceasta ne gândim şi la faptul că apelul la funcţia regulatoare a
„analogiei” — acel deus ex machina pentru cercetările neogramaticilor, dar şi pentru atâtea din lucrările mai recente în acest domeniu — nu intervine decât cu totul marginal în paginile sale7. Mai
mult decât atât, Procopovici caută să evite asocierile formale, exterioare, între elementele paradigmelor verbale, respingând, de
exemplu, „corelaţia construită [de cercetarea anterioară] între persoana a treia şi a patra”, prin referire la conţinutul semantic foarte
distinct al acestor forme şi la uzul „graiului”, unde „diferitele
forme ale unui timp sau mod sunt libere de conexiunea artificială a
paradigmei gramaticale” (ibidem, p. 19–20). Importanţa aspectului
semantic apare accentuată mai ales în studiul său din DR, XI. Analiza unui bogat material, adunat pentru Dicţionar, ajunge să explice
aici polifuncţionalismul unor conective (de, ca şi că, dacă) şi paralelismul lor funcţional în evoluţia istorică a limbii române, pe baza
unor subtile disocieri operate în conţinutul semantic al instrumentelor gramaticale.
Relaţiile de paralelism şi opoziţie, din care desprinde „tendinţele de diferenţiere funcţională” şi deduce în ultimă instanţă
noile paradigme, nu sunt concepute, aşadar, de Procopovici ca
nişte forţe organice ale limbii, ci ca fenomene de conştiinţă şi de
comunicare (ele sunt presupuse ca „simţite” şi chiar „urmărite”
7 Pentru felul în care a fost receptat Procopovici, ca şi pentru deosebirea
netă în modul de a rezolva aceste probleme, ne permitem să cităm aici Istoria
limbii române, Bucureşti, 1969, vol. II, p. 251: „Al. Procopovici (RF, II, 1928, p. 8) îl
explică pe -şi prin analogie cu aceeaşi desinenţă a m.m.c.p.”; Al. Rosetti, Istoria
limbii române, Bucureşti, 1968, p. 152: „Conj. 1, 2 sg. cântaşi reproduce probabil
pers. 2 sg. a m.m.c.p.: cantasses (A. Procopovici, RF, II, 8 ş.u.)”. În realitate raţionamentul lui Procopovici (loc. cit., p. 8–10) e cu totul altul. Reproducem un singur
pasaj, de la p. 10: „trebuie să presupunem prin urmare că alăturarea de vechiul
*cântaşti şi-a făcut apariţia mai întâi la plural forma *cântati resp. cântatu şi că
numai apoi s-a zis cântaşi la singular pentru *cântaşti, nu atât pentru că acesta
putea să aibă şi funcţiunea de plural, ci mai ales pentru că acest cântaşi a fost
simţit aorist în o p o z i ţ i e cu noul cântaseşi al plusquamperfectului” (spaţierile
ne aparţin).
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conştient de vorbitor). Această nouă orientare se deosebeşte, evident, de formulările anterioare privind „viaţa limbii”, deşi se poate
înscrie în aceeaşi viziune despre evoluţia continuă a faptelor lingvistice. Numai că, pus în faţa explicării unor fenomene din vorbirea contemporană sau din textele noastre vechi, Procopovici e înclinat tot timpul să le explice într-o perspectivă mai îndepărtată, a
unei evoluţii neîntrerupte de la formele latine. Şi dacă dificultatea
teoretică a acestei poziţii putea fi surmontată — chiar şi prin ideea
sa că tendinţele limbii se pot menţine în stare latentă o lungă
perioadă de timp, pentru a fi activate apoi într-un context de circumstanţe exterioare „catalizatoare” —, sub aspect practic însă ea
îi orientează de multe ori cercetarea pe căi foarte riscante sau evident greşite. Aşa se întâmplă, bunăoară, când el încearcă să explice
prezenţa pronumelui personal „pleonastic” la nominativ, în construcţiile de tipul cântă ele păsările, ca relict al unei funcţii de distincţie între persoanele verbului — atunci când era mult mai
simplu şi mai normal să caute o explicaţie pornind de la funcţia
acestui fenomen în vorbirea contemporană, evident de natură
expresivă8. Un caz asemănător îl constituie şi insistenţa sa în a explica formele populare dacoromâne de „genitiv prepozitiv” feminin cu ali, printr-o apropiere de cele similare din aromână şi o
derivare direct din latină, când era mult mai firească şi mai plauzibilă posibilitatea unei dezvoltări fonetice târzii şi independente din
articolul genitival masculin a lui9. Ni se pare că descoperim, în
aceste cazuri, şi reflexe ale unei mai vechi încrederi exagerate a lui
Procopovici în rigoarea evoluţiilor fonetice.
Dacă o căutare cu orice preţ a originalităţii şi înclinaţiile sale
speculative au periclitat în destule cazuri contribuţiile acestui
lingvist în probleme concrete ale istoriei limbii române, ele l-au
apropiat, în schimb, pe Al. Procopovici, poate mai mult decât pe
colegii săi de generaţie, de formularea unor poziţii proprii în domeniul lingvisticii generale. După exemplul profesorului şi maestrului său, pe care l-a văzut „totdeauna preocupat de a afla şi din
studierea unor probleme parţiale sau de amănunt principii de lingvistică generală” (RF, II, p. 188), el a urmărit o teoretizare con8 O bună analiză comparativă a celor două soluţii oferă Iorgu Iordan, în
BIFR, vol. II, 1935, p. 261–269.
9 Vezi discuţia lui N. Drăganu, în RF, II, 1928, nr. 3, p. 308–314 şi 318–345.
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stantă a propriei experienţe de cercetare, şi, din acest unghi, consideraţiile sale trebuie reţinute ca un fapt semnificativ pentru lingvistica românească a epocii.
O primă încercare sintetică este întreprinsă în comunicarea
sa la Congresul filologilor români din 1925 (şi publicată, cu extensii, în DR, IV, p. 12–37, sub titlul Principiul sonorităţii în economia
limbii). Procopovici porneşte aici de la o analiză critică a teoriei lui
Saussure, din Cursul de lingvistică generală al acestuia. El aduce o
obiecţie de mare profunzime faimoasei teze după care în funcţionarea sistemului limbii ar conta numai „elementele diferenţiare”.
Poziţia aceasta, însuşită încă de pe atunci de unii elevi ai genialului savant elveţian (exemplu Bally şi Sechehaye), i se pare lingvistului nostru o „abstracţiune” prea îndepărtată de „viaţa limbii”, deoarece ea nu ia în considerare toate elementele care fac un
sunet perceptibil şi contrazice chiar definiţia saussuriană a fonemului. El opune acestei abstracţii, drept „principiu cardinal în economia limbii”, sonoritatea — definită în termenii lui Jespersen ca
„sumă a tuturor particularităţilor unui sunet, cari îl fac perceptibil” (ibidem, p. 17). Valoarea lingvistică apare definită, în acest fel,
la polul ei fonetic, şi printr-un element pozitiv, nu numai prin
„diferenţe de sunete”. Procopovici nu înaintează, din păcate, prea
mult pe acest drum extrem de promiţător. Determinarea concretă a
conceptului de „sonoritate”, ca şi distincţia pe care o propune el în
masa particularităţilor fonetice, nu este, într-adevăr, prea clară10,
iar întreaga discuţie alunecă după aceea într-o dezbatere asupra
unei probleme mai mult convenţionale: fenomenul silabării. Ceea
ce aduce el nou în raport cu Jespersen este, în orice caz, ideea că
sonoritatea evoluează în cursul articulării, descriind o curbă cu
maxime şi minime, pe care el le localizează precis între elementul
imploziv şi cel exploziv al consoanei (în cazul oclusivelor). Indiferent, însă, de felul în care teza generală este ilustrată şi dezvoltată concret, lingvistul nostru are meritul de a fi adoptat, în acel
moment, o poziţie de principiu curajoasă, în privinţa căreia evoluţia ulterioară a disciplinei noastre i-a dat întru totul dreptate.
Consideraţii teoretice de deosebită pertinenţă formulează
Procopovici şi în discuţiile sale pe marginea cărţilor, din „Revista
10 Cf. A. Avram, Cercetări asupra sonorităţii în limba română, Bucureşti,
Editura Academiei, 1961, p. 11–12 şi 80–91.
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filologică” (II, nr. 1–2), iniţiate, iarăşi, după un model uşor de recunoscut. Reţinem, mai întâi, delimitarea (în raport cu lucrările lui
A. Abas şi Al. Rosetti) de cercetarea „acustică şi fiziologică” a limbii:
„Lingvistica trebuie să-şi îndrepte atenţiunea înainte de toate
asupra resorturilor celor mai intime din care izvorăşte limba, până la
care nu poate pătrunde niciun aparat: latura psihologică, socială şi cea
istorică. Chiar atunci când face observări de ordin fonetic, lingvistul
trebuie să aibă mereu în vedere suportul psihologic, social şi istoric al
faptelor materiale studiate de el” (p. 120).

De excepţional interes, pentru momentul în care sunt formulate, ni se par însă teoretizările sale asupra aspectului semantic
al limbii. Combătându-l pe Meillet, Procopovici pledează pentru
teza că limba posedă nu numai un sistem fonetic şi unul morfologic, ci „fiecare limbă îşi are de fapt şi sistemul ei semantic”.
Într-o formulare sintetică:
„Sistemul semantic al unei limbi se manifestă prin interdependenţa semantică dinlăuntrul grupurilor de cuvinte pe cari le uneşte
faptul de a aparţine aceleiaşi sfere de preocupaţiuni (păstorit, morărit
etc.); el se manifestă prin apropierile semantice dintre cuvinte cari nu au
nicio legătură etimologică între ele, dar între cari se stabilesc anumite
relaţii semantice prin asemănări şi prin contrastări între accepţiunile lor;
el se manifestă în sfârşit prin interdependenţa ce există între diferite
cuvinte sub raportul evoluţiei lor semantice” (p. 140–141).
Teza aceasta, în care se pot recunoaşte elemente de provenienţă diversă, apare dezvoltată, apoi, într-un mod original, prin
unele idei neobişnuit de îndrăzneţe pentru acel timp, dar care
şi-au probat astăzi, întru totul, valabilitatea.
„Înlăuntrul” sistemului semantic, susţine Procopovici, „sunt cu
putinţă numai anumite mişcări, anumite împerecheri de elemente
(semanteme), altele fiind cu desăvârşire excluse, întocmai precum
înlăuntrul unui sistem fonetic gruparea şi combinarea fonemelor nu se
poate face decât în limita unor anumite reguli generale” (ibidem).
Spre deosebire de sistemul fonologic (numit aici, convenţional, „fonetic”) şi de cel morfologic, sistemul semantic apare mult
mai mobil, pentru că el este determinat de un „joc al forţelor dinlăuntru şi dinafară”, pentru că „într-însul evoluţia societăţii reclamă
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inovaţiuni într-o măsură mult mai largă decât în celelalte domenii”— dar aceasta nu înseamnă că n-ar exista un sistem semantic
(p. 124). Fiecare cuvânt funcţionează, în cadrul acestui sistem, ca
„un microcosmos semantic, cu jocul forţelor sale dinlăuntru şi sub
acţiunea forţelor dinafară, foarte vii” (p. 140), iar, în ansamblul său,
sistemul semantic reflectă şi „o anumită concepţie a lumii”. În sfârşit, Procopovici nu ignoră nici ideea universaliilor semantice, deoarece pentru el „specificul naţional al sistemului semantic se reliefează mai mult în uzul figurat al cuvintelor şi îndeosebi în idiotisme” (p. 141). E de regretat, în orice caz, că elevul lui Puşcariu nu
şi-a dezvoltat argumentaţia, amănunţit şi sub toate aspectele, într-o
teorie semantică de ansamblu, iar principiilor generale nu le-a asigurat un suficient sprijin pe o analiză faptică aprofundată (vezi,
totuşi, loc. cit., p. 143 ş.u.).
Procopovici încearcă, însă, să înscrie aceste teze în cadrul
mai larg al unei teorii de ansamblu al limbii, schiţate în Mic tratat
de lingvistică generală (1930). Premiată de Academie la propunerea
lui Puşcariu, cartea aceasta, unică în felul ei pentru lingvistica
românească a epocii, nu s-a bucurat, totuşi, de o bună primire din
partea criticii de specialitate11. Deşi nu e scutită, într-adevăr, de
unele contradicţii şi confuzii, ea relevă însă, după opinia noastră,
un remarcabil efort teoretic de racordare a unor teze împrumutate
la atitudinea şi experienţa de cercetare a autorului şi de construcţie
a unei concepţii generale, coerente, asupra limbii.
Procopovici teoretizează, pe de o parte, limba ca „realitate
fonetică”, pornind de la vederile sale expuse în Principiul sonorităţii… . Dintre elementele nou introduse, menţionăm insistenţa cu
care acest lingvist pledează (p. 120–148) împotriva concepţiei neogramatice privind caracterul „mecanic” al evoluţiilor fonetice, ca
„procese care se produc de la sine”, din cauze „cuprinse în natura”
substanţei sonore a limbii: „evoluţiile lingvistice nu pot fi mecanice,
ci, potrivit cu natura omului, conştiente sau subconştiente” (p. 140).
Întemeindu-se pe lucrările lui M. G. Bartoli, G. Bertoni, A. Dauzat,
A. Meillet ş.a., lingvistul nostru îşi dezvoltă în această carte părerile
11 Vezi recenziile lui AL. Rosetti, în GS, V, 1931–1932, fasc. 2, p. 381–387;
Gr. Scorpan, în BIFR, I, 1934, p. 199–206; chiar şi Th. Capidan, în DR, VII, p. 317–
320.
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despre esenţa socială şi caracterul sistematic al limbii ca fenomen
evolutiv. El accentuează, astfel, asupra „interdependenţei absolute
şi indisolubile între faptele sociale şi faptele lingvistice” şi asupra
naturii sociale a „legilor lingvistice” (termen pe care îl consideră „cu
desăvârşire impropriu pentru oricare dintre realităţile lingvistice
dacă îl interpretăm în înţelesul lui comun”). După credinţa sa, orice
fenomen lingvistic trebuie considerat, în ultimă instanţă, ca produs
al unor cauze sociale:
„Că nu suntem încă în măsură să descoperim cauzele sociale ale
tuturor fenomenelor lingvistice este un fapt care demonstrează cel
mult insuficienţa mijloacelor noastre de cercetare în stadiul actual al
ştiinţei şi care îşi are analogia în toate domeniile preocupărilor ştiinţifice” (p. 134).

Relaţia dintre limbă şi societate nu este concepută, însă, în
mod naiv, ca un raport imediat de la un stimul social izolat la un
efect lingvistic particular, deoarece Procopovici acordă o importanţă decisivă, în procesul complex al dinamicii lingvistice, factorilor de natură funcţional-sistematică (situaţia elementului în sistemul limbii, relaţia dintre „corpul de foneme” şi „funcţiunea sa
semantică”, „modificarea raporturilor între componenta principală
şi componentele secundare ale imaginii pe care o reprezintă”,
„prefacerea unei opoziţii parţiale de sens al unui cuvânt într-o
opoziţie integrală de sens faţă de alt cuvânt sau alte expresii”,
„tendinţa diferenţierii semantice a sinonimelor”). El conchide, aşadar, că „valabilitatea unei inovaţii depinde de valoarea ei funcţională” şi presupune existenţa unei tendinţe generale de creştere a
„puterii funcţionale”, care explică simplificarea progresivă a limbilor. Demnă de reţinut este, în acest context, şi delimitarea sa netă
în raport cu concepţia „şcolii idealiste”: „nu putem considera, împreună cu K. Vossler, principiul estetic singur stăpânitor în evoluţia limbilor” (DR, X, p. 83).
Unele exagerări de ordin individualist şi biologist nu lipsesc,
totuşi, în teoretizările sale. Se afirmă şi înclinaţia de a apăsa prea
mult pe funcţia limbii ca expresie a vieţii afective sau ca mijloc de
cunoaştere a lumii. Aceasta se manifestă clar şi în lecţia inaugurală
ţinută la Cluj în 1938. (Limba şi viaţa), o sinteză, altfel, ponderată şi
comprehensivă:
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„Limba nu este numai un mijloc de comunicare între oameni, ci
într-însa se şi reoglindeşte viaţa lor, ca şi în poezie sau în oricare altă
artă, ca şi în formele de organizare politică din cursul vremurilor, ca în
orice ramură de cultură materială şi intelectuală” (p. 5).

Aşa se explică şi definirea ultimă a lingvisticii ca „ştiinţă a vieţii reflectate în formele graiului omenesc”. Indiferent cum am interpreta această poziţie, este evident că, de la sintagma „viaţa limbii”,
din 1925, până la „limba şi viaţa” din 1938, gândirea lui Procopovici
a evoluat în sens ascendent înspre o accepţie mai socială, mai „umană”— cum se exprimă el însuşi — a fenomenului lingvistic, direcţie
caracteristică, după cum am văzut, pentru întreaga sa activitate.
Sintetizând prezentarea sumară a acestei activităţi, moştenirea lui Al. Procopovici ne apare astăzi mai substanţială decât a
apărut celor mai mulţi dintre contemporanii săi12. Aspectul ei cel
mai important rezidă, în cele din urmă, tocmai în efortul acestui
savant de a-şi defini o atitudine proprie în mişcarea lingvistică a
epocii. Şi oricâte neajunsuri i-am găsi — privind hazardarea în
unele soluţii concrete de filologie ori gramatică istorică, nefundamentarea faptică suficientă a unor afirmaţii teoretice sau, în sfârşit,
dimensiunile restrânse ale operei — nu i s-ar putea spune nici
măcar ironic, „un mare resemnat” celui care, deşi anticipa cu
aproape o jumătate de secol unele idei despre sistemul semantic al
limbii, îl corecta în amănunte pe Densusianu cu o particulară
înţelegere a travaliului ştiinţific: „Munca nu poate fi niciodată
destul de răbdurie şi meticuloasă”.
(CL, XXII, 1977, nr. 1, p. 17–26)

12 Să menţionăm că unele dintre soluţiile controversate propuse de
Procopovici au fost reluate în ultima vreme de pe poziţiile unor orientări mai noi
în studiul lingvistic. Astfel, ipoteza conservării lui -u în poziţie finală, formulată
de Procopovici într-o discuţie dezvoltată asupra uneia din lucrările lui Al. Rosetti
(cf. DR, VI, p. 395–419), a fost admisă recent de unul din elevii celui din urmă,
E. Vasiliu (Fonologia istorică a dialectelor dacoromâne, Bucureşti, Editura Academiei,
1968, p. 83), ca prezentând „avantajul simplităţii şi al unei mai mari capacităţi
explicative”; teza lui Procopovici în legătură cu condiţiile monoftongării este
acceptată la acelaşi autor, op. cit., p. 49, ş.a.

EUGEN PAVEL

UN FILOLOG NEDREPTĂŢIT:
AL. PROCOPOVICI

Cel mai fidel discipol al lui Sextil Puşcariu, bucovineanul
Alexe Procopovici (1884–1946), pare să fi fost urmărit cu obstinaţie
de un recul contestatar menit parcă să contracareze zelul protecţionist al mentorului său. Când acesta îl propulsează, imediat după
Unire, în 1919, Procopovici avea 35 de ani, fără a se lăsa însă covârşit de responsabilităţile ce i se confereau: cea de agregat la Catedra de limba şi literatura română a Universităţii din Cernăuţi, devenită vacantă prin venirea lui Puşcariu la Cluj, şi pe care
Procopovici o va servi ca titular din 1922, precum şi alegerea sa ca
membru corespondent al Academiei Române.
Atribuirea acestui titlu în aceeaşi zi în care îşi susţinuse şi
doctoratul pare să fi fost unul dintre mobilurile care au declanşat un
întreg cortegiu de animozităţi, mai ales din partea lui Eugen
Lovinescu, care îl va ataca într-un virulent pamflet intitulat Alexe
Procopovici sau „Omul care n-a scris nimic”1. Un text pe care Călinescu
îl apropia de Beţia de cuvinte a lui Maiorescu, unde „nu intră în
discuţiune dreptatea, ci numai justeţea morală a polemicei în sine”.
Iritarea lui Lovinescu ar fi avut o motivaţie dacă ar fi să ne referim
doar la lista de lucrări a celui incriminat, care nu publicase până la
acea dată decât densul studiu Despre nazalizare şi rotacism (de peste
40 de pagini în „Analele Academiei”), o riguroasă ediţie critică a
1 Vezi Eugen Lovinescu, Critice. Ediţie definitivă, vol. V, Bucureşti, Editura
Ancora, 1928, p. 101–109.
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Cazaniei a II-a a lui Coresi din 1581, realizată împreună cu
S. Puşcariu, dar lipsită de studiul filologic şi lingvistic promis, la
care s-ar mai adăuga doar câteva articole publicate în „Junimea
literară”. Propunerea făcută de Puşcariu în forul academic (care îl va
irita şi pe O. Densusianu, sprijinitor al lui I.-A. Candrea, determinându-l să părăsească sala de şedinţă) avea însă alte temeiuri, mai
presus de cele doar opt titluri pe care le insera lista bibliografică a
discipolului. Nu mai mult decât prezentarea citită membrilor Secţiunii literare de către Ioan Bianu susţinea un punct de vedere adevărat în bună parte momentului istoric:
„Academia Română a voit să se afirme chiar de la înfiinţare —
spunea Bianu — ca cea mai înaltă instituţiune culturală a românismului întreg, chemând în sânul ei pe cei mai distinşi scriitori şi bărbaţi
de ştiinţă din toate provinciile locuite de români”.

Nu ar trebui însă să extrapolăm acest — să-i zicem — concurs de împrejurări, căci „cel mai de seamă filolog pe care îl are
Bucovina”, cum îl recomanda S. Puşcariu, în 1919, va confirma
peste ani această învestitură de încredere. Gestul mentorului pare
să fi fost benefic, ambiţionându-l şi mai mult în anii care vor urma.
Cel ce avea să se integreze rapid în strălucita pleiadă a muzeiştilor clujeni, chiar fără a-i egala prin contribuţiile sale pe un
Sextil Puşcariu, Vasile Bogrea sau Nicolae Drăganu, manifestă, concomitent cu preocupările de fonetică istorică, de lingvistică generală
sau de istorie a limbii române2, un interes constant pentru filologie.
Fie prin intermediul unor sinteze şi studii temeinic concepute, al
unor ample şi documentate recenzii, în maniera încetăţenită la
„Dacoromania”, fie prin editarea sârguincioasă a unor texte,
Al. Procopovici a confirmat, de cele mai multe ori, apetenţa sa pentru acest domeniu. Situându-se de fiecare dată în miezul discuţiilor
privitoare la problemele controversate ale filologiei româneşti, el a
emis opinii interesante legate de datarea şi localizarea textelor rotacizante, caracterul lor de copie sau de original, filiaţia textelor, persoana copiştilor şi a traducătorilor. Dacă unele din ideile sale nu
2 A se vedea Mircea Borcilă, Alexe Procopovici (1884–1946), în CL, XXII,
1977, nr. 1, p. 17–26.
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excelează prin noutate absolută, preluându-se prezumţii vehiculate
anterior, reţinem bogatul eşafodaj descriptiv, aplicaţia la obiect, nuanţările şi probele aduse în susţinerea tezelor pe care le-a îmbrăţişat.
Chiar şi atunci când pledează pentru teorii mai puţin plauzibile, în
speţă originea husită a unor arhetipuri, se distinge o anume fervoare şi acurateţe a demonstraţiei, animate de un spirit partizan viu, de
logica argumentelor pe care le invocă în pofida premiselor greşite
de la care a pornit.
Încă din 1908, într-o comunicare consacrată paralelei dintre
nazalizare şi rotacism, Al. Procopovici face dovada unei bune familiarizări cu textele vechi, fapt ce-i permite fine disociaţii de ordin
filologic. Acceptă, de pildă, caracterul de copie al Codicelui Voroneţean, cu toate că se înşală atunci când îl consideră drept cel mai vechi
dintre textele aduse în discuţie, datându-l, la fel ca N. Iorga, în prima jumătate a secolului al XVI-lea3, faţă de O. Densusianu, care se
pronunţase, tot prin aplicarea criteriului lingvistic, pentru a doua
jumătate a aceluiaşi secol. El vedea totodată în persoana copistului,
„un foarte fin observator al limbii noastre şi al sunetelor ei”4, ţinuta
grafică şi consecvenţa ortografică trădând un iniţiat în arta scrisului,
spre deosebire de nesiguranţa copiştilor Psaltirii Scheiene.
La fel de incitante sunt concluziile sale referitoare la paternitatea Psaltirii Scheiene, fiind primul care lansează ideea colaborării a trei copişti, delimitând partea de contribuţie a fiecăruia,
după ce I. Bianu şi I.-A. Candrea sugeraseră iniţial existenţa a doar
doi copişti5, pentru ca, în ediţia din 1916, ultimul să se ralieze în
mod tacit opiniei lui Al. Procopovici. Filologul bucovinean se
hazardează însă în localizarea copiei în nord-estul Transilvaniei,
punând-o pe seama conlucrării unor preoţi secui, propagatori ai
3 Alecsie Procopovici, Despre nazalizare şi rotacism, în AAR, Mem. secţ. lit.,
seria II, tom XXX, Bucureşti, 1908, p. 293; Al. Mareş, în LR, XXXI, 1982, nr. 1,
p. 41–50, datează manuscrisul în intervalul 1563–1583; idem, Scriere şi cultură
românească veche, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2005, p. 324–325.
4 DR, IV, 1924–1926, p. 55; vezi şi DR, X, 1941, p. 494.
5 I. Bianu, Psaltirea Scheiană (1482), tomul I. Textul în facsimile şi transcriere cu variantele din Coresi (1577), Bucureşti, Tipografia Carol Göbl, 1889,
p. XII; I.-Aureliu Candrea, Monumentele cele mai vechi de limbă românească, în
„Noua revistă română”, III, 1901, nr. 36, p. 534–540.
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protestantismului, şi a unui cleric muntean refugiat sau anume
chemat, motivând aceasta prin unele substituiri din grafie şi prin
configuraţia criptogramei6.
Notabilă este intervenţia sa în legătură cu versiunea Psaltirii
Hurmuzaki, arătând că manuscrisul conservă o copie şi nu autograful traducătorului, după cum susţine I.-A. Candrea bazându-se pe
ocurenţa unor forme slavone în textul românesc. Combătând această aserţiune, Al. Procopovici demonstrează în mod edificator că un
traducător nu consemnează cuvinte sau grupuri de litere din limba
din care traduce, fiind orientat doar asupra raporturilor dintre textul slavon şi versiunea pe care o realizează. Rezervele sale sunt motivate prin faptul că începuturile fragmentelor de versete cad de regulă în mijlocul unor propoziţii, corecturile ce apar în cuprinsul
Psaltirii putând fi puse pe seama manierei de a transcrie a copistului. Acesta ar fi copiat pe mici porţiuni, fără să lectureze în prealabil propoziţii întregi sau părţi de propoziţie potrivit construcţiei
lor sintactice. De aici neglijenţele şi inconsecvenţele ortografice, repetarea unor omisiuni de litere, cuvinte sau secţiuni de propoziţii,
ceea de denotă un copist care „şovăie mereu între autoritatea formei
lingvistice a originalului său şi între obişnuinţele graiului din zilele
lui”7. O menţiune se cuvine făcută şi ipotezei sale potrivit căreia
psaltirile româneşti nu ar deriva dintr-un singur arhetip, existând
cel puţin două traduceri deosebite8.
În mult controversata problemă a curentului cultural-religios
care a declanşat traducerile în româneşte, Al. Procopovici este adeptul teoriei husite, pusă în circulaţie de N. Iorga, împărtăşită de
6 Despre nazalizare..., p. 300; cf. contraargumentele lui Constantin Lacea şi
Nicolae Drăganu (DR, III, 1922–1923, p. 461–471, respectiv p. 914–929), adepţi ai
teoriei „săsismelor”.
7 DR, IV2, p. 1166–1167; au aderat la această opinie A. Avram, Contribuţii la
interpretarea grafiei chirilice a primelor texte româneşti, în SCL, XV, 1964, nr. 5,
p. 588–590; Ion Gheţie, Psaltirea Hurmuzachi — copie sau original?, în SLLF, vol. III,
p. 241–259; Al. Rosetti, Observaţii asupra textului şi limbii Psaltirii Hurmuzaki, în
SCL, XXXII, 1981, nr. 5, p. 521–528.
8 Al. Procopovici, Adecă (Studiu de istoria limbii şi de istoria traducerilor
noastre vechi), extras din Omagiu lui Ion I. Nistor, Cernăuţi, Glasul Bucovinei, 1937,
p. 6; cf. Alexandru Mareş, Filiaţia psaltirilor româneşti din secolul al XVI-lea, în Cele
mai vechi texte româneşti. Contribuţii filologice şi lingvistice, coordonator Ion Gheţie,
Bucureşti, Tipografia Universităţii din Bucureşti, 1982, p. 207–261.
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S. Puşcariu, N. Drăganu, într-o primă fază şi de I.-A. Candrea. Încercând să stabilească filiaţia versiunilor româneşti ale catehismelor,
Al. Procopovici accepta părerea lui Al. Rosetti privitoare la originalul rotacizant al traducerii, pe care însă o punea în legătură cu
husitismul şi nu cu luteranismul. Considerând insuficientă pentru
efectuarea traducerilor perioada de timp în care reforma se consolidează, autorul face apel la singura influenţă anterioară secolului al
XVI-lea ce se putea exercita, având în primul rând în vedere caracterul arhaic al limbii textelor rotacizante în comparaţie cu limba
textelor coresiene, ce s-ar explica nu prin deosebiri dialectale, ci prin
diacronie9. După părerea sa, textul iniţial grecesc a ajuns la slavii din
Boemia, unde a suferit în secolul al XV-lea anumite remanieri husite, oglindite atât de titlul catehismului coresian (Întrebare creştinească), cât şi de prefaţa cărţii, ambele probe fiind însă pur speculative.
O formulare a titlului în spiritul mişcării husite nu ar explica apoi
traducerea Psaltirii şi a Apostolului, iar descendenţa prefeţei din
modelul invocat este infirmată de prezenţa acesteia numai în tipărituri, nu şi în manuscrise, argumente insuficiente însă10.
Nu mai puţin relevantă este acea condensată Introducere în
studiul literaturii vechi11, o tentativă de abordare exhaustivă a începuturilor culturii noastre spirituale, pornind de la semnificaţia generică a termenului de literatură. Deşi tributar în parte unor modele
istoriografice, pe care nu le ascunde, autorul se apleacă, comprehensiv, „asupra înlănţuirii vechii noastre culturi cu celelalte culturi vecine şi asupra diferitelor curente care au influenţat-o, până şi cultura
noastră cărturărească porni să îmbrace haina naţională a limbii româneşti”12. El este convins, totodată, că explorarea epocii vechi presupune o sondare în „adâncul veacurilor”, ceea ce îl determină să
9 Vezi Alexe Procopovici, Introducere în studiul literaturii vechi, Cernăuţi,
Institutul de Arte Grafice şi Editură „Glasul Bucovinei”, 1922, p. 71; idem, Arhetipul husit al catehismelor noastre luterane, în „Făt-Frumos”, II, 1927, nr. 4, p. 107–
108; DR, X2, 1943, p. 501–506.
10 A se vedea şi D. R. Mazilu, Diaconul Coresi. Contribuţii, Ploieşti, Tipografia Librăriei „Cartea Românească”, 1933, p. 24; Ion Gheţie, Începuturile scrisului
în limba română. Contribuţii filologice şi lingvistice, Bucureşti, Editura Academiei,
1974, p. 85.
11 Reeditată de Dan Horia Mazilu, în 2006, la Fundaţia Naţională pentru
Ştiinţă şi Artă & Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”.
12 Introducere în studiul literaturii vechi, p. 109.
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reevalueze fenomenul cultural din secolul al XV-lea. După ce parcurge perioadele aflate sub „vraja” culturii bizantine, receptate prin
filieră slavonă, istoricul tratează, cu aceeaşi rigoare metodologică,
epoca aşa-zisei „hegemonii” româneşti, în care spiritualitatea autohtonă preluase unele dintre atribuţiile Bizanţului dispărut. Nu este
ocolită, de exemplu, nici chestiunea „homerică” a autenticităţii şi
paternităţii Învăţăturilor lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie,
Procopovici înclinând fără ezitare, în consonanţă cu prima opţiune a
lui N. Iorga, în favoarea domnitorului muntean, în care vede „cel
mai însemnat scriitor în limba slavonă ieşit din rândurile românilor”13. Autorul percepe, de asemenea, rolul lui Coresi la dimensiunea sa reală, acesta nefiind, de fapt, întemeietorul limbii române
literare, ci mai mult un „nume colectiv”, care îi înglobează pe toţi cei
care au participat la edificarea vechiului scris românesc.
Dincolo de vulnerabilitatea unor luări de poziţie, formaţia sa
filologică se dovedeşte a fi solidă, cu largi orizonturi, într-un succint
excurs din 1927 (De la Coresi diaconul la Teofil, Mitropolitul lui Mateiu
Basarab14) parcurgându-se alert întreaga epocă de aur a tiparului de
la noi. Expuse uneori doar tangenţial, sugestiile sale privind posibila
valoare prozodică a punctuaţiei în textele slavo-române15 sau necesitatea de a restrânge cercetările asupra limbii din secolul al XVI-lea
doar la texte care îi aparţin în mod indubitabil16 devin fertile în
perimetrul actual al investigaţiei filologice.
În fine, editorul prob se regăseşte în graniţele aceleiaşi acribii
filologice, concretizate prin publicarea, în 1914, în colaborare cu
Sextil Puşcariu, a uneia dintre cele dintâi ediţii critice riguroase
prin metoda transcrierii interpretative: Cazania a II-a a lui Coresi
din 1581. Deşi nu a mai fost întregită prin studiul filologic promis17, ediţia este totuşi dotată în subsolul textului cu un aparat
Ibidem, p. 79.
Extras din Omagiu lui I. Bianu, Bucureşti, Cultura Naţională, 1927.
15 DR, X, p. 493.
16 DR, VI, 1931, p. 397.
17 Referitor la stadiul pregătirii celui de-al doilea volum al ediţiei Evangheliei cu învăţătură, Sextil Puşcariu nota în jurnalul său, pe data de 27 februarie
1917, că „e scos pe fişe întreg glosarul şi anume până la pag. 100 cuvânt de cuvânt, până la pag. 250 toate cuvintele care din punct de vedere gramatical cuprind ceva interesant, iar de la 251 înainte aproape numai cuvintele de interes
lexicografic. Aproape 20 000 de fişe aşteaptă, aşezate după alfabet, de a fi preluate
13
14
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critic adecvat care cuprinde note referitoare la grafia sau la posibilele interpretări ale grafiei textului, precum şi diferenţele de ordin fonetic, morfologic şi lexical înregistrate de Tetraevanghelul lui
Coresi (1561), Tâlcul evangheliilor (c. 1567–1568) şi Evangheliarul lui
Radu de la Măniceşti (1574), acesta din urmă după transcrierea lui
M. Gaster.
O altă ediţie, de un interes mai mult didactic, îi este consacrată
Cronicii lui Ion Neculce, pe care o publică în întregime în 1932 (cu
reeditări în 1936 şi 1942), în seria „Clasicii români comentaţi” a
Editurii „Scrisul Românesc” din Craiova, colecţie coordonată de
N. Cartojan. Fiind de fapt o reproducere după textul editat de
M. Kogălniceanu în 1845, ediţia este prevăzută cu un succint preambul şi un apendice care-i conferă o oarecare utilitate. Intenţiile sale
de a porni în stabilirea textului de bază de la manuscrise, prin aplicarea unei metodologii adecvate, nu vor depăşi stadiul de proiect.
Dincolo de aceste neîmpliniri, Al. Procopovici rămâne unul
dintre emulii reprezentativi ai şcolii lingvistice clujene, promotor
al unor principii de muncă şi al unei discipline intelectuale sobre,
bine articulate, întruchipând, aşa cum îl creionează mentorul său,
modelul cercetătorului „meticulos, ager pentru problemele filologice, insistent când ceva a rămas neclar şi cu dragoste de lucru”18.
Cu toate că, într-o retrospectivă a lingvisticii interbelice, Iorgu
Iordan găsea de cuviinţă să explice o anumită plafonare a lui
Procopovici datorată faptului că acesta „era împărţit între filologie
şi lingvistică”, credem că tocmai această pendulare între domenii
complementare defineşte profilul cărturarului onest, fără sclipiri,
dar bine informat, preocupat să desluşească cu uneltele foneticii
istorice şi ale istoriei limbii române subtilităţi de critică textuală.
(Publicat iniţial cu titlul Al. Procopovici şi vechiul scris românesc, în CL, XXX, 1985, nr. 1,
p. 10–13; reluat cu modificări în Arheologia textului, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă,
2012, p. 160‒168)
în glosar. Materialul acesta [...] va fi apoi lucrat în Gramatică, arătându-se toate
particularităţile fonologice, morfologice, derivative, lexicografice şi sintactice”
(Puşcariu 1978, p. 193).
18 Sextil Puşcariu, loc. cit.

DAN HORIA MAZILU

ALEXE PROCOPOVICI
ŞI LITERATURA ROMÂNEASCĂ VECHE

În şirul figurilor însemnate ale filologiei româneşti din prima
jumătate a acestui secol, locul lui Alexe Procopovici, profesor întâi la
Universitatea din Cernăuţi, apoi la cea din Cluj, tinde să se precizeze cu tot mai multă limpezime în anii din urmă. Aplecându-se
asupra scrierilor sale, cercetătorii din zilele noastre au convenit că
restaurarea portretului adevărat şi a dimensiunilor reale ale operei
ştiinţifice ale acestui remarcabil cunoscător al vechilor texte româneşti (negat cu îndărătnicie de unii dintre contemporani, atitudine
cu vizibile reflexe în posteritate) se impune cu necesitate1.
Alexe Procopovici (semna uneori Alexie, iar prietenii şi Sextil
Puşcariu, mentorul său, îi ziceau Alecu) s-a născut la 14 martie 1884,
în Cernăuţi. După absolvirea Liceului „Aron Pumnul”, se va număra printre acei studenţi ai Facultăţii de Litere din oraşul natal, de
care Sextil Puşcariu, pe atunci tânăr profesor al Universităţii bucovinene, îşi va aminti cu multă căldură:
„La Cernăuţi găsii o studenţime care mă urmărea cu atenţie şi
cu suflet primitor şi din care ieşiră câţiva elevi de care azi sunt mândru, tovarăşi cinstiţi de muncă, ca I. Nistor şi G. Tofan, prieteni deTrimitem aici la cele trei contribuţii care socotim că au realizat în bună
măsură acest obiectiv: Mircea Borcilă, Alexe Procopovici (1884–1946), în CL, XXII,
1977, nr. 1, p. 17–26; Eugen Pavel, Al. Procopovici şi vechiul scris românesc, în CL,
XXX, 1985, nr. 1, p. 10–13; Elisabeta Faiciuc, Bibliografia lucrărilor lui Alexe
Procopovici (1916–1984), în CL, XXX, 1985, nr. 1, p. 14–20.
1
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votaţi ca Max Hacman, A. Procopovici şi I. Bodea, un teren bun
pentru un apostolat românesc”2.

Relaţia cu profesorul Sextil Puşcariu (relaţie complexă — căci
includea nu numai preţuirea, constantă, pe care discipolul o arăta
magistrului3, ori pasiunea, născută în sufletul elevului, pentru studierea limbii şi literaturii române, ci şi statornice convingeri politice
şi patriotice —, ce se va transforma cu timpul într-o trainică şi frumoasă prietenie) se va dovedi fundamentală pentru evoluţia ştiinţifică a lui Alexe Procopovici, pentru cariera sa universitară, pentru
prezenţa sa în viaţa cărturărească a României de după Unirea din
1918. Fostul student (după ce-şi trece licenţa în limba română şi în
filologie clasică, Procopovici funcţionează ca profesor, întâi suplinitor, apoi titular, la Cernăuţi — din 1906 până în 1909 —, pe urmă
la Siret — în 1909 şi 1910 — şi iarăşi la Cernăuţi, la Liceul Nr. 3, din
1910 şi până în 1919) devine colaborator apropiat al profesorului, îi
împărtăşeşte ideile, pe cele ştiinţifice, dar şi pe cele politice, îşi făureşte — mereu urmărit de ochiul atent al dascălului — propriile
instrumente de lucru. Procopovici a avut şansa de a se forma sub
„mâna” unui savant autentic. „Lecţia” lui Puşcariu (depistabilă în
maniera de lucru a elevului său şi mărturisită de acesta în repetate
rânduri) i-a impus rigoare, informare strânsă, meticulozitate, argumentare logică. Procopovici va adăuga dorinţa vădită de a cuprinde
spaţiul investigat în întregimea lui, „mărunţirea” discuţiei printr-o
disecare ce nu evită speculaţiile, participarea combativă (totdeauna
în termeni de o urbanitate desăvârşită).
Să ne întoarcem însă la cursul vieţii şi activităţii sale, marcând doar cele mai semnificative momente4. Şi asemenea momente
nu lipsesc, căci, în clipele decisive ale redeşteptării românilor din
teritoriile aflate sub stăpânire străină, pe Procopovici îl aflăm în
primele rânduri ale luptei pentru dezrobire naţională, pentru realizarea unirii cu patria. Suferă urmările atitudinii sale („Ieri am
Puşcariu 1978, p. 776.
Puşcariu îl va socoti, peste ani, „cel mai vechi şi mai credincios elev”
(Puşcariu 1978, p. 541).
4 Datele biografice ale lui Alexe Procopovici pot fi găsite la Ştefan Paşca,
Alexe Procopovici (1884–1946), în DR, XI, 1948, p. 366–368; Romulus Todoran, Alexe
Procopovici, în „Langue et Littérature”, IV, 1948, nr. 1–2, p. 233–234.
2
3
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primit o poştală de la Alecu Procopovici din Cernăuţi — nota în
septembrie 1917 Sextil Puşcariu. Îmi scrie c-a dus-o greu astă-iarnă
şi a fost întemniţat”5), dar nu demobilizează. Numărul doi al gazetei militante „Glasul Bucovinei” includea articolul Dumnezeu s-o
ierte, semnat de Al. Procopovici, în care „răposata” trimisă spre nefiinţă era anacronică, „închisoarea austro-ungară a popoarelor”.
Va fi în tot acest timp, când hotărârea Consiliului Naţional Român
din Bucovina consfinţea — la 15/28 noiembrie 1918 — reîntregirea
ţării în partea ei de nord-est, dar şi mai târziu — în etapa constituirii şi consolidării noilor structuri —, un luptător care n-a cunoscut odihna. În redacţia „Glasul Bucovinei”, alături de Marmeliuc
(viitorul clasicist), de Aurel Morariu şi de Vasile Grecu (cel ce va
deveni un remarcabil bizantinist), Alexe Procopovici era
„cel mai activ şi mai devotat cauzei. El are legături pretutindeni, îi ştie pe toţi cu tot trecutul lor şi nimereşte, în situaţii grele, mai
totdeauna formula potrivită. E un fanatic «glasist», jertfindu-şi toată
vremea pentru foaie şi dorind un partid puternic. El e şi cel mai
înţelegător al trebuinţei unei legături cât mai intime cu ardelenii şi cel
mai neiertător faţă de oportunişti”6.

Alexe Procopovici publicase între timp, în 1908, un amplu
studiu intitulat Despre nazalizare şi rotacism7, un articol polemic (În
contra utracismului, în „Junimea literară”, X, 1913, nr. 3, p. 39), se
dovedise atent la apariţiile din domeniul lingvisticii româneşti şi
europene (recenza lucrări de G. Weigand8, Ovid Densusianu9 şi
Sextil Puşcariu10) şi pregătise pentru tipar, împreună cu Sextil
Puşcariu, Cazania a II-a a lui Coresi. Excelenta ediţie (Diaconul
Coresi, Carte cu învăţătură [1581], vol. I: Textul, III + 566 p.) va
apărea în 1914 sub egida Comisiei istorice a României. Cei doi vor
continua lucrul asupra vechii tipărituri (în 1917 Puşcariu preciza
că „e scos pe fişe întreg glosarul şi anume până la pag. 100 cuvânt
cu cuvânt, până la pag. 250 toate cuvintele care din punct de
Puşcariu 1978, p. 247.
Sextil Puşcariu, op. cit., p. 350.
7 AAR, seria a II-a, tom. XXX, Mem. Secţ. lit., mem. nr. 4, 1908, p. 265–306.
8 „Junimea literară”, V, 1908, nr. 3, p. 63.
9 „Junimea literară”, V, 1908, nr. 4–5, p. 97.
10 „Junimea literară”, VIII, 1911, nr. 3, p. 50–52.
5
6
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vedere gramatical cuprind ceva interesant, iar de la 251 înainte
aproape numai cuvintele de interes lexicografic. Aproape 20 000
de fişe aşteaptă, aşezate după alfabet, de a fi prelucrate în glosar”11), dar din varii motive al doilea volum, ce urma să cuprindă
studiul lingvistic, nu a mai văzut lumina tiparului.
Aceasta era zestrea ştiinţifică a lui Alexe Procopovici (completată cu o muncă, notabilă ca volum, dar imposibil de cuantificat,
depusă la elaborarea Dicţionarului limbii române, de care răspundea
Puşcariu) în 1919, când profesorul său îl propune spre a fi primit
între membrii corespondenţi ai Academiei Române. Se întâmpla
acest lucru în ziua de 5 iunie 1919, când Alexe Procopovici — „cel
mai de seamă filolog pe care îl are Bucovina”, suna caracterizarea
din raportul alcătuit de Sextil Puşcariu, dar prezentat membrilor
Secţiei literare a Academiei de Ion Bianu — îşi trecea doctoratul în
litere. Actul acesta — care i-a iritat nespus pe Eugen Lovinescu12 şi
pe alţii13— se cuvine a fi analizat în complexitatea tuturor circumstanţelor în care s-a produs. Puşcariu sublinia valoarea contribuţiilor semnate de fostul său student (valoare confirmată de ecourile
apărute în reviste de specialitate din străinătate), dar îşi începea —
pe bună dreptate — argumentarea cu un temei ce trebuia să aibă,
atunci, preponderenţă:
„Academia Română a voit să se afirme chiar de la înfiinţare ca
cea mai înaltă instituţie culturală a românismului întreg, chemând în
sânul ei pe cei mai distinşi scriitori şi bărbaţi de ştiinţă din toate provinciile locuite de români. Tradiţia aceasta frumoasă, a cărei îndreptăţire se vădeşte mai mult decât oricând în zilele Unirii integrale pe
Puşcariu 1978, p. 193.
Care a publicat atunci un pamflet, vitriolant, intitulat Omul care n-a scris
nimic, text (sclipitor altfel) care produce un portret caricatural (responsabil, în
bună măsură, pentru receptarea în posteritate a activităţii lui Procopovici) al filologului bucovinean (vezi în Critice, vol. II, Bucureşti, Editura Viaţa Românească,
1921, p. 87–94).
13 Puşcariu l-a impus pe Procopovici în competiţie cu I. A. Candrea, a cărui
candidatură o prezentase Ovid Densusianu. „E nostim — nota Puşcariu — că cu
Ovidică în câteva şedinţe aveam din întâmplare cam tot aceleaşi opinii. Numai
ieri, când Brătescu-Voineşti l-a propus pe Rădulescu-Pogoneanu şi eu pe Alecu
Procopovici membri corespondenţi, i-a sărit ţandăra şi a părăsit şedinţa. Astfel
i-am putut alege, în secţie, unanim, iar candidatul lui (Candrea), nefiind sprijinit
de propunător, a rămas neales” (Memorii, p. 443).
11
12
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care le trăim, m-a îndemnat să vă propun ca membru corespondent în
Secţia literară pe d. Alexe Procopovici, cel mai de seamă filolog pe
care îl are Bucovina”14.

Opţiunea lui s-a dovedit justă şi creditul pe care l-a acordat
atunci înaltul for ştiinţific românesc profesorului din Cernăuţi15 a
fost „înapoiat” în condiţii onorabile.
În noiembrie 1919, Alexe Procopovici devenea succesorul lui
Sextil Puşcariu la Catedra de limba şi literatura română de la
Facultatea de Litere a Universităţii din Cernăuţi, întâi ca agregat
stagiar (până în 1921), apoi ca agregat (în anii 1921 şi 1922) şi, în
fine, ca profesor titular. Funcţionează la această catedră16 până în
anul 193817, începe — în 1921 — colaborarea la publicaţia clujeană
„Dacoromania”18, încearcă să organizeze şi la Cernăuţi — urmând
modelul pe care îl propunea Muzeul Limbii Române din Cluj — o
grupare de cercetători capabili să se afirme în investigaţia filologică
şi lingvistică. Împreună cu E. Herzog, specialist în romanistică, întemeiază un „Cerc de studii filologice” (în cadrul căruia va prezenta, în martie 1927, comunicarea Arhetipul husit al catehismelor
noastre luterane19), fondează şi o publicaţie — „Revista filologică” —,
14 AAR, seria a II-a, tom. XXXIX, 1916–1919, Partea administrativă şi
dezbaterile, Bucureşti, 1921, p. 341.
15 Cităm din protocolul încheiat în şedinţă: „Se procede la vot, al cărui
rezultat este următorul: votanţi, 19; voturi pentru, 18, contra, 1. D. Preşedinte,
anunţând rezultatul votului, spune că propunerea a întrunit mai mult de două
treimi şi proclamă pe d. Alexe Procopovici membru corespondent al Academiei
Române în Secţiunea literară” (AAR, loc. cit.).
16 La un an după venirea la Universitate va face elogiul predecesorilor: Doi
dascăli bucovineni. Cei dintâi titulari ai Catedrei de limba şi literatură română pe lângă
Universitatea din Cernăuţi: dr. Ion Sbiera şi dl. Sextil Puşcariu, în „Luceafărul”,
Budapesta, XV, 1920, nr. 4–5, p. 49–57.
17 „Anuarul Universităţii din Cernăuţi” îl menţionează în anii universitari
1922–1923 (p. 14), 1923–1924 (p. 12, 13, 24), 1924–1925 (p. 71, 73, 78), 1925–1926
(p. 139, 144, 148), 1927–1928 (p. 181–186), iar în Programa cursurilor de la aceeaşi
Universitate îl aflăm după cum urmează: 1922–1923 (p. 11), 1923–1924 (p. 3, 7),
1924–1925 (p. 3, 6), 1925–1926 (p. 5), 1926–1927 (p. 12) 1927–1928 (p. 13), 1928–
1929 (p. 13), 1929–1930 (p. 12), 1930–1931 (p. 12), 1931–1932 (p. 12), 1932–1933
(p. 12), 1933–1934 (p. 11).
18 În ale cărei pagini va fi prezent, de la primul volum, cu studii, articole
(15) şi recenzii (22).
19 Publicată în „Făt-Frumos”, II, 1927, nr. 3, p. 72–80, şi nr. 4, p. 104–111 şi
în extras, Suceava, Tipografia Modernă, 1927.
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care a apărut pe parcursul a doi ani (1927 şi 1928). Obţine pentru
această revistă participarea cu articole a câtorva prestigioşi reprezentanţi ai lingvisticii europene a timpului: W. Meyer-Lübke,
L. Spitzer, N. Jokl, Petar Skok şi Matthias Friedwagner.
Pentru Procopovici anii aceştia au fost deosebit de rodnici.
Acum tipăreşte cele mai multe dintre cercetările sale fundamentale
(listele pentru intervalul 1920–1938 din mai sus citata Bibliografie
sunt edificatoare în acest sens) — între ele Introducere în studiul
literaturii vechi (Cernăuţi, 1922), Mic tratat de lingvistică generală
(Cernăuţi, 1930), carte ce atestă „un remarcabil efort teoretic de racordare a unor teze împrumutate la atitudinea şi experienţa de
cercetare a autorului şi de construcţie a unei concepţii generale,
coerente, asupra limbii20, pentru care a primit — în urma propunerii lui Sextil Puşcariu21 — o parte a premiului „Heliade
Rădulescu” al Academiei Române, participă la congrese22, semnătura lui este prezentă în numeroase publicaţii ştiinţifice din ţară şi
din străinătate, întreţine contacte cu învăţaţii din alte ţări (ale căror
lucrări le recenzează23). Se arată preocupat de problemele învăţământului general (a şi fost, în 1922 şi 1923, director general regional al învăţământului secundar), participă la dezbaterile ce priveau acest domeniu24, după cum, la fel, îl aflăm a fi interesat, acum
şi mai târziu (un interes „activ”, în maniera-i caracteristică), de
Mircea Borcilă, art. cit., p. 24.
Vezi Sextil Puşcariu, Raport asupra scrierii „Mic tratat de lingvistică
generală”, în „Academia Română. Anale”, tom. LII, Şedinţele din 1931–1932,
Bucureşti, 1932, p. 249–250.
22 Vezi, de pildă, Al. Procopovici, Contribuţie la „Le problème de la racine” (în
limba germană), în V-ème Congrès International de Linguistes. Réponse au questionnaire, Bruges, 1939.
23 Între cercetătorii străini ai căror lucrări le recenzează reţinem aici pe:
A. W. De Groot, A. Abas, M. Bartoli, H. Olsen, Karl Jaberg, Petar Skok, Ernst
Gamillscheg. Multe dintre aceste recenzii au apărut în „Revista filologică”.
24 Vezi Al. Procopovici, Anteproiectul de lege pentru învăţământul secundar,
teoretic şi aplicat (practic), în „Arhiva pentru ştiinţa şi reforma socială”, VI, 1926, nr.
1–2, p. 142–148; idem (în colaborare cu Grigore Nandriş), Predarea limbii române în
învăţământul secundar, în „Revista generală a învăţământului”, XV, 1927, nr. 10,
p. 598–608; idem, Organizarea învăţământului. Proiectul pentru noul Regulament al
Facultăţii de Filosofie şi Litere din Cernăuţi, în „Revista de pedagogie”, II, 1932,
caietele III–IV, p. 141–146; idem Problema gramaticei în ţara şi şcoala românească, în
„Revista de pedagogie”, VIII, 1938, p. 151–155.
20
21
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iniţiativele ce vizau optimizarea stării generale a „culturii lingvistice” româneşti25.
Acelaşi Puşcariu, spirit protector, l-a ajutat pe Procopovici în
1938 să se transfere la Universitatea din Cluj şi să devină titular al
Catedrei de lingvistică generală de acolo. După desfiinţarea acestei
catedre, Procopovici trece la Catedra de limba română şi dialectele
ei, alături de fostul său profesor. După retragerea lui Sextil Puşcariu,
survenită în 1940, Procopovici îl urmează şi la conducerea Muzeului
Limbii Române (fusese doar, tot timpul, „muzeist din tot sufletul”26)
şi colaborează în termeni foarte buni cu reprezentanţii remarcabilei
grupări de lingvişti şi filologi clujeni. Din 1939 era deja membru în
Comitetul de direcţie al „Dacoromaniei”.
Universitarul Alexe Procopovici a fost în câteva rânduri
prodecan şi decan; când, în urma Dictatului de la Viena, partea de
nord a Transilvaniei a fost ocupată şi Universitatea din Cluj a fost
nevoită să se refugieze la Sibiu, Alexe Procopovici a funcţionat o
vreme ca prorector27.
Alexe Procopovici s-a stins din viaţă la 22 iunie 1946. Moartea l-a surprins în plină putere de creaţie pe acest devotat slujitor
al filologiei şi lingvisticii româneşti, care şi-a făcut onest datoria în
spiritul pe care îl deprinsese la „buna şcoală românească pe care o
ilustrează nume ca B. P. Hasdeu, Al. Philippide, Ovid Densusianu
şi Sextil Puşcariu”28.
*
Cercetătorii din zilele noastre, care s-au aplecat asupra moştenirii ştiinţifice a lui Alexe Procopovici (constatând — precum
Mircea Borcilă29 — pe bună dreptate substanţialitatea ei), au scos în
evidenţă constanta strădanie spre sublimare teoretică sesizabilă în
25 Vezi Al. Procopovici, Ortografia românească. Propunerile Congresului filologilor din România din sesiunile 1925 şi 1927, Bucureşti, 1927; idem, Pentru ortografia
Academiei Române, în „Gândirea”, XIII, 1933, nr. 4, p. 147–151.
26 Puşcariu 1978, p. 541.
27 „Anuarul Universităţii din Cluj” îl aminteşte în: 1938–1939, p. 241, 259–
260; 1941–1942, p. 485–486.
28 Mic tratat de lingvistică generală, p. X.
29 Ibidem, p. 26.
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mai toate contribuţiile filologului bucovinean. Intervenţiile sale vădesc întotdeauna o solidă informare (cu deschidere necenzurată
către teoriile novatoare) şi duc analizele până la rafinări extreme
(care alunecă, uneori, spre speculaţie pură). Procopovici nu s-a sfiit
să ia poziţie (despre dispoziţia sa polemică am amintit deja) în probleme importante de lingvistică generală. Consideră, de pildă, teoria
lui Ferdinand de Saussure, potrivit căreia în funcţionarea sistemului
limbii rolul primordial ar reveni elementelor diferenţiale, drept o
„abstracţiune”30 şi propune ca poziţia fundamentală să fie acordată
sonorităţii, „sumă a tuturor particularităţilor unui sunet, care îl fac
perceptibil”. Istoria lingvisticii româneşti a reţinut şi teza sa despre
existenţa, în limbă, a unui sistem semantic, caracterizat printr-o
puternică mobilitate şi deschidere, teză prin care Procopovici s-a
dovedit a fi un precursor.
Relevante (şi determinante, în acelaşi timp) pentru aprecierea profilului cercetătorului Procopovici în integralitatea lui sunt
contribuţiile (unele risipite chiar prin recenzii) din domeniile istoriei limbii române31, foneticii (mai cu seamă al foneticii istorice32),
lexicografiei şi sintaxei33. În multe din aceste studii şi articole sunt
30 Vezi comunicarea (prezentată la Congresul filologilor români din 1925)
publicată sub titlul Principiul sonorităţii în economia limbii, în DR, IV (1924–1926),
partea I, Cluj, 1927, p. 12–37.
31 Spicuim: Din istoria raporturilor noastre interdialectale, în DR, IV (1924–
1926), partea I, Cluj, 1927, p. 38–66; Din istoria pronumelui în limba românească (I–
IV), în RF, I, 1927, nr. 1–2, p. 233–266, nr. 3, p. 310–324; II, 1928, nr. 3, p. 318–345;
Din morfologia şi sintaxa verbului românesc (Aoristul în raport cu celelalte timpuri şi
moduri), în RF, II, 1928, nr. 1–2, p. 1–48; Pronumele personal în funcţiune morfologică
verbală, Cluj, Tipografia Cartea Românească, 1933 (Biblioteca Dacoromaniei, nr. 6);
Pe drumurile Dicţionarului. Probleme de sintaxă: conjuncţiile şi interjecţiile de, ca şi că,
dacă şi deci, în DR, XI, 1948, p. 1–50; Die Rumänenfrage, în Bibliotheca Rerum
Transsilvaniae, III, Sibiu, 1944, 100 p.
32 Spicuim: Probleme vechi şi nouă (Iarăşi „mente” şi „minte”) — legi fonetice: e
neaccentuat > i…, în DR, I (1921–1922), Cluj, 1922, p. 174–214; Despre ă şi â.
Probleme de fonetică şi fonologie. Chestiuni principiare, în DR, IX, 1938, p. 56–91. A se
vedea şi numeroasele recenzii în care sunt dezbătute chestiuni de fonetică.
33 Eccum, în DR, I (1920–1921), Cluj, 1921, p. 162–185, Doară, în DR, III
(1922–1923), Cluj, 1924, p. 629–642; Proor, prăură, în RF, II, 1928, nr. 3, p. 289–290;
Mărar, proor, şir şi familiile lor: mărar, mălură, proor, prăură, înşiră, şir, şiră, sar, în
DR, V (1927–1928), Cluj, 1929, p. 378–395; colaborare la Dicţionarul limbii române,
tomul II, partea I (F–I), Bucureşti, Imprimeria Naţională, 1934; Adecă (Studiu de
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enunţate teze ce intrau şi în eşafodajul cercetărilor sale de filologie
şi susţineau construcţiile cu care opera istoricul literar Alexe
Procopovici. Impresia pe care o lasă, la o lectură atentă, cercetările
sale de filologie este cea produsă de câteva studii foarte aplicate,
elaborate într-o deplină cunoaştere a obiectului investigat. Argumentarea sa — spunea autorul unei recente reevaluări34 — este
întemeiată pe un bogat eşafodaj descriptiv, are un remarcabil curs
logic (ce se impune, chiar dacă porneşte de la puncte de vedere ce
nu şi-au aflat ulterior confirmări) şi creează convingerea unei
profunde cunoaşteri a textelor analizate. Procopovici (care nu s-a
ferit de polemici, dimpotrivă chiar, dar a păstrat întotdeauna un
ton deferent, manifestând consecventă consideraţie faţă de adversarii de opinie şi de rezultatele muncii lor35) s-a aflat mereu în
apropierea subiectelor „fierbinţi” ale filologiei româneşti a timpului. Între temele abordate de el găsim aproape toate problemele
legate de cele mai vechi traduceri româneşti: datare, curentul cultural-religios căruia i se datorează aceste tălmăciri, localizarea lor,
raportul dintre versiuni, identificarea izvoarelor originale, traducătorii, copiştii şi aşa mai departe. Unele dintre opiniile formulate
de Procopovici (cercetător „meticulos, ager pentru problemele
filologice, insistent când ceva a rămas neclar şi cu dragoste de
lucru”36) în legătură cu aceste texte s-au impus. Între ele, ipoteza
care releva că Psaltirea Hurmuzachi nu reprezintă — în manuscrisul
istoria limbii şi istoria traducerilor noastre vechi), în Omagiu lui I. Nistor, 1912–1937,
Cernăuţi, 1937, p. 675–681; Adecăte(a), adecăle(a), adecătele(a), de-a-ncâtelea, uite –
uită, în DR, X, 1941, p. 72–79; Limba şi viaţa. Limba, instrument de gândire şi tezaur
cultural şi naţional (Fapte, probleme, principii şi metode), Cluj, 1939, 14 p.; Articol şi
vocativ, în DR, X, 1941, p. 8–25.
34 Vezi Eugen Pavel, art. cit., p. 10–13.
35 Un exemplu: părerea despre un studiu al lui Al. Rosetti: „Încă în 1922 a
publicat A. Rosetti în «Romania», XLVIII, p. 321–334, un excelent studiu (Les
catechisms roumaines du XVI-e siècle) despre catehismul din sbornicul de la Ieud,
păstrat acum în Biblioteca Academiei Române, şi celelalte catehisme similare.
Dânsul arată mai întâi, analizând prefaţa catehismului de la Ieud şi provocându-se la cunoscuta mărturie din cronica lui Simon Massa, că acest catechism nu
poate fi decât din 1559. Argumentaţia lui este, aşa cred, mai presus de orice obiecţiune” (vezi Arhetipul husit al catehismelor noastre luterane, Suceava, Tipografia
Modernă, 1927, p. 2).
36 Puşcariu 1978, p. 193.
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păstrat — autograful traducătorului (cum socotea I.-A. Candrea),
ci este o copie datorată unui cărturar care a şovăit perpetuu (şi
Procopovici produce probe peremptorii în sprijinul ideii sale)
„între autoritatea formei lingvistice a originalului său şi între obişnuinţele graiului din zilele lui”37, sau opinia ce respingea existenţa
unui singur arhetip pentru tălmăcirile vechilor psaltiri româneşti,
propunând cel puţin două38.
În stare să arunce priviri cuprinzătoare asupra unor procese
întinse pe lungi perioade de timp, cum ar fi studiul consacrat
evoluţiei — o evoluţie cercetată în dependenţă de factorii care au
produs-o — tiparului în limba română: De la Coresi diaconul la
Teofil, mitropolitul lui Matei Basarab (în Omagiu lui I. Bianu din partea
colegilor şi foştilor lui elevi, Bucureşti, 1927, p. 289–302) sau cercetarea ce îmbrăţişează o posibilă izolare a câtorva momente ale sintezei culturale româneşti: Limpeziri. Grecism, fanariotism, slavonism,
românism, întâietăţi regionale (în vol. omagial I. Lupaş, Bucureşti,
1941, p. 3–18), sau să distingă detalii semnificative descinzând din
fine intuiţii (ca, spre pildă, valoarea prozodică a punctuaţiei utilizate în unele texte slavo-române39, Procopovici este menţionat —
de regulă — în istoria studiilor româneşti de filologie şi ca reprezentant al grupării acelor învăţaţi înclinaţi să pună realizarea celor
mai vechi traduceri în limba românească pe seama unei înrâuriri
husite. Nicolae Iorga — cel admirat şi urmat în multe privinţe de
profesorul cernăuţean — deschisese această serie, în 1904, în a sa
Istorie a literaturii religioase a românilor până la 1688 (după ce mai
înainte, în 1902, crezuse într-un impuls venit din partea Reformei),
şi apoi teza fusese preluată, până la Procopovici, de Sextil Puşcariu
37 DR, IV (1924–1926), partea 2, Cluj, 1927, p. 1 152–1 177 (unde
Al. P. recenzează studii semnate de Al. Rosetti şi I. Balotă). În legătură cu această
ipoteză vezi A. Avram, Contribuţii la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte
româneşti, în SCL, XV, 1964, nr. 5, p. 588–590; I. Gheţie, Psaltirea Hurmuzachi —
copie sau original?, în SLLF III, 1974, p. 241–259; Al. Rosetti, Observaţii asupra
textului şi limbii Psaltirii Hurmuzachi, în SCL, XXXII, 1981, nr. 5, p. 521–528;
Gheţie–Mareş 1985, p. 296–304.
38 În contribuţia publicată în Omagiu lui I. Nistor (Cernăuţi, 1937, p. 675–
681) şi intitulată: Adecă (Studiu de istoria limbii şi de istoria traducerilor noastre vechi).
Vezi Al. Mareş, Filiaţia psaltirilor româneşti din secolul al XVI-lea, în vol. Cele mai
vechi texte româneşti. Contribuţii filologice şi lingvistice, Bucureşti, 1982, p. 207–261.
39 DR, X, 1941, p. 493.
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(vezi Zur Rekonstruktion des Urrumänischen40 şi Istoria literaturii
române. Cursuri populare, vol. I, Epoca veche, Sibiu, 1920 [1921]), de
Nicolae Drăganu (vezi Două manuscripte vechi: Codicele Todorescu şi
Codicele Marţian, Studiu şi transcriere de..., Bucureşti–Leipzig–
Viena, 1914, p. 6–7, şi în DR, III, 1922–1923, Cluj, 1924, p. 927) şi de
I.-A. Candrea (vezi Psaltirea Scheiană comparată cu celelalte psaltiri din
sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte. Ediţie critică de I.-A. Candrea,
vol. I, Bucureşti, 1916, p. XCVI). Al. Procopovici a aderat la acest
punct de vedere cu o anume moderaţie41, dar consecvent42, încercând să-i aducă noi argumente în sprijin. Postulând arhaicitatea
textelor rotacizante, el a socotit că transpunerea lor în româneşte
s-a produs înainte de veacul al XVI-lea (de când datează copiile
păstrate), în cel de-al XV-lea secol mai precis, şi, plasând realizarea
lor în partea de nord-est a Transilvaniei, a procedat la fel ca predecesorii, a căutat adică o mişcare cultural-religioasă, activă în
epoca dată, pe seama căreia să poată fi pusă iniţiativa înlocuirii
limbii slavone din oficierea serviciului religios, manieră practicată
de aproape toţi cei ce s-au aplecat asupra acestui subiect.
„În general — observau Ion Gheţie şi Alexandru Mareş în sinteza deja citată43 —, atribuirea textelor rotacizante unui anumit curent
cultural s-a făcut în temeiul datelor obţinute în urma localizării şi
datării lor. De vreme ce textele au fost scrise (traduse) într-o anumită
epocă şi într-o anumită regiune a ţării, ele se datoresc curentului
cultural care s-a manifestat în timpul şi locul stabilite anterior”.

Partizanii „teoriei husite”, între ei şi Procopovici, au întreprins adevărate demonstraţii de virtuozitate pentru a face coerentă
şi convingătoare teza lor. Şi aici, Iorga deţine o vădită întâietate.
40 Sonderabdruck aus der Festschrift Meyer-Lübke, I. Halle, S. M. Niemeyer,
1910, p. 17–75.
41 „Curentul husit — scria Al. Procopovici în studiul De la Coresi diaconul...
—, care a produs cea dintâi încercare de înlocuire în biserica noastră a limbii
slavone prin limba românească, n-a fost o mişcare de proporţii mari, capabilă să
dea altă înfăţişare vieţii noastre intelectuale, căreia nu i-a adăugat nimic şi care, în
fond, a continuat să fie aceeaşi, cu aceleaşi preocupări…”
42 Vezi Introducere în studiul literaturii vechi, Cernăuţi, „Glasul Bucovinei”,
1922, p. 71; recenziile din DR, X, 1941, p. 489–506 (unde se ocupă de contribuţia
lui Ştefan Ciobanu, Începuturile scrisului în limba românească, Bucureşti, 1941 şi de
un studiu mai vechi al lui N. Sulică).
43 Gheţie–Mareş 1985, p. 50.
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Dar poate fi amintită şi ordonarea pe care o dă Procopovici elementelor aduse în discuţie, atât în studiul Arhetipul husit al catehismelor noastre luterane (în „Făt-Frumos”, II, 1927, nr. 3, p. 72–80 şi
nr. 4, p. 104–111), cât şi în răspunsul publicat, în 1928 (în RF, II, 1928,
nr. 1–2, p. 211–214) la recenzia prin care Al. Rosetti reacţiona, în GS,
vol. III, fasc. 2, Bucureşti, 1928, p. 460–462, la susţinerile din sus-numitul studiu. Admiţând opinia lui Al. Rosetti cu privire la un prim
izvod rotacizant al vechilor catehisme româneşti, Procopovici aşază
tălmăcirea lor în relaţie cu husitismul (după părerea sa chiar titlul,
Întrebare creştinească, al tipăriturii coresiene ar trimite către obişnuinţele discipolilor lui Jan Hus), construind un traseu complicat pe
care l-ar fi parcurs, suferind succesive remanieri şi revizii (între ele
şi una „husită”), originalul grecesc ajuns la îndemâna cărturarilor
noştri în haină slavă. Probe pur speculative — conchidea, cu
dreptate, cercetătorul Eugen Pavel44 —, plasate însă într-o structură
doveditoare ce impune prin logica lăuntrică. Într-adevăr, ştiinţa
filologică românească n-a putut, până în acest moment, să izoleze
informaţii utile despre „eventualele iniţiative husite (într-un context
în care husitismul s-a manifestat cu o oarecare intensitate în
Moldova, cu deosebire între anii 1420 şi 1450, şi în Transilvania,
cam în aceeaşi perioadă) de a traduce cărţile sfinte în româneşte45,
cum, la fel, lipsesc probele care să ateste infiltrări husite în rândul
populaţiei româneşti.
*
În 1922, Alexe Procopovici publica la Cernăuţi, sub titlul
Introducere în studiul literaturii vechi, câteva dintre lecţiile de istorie
a literaturii româneşti prezentate în faţa studenţilor în anul universitar 1920–1921. Avea atunci 38 de ani şi funcţiona — ca agregat
încă — din 1919 la Catedra de limba şi literatura română a Universităţii bucovinene (va deveni profesor titular în anul 1920), urmându-i lui Sextil Puşcariu. Experienţa sa didactică era însă însemnată
(începuse să lucreze în învăţământul liceal din 1906), iar câteva
dintre principalele opţiuni ştiinţifice — încadrate în acea sumă de
Art. cit., p. 12.
Gheţie–Mareş 1985, p. 85. Vezi paragrafele consacrate de autorii acestui
curent cultural-religios, p. 83–85.
44
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date cu care trebuia să opereze un filolog complet, familiarizat
deopotrivă cu chestiunile de lingvistică, de filologie şi istorie
literară — erau deja conturate. Erau, de asemenea, bine precizate
modelele ce se cuveneau urmate: cărţile (şi teoriile cuprinse în ele)
ale lui Nicolae Iorga, faţă de care a nutrit o statornică preţuire46, şi
contribuţiile în materie de literatură română veche ale profesorului
său, Sextil Puşcariu (Introducere..., este, de altfel, dedicată magistrului), a cărui Istorie a literaturii române. Epoca veche (şi ea făcând
publice nişte cursuri) apăruse deja, în 1920, la Sibiu47.
Nutrind, verosimil, năzuinţa de a alcătui un tablou de mari
proporţii al vechii literaturi româneşti („După cum era urzită,
lucrarea aceasta concura un monument”48), Procopovici nu a avut
ambiţia să alcătuiască o carte savantă. Dimpotrivă, gândul său a
fost să pună la îndemâna cititorilor un „manual îndrumător”,
având drept principală marcă accesibilitatea. Şi a izbutit acest lucru (deşi materializarea intenţiilor nu a putut depăşi faza acestei
Introduceri...), scriind un text dens, ce se impune prin rigoare metodologică şi sintetizează — cum remarca un recenzent — într-o
manieră personală rezultatele cercetărilor aflate până în acel
moment în inventarul istoriografiei literare româneşti49.
Comentând succint, în Bibliografie, sinteze semnate de N. Iorga, Procopovici
notează: „Aceste opere monumentale, cuprinzând volumele citate aici, sunt cel mai
bogat izvor de informaţii în materie de istorie literară. D. Iorga are meritul de a fi
scos la iveală talente uitate sau cărora nu li s-a dat importanţa cuvenită, de a fi
redus la proporţiile adevărate scriitori a căror valoare a fost exagerată şi de a fi
prezentat cel dintâi epoci întregi în adevărata lor lumină şi în cadrele întregii
noastre vieţi culturale, politice şi sociale” (Introducere…, p. 24). Sau, mai târziu, în
studiul De la Coresi diaconul…: „Este foarte bine ca oricine să poată consulta cu toată
înlesnirea această operă fundamentală (Istoria literaturii religioase a românilor până la
1688, n.n.). Ea ne-a călăuzit timp de două decenii, dar pe urma ei n-a fost cules încă
tot folosul pe care-l poate da” (în Omagiu lui I. Bianu…, Bucureşti, 1927, p. 290).
47 Carte apreciată în termeni superlativi: „…acea admirabilă Istorie a literaturii române. Epoca veche (…), admirabilă şi pentru că face un însemnat pas
înainte în domeniul istoriografiei noastre literare, punând în mai multă lumină
coeziunile care ne preocupă în acest studiu şi fiind singura carte de popularizare
a cunoştinţelor noastre de literatură asupra epocii vechi în ansamblul lor” (De la
Coresi diaconul…, în Omagiu lui I. Bianu…, p. 292).
48 Marin Bucur, Istoriografia literară românească, Bucureşti, Editura Minerva,
1973, p. 187 (capitolul consacrat lui Alexe Procopovici la p. 187–189).
49 Nicolae Drăganu, în DR, II, (1921–1922), Cluj, 1922, p. 748.
46

MUZEIŞTII

853

Cam aceştia au fost termenii în care recenzenţii dispuşi să
examineze în spirit obiectiv cartea lui Alexe Procopovici (căci nu au
lipsit nici ceilalţi50), între ei specialişti reputaţi, precum N. Drăganu,
I. Şiadbei sau M. Friedwagner, şi-au formulat aprecierile. Dincolo de
obiecţiile ce i se pot aduce (şi i-au adus, semnalând, de pildă, o nejustificată delimitare a „epocii moderne” a literelor româneşti în
funcţie de apariţia revistei „Sămănătorul”, neluarea în discuţie a
literaturii populare, participant cu funcţii însemnate la constituirea
complexului cultural românesc — lăsată de-o parte, se pare, voit de
un autor interesat în exclusivitate de produsele literaturii culte —,
câteva lacune în înşirarea poziţiilor din Bibliografie, ce-şi află explicaţia în ignorarea celorlalte puncte de vedere asupra spinoasei
chestiuni a apariţiei celor mai vechi tălmăciri în limba română51
sau, la nivelul expresiei şi al redactării, unele „incoerenţe şi repeţiri
în expunere” ori cele câteva asperităţi sintactice şi lexeme neologice insuficient adaptate — N. Drăganu), Introducerea în studiul
Cu deosebire defavorabile s-au arătat cărţii lui Procopovici unele cercuri
ştiinţifice ieşene. Interese personale (ca în cazul lui Giorge Pascu, „amendat”, cu
justeţe, în Bibliografia Introducerii, care va tipări de trei ori — în „Convorbiri
literare”, LVI, 1924, nr. 10, p. 793–794; „Revista critică”, II, 1928, nr. 1, p. 52–53;
„Archivum Romanicum”, X, 1926, nr. 3–4, p. 440–441, în limba franceză, cu
neînsemnate modificări, acelaşi text) sau „de şcoală” (cum ne lasă a înţelege comentariul publicat în „Arhiva”, XXIX, 1922, nr. 4, p. 547–552, de Eufrosina
Simionescu, indignată că sunt trecute cu vederea contribuţiile profesorului Ilie
Bărbulescu, fiind în schimb promovate — spre folos personal şi „parvenire” —
opinii ale „atotputernicilor zilei”) au făcut ca, în unele ecouri, dreapta cumpănă a
judecăţii să se blocheze părtinitor.
51 Rigoarea lucrului ştiinţific ar fi trebuit să-l îndemne (cum observa
N. Drăganu) să examineze, fie şi succint, poziţiile exprimate până atunci în
filologia românească: mai vechea teză a lui M. Gaster (1891) şi a lui N. Iorga
despre impulsul protestant (din 1902), opinie reluată apoi de Ov. Densusianu
(Histoire de la langue roumaine, tome II, Paris, 1914) şi de I. Bălan (Limba cărţilor
bisericeşti, Blaj, 1914); teoria înrâuririi venite din partea catolicismului, formulată
în termeni diferiţi de G. Moldován (A románság, vol. II, Nagybecskerek, 1895, şi A
magyarországi románok, Budapest, 1913) şi de Ilie Bărbulescu (Cercetări
istorico-filologice, Bucureşti, 1900; Studii privitoare la limba şi istoria românilor,
Bucureşti, 1902), evidenţierea forţelor lăuntrice care au dus la promovarea
traducerilor în limba română, având ca promotori pe A. D. Xenopol (Istoria
românilor din Dacia Traiană, vol. V, Iaşi, 1896), Ion Bianu (în 1904) şi T. Palade
(Când s-a scris întâi româneşte?, în „Arhiva”, XXVI, Iaşi, 1915), cel din urmă
admiţând şi participări străine.
50
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literaturii vechi poate încă stârni curiozitatea cititorilor interesaţi de
cea mai veche epocă a scrisului românesc, căci propune un unghi
de analiză a fenomenului literar şi cultural ce nu şi-a pierdut deloc
valabilitatea. Dimpotrivă, am putea spune că a devenit extrem de
actual în anii din urmă, când cercetătorii medievalităţilor au început să se arate tot mai preocupaţi de întreaga complexitate a construcţiilor spirituale proprii veacului din mijloc european, ţintind
reinterpretarea lor într-un spirit în care să prevaleze nu vechea (şi
epuizata) descriere, ci explicarea.
Înainte de orice socotim că se cuvinte a fi relevată profunda
preţuire pentru valorile spirituale ale poporului român (pertinentă
în fiecare pagină a cărţii), preţuire izvorâtă din convingerile patriotice (adunate într-un veritabil crez) care, în cazul lui Alexe
Procopovici — militant activ, ne amintim, pentru înfăptuirea întregirii pământului românesc — n-au constituit doar suportul unor
declaraţii. Această statornică şi nobilă iubire de ţară şi de neam (ce
nu ocoleşte scoaterea la lumină, în chip obiectiv, a nedreptăţilor
suferite la scara istoriei de mult încercatul popor românesc, context
în care cele câteva accente de împotrivire faţă de ceea ce autorului
îi părea a fi factor alterator al unor mărci primordiale îşi află o
îndestulătoare lămurire) constituie semnul protector al întregii
acţiuni de apărare şi ilustrare a valorilor culturale şi literare produse de români. Să spunem, însă, că această dominantă patronează — evidenţiind convingător aderenţa autorului la tipul de analiză obiectiv — o investigaţie ce caută peste tot să lămurească mecanismele lăuntrice şi să pună în lumină faptele ce au realizat coerenţa sistemului. Ea nu obturează niciodată căile spre o corectă
restituire a rosturilor şi semnificaţiilor tuturor elementelor româneşti ce au participat la alcătuirea sintezei româneşti, nu îndeamnă
la negarea sau minimalizarea (păgubitoare) a însemnătăţii feluritelor componente ale complexului sud-est-european, unde s-au
născut cele dintâi manifestări ale literaturii româneşti culte. Pe urmele lui Nicolae Iorga şi Sextil Puşcariu, Alexe Procopovici a înţeles corect relaţiile ce au funcţionat în această parte a continentului
(moştenitoare spirituală a splendidelor tradiţii bizantine) şi a tins
să contureze în paginile cărţii sale o orientare: „cel puţin în lineamente generale, asupra înlănţuirii vechii noastre culturi cu celelalte culturi vecine şi asupra diferitelor curente care au influen-
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ţat-o, până şi cultura noastră cărturărească porni să îmbrace haina
naţională a limbii româneşti”52. Vor fi astfel definite comprehensiv
contactele (şi urmăririle lor) avute de cărturarii noştri cu textele
bizantine pătrunse în spaţiul românesc în „redacţie slavă”
(cap. Introducerea limbii paleoslavone în biserică şi stat) — cu precizări,
mereu la locul lor, privind caracterul de „adstrat” al idiomului
practicat în cancelarii şi în ecclesie —, precum şi raporturile pe
care spaţiul românesc a fost nevoit să le constituie cu vecinii (şi cu
ideologiile propagate de ei) dinspre vest (ofensivi şi acaparatori),
nord şi răsărit (cap. Vecinii creştini la nordul Dunării).
Încredinţat că doar cercetarea tuturor componentelor ansamblului cultural al unei anumite epoci poate duce la reconstituirea
unei imagini veridice, Alexe Procopovici a acordat un spaţiu adecvat apariţiei creştinismului la români (urmând, în genere, teoriile
lui Vasile Pârvan, căruia — între altele fie spus — specialiştii zilelor noastre îi dau din ce în ce mai multă dreptate) şi dezvoltării
instituţiei religioase în spaţiul românesc, mereu cu particularizările
fixate de istorie. Chiar dacă uneori pagina sa cuprinde mai multă
istorie politică şi religioasă, aceste excursiuni cu scopuri bine definite (vezi, de pildă, paragrafele: Înfiinţarea mitropoliei de Argeş, Ingerinţe ungare în Muntenia. Episcopia catolică din Argeş, Relaţiile
Moldovei cu Haliciul ortodox. Episcopia catolică de Siret, Reacţiunea
patriarhatului constantinopolitan. Între catolicism şi ortodoxism. Înfiinţarea mitropoliei de Suceava, Ardealul ortodox lipsit de o organizaţie
ierarhică, Exarhatul egumenului de Peri în Maramureş, Episcopi ardeleni, Mitropolia Bălgradului etc.) adună — cum observa cineva —
„istoria plămădirii unei spiritualităţi”53. O istorie extrem de frământată (cu destule momente care au solicitat instituţiei religioase
acţiuni ce urmăreau apărarea fiinţei naţionale a românilor, a neatârnării lor spirituale), în care vor birui datele fundamentale ale
unei romanităţi capabile să găsească întotdeauna resurse pentru
conservare şi dezvoltare.
Teza fundamentală a cărţii lui Alexe Procopovici priveşte
reevaluarea, în cuprinsul mersului culturii şi literaturii româneşti,
a însemnătăţii veacului al XV-lea. Sigur că un element important în
structura acestei propuneri îl constituie introducerea limbii româ52
53
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Marin Bucur, op. cit., p. 187.

856

MUZEUL LIMBII ROMÂNE ŞI MUZEIŞTII

ne în biserică, probată de vechile traduceri religioase, prefacere radicală, revoluţionară chiar, pe care autorul, consecvent în argumentări, o plasează în acest secol şi o aşază sub înrâurirea acelui
„val trecător, răcoritor şi binefăcător” care ar fi fost husitismul.
Lăsând deoparte această ipoteză (pentru care ştiinţa nu a reuşit să
adune necesarele confirmări), vom constata că alte fapte aduse în
discuţie sunt favorabile unei reconsiderări, căci sunt distribuite
toate — fie ele „întreprinderi particulare” cu prelungiri notabile în
cuprinsul unei instituţii sau al unor îndeletniciri cărturăreşti (vezi
„cazul Nicodim”), fie activităţi concertat dirijate de autoritatea
politică (paragraful Moldova în timpul lui Ştefan cel Mare sau cel
consacrat patriarhului Nifon, organizatorul constantinopolitan convocat în Ţara Românească de Radu cel Mare) — în suprafaţa deschisă de o corectă apreciere a mutaţiilor petrecute în acel timp în
planul mentalităţii politice, culturale şi ideologice. Actele eroice ale
voievozilor români, apărători ai propriilor popoare şi, deopotrivă,
ai unei Europe ameninţate de pericolul turcesc, fac ca responsabilităţile pe care şi le asumă cultura românească să sporească nebănuit. Statele româneşti, menţinându-şi fiinţa prin gesturi combative, sunt învestite cu multe dintre funcţiile dispărutului Bizanţ
(cea de protejare a spiritualităţii orientale fiind insistent reclamată
de starea lucrurilor), cărturarii noştri fac operă de conservare şi de
continuare, într-o manieră ce poartă o inconfundabilă pecete naţională, a lucrării spirituale ce se întemeia tot pe rădăcini bizantine,
astfel că „Ţările Româneşti ajunseră un fel de mică Italie a
Renaşterii în Orient, ocrotitoarele culturii bizantino-slavone în
răsăritul Europei” (N. Drăganu, rec. cit.), dând substanţă acelei
„stări” pe care Alexe Procopovici o califică drept hegemonie română.
Dezvoltările de mai târziu — epoca de remarcabilă înflorire culturală legată de anii de domnie ai lui Neagoe Basarab, apariţia şi
consolidarea tiparului românesc (cu reflexe bine găsite pe întreg
spaţiul românesc), şirul de înnoiri propuse de secolul al XVI-lea —
îndeplinesc astfel, în ordinea imaginată de autor, şi rolul de certificări elocvente ale opţiunilor depuse în veacul al XV-lea.
Deşi pe alocuri lecţiile tipărite în 1922 depăşesc în cuprindere
ţelurile unei „iniţieri” (trecere — recunoscută de autor: „Am dus
firul expunerilor noastre mult dincolo de cea dintâi carte româ-
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nească pe care o înregistrează istoria scrisului românesc”54 — uneori
de neevitat), cartea lui Procopovici rămâne totuşi (împlinind astfel
gândul alcătuitorului ei) o introducere în studierea literaturii române
vechi. „Introducerea” valorifică (într-o selecţie personală, desigur)
informaţiile aflate atunci în circulaţie în istoriografia literară românească, propune o metodă şi un inventar metodologic (între altele,
utilitatea consultării tuturor „martorilor” care pot furniza ştiri despre o tendinţă operantă la un moment dat) şi câteva principii de
lucru, indispensabile celui pornit în căutarea şi stabilirea adevărului. Desluşirea tuturor transformărilor semnificative (chiar dacă mutaţiile produse de ele par a concretiza doar nuanţe) într-un proces
este una dintre sugestiile metodologice ale lui Alexe Procopovici ce
se cuvine relevată cu deosebire. Ea pretinde, fireşte, o adâncă informare şi o intuiţie fină, înţelegerea în amănunt a datelor furnizate de
texte şi capacitatea de a le integra într-un complex ordonat, dar
rezultatele aplicării pot fi adesea remarcabile. Exemplul pe care îl
dăm nu figurează în Introducere, ci este luat dintr-un studiu ulterior
(De la Coresi diaconul...), dar el are numeroase analogii în textul cărţii
din 1922. La distanţă de numai un deceniu (de la 1570 la 1581 şi
1582), argumentele ce consolidau prefacerea unui text în româneşte
schimbă tradiţionalul apel (cu limpezi trimiteri către dogmă) la
autoritatea apostolului Pavel (din Psaltirea coresiană de la 1570:
„întru besearecă mai vârtos cinci cuvinte cu înţelesul mieu să grăiesc, ca şi alalţi să învăţ, decât untunearec de cuvinte cu înţelesul
mieu să grăiesc, ca şi alalţi să învăţ, decât întunearec de cuvinte
neînţelease...”) cu o formulare ce califică învestirea limbii naţionale
în ipostaza de vehicul cultural drept o chestiune de demnitate (în
Cazania a II-a din 1581 şi în Palia de la Orăştie din 1582). Deplasarea
spectaculoasă către un spaţiu inedit al afirmării naţionale atestă o
nu mai puţin spectaculoasă mutaţie la nivelul mentalităţii şi al conştiinţei reprezentanţilor unei spiritualităţi care, iată, izbutea o profundă autodefinire.
Descifrarea tendinţelor cu capacitate de propulsie (purtătoare ale acelui „spirit nou” ce a prezidat, spre pildă, la alcătuirea
cronicii universale a lui Moxa), obţinută în urma unei investigări
complete a izvoarelor şi a tuturor formelor în care se materializau
eforturile de construcţie spirituală, şi afirmarea — în consecinţă —
54
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a secvenţelor ce mărturisesc împlinirea acestor tendinţe în sinteze
ale spiritului naţional constituie un principiu ce oferă viabilitate
multora dintre susţinerile lui Alexe Procopovici. Pentru el, ca să
dăm un ultim exemplu, autenticitatea Învăţăturilor lui Neagoe
Basarab către fiul său Theodosie este în afara oricărei discuţii (miezul
original al acestei scrieri fiind indisolubil legat de epoca în care a
apărut), iar autorul textului, voievodul cărturar ale cărui lecturi
refac cuprinsul unei „biblioteci-tip” de la începutul veacului al
XVI-lea, este proclamat drept „cel mai însemnat scriitor în limba
slavonă ieşit din rândurile românilor”55.
E de prisos să arătăm că unele din afirmaţiile cuprinse în
cartea lui Alexe Procopovici au suferit amendări pe măsura mersului în timp al cercetării istorico-literare româneşti. Câteva opinii
(cum ar fi cea cu privire la cauzele declinului slavonismului în cultura românească, pus precumpănitor — urmându-l pe Nicolae Iorga
— pe seama concurenţei venite dinspre centrele culturale refortificate în Est de românul Petru Movilă) vor suferi modificări chiar în
contribuţii de mai târziu ale lui Procopovici însuşi.
Modernitatea temeliilor metodologice ale Introducerii, asigurată şi de acea generoasă (şi profitabilă) deschidere impusă unghiului de analiză, alte calităţi indiscutabile ale textului (asupra câtorva am încercat să stăruim mai sus), ca şi evaluarea locului acestei cărţi în şirul contribuţiilor consacrate literaturii române vechi şi
a semnificaţiei ei în vremea când a apărut sunt elemente capabile
să justifice readucerea lucrării lui Alexe Procopovici în atenţia
opiniei ştiinţifice şi a cititorului de astăzi.
(„Limbă şi literatură”, 1990, II, p. 155–163; III–
IV, p. 305–310; reluat în Alexe Procopovici, Introducere în studiul literaturii vechi. Ediţie, prefaţă şi note de Dan Horia Mazilu, Bucureşti,
Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă &
Institutul de Istorie şi Teorie Literară
„G. Călinescu”, 2006, p. V–XXIII)
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