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РУМУИС ЬКА Ф 1 .1 0 1 0 Г Ш  

F I L O I  O G I F  R O M A N  А

a n i v f r s Ar i

( ,r .  H O S T  A N , L .A .  H O S T  AN . H.C.h. C R K . O K l  О  

S 1 M IO N  F L O R E A  M A R IA N  —  F O L C L O R I S T  $1 S C R I I T O R  PO PO R M

lu deceniul al çaptelea al sec. (reçut i$i incepc prodigionSn aclivitale marcle etnogral 7i 

folclorist Simion Florea Marian ( 1847-1007).

Dintr-o schi|S biograficS a Ihilui sSu Liviu hamic literal $i scriilur bucm inoan $i

basarabeati — aflâm ей viitorul renumit folclorist ctitor al etnografiei fionslrc çi-a incepul

activitaten de culegStor a! poeziei populace încn fiind elev. la §coula poporalâ din Sueea\a. In 

1866 a publient in "Fam ilia“ lui Iosif Vulcan schiio ale obiceiurilor $i càntece de nuntâ din 

satul natal lliçeçti. Tot in "Fam ilia" mai publicâ in 1868 patru doine din Bucovina.

l in de tSrnni, S.FI.M arian n-a cunoscut la inccputut nctivitâ|ii sale aile forme de 

culturS $i artfl. decàt cele aie autorilor anouimi. lar când A.Russo. V.AIecsandri. B.P.Haçdeu. 

G .Dem .Teodorescu $.a. au ridicat la îuâliimea de artà autenticS vnstul te/.aur al crcatici poetiee 

orale, munca $i gestul lor a trezit în silfletul tànàrului cercetütor о doiintS nestrâmutalâ de a 

pune în valoare eût mai multe piese folcloiice inédite, doriifiS ce l-a câlâuzit iiicâ de pe bâncile 

çcolii. fn primîi ani de activitate çtiinfificâ ?i literarfl, orientât fiind de çcoala romanticâ a lui 

V.AIecsandri, S.FI.M arian prelucreazâ întrucàtva textele folclorice iiiregistrate. Prima sa 

eolectie apare la Botoçani în 1869. purtând titlul Poezii poporale din Bucovina. Balade 

române culese çl corese". Specific pentru zona biicovineanâ e poemul haiducului Darie 

“ lovifiT este о variants localâ a baladei Fatà cadiului” . publicatS în colecfia din 1866 a lui 

V.AIecsandri. Cele mai multe pagini sunt rezer.vate baladei “Tudorel ?i Mârioara” — о 

prelucrare in versuri a unui basm popular.

între 1871-75 S.FI.M arian î?i urmeazâ studiile la Institutul teologic din Cem3u(i. Dnr
P

?i în aceçti ani este preocupat îndeosebi de valoiiflcarea poeziei populare. Editeazâ doua 

volum e im punâtoare de balade (1873) $i doine (1875) bucovlnene, primul fiind précédai de о 

prefa|S in care nlcàtuitorul refine atenfia cititoriloi nsupra mesajului profund §i fmmuse|ii 

sm piinzâtoarc a folclorului nostru: “Piijini îçi pot inchipui ce odoaie pre(ioase stau ascunse în 

sânul popoiului Printre cele 34 balade $i càntccc epico-eroice, înserate în primul volum. se 

disting prin uncle caracteristici zonalc ciclul despre hniducul Daric. cântecul bStrânesc



"Voinicul scApai", balada socialfl ‘Braduf” $.a., ce confin note mai vechi de revolts impolriva 

lui vodft ?i inai noi —  de luptfl pentru independents nationals In condifiile regimului 

liabsburgic. "Craiul $i sorft-sa" este o variants locals a cclebrei balade “Soarcle $i luna”, 

imbogS|itS substan|lal prin aslmilnrea unor elemente de basm.

Vofumul al Il-lea cuprinde doine, bore §i alrigflturi, culese in mare parte in nordul 

Bucovinei (Cenhor, Cire?, Ropcea, Malinta, Voloca, Pfltrauti $.r..). Mai specifice locului sunt 

doinele cantecele recrule^tl ($i ostS$e$ti) cu putem ice note de protest impotriva autoiit&(iloi 

austrieee care ii tnstrflinau pe tlneri de munca lor seculars, ducandu-i departe de locurile 

natale: “Oran de varfl — am sem inal, /Dar cand fu de secerat, /La cfltane m-au iuat. /De cand 

plugu l-am, Iflsal. /PSine caldft n-am mancat (p. 105). Aceste motive vor devcni mult mai 

pronuntate la finele secolului XIX in primele decenii ale secolului nostra, cfind rSzboiul “a 

pustiit multe sate”, a dus la groapS floaren cea aleasa a tineretuiui bucovinenn. Prlntre 

balodele. poemele eroice ?i cSntecele lirlce, publicate de citre hamicul folclorist bucovlnean 

aflim  variante de mare valoare artisticS, ce au devenit piese antologice (vezi texte in corpusul
I

“Crea|la popularS moldoveneascft” in 16 volume, Chi?in8u, 1975-1983).

Printre cele mai notorii lucrflri ale neobositului cercetitor al culturii noastre populare 

se numflrS antologiile “Descantece poporane rom ane” (Suceava, 1886) —  prima colecjie de 

acest gen de poezie In folclorul romfinesc (cu numcroase texte nrhaice culese in Bucovina), 

“Satire populare romfine” (Bucure?ti, 1893), “Tradi^i poporane romSne din Bucovina” 

(Bucure$ti, 1895) —  volum  ce confine mai cu seam i legende istorico-toponimice (“Valea lui 

Plntea”, “Poiana N egrli” , “Plaiul tfllarilor” , “ Dealul Leahului” ?.a.) Ce-i drept, mnjoritatea 

textelor din aceastS carte au fo9t publicate anterior de catre unul dlntre profesotii lui 

M.Eminescu la Obergim naziul cemSutean E .R udolif N eubauer in volum ul “Povestiri din 

Bucovina” (Cernau|i, 1869), precum ?i de Ludovig A dolf Sfaufe Simighinovlcl in “Pove$ti 

bucovinerte” (C em 8ufl, 1883) -— ambele in limba germana.

Prin lucrSrile sale monograftce de mari proporfii, S.FI.M arian, contribuie in mod 

esen|ial la dezvoltarea etnografiei noastre, relevSnd tem eiurile strnveclii ?i originale ale 

culturii populare rom ine$ti, inclusiv din zona est-carpatinS.

Nu vom insista in mod special asupra actlvltdfii lui S.F1.Marian in domeniul 

valorificSrii traditiilor noastre multiseciilare (vezi: 1-4) ci vom tncerca sa relevant iineie 

aspecte mai pujin studiate ale operei sale de “scriitor poporal” , opera care a avut. in mare 

parte, menirea de a inipune con§tiinfei nalionale valorile inestimabile ale creajiei poetice oralc.

In Fondul memorial §i documentar “S.FI.M arian" din Suceava $i in biblioteca 

\cadem iei Romane se pSsireaza. in diverse variante. multe manuscrise inedite tran sp ire  in



maniera stilisticä a mnrelui folclorist I ami 60-70 ai sccolului trecut). О parte dm m ateriak 

(cele transcrise integral sail aproape integral de S.FI.Marian) au fost inserate in doui volume 

(“Basme din Ja ra  dc Sus”. 1975; “Basme populäre rcmane^ti” , 1986), ingrijite §i p re d a te  de 

cätre isloricifl literar §i Tolcloristul bucovtnean prof. Paul Leu, cunoscut cititorilor |i  prin 

ingrijirea colccjici de “ Legende istorice din Bucovina” (1975), precum §i ca autor al unei 

documenlale monografii despre Ciprian Porumbescu.

Confruntarea variantelor (notafiilot) inifiale, räinase nepublicate cu textele “rotunjite” 

de cätre scriilor $i inserate ulterior Ipeste о sutä de ani de la inregistrarea §i “prelucraica" lor), 

ne da posibilitatea sä pätrundem in intimitaten laboratorului de lucru (§i in marc parte a celul 

de creajie proprie) a scriitorului, sä ne dam seama de valen(ele $i ?nsu$irile talentului säu, cflci, 

dupü cum zicea G .lbraileanu “basmul ca specie folcloricä (dar ?i cn opera literarä —  n.n.) 

wiloreazii cät valoreazä taleutul cclui care povesle§te” Sä recurgem la un exeniplu care ni se 

' pare destul dc cancludent in ncest sens, in volumul de “ Basme populäre romänc$ti” de 

S I I.Marian (1986) este inseratä de Paul Leu povestea “ Ileana Cosänzeana ?i Pepelea cel 

Frtirrios”. ale cärei Variante initiale (a$a cum au fost eie inregislrate de S.FLMarian) se aflä in 

Fondul memorial $i docunrentar “S.FLM arian” din Suceava, la numärul Inventariului 280 b 

din т а р а  1, fascicule 13. Comparand variantele inifiale (a), in care se puticteazä doar 

m om entele cele mai principalc ale subiectului, cu textul in mare parte pregätit de S.FLMarian 

pentru tipar (b) vedem in ce mäsurä a fost el (suWectul) ampllficat ?i imbogafit de cätre 

scriitor.

a) (Un) impärat avea trei fete, fata cea m(are) a trecut prin frig §i sete $i nu i-а putut 

aduce nlnfic.

b) DupS formula inifialä. “ intr-o zi zice impäralu! cätre fata cea mai mare: “la-(i, draga 

mea. un cal §i dute-n lume §i de unde s-a opri calul sä beie $i sä mättänce, de-acolo sä-mi

i aduc iiu  apä §i m äncare” . Fata nu a$teptä ca inipäratul sä mal spule incä о datä, ci luändu-?i un 

cal, care a fost voinic §1 mai frütnos, se pomi In iüttte ?i se duse pflnä ce a trecüt de (ara 

Frigului $i a ajuns pänä la Sete, dar neoprindu-se caltil säu nlcäieri ca sä fflärtähee ?i sä beie. se 

intoatce iarä$i la tatäl säu färä sä-i adueä cevä” ;

a) Cea m(icä) luä calul din ftolteie, palo§Ul"de aur ?1 calul cu luceafäfül cel de ziltä in 

frunte. A trecut prin frig, cäldurä, sete, foamete ?i s-o düs ?i b ajuns pättä la Ult Idc, ä luat apä 

?i mäncare §i s-a intors inapoi.

b) incä fäcu ce fäcu fata $i cäpätänd calul din hoKfeie äl tatälui säü, cel cu Iticeafätul de 

ziuä in frunle, precum $i fräul §i palo?ul cel de aür se sui cälare pre dänsul $i pobtindu-se se 

duse ?i a trecut (ara Frigului, C’äldurii, Setei ?i Foamei... $i a ajuns pänä la utfloc. Calul se opri



і liit-cpu .і p.i^ie si-.i Км ajî.ï. D ca . Iiuuul c.i ap.ï >i mâncare de-acolo. se-ntoarce acuma ce 

к с.чісм iiklârâpl sprc casa.

Dupâ cum observa Paul I on in basmclo lui S.I I.Marian ("Calim eudfu” $.a.). formulele 

imdinonalc sulcrâ uncle modilicâri do nuturn cstoticà larâ a altera cu ceva spiritu) limbii 

pupularc lJt>\olitornl il introduce pe citimr in lumca lantasticiiliii. iccoiisliluic* $i tlinam izea/à 

крипса prin diaiogiui sau prin structura liimicâ a Ira/ci. lalâ. spre cxcmplu. un pasaj din 

pincsica " ( c i  doispic/ccc I’rap u  par dc aur' spusa” (dupâ cum notcazä S.FI.M arian) in 

1X78 dc call с Ніс a lui Oimlrci 1 run/a. raze* rumâii diu sat ul lge>ti $i repuvestitä de sciitorui- 

lolclorisi. inircbaji de cätre boior cc-au vfi/ut pc uiulc au trocut negusloiii armeni rnspimd:

lia nui pc mule am umblut Am dal dc-o curt с de am Si aculn sc alla un mär Ce face

ineic de aur Sі im pure cu col|ul arä Cu iiicchca scamânâ Cu couda grupn dupâ dânsui sc
/

lace grâul І її spicul de aur и cucoaiiâ С are are dnispre/cce feciori To|i eu pârul de nur” , 

t  a in basinele lui I .(. reanga. perioadelc se put in uncle lucuri dcscompune in uiiitâfi

і и mice

ins A ilacâ in hasm c scriilurul cslc întrucâl\a constrâr.s de aiuunite tipare. de logica subieciiilui. 

de caracterislici stereotipe. apoi in legende el se simte mai liber in alegcrca expresiilor $i 

cuvintclur din limba vorbità a poporului. aici el reuçeÿte sa contureze eu mai multâ pregnan|â 

uncle caractère, sä nuanjeze am anite modiiri de compurtam ent. Remarcabiln. in acest sens, ni 

s-a pârul legenda sa “Cetatea lAtarilor" care prin deslâÿiirarea acjiiinii individualizarea unor 

personale, luptâlori pentru independen|a poporului. se apropie de caractciisticilc tipologicc aie 

nuvclei istorice. S .FI.Marian pomeçte de la 1111 subiect tradi(iortal de legeiulà (cum este cea 

versificatâ de C .Ncgm zzi in "Aprodul Purice” snu de V.AIecsandri in ‘Dan. câpitan de plai ") 

c a re -de obicei con|iae urm âtoarele episoade: im azia  “du^m anilor tradi|ionali" ((Atari, turci). 

jaful. incendicrea caselor, pârjolirea satelor (in cazul de fâ(a e vorba de satul Fereblceea 

actualmente г-nul llliboca, reg. C em âiip). "bejania” (âranilor. urmârirea de câtre invadatori a 

unei fete care il scoate din foc pe tatâl sâu bâtrân $i rânit (m otiv central al acestui tip de 

legendâ). Nu lipsesc nici episoadele plecârii "intr-o sullarc” a uruii tânâr din partca loctilui la 

Suceava. la Çtefan cel Mare, pentru а-i da de çiire Domnului despre im azia  §i farâdelegile 

duçmanilor, sosirii grabnice a lui Çlefan cel Mare cu oçtenii sâi $i intrârii (neaçteptalâ de 

tâtari) in luptâ, infràngerii duçmanului, fuga ruçinoasâ a hanului. câsâloriei (din îndeminil 

voievodului) (ânârului care s-a distins în luptâ eu fata cea viteazä care i-а infruntat [ie duçmani 

cu multâ credinlâ în izbândâ,

S.FI.Marian reuçeçte sâ localizeze acest subiect trai(ional in ?a niâsurâ. ineât sa se 

contureze destinai istoric al unui sat bucovinean. sâ aparâ in fata contem pornnîfor sâi \ і 1 tnt і le



patrîotîce ale oameniior de rànd din epoca lui §tefan cel Mare care erau gala de otu«. 

sacrificiu peut ru a-çi apûni pâinâniuJ nalal de cotropiiori. Descrierile sunt lacon ic  

accentuia/.â momentele loi esenpale, care delerminâ soarta eroilor: “Çi acuma Çtefan-Yo»L 

dupa ce invinse pe tâlari çi dupa ce loaiâ oasiea se adunase la un loc, chemâ la sine pre capita 

care cu atâta bàrbàpe a vàzut-o luptându-se cu tâtarii çi o intrebâ: “Din ce sat eçti, draga mea 

- De aici. Maria ta, din Tereblecea! l u ai pârin|i? — Are , Maria ta, —  ràspunse atiuici 

pärintele ei care, încàrcat de bâtràue|e çi slâbii de abia se trase pànà lângâ Çtefan ca sà-1 mai 

vadà încâ o data mainte de a-çi da sufictul in mâinile Domnului. —  Dar cine e feciorul care 

mi-a dat de çtire despre nâvàlirea tâtarilor?

-  E un fccioraç toi de aici din sat, tara pärinfi. dar dealtminlrele om cinstit, de treabâ. 

bun çi foarte sârguincios. Çtefan chemâ la sine pre fccioraçul orfan çi pre copila moÿneagului 

çi le zice: "Voi care v-aji lupiat alâl de voiniccçle cu duçmanii (ärii suntefi vrednici de laudâ çi 

de recunoçtinlà... iaca vâ dâruiesc de la mine locurile... (^i le spune pe nume), sà iràip çi sa le 

siâpânUi” . , . . , | , ,

Ani relevât doar o mostrâ de legendâ cu nuanle de nuvelà istoricà afiatà printre 

scrierile lui S I 1.Marian, in colecpile çi studiile sale. “Ornitologia poporului roman” . 

“Sârbâtorilc la rom ani” ç a.) vom mai gâsi nm lte texte (legende, tradifii populäre) ce dénota o 

esenpalâ creativitate a “scritorului poporal” (cum poate fi munit çi S.Fl.Marian, dacâ e cazul 

sâ reluâm calillcalivul lui G .Câlinescu atribuit, ce-i drept, lui I.Creangâ.
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E. JEK N O V E I

PR O B LEM E DE K V O Ll | I E  SEM  A N IK  Л IN T E R M  IN Ö L O G I A BIBLIC Ä Л

L IM B I I  R O M A N E

Scoptil Actsiui siiuliii este ili- a aiiali/a pe hu да un ui termen biblic uncle 

problème leoreiiee legate de etimologia çi c \n lu |ia  semanticâ a tmitâjilor 

tcrininulogicc bibliee. precum çi unele problème conlroxersate legate de constiluirea 

sem antiiii ea eonipaiiinienl al çtiinlei de.spre limba.

Inlerestil lat.i de sensuii.c cm in le ln r e.i Icnomcn lingxistic incepe sâ se 

m anileste/e incä din prima juinätntc a seeohdni al X I.\-leü. In 18 lingxistul german 

Christian t .Reisig lanseazn in lerminologia lini>\ istien termemil "Sem asiologie“ 

peut ru e deiiumi un non aspect in çtiiiqa despre liinbä studieren sensurilor 

cn\ intelor ( 2 1 ). Acest aspect de studiere a xocabuiarului. precum çi termemil respectiv 

apar in lingxistica romäneasen la sfnrçitul secolului al XlX-lea (23). lo t in aceastä 

perioadä lingxistul francez M .Breal introduce in xocabularul terminologie lermenul 

“sem anticâ" (le sém antique) (8 ). Noul termen capâtâ o largâ râspândirc alâturi de 

primul çi devine eu limpul cel mai freexent în limbajul terminologie respectix 

(semanlologie. sémiologie, glosologie. lexematicâ ç a ). Pânâ la sfârçitul secolului al 

XlX-lea — inceputul secolului al XX-lea sem asiologia (sem antica) a fost mai mult o 

çtiinjâ istoricà. Dupa aparifia "Cursului de lingvisticâ generalâ ' a lui F. de Suussure 

lingvistica içi indreaptâ interesul spre studierea' aspectului sincronic al limbii. lu 

aceastà perioadâ se làrgeçte sfera investiga|iilor semantice. facând sâ aparà alâturi de 

semasiologia diacronicâ (istoricà) çi cea sincronicâ (descriptivâ) (5).

In perioada anilor 30-50 lingvistica renunfà aproape complet la studierea 

çtiin|ificâ a sensurilor cuvintelor. faptul care aduce in fine în impas structuralismul 

lingvistic çi “ lingvistica asem anticâ”. începànd cu deceniul al çaselea cteçte brusc 

interesul fa|Â de structura semanticâ a cuvântului. Numârul de studii in domeniul 

semanticii creçte rapid (17, p. 7-26) çi în aceastä perioadä încep çi studiile sem antice a 

terminologiei biblice.

încâ în anii 30 încep sâ aparâ primele studii de analizâ sem anticâ a 

vocabularului biblic (18), dar inceputul investiga(iilor lingvistice în cercetnrer, textului 

çi lexicului Sfmtei Scripturi poate fi consideratâ m onografia lui J. Darr, c a re^ en tru



scmantice a termenilor biblici (7).

Un alt cercetfttor al vocabularului biblic scrie despre contribupa lui J.Barr in 

studierca Icxicului biblic urmàtoarele lucruri: “Barr’s book was a trumpet against the 

monstrous regiment o f schoddyy linguistics controversal throughout, undiplomatic at 

times, it has beeh recognized as a major contribution to biblical studies” (22, p. 18). în 

continuare cl evidenpazä im p o rtan t acestei lucràri în urmàtoarele domenii: “O f 

special importance for our purposes is Barr’s evaluation o f the New Testament. His 

discussion, largely negative in caracler, points out the confusion inheren in the very 

nature o f  a theological dic|ionary: a dictionary ist supposed to offer word 

substitutions, whereas Theological Dictionary o f the New Testament containt essays 

on the history o f ideas. Or to put ft differently, if  the purpose o f the book is to 

investigate the theological thought o f the New Testament, why di it in a book 

. organized under words" (22, p. 19).

Aceastà monografie a trezit un intercs deosebit falä de lexicul biblic in aspect 

lingvistic çi etnocultural çi a evidential necesitatea studierii lui cu ajutoru! metodelor 

contem porane de cercetare çtiinpficâ, ceea ce a adus In fine la aparipa unor realizAri 

importante in acesi domeniu. Din toatà multitudinea de lucràri (22, p. 179-182), douà 

meritâ sa fie pe scurt analizate in acest studiu, deoarece eie prezintA momente de 

teorientare çtiinpficâ in domeniu! studierii vocabularului biblic.

Prima este monografia lui M.Silva “Biblical W ordas and their M eanings” (22). 

Spre deosebire de studiul lui J.Barr, aceastä lucrare este in primul rand o meditape 

teoreticä asupra principalelor problème de studiere a semasiologiei contemporane: 

corela|ia sincronici çi diacroniei in domeniul lexicului, etimologia çi motivapa 

sensului la term enii biblici, sinoniinia çi antonimia termenilor biblici, stilul çi 

litigvjstica textului Sfintei Scripturi.

A doua lucrare tradusà çi in limba romand de Societatea Misionarfl Romänfl 

din SUA este cea a lui W .Barclay “Analiza sem antics a unor termeni din Noul 

Testam ent" (6 ). în prefapi lucrärii este rnenponat cä cartea cuprinde de fapt trei 

volum e succesive, care au fost publicate de-a lurîfeul mai multor ani çi care vizeazü 

aceeaçi preocupare a autorului de a analiza termeni im portan t din Noul Testament çi 

de a compara felul in care sunt utiliza|i aceçtea Itl diversele.cftrp ale Sfintei Scripturi, 

precum çi in operele literare, filozofice, istorice etc. din acea perioadfi a arttichitàpi (6, 

p .6 ). Studiul lui W .Barclay este nu numai o simplä analizÄ semönticä a termenilor 

biblici. ci çi o analiza ctnoculturalä çi lingvisticä a fiecärui cuvânt. F.vydenpcrea
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..-pcctultii elimculiuial. istorie N1 lingvislic ca о simbioza dcoschila in struct urn 

inaulica a acestor cuvinte iiirpiuic ideea do a dellni in mod special conceptul do 

icrmoii biblic" spro Jcosobiro do "tcrm en". in general, ca unitate lexical;! dcoschila. 

iclcriloare la orifice all domeniu >tiin|ilic sail tclinie.

l !n alt aspect de ordin toorctio oaio este nooosar do a li concrclizal intr-un 

;isilcl do studiu este aoela do a dellni oonooptul do “tcrmen" ca unitate lingvistica. 

Ori^ioare tcrmen este in urimul nind uu cuvant. dcnccca unitatea principal;! a 

tcnninologici (*i ooa mai mica unitate a ei) este cuvantul. in lingvistica 

cnnlcmporniuil om antul are mai mulle dclinipi: fonotice. morlologice. s intact ice 

semantice. In liniba-vorhire '(uncponea/a cm  iutele-tenneni :>i omintolo ohi^nuitc (sail 

ouvintolo u /uale) Dislingeiea aoostora iloua grupuri de lexeme prc/in ta anumite 

dillculiap. I.ingvbtul rus A R elo rm abk i scria in una din lucrarile sale ca "distingerea 

cuvantului u/ual do un tcrmen din punct de vedere lingvislic constituie о intreaga 

problem.!" (4. p. 113).

Deaccen este necesar de a dellni la iucepiit cuvantul ca unitate lingvistica. iar 

apoi termenul lingvislic ca unitate lingvistica $i in slVir ît termenul biblic ca unitate 

terminologies special,!.

Cuvantul este unitatea structural-semantic;! fundamental;! a limbii "Orice 

cuvant. scria B.IMIa^deu. oglindc^tc un lucru о liinfa. о idee, о dalina" (9. p. (>) 

Cuvantul п иш ете $i repre/inlS in con>tiin|a omultii ubiectele $i insu^irile lor. 

fcnomcnclc naturii. rclapilc omului cu mediul ambiant >i ale oaincnilor inlie ei. In 

acest mod se evidenpnza sem niilcapa lexicala a cuvantului. adieu sensul. conpmitul 

sail valoarea lui semantic.! (9. p. 6 ).

Analiza unui $ir de cuvinte ca: carte evanghelie. inducpe, casa, lucrare. 

mantuire §.a.. care pot aparea fie ca cuvinte u /unlc. fie ca termeui. confirm;! 

conformitatca lor urm atoarelor defm ipi: I) sunt unitap си о valoare spre deosebirc de 

foneme $i silabe, care iiu poseda о astfel de valoare: 2 ) sunt reproduse liber in vorbire. 

adica пи cer о im binare obligatorie cu alte unitap concrete (prin aceasta cuvintele se 

deosebesc de morfenie, care se reproduc nu liber, ci numai in component;! cuvantului:

3) poseda о integritate ?i о aparen|3 propric sprc deosebire de m orfem e: 4) sunt ccle 

mai mici unitap lingvistice ale limbi, liber reproduse in procesul vorbirii, prin ce clc 

se deosebesc de im binarile de cuvinte; 5) participS la constiluirca m odului de 

exprimare, adicS sunt folosite in procesul de com unicare ( I . p. 3 1).

Termenul. la randul sSu, este un cuvant sau о sintagm a care nutfiejte in mod



precis о nofiune specialà dmtr-un anumil domeiuu ÿdinptic. lehuic. social-politic 

artistic etc. Spre deosebire de cuvintele din vocabularul general terinenii dispun ifc 

urmàtorii indici calitativi: 1) sunt abstract!, prcciçi çi monosemantici; 2) exclud 

sinonimia in procesul funcfionàrii; 3) exelnd valoarca semaoticà emofionalà çi 

sensurile figurate; 4) fomieazà un sistem in cadrul çlimtei respective sau a) unui ciclu 

çtiinpfic (9, p. 141 ).

In starlit, termenul biblic este о imitate tcrminoiogicà specific!, care posedâ 

eoncomitent çi insuçirilc cuvântului de uz general, çi insuçirile termeniriui. Ca cuvânt 

de uz general termenul biblic deiiumeçte о notiune etnoculturalâ specific! plasma înti- 

un anumil spapu terilorial çi temporal (ceea ce nu Гасс termenul obiçnuit, deoarece el 

este abstract, precis çi monosemanlic). C'a lermen el redà in mod p ects о nofiune 

specialà dintr-un anumil donicniu (leologje). Deaceea termenul biblic are urmàtorii 

indici caJitativ; 1) dcnumcçtc о nop une .pccificà (biblicà, teologicâ); 2) are valoare 

istoiicà, etnoculturalâ çi lingvisticâ specifics; 3) admite sinonimia, valoarea 

em oponalà çi sensul figurât in procesul funcponàrii saie in text; 4) formeazà un sistem 

in cadrul çliin|ei respective.

Pentru a urmâri evolupa sem anticâ a tennenüor biblici este nccesar de a indica 

la inceput etim ologia fiecàrui termen çi corespondenta lui semanticà termenilor 

respeclivi, care funeponau în limba grcacâ vcche çi în ebraicà. Termenul 

liV A N G III'L IE " are urmàtoarea descricre etimologicâ: împrumut vechi slav

l.VANCîl ll 'I .IE  («lin grec. EVANGHELION) ( 13, p. 126).

Structura sem anticà a acestui termen în limba românâ s-a conslituit pe 

sensurile accstui cuvânt din limba greaeâ clasicâ, carc au déterminât Folosirea lui în 

traduccrca greceascà a Vechiului Testament (Septuagitita) çi ca lermen-cheie în limba 

Noului Testam ent. La autorii clasici diii Grecia anlicâ el apare eu urmàtoarele setlsuri: 

I) râsplalâ (prem iu) data itnui mesager pentru aducerea Unei veçti îmbucurâtoare 

(H om erus, Platon); 2) pl. sacrificlile aduse zeilor, atutici câhd se prirrieau astfel de 

veçti bune (X enophon); 3) (în elinâ) otiçice veste bünà (Platon) (2 , 1, р.бЙ).

Din aceste sensuri dériva sematttica acestui cuvânt eu ta re  el apare ca terrtien 

biblic în Septuaginta pentru a traduce substantival ebfaic “Bassifoh” eu settsliHle: 1( 

noutate, veste (“Apoi, çi-au zis unul altuia: “Nu facem bine!” Ziua aceasta este о zi de 

veste bunâ’' 2 îm pàrap 7:9); 2) râsplatà data pentni adlicetea unei veçti. (“Iatà Saul a 

m ûrit” çi care credea câ-mi aduce о veste bunâ, 1-am omorâl... ca sâ-1 ràsplàtesc 

pentru çtirca lui” . 2 Samuel 4:10;. Derivatul verbal al acestui substantiv (basseï) are

i l



urmäio.iriNi hiruciiini .«.eiminticA ! ) ;i vesti о  noiilalc. ( Nu .spunc|i lucrul nccsKi in (i.it.  

im r;Vsp;indi|i \estg.i acetistii..." 2Saimicl 1:20): 2) a aduce о «este bunâ. (“Si Adoiiia a 

/is Apmpic-tc. câ csli un oui.vilen/. çi nduci veçti bune". I Impârati 1:42). Derivatul 

substantival (mabasser) aparc eu scnsul “mesagerc. fcinci nducâtonie de veçti bune"

( ( ii çu \àn t spune Dointuil $i femeile adueâtoare de veçti bune sunt о  mare о  ÿtire" 

l’salm i nS: 1 I (1 0. p. 71). i

In' Septuaginta termefiul "Evanghelion" mai apare pentru a feda scnsurile 

urmàtoaie: I i \es tea  cea bunü a victoriei" (“Apoi au trimis sà anun|e \cstea  eea bunâ 

pi in toatà |ara..." I Samuel 31 :()): 2) "vestea bunâ a naçtcrii unui copil" (“Blestemat sà 

lie nmul câre a adus veçti tatâlui sâu. /ie;ind..." leremia 20:15). In Septuaginta aeesl 

c m  tint mai apare eu doua sensuri care at pârea a 11 о  uçoarâ antieipare a semantieii lui 

din Noul 'testam ent. In cartea Psalm i in forma sa verbalâ el este intrebuinpit pentru a 

reda "\estirea  dreptà|ii çi a pulerii mântuitoare a lui Dumne/.eu" ("N-am asclths 

dieptatea in inima mea. am vestit ctedincioçia çi màntuirea ta..." Psalmi -40:10). In 

carlea Isaia aces! cuvant este folosit pentru a denumi “ve .tea bunâ a venirii Unsului 

lui D um ne/eu la poporul Sâu“ (“Ce Jrumuasc sunt pe m un|i pieioarcle celui carc 

aduce veçti bune. care vesteçte pacea: care aduce veçti bune. care vesteçte 

màntuirea..." Isaia 52:7).

Açadar, analizând structura semantica a cuvântului "EV A N G H ELIO N " din 

greaca clasicâ. precum çi cea constituitâ in traducerea Septuaginta pentru a reda 

scnsurile lexicale analogice a cuvintelor ebraice. putem constata absen(a realA a 

viitoarelor sensuri nou-testam enlale, ele fiind exprim ate doar implicit ca о antieipare a 

noii structuri sem antice apärute in textul Noului Testam ent.

în Noul Testament cuvânlul “Evanghelion" apare de 76 de ori (de 4 ori în Êvanghelia 

dupâ Matei, de 8 —  în cea dupa Luca, de. 2 —  in Faptele Apostolilor. I — în 

Apocalipsa çi de 60 de ori în epistolele (de 54 de ori in epistolele lui Pa ct).

El apare sub trei forme gram aticale: (euangelion) (41 de ori). nominativ 

singular; (euangeliu) (23 de ori), genitiv singular $i (euangelio) (12 ori), dativ 

singular.

Structura sem anticâ a acestui cuvant în limba Noului Testam ent este desçjisâ 

pe larg iti dicjionarele lexicului Noului Testam ent (11, p. 106) ?i în mod deosebit în 

monografia lui W. Barclay, саге о prezintâ astfel: “ 1) întregul mesaj creçtin" (Çi và 

fac cunoscut, fra|ilor, Evanghelia pe care v-am vestit-o... çi prin carc suntc|i 

mäntuiji... I Cor. 15:1)” . Acest mesaj a fost prédicat la ïnceput de D om nul°Iisus



Hristos. C are a adus oamenilor inesajul "Evangheliei impârà(iei". çi im p! râpa pe care 

a propovàduit-o iisus Hristos este “vestea cea bunâ" (Çi lisus stràbâlea toatâ Galilca 

predicànd Evanghelia înipàrà|iei Maiei 4:23); 2) "vesica cea bunâ a lui Dumnezeu 

in sen su I cà ea a aràtat oamenilor un Dumnezeu, despre al Càrui caracter ei nici n au 

visât vreodatâ. Dumnezeul dragostei çi câ aceastà veste este trimisà direct de 

Dumnezeu (Dupâ ce loan a fost inchis. lisus a venit in Galilea. predicànd Evanghelia 

lui Dumnezeu... Marcu 1:14) 3("vestea cea bunâ a lui lisus Hristos" in sensul cà ea 

este adusà de Domnul lisus pentru a o face cunoscutà oamenilor, deoarece fàrà El ei 

nu ar fi cunoscut-o niciodatà (inceputul Evangheliei lui lisus Hristos. Fiul lui 

Dumnezeu... Marcu 1:1) çi în sensul cà lisus a ‘intrupat-o" pentru oameni. El nu s-a 

limitât sa le spunâ oamenilor cum este Dumnezeu, ci le-a aràtat pe Dumnezeu Tatàl 

(...luniina Evangheliei slavei lui Hristos. care este chipul lui Dumnezeu. 2. Cor 4:4);

4) “vestea cea bunâ a credin(ei" în cazurile când acest cuvânt apare în inibinare eu un 

pronume posesiv (meu. nostru). Vestea bunâ vine de la Dumnezeu, ea este adusà prin 

Domnul Iisus Hristos oriçicàrui om. Dar omul trebuie sä çi-o insuçeascà în mod 

progresiv (“Çi daeà Evanghelia noastrà este acoperità pentru cei ce sunt pe calea 

pierzàrti... 2 Corinteni 4:3). Deaceea omul trebuie s-o treaeà prin mintea lui çi sa o 

accepte în inimà, pânà când ea este doar a sa, în mod inalienabil, Evanghelia 

creçtinului nâscut din nou în mod spiritual.

Binetn|eles cà analiza contextual! a func|ionàrli acetui cuvânt aratâ numeroase 

nuanje de sens cRre pot apàrea datorità folosirii lor în diferite contexte, dar toate ele 

aduc în fond la cele patru sensurl indicate mai sus. (6, p. 163-168).

Seniantica acestui cuvânt în limba românà este descrisä in dic(ionarele 

lingvistice astrel: 1) nume dat fiecàruia sali tuturor celor patru cârji din Biblie care 

cuprind legende privitoare la via(a çi invàjàtura lui Hristos; p. ext. evangheliar. 

Nastasia se hnlbà sä vazä o scrisoare càt em nuhelia . Sadoveanu, M.C. 141. Expr. 

Literä (sau mai rar “cuvânt") de evanghelie. A-çitbàga (sau vârt) capul sànâtos (sau 

teafar. zdravàn) sub evanghelie = a-çi càuta singur nenlâceri. Ce. erau nebuni sü -si 

vâre capul zdravcm sub evan£helie? Vlahutà, N. 188. 2) Capitol din aceastà carte, care 

se citeçte în  timpul serviciului religiös creçtin". (1 4 .1, p. 227).

D ic|ionarul explicativ al liinbii romane éditât la Chiçinàu dâ urmàtoarea 

definitie: 1) Fiecare dintre cele patru pàrji aie Bibliei, care cuprinde legende despre 

vialâ. faptele çi învâtâlura lui Hristos. Patru evangliclii cnnonice. 2) Denumire comunâ 

data celor patru càrti aie Noului Testament, baza aça-zisci doctrine creçtine;



evangheliar, fctraevangHel. Л-çi bâgn (sau n-çi vârî ) capul sAnfitos sub evanghelie a- 

çi créa singwr diflcuhfl|l. a-çi conipllca silimjla. 3) Pasaj biblic carc se cileçte sau se 

cântà în limpul serviciulul rcligos ereçtin. 4) ftg. uneori ironie Eucrare care cuprinde 

principiile de baz! aie unei doctrine. (12, I. p. 383).

Açadar, analiznml structura semanticà al acestui cuvânt expus în aceste 

dic|ionare ht tom para|ie eu semantica acestui cuvânt în limba Noului Testament 

observàm o schimbare aproape total! a structurii lui în epoca contemporanâ. în 

ambele deflni|H este absent! în général sem nifica|ia “vestea cea bunâ (a lui 

Dumnezeu, a lui lisus Hristos ç.a.)". Printr-o alimecare de sens are loc extensiimea 

seitmificafiei când denum irea ac(lunil (“ a vesti mânluirca lui Hristos”) trece asu, ra 

rezultatului ei inclus mtr-un Iucru (tina dintre cele patru câr|i sau totalitatea lor sau un 

pasaj ç.a..). A ceast! se explic! prin faptul c ! dic|ionare!e citale au fost compuse într-o 

periond! de* timp domnit de un spirit at.cu, càud esenta “veçtii butte a lui lisus H ristos” 

se socotea ca “ legende despre via(a lui".

Bineïnteles c !  extensiunea sem anticà este un fapt real çi ea nu poate fl negatâ 

în prezentarea lexicograficâ a acestui cuvânt în dic|ionatele lingvistice. în acclaçi timp 

absetija sensului Inifial, care râmnne çi astàzi cel mai actual çi întotdeauna piezent în 

conceplul confesional a oricflrei biset ici creçtine (ortodoxe, catolice, greco-catolice 

sau protestante), este tin neajuns lexicografic foarte grav, care trebuie îrtlSturat în noile 

condi|ii de existent! a unei noi m entalit! |i libéré de 3upersti|iile ideologice çi ateisle. 

Pentru a ne convinge în acest Iucru este destul s! comparant descrierea semanticà a
A »

acestui cuvânt în dicjionareie altor limbii: în franceza: “ 1. (avec un E majuscule) 

Enseignement de Jesus-C hrist” (-hivà|âtura lui lisus Hristos) (19, I. p. p. 403): !. 

(Avec une majuscule)M essagc, enseignement de Jesus-Christ (=M esajul, învâjâtura 

lui lisus Hristos) (20, p. 396); în germanâ: “ 1. (ohne p l.)  christliche Heils-botschaft 

(=sfànta Veste Bunâ creçtinâ)) (24, II, p. 1167).
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Gh. IKRNOVFI .

O M O G EN ITA TEA  LATINO-ROM ANICÂ A LEXICULU1 LIMBI1 ROMANE 

IN ASPECT CANT1TAT1V

La baza orificSrei limbi sunt anumite structuri: foneticS, morfologicâ. 

s intacticâ ,  lexicalâ, genealogies. în cursul evolutiei istorice a limbii toate aceste 

structuri suferS anumite modificâri çi transformâri, unele într-o màsura mai mare, 

altele —  mai mieft. De obicei, in f lu en t unei limbi asupra alteia se observa mai bine la 

nivelul vocabularului §i acest fapt se explicâ prin legâtura directs a acestuia eu viafa 

materials $i spirituals a vorbitorilor limbii respective (7, p.271; 4, p. 157).

Aprecierea obiectivS $i corectâ a évoluaiei structurii genealogice a unei limbi 

exclude de obicei aparifia unor problème legate de denumirea genealegicâ a acestei 

limbi, de apartenenta ei la familia généalogies respectivS sau de caracterul ei omogen 

indeferent de timp sau spa|iu. în istoria limbii române au fost momente grele din acest 

punct de vedere, deoarece interesele politice care apâreau de-a lungul secolelor 

depàfeau adevftrul $tiin|ific ?i determinau promovarea unor idei false, ne$tiin|ifice çi 

antinationale. Deaceea evidenierea ?tiin(ific8 a caracterului latlno-romanic a limbii 

române çi a omogenitàtii ei din punct de vedere temporal $i tcritorial este q^sarcinS 

importants a lingvlçtilor care o studiazâ.

Scopul acestui studiu este de o arâta în aspect cantitativ caracterul latino- 

romanic al vocabularului limbii române $i omogenitatea lui în timp ?i în spa|iu. Limba 

românS (aceasta este unica denumire bazatâ pe obiectivitatea §tiintificS a lingvisticii $i 

a etnologiei contem porane) este continuitoarea directs a limbii latine în provinciile 

romanizate din sud-estul Europei çi parte integrants a lumii lingvistice romanice din 

vestul Europei. Lingviçtii din Moldova çi România sunt unanimi în definitia limbii 

române. Acad. N .Corlâteanu din Chiçjnâu scrie; câ limba românS ca limbâ romanicS 

“s-a fonnat $i ea, ca §i celelalte limbi romanice eu care este înruditS îndaaproape, pe 

baza limbii latine populare, vorbitâ neîntrerupt, în primcle cinci-?ase secole aie erei 

noastre în partea de nord-vest a Penisnulei Dalcanice în proviniciile romanizate atât la 

sud. cât çi la nordul Dunàrii; în Dacia, în Panonia, în Moesia SuperioarS $i Inferioarà, 

în Dardania §i nordul M acédonien (3, p.6).

Acad. Al.Rosetti dà urmâtoarea definitie genealogies a limbii române: ‘‘Limba 

românS este limba latinâ vorbitâ în mod neîntrerupt în partea orientais a Imperiului 

Roman, cuprinzând provinciile dunârene romanizate (Dacia, Panonia de Sud,



Dardania, Moesia SuperioarA ?i InferioarA) din momentul pàtrunderii limbii latine in 

aceste provincit V pânà »n zilele noastre” (13, p.77) Bineînteles, cà fn cadrul limbii 

roinanice limba românA se prezintA in individuaiiiatea sa specificA (14; I 3), ceea ce nu 

iieagi în fond caraclerul ei romanic. Acest lucru sc dovedeçte in mod evident pe baza 

anaiizei cantitative a structurii genealogice descrisA in unele dlc(ionare ale limbii 

romAne ( 1; 2 ; 16).

' începutul cercetArilor cantitative a structurii genealogice a vocabularului 

românesc este in a doua jum itate  a sec. al XIX-lea. Aceste cercetàri incep pe baza 

dicponarilor etimologice fi deoarece studitil cantitativ din aceastA lucrare este la fel 

efectuat pe baza unui dicfionar ethnologic recent apArut este rezonabil de a analiza 

statisticile ftcute pe baza celorlalte dicponare.

D IC JIO N A RU L ETIM OLOOiC A LUI A. DE CIHAC (2).

Inifiatorul acestui procedeu de cercetare ftiinpficA a structurii genealogice a 

vocabularului românesc este cunoscutul texicograf român A. de Cihac, care In prefa|A 

la vol. II al dicjionarului säu etimologic (2, p.VII-XVII) face prima încercnre de a 

reprezenta in mod cantitativ structura etimologicâ a limbii române din sec. al XIX-lea. 

în mod aproximativ el apreciazA co m p o n en t etimologicâ a vocabularului românesc 

astfel: “aproximativ 500 de Cuvinte latine, 1000 de cuvinte slave, 300 de cuvinte 

turcejti, 280 de cuvinte greceçtl moderne fi 20 pânâ la 25 de cuvinte maghiare sau 

albaneze” (2, p.XIII). A. de Cihac subliniazfi faptul ca elementul latin “care constltuie 

fàrô îndoialâ substanla limbii române ... nu numai câ a rämas aproape stafionar, dar 

dupä primirea sa, în ceea ce privefte fondul vocabularului, dar acestea din urmö 

trebuie chiar sä fi pierdut multe cuvinte ca urmarc a multor tulburäri la care aceste 

nefericite locuri au fost teatrul limp de secole” (2, p.VIII). în felul acesta se poate 

explica de ce “elementul latin din limba românâ nu reprezintä astäzi mai mult decât о 

cincime din vocabular, în timp ce elementul slav este de douä ori mai numéros, adlcä 

aproape douä cincim i” (2, p.VIII). Referitor la elementul turcesc pâtruns în limba 

romänä dupâ sec. al XV-lea A.de Cihac spune câ el constituie “aproape о cincime din 

vocabularu! rom ânesc” (2, p.XII), ultima cincime fiind reprezentatä de elemente de 

diferite origini (2. p.XII).

Metoda de calcul aleasâ de A. de Cihac a fost foarte subiectivâ ?i inexatâ (2, 

p.729-813) çi deaceea la materialul lingvistic expus în acest dic(ionar au revenit fi aljii 

cercetSlori mai tàrzin (14: 11; 12:). S.Puçcariu in lucrnrea sa “ Locul limbii române 

între limbile romanice" (14) face un nou calcul fi spune сл "'indicele” de la sfarçitu!



volumuiui al doilea ai dic(ionarului lui A. de Cihac are in total 5765 de cuvmle. 

dintre care numai 1165 sunt de origine latinä. iar restul de *1601) il fbrmeazA: 236! 

cuvinte slave., 965 cuvinte turce?ti, 635 cuvinte neogrece^ti. 589 cuvintc ungure$ti. 50 

cuvinte albaneze” (14, p.39). Cea mai exactä statisticä a materialului lingvistic expus 

in acest dic(ionar a fast f tc u ti de M.Seche (17, p 108), care face o numärätoare a 

tuturor cuvintelor (§i a celor “nederivate” §i a celor ‘'derivate" direct din dic(ionaml 

lui A. de Cihac, ob(inänd “suma totalä de 17645 de cuvinte inregistrate, exclusiv 

variantele (fonetice ori- lexicale) $i toponimicile” (17. p. 108). Dupä M.Seche 

reparti(ie genealogicä a acestei totalitär de cuvinte este urmätoarea: "elemente de 

origine latinä (?i derivatele acestora) —  8030; elemente de origine slavä ($i derivatele 

acestora) — 6141; elemente de origine turcä (?i derivatele acestora) —  1260; 

elemente de origine greacä ($i derivatele acestora) —  1250; elemente de origine 

maghiarä (§i derivatele acestora) —  1026 elemente comune cu albaneza ($i derivatele 

acestora — 90 (70. p.108).

Pe baza acestor cifre G.Dumitru (6 ) a calculat procentajul straturilor 

genealogice din dicfionarul analizat, primind urmätoarele cifre; “elementul latin (§i 

derivatele acestuia) reprezintä 45,55%, elementul slav ($i derivatele acestuia) 34.80% 

elementul turc ($i derivatele acestuia( 7.11%, elementul grecesc iar elementirPcomun 

cu albaneza ($i derivatele acestuia 0.51% (6 , p .12).

Acestea cifre reprezintä in mod mai veridic componen|a genealogicä a limbii 

romäne, dar totu?i cel mai veridic tablou este atunci, cänd in ?irul straturilor 

genealogice este prezent cel de cuvinte romäne$tj propriu zise, formate pe teren 

propriu. ln foitd, este o gre$ealä cänd in stratificarea genealogicä a unei limbi este 

eviden|iat fondul lexical propriu zis, ci numai cel mo?tenit, sau cel imprumutat. 

Ree?ind din aceastä premizä am procedat la un calcul propriu pe baza cifrelor ob(inute 

de S.Pu$cariu (5765 de cuvinte mo§teiiite sau imprumutate) (14, p. 39) §i cel ob|inut 

de M .Seche (totalul de 17645 de cuvinte) (17, p.lOlf).

Ree$ind din acest calcul repartifia lexicului analizat pe straluri genealogice

este urmätoaren:

1. Elemente latine $i derivatele lor 8038 (1165+6873) 45,55%

2. Elemente slave §i derivatele lor 6141(2361+3780) 34,80%

3. Elemente turce§ti §i derivatele lor 1260(965+285) 7, 11%

4. Elemente grece§ti ?i derivatele lor 100(635+465) 6.23%

5. Elemente ungure$ti §i derivatele lor 1026(589+437)
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6. Elemente comune cu albaneza $i

derivatele lor 90 (50+ 40) 0,50%

Total 17645 5765 + 11880 100%

Evidenfiind ca strat généalogie de sine stâtfilor cel de cuvinte formate pe teren propri 

românesc primini straliflearea genenlogicâ deflnitlvâ a lexicului descris îti acest

dic|ionar. Ea este urtnfltoarea:

1. Elemente româneçtl propriu zise 11 880 67,33%

2. Elemente latine moÿtcnite 1 165 6,60%

3. Elemente împrumutate slave 2 361 13,38%

4. Elemente împrumutate turcejti 965 5,47%

5. Elemente împrumutate greceçti 635 3,60%

6. Elemente împrumutate ungurefti 589 3,34%

7. Elemente comune eu albaneza 50 0,28%

Açadar, elementul latino-romanic în lexicul analizat constituie 13045 de 

cuvinte (11880 de unitft(l lexicale formate pe teren propriu românesc (sau 67,33%) $i 

1165 de cuvinte m o|tcnite de origine latinâ (sau 6,60%), ceea ce constituie împreunâ 

73,93% din ÎHtreguI vocobular. Acest fapt detnohstreazâ în mod vâdit predominanta 

elementului iatino-romanic în lexicul descris în acest dic(îpnar.

DICTÎONARUL LIM Bil ROM ÀNE A LUI I.A. CANDREA ( 1 ).

A doua statistiefl reallzatS în studiile etimologice cantitative al lexicului 

românesc a fost reallzata de D.M arcea (10: 11; 12), pe baza sus numitului dictionor. 

în aceastâ lucrare, dupfi cutn aratâ D.Marcea, sunt înserate 43269 de cuvinte, dintre 

care 24 311 sunt moçtenite sau împrumutate, iar î 8958 sunt formate pe terenul limbii 

române (11, p.363). Dupâ origine, cuvintele moçtenite çi împrumutate se repartizeazâ 

astfel:

1. Latine 8 905 (2 099+6 806) 20,59%

2. Vechi slave çi vechi bisericeçti 4524 (1 466+3 058) 10,46%

3. Sârbeçti 799 ( 484+ 315) 1,85%

4. Bulgàreçti 545 ( 247+ 298) 1,26%

5. Ruseçti 412 ( 246+ 168) 0,96%

6 . Ruteneçti 397 ( 250+ 147) 0,92%

7. Poloneze 141 ( 86 5) 0,33%



8 Sârbo-bulgare 257 ( 113+ 144) 0,60%
9. Sârbo-rutene 2u ( 10+ 10) 0, 04%
10. Ruso-nitene 16 ( 5+ H ) 0,03%
11. Ruso-bulgare 16 ( 6+ 10) 0,03%
12. Comune eu albaneza 249 ( 54+ 195) 0,58%
13. Medio-greceçti 351 ( 212+ 139) 0,80%
1-4. Neogrece$li 1 020 ( 586+ 434) 2,36%
15. Ungure§ti 1 360 ( 605+ 755) 3,14%
16. Ungaro-sârbe^ti 28 ( 17+ 1 0 0,06%
17. 1 urce$ti 1 889 (1116+ 773) 4,37%

18. Latine savante 1 135 ( 875+ 260) 2,36%'

19. Franceze 12 854 (11387+ 1467) 29,70%

•20. Italiene 413 (336+ 77) 0,96%

21. Spaniole 13 ( 12+ 1) 0,03%

22. Engleze 92 ( 85+ 7) 0,21%

23. Germane 713 (510+ 203) 1,68%

24. Sâseçti 10 ( 7+ 3) 0 ,02%

25. Jigâneçti 12 ( 10+ 2) 0,02%

26. Onomatopcice 848 *284+ 564) 1,96%

27. De origine nesigurà 1 620 (837+ 783) 3,74%

28. De origine necunscutà 1 240 (2230+ 2010) 9,80%

29. Din nuine proprii 255 (0 + 255) 0,58%

30. Diverse 135 (135 + 0 ) 0 ,31%

Total 43 269

Ca $i cazul precedent calcul este fëcut greçit din cauza atribuirli lexicului 

format pe teren propriu la straturile genealogice moçtenite sau Imprumutate. Deaceea 

pentru a avea tabloul real al structurii genealogice a vocabulaniiui expus. în acest 

dicjionar este necesarâ o recalculare veridicà, care da urmâtoarele clfre:

1. Româneçli propriu zise 18961 43,83%

2. Latine 2 099 4,87%

3. Vechi slave çi vechi slave bisericeçti 1 466 3,40%

4. Sârbeçti 484 1,13%

5. Bulgàreçti 247 0,57%
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210 0,57%

7 l crainene 230 0.58%

8 Roloneze 86 0 ,20%

9. Sârbo-bulgare 113 0.27%

II). Sârbo-ucrainene 10 0 ,02%

1 1 Ruso-ucrainene 5 0.01%

12. Ruso-bulgare 6 0 ,01%

13. Coi mine eu alhanc/a 54 0.13%

N Mcdio'grcceÿti 212 0.48",,

15. Neogroce^ti 586 0.36%

16. l 'ngiife^li 605 1.41%

1 7. | »ngàro-sârbeÿii ~ï 7 0.03%

18. 1 urccÿti 1 1 16 2.58%

19. Lutine .savante 875 2,03%

20. Tranceze 1 1387 26,33%

21. Jtulicnc 336 0,78%

’ 22. Spaniolc 12 0,02%

23. Engleze 85 0 ,20%

24. Germane 510 1,18%

25. Siiseçti 7 0,01%

26. Tigâneçti 10 0,02%

27. Onomatopcice 284 0,66%

28. Diverse 133 0,31%

29. De origine nesigurà 837 1,92%

30. De origine necunoscutâ 2230 5,17%

Total 43269 100%

Açadar, analizând componenta genealogicâ a limbii romane dupâ acest 

dicjionar ne convingem câ elementul roinanic este constituit din urmàtoarele straturi 

genealogice:

1. Cuvinte româneçti formate din teren propriu 181 961 43,82%

2. Cuvinte onomatopeice 284 0,66%

3. Cuvinte moçtenite din latinà 2 099 4,87%

a) incluisiv din latina literarâ (savantà) 875 2,03%
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4. Cuvinte imprumutate din:

a) francezâ * 11387 26,33%

b) italianS 336 0,78%

c) spaniolfl 12 0 ,02%

A si tel. elementul latino-romanic constituée în total 33954 de cuvinte din 

totalul de 43 269 de unitàli, ceea ce egalizeazâ eu 78,48%, iar cei neromanie fiind 

mimai de 9315 de unitâfi lexicale (sau de 21,52%).

DICTIONARUL L1MB11 ROMÂNE (5)

Analiza cantitativà a acestui dieponar a fosl realizatà la fiel de D.Marcea (12, 

p.31-32), Domnia sa fiind ?i conducâtorul ?tiintific al colectivului de autori, care au 

reallzat aceastâ lucrare. in acest dicjionar apar 49 649 de cuvinte (12, p.31), care se 

grupeazâ pe origini în felul uimàtor (12, p.32):

1. Latina 9920 (1849+8071) 20,03%

2. Vechi slave 3959 (1133+2826) 7,99%

3. Bulgâre$ti 881* (279+602) 1,78%

4. Bulgaro-sârbeçti 747 (212+536) 1,51%

5. Turce$ti 1827 (1048+779) 3,63%

6. Maghlare 1073 (443+630) 2,17%

7. Neogrecejti 1172 (579+593] 2,38%

8. Franceze 19129 (12770+6359) 38,43%

9. Latine literare 1186 (738+448) 2,40%

10. Ilaliene 851 (430+421) 1,72%

11. Gefmarte 878 (561+317) 1,77%

12. Ononmtopeice 1108 (272+836) 2,24%

1 3. De origine nesigiirà 1349 (526+823) 2,74%

14. De origine necunoscutà 2770 (1440+1330) 5,59%

15. Comune eu albaneza 461 (81+380) 0 ,93%

16. Ruseçti 452 (252+200) 0,91%

18. Sârbeçti 441 (203+738) 0,89%

19. Ucrainene 398 (198+205) 0,80%

20. Franco-italiene 151 (104+47) 0,30%

21. Din nume proprii 138 (0 —  138) 0,28%

22. Poloneze 260 (260 —  0) 0,52%

23. Engleze 73 (60+13) 0,15%



24. Sàse>ti 37 (18+19) 0.07%

25. Franco-germane 32 (31 + 1) 0.06%

26. figàneÿti 24 (17*7) 0.05%

27. Diverse 248 (164-84) 0.49%

28. Ncindicntc in lista de calcul 84 (84 • 0) 0 .17%

Si in caz.ul calcului lacui pe ba/a acestui dic(ionar este nccesarn o rccalculare a 

rezultatelor obfinute in vederea e\iden |ierii ea strat généalogie aparté a cuvintelor 

formate pe teren propriu. în acest caz tahloul eantilativ are aeest aspect:

1. Romàneÿii propriu zise 25.902 52.17°«

2. Latine l.849_ 3.72%

3. Vechi slave 1.133 2.28%

4. Snrbeçti 203 0 .4 l do

5. Bulgâreçti 279 0,56%

6. Bulgaro-sârbeçti 212 0, i2%

7. Ruseçti 252 0,51%

8. Ucraincÿti 193 0,39%

9. Poloneze 260 0,52%

10. Comune eu albaneza 81 0.16%

11. Ncgreceçti 579 1,17%

12. Maghiare 443 0,88%

13. Turceçti 1048 2 , 11%

14. Latine literare 738 1,49%

15. Franceze 12.770 25,72%

16. Italiene 430 0,87%

17. Franco-italiene 104 0,27%

18. Franco-germane 31 0,06%

19. Engleze 60 0,32%

20. Germane 561 1,13%

21.Sase?ti 18 0 ,01%

22. Onomatopeice 272 0,55%

23. Jigâneçti 17 0,03%

24. Diverse • 164 0,33%

25. Nesigure 526 1,06%



26. Necunoscute 14090

27. Neindicate in lisat de calcul 84

2,90%

0,17%

Analiza componentei genealogice a vocabularului descris in acest dictionar ne

permite sà evidenîiem straturile latino-romanice astfel:

1. Româneçti propriu zise 25 902 52.17%

2. Ouo'mntopeice 272 0.55%

3. Latine I 849 3,72%

4. Latine literare 738 1.49%

5. Franceze 12 770 25.72%

6. Italiene 430 73 0,87%

7. Franco-italiene 104 0,21%

•8. Franco-germane 31 0,06%

Total 42 096 84,79%

Açadar, fondu! latino-romanic în dicticnani! analizat 42 138 de cuvinte, iar cel 

împrumutat din alte limbi 7511 de UnitSf! lexicale, ceea ca in raport procentual 

reprezintfl 84,87% $i 15,13% respectiv.

DICTIONARUL ET1MOLOGIC AL LIMBII ROMÀNE (16)

Analiza cantitativà a fost fâcutS pe calcule proprii ?i rezultatele acestui calcul 

au fost publicate într-uin çir de articole (8, p.149-151; 9, p. 166-168). Analiza 

genealogiciâ este fàcutà conform astructurii genealogice adoptate de autorii acestei 

lucrSri (16, p .8 ). Aceastà structura diferâ îhtr-o mSsura oarecare de cele tradlfionale çi 

caracteristice dicfionarelor din România. Astfel, in blocul lexiculul m ojtenlt latin 

autorii disting stratul latin propriu zis, cel latirto-rdmanic ji cel mojtenlt din latina 

dunâreanâ (format pe baza lexicului de origine daco-getrcS, venit in românâ prin 

intermediul latinei dunârene). în blocul neoromanic autorii evidenfiazâ stratul 

romanic occidental in general §i cele de Imprumuturi din limbile romanice concrete 

(francezà, italianà, spaniolà). Ca strat aparté este evideriliat cel de imprumuturi din 

limbile europene (romanice, germanice sau slave).

Diclionarul analizat include 32 565 de cuvinte-titlu (inclusiv 346 de variante 

fonetice, prezentate de cuvinte de sine stàtâtoare). 13 604 (inclusiv cele 346 de 

variante fonetice), care constituie 41,77% din lexicul inclusiv în dieponar il constituie 

cuvintele fondului moçtenit sau împrumutat. 18 961 de nnità|i lexicale (sau 58*23%)
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niisiiitiic fondu! ili‘ cuvit.te updfuie pe u ien  mmânesc Repartizaiea cantitaiivft pc 

ir.iiin i eeneologico mi acesi ilicpoiKii este iirm itoarea- 

I Rumanese p ropriu /ise  I8 0(>| 58.23%

2 1.al in 1 8(7 5.73%

i. I .iiin-rumaiiic 2 08 7 6.41%

t. ! .afin dimarean (daco-gciici 102 0.3 [%

\  1 ranсe/. 1 545 4,74%

fi Italian lo i 0.59%

7. Spaniol 4 0.01%

8 European 1 220 3.77%

9. MulliplA 415 1.27%

l<). Onamntopcic 344 1.06%

1 1 Românesc din mime proprii 40 0,14%

12. Slav \echi 1 170 3.59%

13. Sla\ méridional 352 1.08%

14. Bulgârese 259 0.80%

15. Snrbo-croat 177 0.54%

16. Est-slav 106 0.33%

17. Rusesc 342 1.05%

18. Ucrainean 317 0.98%

19. Polonez 47 0.14%

20. Turcesc 410 2,18%

21. Grecesc 351 1.08%

22. German 263 0.81%

23. Englez 100 0,31%

24, Unguresc 336 1.03%

25. figànesc 13 0,04%

26. De origine necunsocutâ 260 0.80%

Total 32 565 100%

Açadar, analizând co m p o n en t geneologicâ a limbii romane dupä rtcest 

dicfionar putem constata cä cantitatea numericâ a elementului latino-romanic este $i 

mai mare, constituind urniätoarele cifre pe slraturile genealogice respective:

I . Românesc propriu 18 9 6 1 58.23%
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2 Latin 1 867 5,73%

3 Lutin-romanic 2 087 6,41%

4 Romanic occcidcnial 970 2,98%

5. France/. 1 545 4,74%

6. Italian 191 0,59%

7. Spaniel 4 0, 01%

8 Onomatopiec 344 1,06%

9. Româncsc din nume proprii 45 0,14%

Total 1 6015 79,89%

Лісі, in mare mâsurâ pot fi adàugate §i ïmprumuturile europene în nuinàr de 

1229 (3,77%) de cuvinte §i eu cele etimologie multiple — 415 ( l ,  27%), la care in 

descrierea elimologicâ referinfa la limbile romanice este în majoritatea cazuriloi 

prezentâ, precum fi fondul moflenit daco-getic constituit din 102 de cuvinte (sau 

0,31 ), care este o parte integrantâ a latinei dunârene din sec. l-lll dupà Hristos fi prin 

intermedini câreia el a pâtruns în vocabularul liinbii române fi a altor limbi de pe 

penisnuia Balcanicâ

Intregind aceste cifre se poate constata faptul сй elementul latino-romanic al 

limbii roméne la nivelul sistemul lexical actual conrtituie in jurul de 80-85%, iar 

t'ondul lexical împrumutat nu depàpfefte de 15-20%.

Aeestea cifre reflectâ obiectivitatea ftiin|ifîcà a stratificârii genealogice a 

vocabularului rontânesc actual fi demonstreazfl în mod vâdit doua momenie 

importante din punct de vedere sociolingvistic: 1) limba românâ este o limbâ pur 

romanicâ îr. care elementul latino-romanic predominâ In modul cel mai vâdit 

elementul împrumutat din alte limbi: 2) limba rolnânfl este omogenà în structura sa 

geneologicü în timp fi în spa(tu, ea este üna fi deeeafi limbâ romanicâ vorbitâ de-a 

lungul secolelor çi independent de situatia teritorlalfi sübleetivâ determinate de creafia 

istoricà a oamenilor.
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HI* V. POPF-SC'l
S E M N IF IC A JIA  C.ONOTATIVÂ A EP1TF.TULUI ‘‘D U L C E - IN PO E ZH I F L I I M ill \ l  

F.M INE8CU PUBLIC A TE ÎN R EV ISTA  “ M AN U SCR IPTU M "

Celebrui savant roman Nicolae lorga, legitimându-i pe top (Maiorescu, Càlincscu, 

Perpessicius, Negoi(escu) a postulat câ orice cuvant scris de Luceafarul poeziei noastre 

M.Eminescu trebule publlcat (3. p.21).*) Çi nu numai atâta. Orice cuvant al poctului trebuie 

analizat din toatc punctele de vedere: etimologic, lexico-semautic; al procedeelor de fonnare çi 

conotativ.

Republicarea in revista “M anuscriptunf (6 ) a poeziilor: a) inedite (24 la numâr), b) recent 

publicate ca inedite (16 la numâr) çi c) considerate ca reconstituiri çi autonomizate (12 la 

numâr) au o im portan t greu de apreciat pentru eminescologi.

în artlcolu! de fa|S ne putem drept scop sâ analizâm numai conota(in cuvântului 

“dulce” ,

M .Eminescu a solicitât cuvântul dulce (din lal.dulcis) (2, p. 81), nu intàmplâtor. Cuvântu! de 

care ne ocupâm este foarte vechi In limbâ. El a conlucrat la Inceputul formârii graiului nostru 

ca idiom romanic oriental (sec. 1I-VI). De aceea cuvântul “dulce” a izbutit sà-çi extindà suisul 

în limba comunfl najionalâ. Lucrârile lexicografice rezerveazfl un spa(iu mare acestui 

adjectlv-epitet, fixându-1, totodatà. în diverse îmbinâri de cuvinte eu sensul lui denotativ çi 

conotativ: mâr dulce, struguri dulci. ceai dulce, apâ dulce, lapte dulce, ca? dulce; çi respectiv, 

eu sens figurât (impropriu): care produce o senzafie, plàcutâ vizualâ, auditivà sau de altà 

naturfl. adicâ care desfatà, glas dulce, zâmbet dulce, privire dulce, somn dulce (vorba dulce. 

mult aduce”, “a face cuiva ochi dulci" etc.). Mai adàugàm: de dulce — de frupt (când se 

mànnncâ de post). în popor se mai spune: felul trei —  (màncare servitâ ca desert). Derivatul 

ncestuia —  dulciuri —  are sensul de “prâjituri” çi “zaharicale” .

Çi respectiv: pânâ nu guçti amarul, nu çtii ce-i dulcele, adicâ pânà nu guçti viafa grea. 

nu vei îblelege pe cea bunâ etc.

Prin ce se explicâ aceastâ extensiune semanlicâ a cuvântului dulce? Prin faptul câ el 

este muzical în sine. Din 5 sunete, 3 sunt consonante çi numai 2 vocale, însâ gracie sonanteij 

(care are un element vocalic) cuvântul “dulce” înclinà spre muzicalitate; çi, totodatà, are 

motivare foneticà. De la el au luat naçtere derivatele: dulceag, duicea(â, dulccgàrile. dulciu, 

dulciçor etc.

“Epitetul —  dupâ cum çtim —  caracterizeazâ un obiect prin reac(iile apreciative  pe 

care le trezeçte sau prin una din însuçirilc lui morale sâîi fizice” (T.Vianu). Epitetul ponte li 

ornât (steriotip). individual, antitelic sau oximoronul etc.
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Epitetul “dulce” din opera lui M.Eminescu face parte din class epitetelor steriotipe (ca 

$i allele: alb, jalnic, Hn, u$or, tralnic, verde etc.). Este unul din epitetele de care epoca nu 

numai c i  a auzlt, dar a §i abuzat, putem transcrie pagini intregi reproducflnd locurile In care 

apare la Eminescu (7, p. 34); “fnger de dulce amor" (Care o fi in lume), “Floare m^ndrS, 

dulce, rSpiloare” (De-a? avea), “8i - |i  cint, dulce tainic” (O cSiatorie In zori), “Dulce plaiuri” 

(Din strfllnStote), “MSngHiere dulce” (Speran|a), “O flamfl dulce” (Amicul F.I.), “GeamStuI 

dulce” (Frumoasfl-I) etc.

Faffi de o fntrehuirt|ore atat de insistent!!, s-ar fi pfirut cfl epitelul este compromis, dar 

Eminescu II introduce in asociafii nol, Cu o imensfi putere evocativa. Sporadic apar ?i epitetele 

antitetice (oxlmoronul); "AmoroasS dulce ja le” (Strlgoii), “Dulce jale" (Cfilin), “A prlvirii ei 

tiranicfi dulceatfl” (Rime aligorice), “Speran|a ta, dureros de dulce” (Odfi), “Ochi-|i ucigiltori 

de dulci” (Strigoll).

Din puncl de vedere semantic fmbinflrile respective par alogice (absurde), fiindcft sensurile 

cuvintelor din im binirile antitetice se exlud reciproc, tnsfl din punct de vedere conotativ ele se 

complectcazS reciproc ji “lmbr5|i$ate” creazfl o imaginfl poeticS de o suavft imparitate.

Luiza Sechye, ocupfindu-se de lexicul artistic eminescian in perspective statistcie, 

menfioneazS cS “ddjectivul “dulce” ocupfl rangul 43 avfind frecven|a 173 (130 tn versuri ?i 43 

in prozS) nu este fblosit decfit o singurS datS cu sensul de baz§. propriu, din llmba comunfl, 

(care are gusful caracteristic al zahflfulul)* dar apare de^l72 de ori cu diferite accepjli figurate: 

frumos, plScut, fermecfitor, melodios, blfind, scump, mfirigaietor, bun, lini^tit, lin. duios etc. (5, 

p. 72).

In poeziile din “M anuscriptum” nu fntdlnim nici un epitet aniitetic. Frecvenfa celorlalte 

epitete, create pe baza cuvfiniului “dulce” este de 23: “Dulce inger” (Vis), “Dulce stea” (Vis), 

“Dulce a ta manS” (A frumtiselei tale forme), “Dulce dezlegare” (A frumusetei...), “Glasu|i 

dulce” (Mu§atin), “Dulce-i taina” (Rapifi dm cer, hrSniti cu basme), “Umbra dulce” (CSte nopti 

eu cugetam), “Dulce §i

*) Prima cifra indicS nr. lucnlrii “Din bibliografie”, celelalte —  paginile corespunzfltoare. 

micfi m anu|a” (in ochii altor oameni), “O voluptale dulce” (In ochii...), “Chipul tau dulce” , 

“Un dulce miros” ($i era ploaie cu sSnin), “Dulce vSpaie” ($i era ploaie...), “Farmec dulce” 

(Donni. dormi!), “Lumina ta cea dulceV ((M ahomed biruitorul), “c3t de dulce e numele l§u” 

(Mahomed biruitorul). “Dulce gura” (intre nouri $i intre mare), “Flori de cire§i’7 Dulce s3 

ie$i...” “Floarea de com ' Dulce vestindu-i" (Floare de tei), “Farmec dulce §i adanc” , “Din 

umbra dulce a m&rii" (De ce regina noptii) etc.

Spa|iul nu ne permile sa analizam toate exemplele de mai suS. Ne limitam numai la
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cele niai dulci". Cuvântul-epitet "dulce" lalàiuri de forma înger") este utilizatà nunia! u. 

poezii:

“Ah! îl cunosc àst chip ce trece. /Àal sân de marmorà plàtit 

Ce cald-ai fost çi cum eçti rece, / l  u dulce înger ce-am iubit”

(Vis, manuscrisul nr. 2262. p. 35) Or. “Te desfaci de-ale mele bra(e.

Mai nu vrei fi mai te lafi/ Çi îmi râzi cu-ntreaga fa|â 'Dulce înger dràgâlaç!" (De pe 

ochi (i se ridicâ, manuscrisul 2 282, p. 65).

La o analizâ lexicologicâ riguroasâ îmbinarea “dulce înger" s-ar apropia de tautologie 

(repetarea intitiiâ, eu al(i termini, a aceleiaçi idei): oare ingerul (din latinescul angélus), 

slujitorul fi vest i tor ul lui Dumnezeu, poate fi altul decât numai dulce? Ba çi mai mult: sub 

aspectul fonetic el este çi mai muzical decàt cuvântul dulce, deoarece, din 5 sunele, 2 sunete 

sonante (n, r), 2 vocale (î, e) fi numai o singurâ consoanâ (g). Acelaçi hic ru s-ar putea spune fi 

despre îmbinarea "dulce înger drôgftlaç", în care diminutivul drSgfilaç (dérivât de la cuvântul 

drag) este format din 8 foneme, dintre care numai 3 (d. g, ç) sunt consoane propriu-zise. Prin 

urmare, “dulce Inger” ar fi o “tautologie de gradul 1”, iar "dulce înger drâgâlaç” —  de gradul

II. însô sub aspectul conotativ lucrurile stau eu totul altfel. De la un element lexical la altul 

ascensiunea muzicalfi (gra|ie vocalelor çi sonantelor), creçte, fi în ultima fazfl. toate creazâ o 

adevftratfi “sinfonie eminescianâ” . Cu alte cuvinte, Mihai Eminescu a reufit <& minutie “sS dea 

limbii, cuvântului folosit, cea mai mare expresivitate fi putere de sugestie" (4 , p. 277).

Marele nostru poet se avânta cu imaginatia nu numai spre stele: “Te v8d ca-n vis, o 

dulce stea?” (din poezia “Vis”), dar se coboarâ fi aici, pe pamântu! "rStficitor fi rece”, ca sâ 

sesizeze splendoarea fizlcS a celei mai angelice fapturi de pe Pàmânt-Omul (cu toate pflrtile lui 

componente), creflnd astfel tin fir de “epitete somatice” (din gr. soma “trup”) de o suavâ 

naturale[e: “Gura ta ca fbcul arde, arde rofia ta fa|â,/ Rüsuflarea ta e-n stare chiar la mât i s8 dea 

viaffl/, Mâna ta, dulcea ta mânfl, ce o sânt atât de mult, /Inima-ji, a cârui tremur, a cârei bâtâi 

nscult” (6 , Frum use|ei taie forme, manuscrisul nr. 2260, p. 47).

în strofa de mai sus abundâ repetifia (ca procedeu stilistic) nu întâmplfitor. Cuvântul 

répétât într-un enun| poate câpâta mai multà putere sugestivfl; zbuciumul suflelesc atinge 

apogeul intensitàîii. Aici repeti|ia accentuiazâ mai pregnant intenjiile nobile ale poetului, 

adaugà nuati|e nebânuite, contribuie la crearea unei atmosfere pline de tensiune ?i vrajâ; 

lirieizeazâ stârile afective, în primul rând —  a iubirii. Totul e în dinamicà, toate atributeie 

“fizice” ale iubirii: gura, fa|a. inima etc. Or, “în ocliii altor oameni tu eçti o came vie,/0  nelà 

de-arâtare, un anim al./ Ei doresc mâna-ti albâ pe frunte sà-i mângâie (Câci dulce(e) çi mica 

niànuta-ti de copil" (6 . în ocliii altor oameni, mahuscrisul nr. 2285, p. 92). Çi în strofa
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respectivÂ Poetiii utilizeazô “tautologie fericitâ” de gradui li, adicà axiomà poeticô”. $i în final 

foate-s “dulci” în limbajul Maestrului.

în aitâ poezie gura nu arde “ca focul”, ci intrà în posturft de poveste: “Câci a fost çi nu 

mai este» /Duicea gurâ din poveste,/ Ziua cine mi-o zâmbi,/Noaptea cine-o povesti?” (6, între 

nouri çi-ntre mare, p. 127).

Dacâ fîecare “mâdular” al trupului, in mod singular conlucreazâ la crearea imaginilor 

sugestive, atunci ç çi firesc (logic) ca alftturi de determinativul dulce sfi apara în context 

cuvântul chin (trup) ca general izator” : “Nu, chipul tâu (cel) dulce n-a tingâ-l o idee, /0  umbrâ 

de dorin|à, un sunet, o suflare,/ CSci tu eçti prea mult înger çi prea pu(in femeie” (6, în ochii 

al tor oameni, manuscrisul nr, 2285, p. 92). Deçi distanlat prin cuvintele “tôu (cel)”, el devine 

indivizibil de celelalte lexeme.

Concluziile nu pot fl exhaustive. Chiar numai analiza unui singur epitet dulce în 

diverse poezil (publîcate dupâ o mare îdtârziere) confirma aceea ce a subliniat marele 

eminescolog G.Cfilinescu: de altcum, alegând vocabularu! lui Eininescu, bâgàm de seamâ cà 

vorbele sfi contureaza mai mult ca ideie ÿi muzicalitate, decât prin culoarea lor lexicalà” (I, p. 

241).
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I lie V. POPF.SC I

M IC R O T O P O N I M I A  C O M U N C I  P À T R Â U T I1  D E  J O S , R A I O N l 'L  

S T O R O J IN E T ,  R E G I U N E A  C E R N Â U T I

"Leagàn dulce-a victii me le.

Sal in care m-am nâscut.

Cu-a! îâu cer, cu-a tale stele.

Mii de ori eu te salut" 

(Dimitrie Petrino)

Satul Pâtràu|ii de Jos este un sat de frontierà, ce tine de raionul Storojine{. regiunea 

Cemàuti. La sud se màrgineçte eu satele Bilca çi Vicovul de Sus, la est — eu Corceçti çi Cupca. 

la vest —  Igeçti, iar la sud —  eu Pàtràutii de Sus; hotarul dintre aceslea fiind apa Siretuluui.

Dupé cum se çtie prlmii oameni çi-au aies locurilë cele mai prielnice, eu resurse de apé. 

pâçune çi lemn. Acestea locuri au fost de-a lungul Sirejelului çi Siretului.

Prima men|iune referitoare la hotarul Pàtréu(ului este din sec. al XVIlI-lea (însâ foart 

vagà). la 15 octombrie 1761 un léran bâtrân de 70 de ani llie Tôrâ|à din Cupca, a màrturis»1 cô el 

cunoaçte hotarul vechi al Pàtrâulului prin “poiana Cazacului” çi prin “obeinà” (3, vol.lV.p. 

210).*).

Date incfl mai exact referitoare la hotarul satului gàsim in ail document istoric. La 29 

mai 1762. “Stolnicul Vasik Baçota stabileçte hotarul satului Pâtrâu|i. Hotarul începe de la gârla 

în matca Siretului vecliiu, peste Siret în gura pàrâului Corceasca al mânos, Dragomima. la deal 

de gropile zise dohotôrie, spre ntiazà-zi pânà la obârçiul pàrâului Pàtrâulului la Croçine, la Bilca 

Pàtrôulului. în pàrâul Miculiciului pànà la obàrçie, la baza piscului, la cetatea veche. peste Sirete 

la gura Ghirvasului, la Opcina, la hotarul Ropcei, hotarul Cupcei, pané la gârlâ“ (3, vol. IV. p. 

198).

Suprafaia satului este accidentatâ çi foarte pitoreascâ. Pretutindeni întâlnim vâi. dealuri, 

pâraie, çforacuri, huciaguri, livezi, poieni; case frumoase în diversuri stiluri. Ca çi satele vecine 

(Cupca, Corceçti çi Igeçti), satul Pàtràuti “este considérât ca regiune deluroasà çi de çesM (10. p. 

10).

Pe toate dealurile principale aie Pàtrâulului (ca çi pe cele aie Corceçtiului, Ropcei çi 

Siretului) “se aflâ mai multe ridicàturi de pàmânt în formé conicâ (tumuli), care se vede cà au 

sunt opera naturi, ci sunt facute la timpul lor de mâna omului. Sâtenii le numesc pur çi simplu 

movile, au credinta câ nu-s curate çi nu se prea ating de ele’’ (10, p. 15). Movilele (ridieâturile) 

despre care vorbirn au fost observate încà în anul 1881 de Iosif Rutter von Gutter (18. p. 48).
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Rejeaua hidrograficS a comunei este trav e rsa l de trei paraie: a P3trau(ufui, Ar§i(ei $i 

Scliiporenilor, care curg in direc(ia Siretelului. Accstea doufl din urmfi se intalncsc la Gavriloaie 

Costea a lui Hie. In Vad ele se intiilnesc cu pfirtlul P3tiflu(ului, formand astfel un nou parftn mai 

lat. Dupfi al doilea rftzboi mondial, nu departe de scurgerea lui ?n Siret, a fost ridicat un baraj de 

pflmfint pentru a se pune In funcfle o moarS. Lh baraj au lucrat cStcva brigSzl de oamenl din 

comunft. LucrSrile au fost dirijale de T . Vat a man esc u, dupS punerea ei in func|iune, a fost numit 

morar. intr-o noaple a venlt o ploaie mare, care a rupt toate intariturile $i, ca unnare, moara a 

fost “inchisfi'V

LSJimea medie a pSrailor eate de circa de 1-1,5 m. AdSncimea lor nu este uniforma: 

altereazfl vadurile cu bulboanele §j plisele, in d ep en d en t de mnluri (abrupte sau intinse). 

Ihtlologia pSrailor este bogatfi. Ele Bunt populate cu mrene $i cleni, porcu$orl $i scobai, carpi $i 

gtiuci, caraci ?i costra?i.

in anul 1996 In coniiuia erau 1285 de gospodSrii cu peste 1000 de filntani cu apa rece 

curatfl bunfl de bSut (potabilfi), F&itSneie sunt de diferite adancimi cu platrft sau “rulouri”; 

locuitorii susfin ca apa din fSntAnfl cu piatrS este mai bun8. In trecut oumeuii scoteau apa din 

lUnt&nfi cu o coffc sau cu o prajinft cu cfirlig. Mai tfirziu ins3 locuitorii au inceput s& utilizeze 

cuiripfina cu ciuturfl, dar acfea mai cottiodfi este totu$i fBntfina cu roatS §i ghizdeaua din ciment.

Pentru comunicafie patrfiucenii fbldsesc mai multe drumuri, dintre care cele mai de 

seamfl (importantc) sunt trei; unul pome§te din Vu.lb'p al doilea —  din Ai^ifa, lar al treilea —  

din Ilinca. care sc intfilnesc In Centru (Vatra Satului), de acolo, unul singur continua spre podul 

Siretulul §i de acolo —  mai

—  * Prima cifrS arabft indicS nr. lucrSrii “Din bibliografie”, a doua cifr3 romfinfl- volumul, iar a 

treia-pagina corespunz^toare. departe...

Celelalte drumu$oare coboar3 in v3i nu prea mari §i sunt de interes local. Privil din Pise, 

satul se reprezinta cu case raz!e{e, toate unite ce o “puzderie” de c3r3ri, greu de disftin|at.

Ocupa(ia de baza a oam enilor comunei este agriculture, cre§terea vitelor, sivicultura §i 

vanatoria (17, p. 72).

Clima satului este rece, de munte; fauna $i flora —  ca §i in alte sate ale raionului.

Porecla generals ale p3tr3ucenilor este “clo§cari” (de la cuvantul “clo§ca ').
* * *

L N E L E  PREC 1ZA R I R E F E R IT O A R F  LA T O P O N IM U L  P A T R A U JI

Toponimia este graiul pamantului. Ea constituie un izvor incpuizabil de cunoa^tere de 

stndicre a istoriei. limbii §i culturii unui popor. Uneori toponiniele ne trrera infonuatii mult mai



de pre| decâi izvoarele vremii. constituind astfel mârturii veridice aie trecutiriui. veston 

valoaie de documente (32).

De istoria tezaurului toponimic bucovinean. a luptei pentru revenirea la fonucle 

tradi|ionale (introduse arbitrer în anul 1946/çi a scrierii corectc, s-au ocupat mai mui(i specialiçti 

în materie de toponomasticà (1, 4, 21, 22. 23, 26. 30. 32. 33). Au râmas dcocamdatà in alara 

atenliei specialiçtilor, originea unor denumiri de sate, precum çi a microtoponimiei lor in 

aceastô ordine de idei ce cer unele precizàri referitoare la denumirea satului Pàtrnup.

Pânft în secolul al XV-lea comuna Pâtraufi a avut o altà denumire — Pilicii. Cercetâtorul 

A.l. Gon(a menjioneazâ câ Piticii, sat pe Sireiel (probabil làngd Igeçti. raionul Storojinep. 

regiunea Cemaufi, a fost întârit lui Sbiera stolnicul (15, p. 193). Acest fapi este confirmât de un 

çir de documente istorice. La 15 aprilie 1423 (Suceava) Alexandru Voievod întâreçte 

vatamanului Verigfi hotarul de lângà Rotoponeçti. pentru care avusesè pârà eu fiii lui Rotânan 

(8, vol. I, p. 159). îri comentariile lui M.Costàchescu se spune; “Satul (Rotopâneçti — n.n.) nu-l 

afin poinenit în uricele lui Çtefan cel Mare, unde aflu sate, prin apropiere, în stâpânirea lui 

Rotopan, ca Mihaieçtii, de pe Bràdâlel... apoi Jâdeçtii, Zbereçtii çi llieçtii de pe dealul Putnei çi 

Piticii pe Sire{el cum se vede din uricul din 20 aprilie 1481 (8, vol. 1, p. 160).

în “Docuinentele lui Çtefan cel Mare”, publicate de loan Bogdan, se spune câ la 20 

aprilie 1481 Çtefan confirmé boierului Zbierea stépànire peste satele Jideçt^  Zbiereçtii de pe 

dealul Putnei, çi Piticii pe Sire|el, cumpérate toate eu 100 de zlo(i tâtâreçti de la Sima §teful çi 

Maiseico, fiii boierului Rotopan, care le stépânisc în puterea unui privllegiu de la Alexandtu 

celui Bun (5, vol. 1. p .251-252): “Din inila lui Dumnezeu, noi Çtefan Voievod, domnul (àrii 

Moldovei, facem çtire eu aceastà carte a noastrâ acelora ce or vede-o s-au citindu-se or audzi-o, 

iaté au venit înaintea noastrâ çi înainte a tulurora ai noçtri moldoveneçti boeri, mari çi mici. 

slujile noastre Sima çi Çtefan çi Miscico. feciorul boerului Rotopan de a lor bunâ voie, de nume 

nevoili nici sâli|i, çi çi-au vândul moçiile lor œ le  drepte се-au avut din pàrinti, din uricul lor cel 

vechiul çl drept, adicé din uricul се-au avut pàrintele lor boierul Rotopan de la moçul nostru de 

la Alexandru Voievoda, patru sate, atnune Jâdeçtii çi Zbereçtii çi Iijeçtii de pe dealul Putnei çi 

Piticii pe Sirefel; acestea tuspatru sate le-au vândut slujii noastre boierului Zbierii drept o sutà 

zlo(i tâtâreçti...” (5, vol. 1, p.252).

Din comentariile lui 1.Bogdan vedem câ “Iijeçtii (Igeçtii) erau ca çi astâzi, lângà dealul 

Putnei, pe Siretelul din Bucovina, iar Piticii. cum aratâ însuçi documentul. pe acelaçi Siie(el” (5. 

vol, 1, p. 254).

Cercetâtorul A.I.Gonta ne duce la denumirea mai veefié a toponimicului Piticii (1414) (de la 

supranumele Piticu, dat boierului Toader) (7. vol. I, p. 106), care, într-un fel sau altul este légat



de provenien|fl denumirii Piticii pe Sirejel.

“Crearea de nume proprii, pornind de la alte nume proprii, este un procedeu curent in 

toate (Srile $i in toate liinbilc lumii. Pentru Romania sc gflsesc numeroase exemple de 

toponimice derivate de la nume de persoanfi" (28. p. 61). Teoretic se poate spune cfl toate 

apar|in unor a$ezflri omene$ti, pentru motive de ordin social §i lingvistic (20, p. 154).

Dupfl cum aratfl docunintele de mai sus pi. Piticii vine de la substantivul proprlu Pitic, 

iar acesta —  de la cel comun — pltic (din v. si.піїтику (35, p. 315). evoluat ulterior la forma 

Pitic, foarte frecvent in toponomastica romaneascfl (7. p.348). Acndemicianul [Jordan crede ca 

trebuie sfl pomim de la sensul pe care ЇІ are pitic in pove§lile populare. De aceea el a pus aceastfl 

denumire la un loc cu cele privitoare la supersti|ii de toate felurile (20, p. 249), adicfl cu 

“semnificafie spirituals” (20, p.232).

Mergflnd numai pe documente istorice ajungem la denuinirile: Satul lui Pitic-Piticii-Piticli pe 

Slreiel-PfitrSutii.

Unii loctiitori din Pfltrflu|i expiicS originea denumirii satului intr-un mod foarte 

“original”, adicfi printr-o etimologie popularfl. Ei spun cfl lliuf virte de la Ilie a lui U|. Numele 

Domnica a ajuns ia denumirea Domnicufa, iar acesta —  la Cufa, apoi la Ufa; respectiv Ilianu|a a 

dat Nu|a, apoi U{a ?i, prin urmare, Petrea (Petru, Pfltru) a U |ii a ajuns la forma Pfltrflujii. 

E xplicable par a ft convingfltoare, nu-i a§a? Numflnil insfl mare de toponime cu morfemul -iu|i 

(Cemflu|l, Rfldflufi, Frfltfluji, Colincflu|i, Dinflufi etc..) ne inclinfl spre o altfl origine. To|l 

specialist» in materie de toponimie trim it la numele unui Pfltru, iar acesta —  de la Petru (din lat. 

Petrus gr. Petros —  nume creat spre a traduce pe ebr. Kepha “stancfl”, “platrfl”). Cu alte cuvinte, 

toponimicul Pfltrfluji este format de In numele calindaristic Petru (de la piatrfl<lat. petra: 35, p. 

348), trecul la Pfltru +suf.-flufi, care este de origine ucraineanfl-ovtsi, variants mai veche a 

actualuiui -ivtsi. Prin sec. ai XVII-lea intfllnim forma actualfl-flu|i, care rezultfl din -oufi prin 

disimilare (o-u >fl-u (20, p. 421; 22, p. 13). Un argument in plus constituie $i numele de familie 

romane§ti Pfltrut(fl), Pfltrufea, P9tru|i etc. (19, p. 359).

Denumirea in discufie apare in documentele istorice.

La 10 iulie 1610 $tefan, solzul targului Siret, marturise$te cfl Ileana a vandut unchiului 

ei Pinlea parjile ei de mo§ie din Ige§ti §i Patraufii pe Siret: “Eu $tefan solluz impreuna cu cei 12 

pargari $i cu oameni buni din targ din .Siret mflrturisesc cu acest zapis a! nostru, precum de 

nimeni saliti nici asupriti au venit inaintea noaslra Pintea cu jupaneasa sa Duinitra $i cu nepoata 

Ileana $i Ileana a vandut partea ei din sat de lge§ti pentru 15 taleri. iar partea din Patrauti cu 5 

taleri. nimeni din nidele Elenei $i din nepoti sa nu se amestice. §i la aceastfl tocmcala au fost dc 

l.i|S oameni buni. anume popa Toma, popa Focn. Anton. Fedor. ginerir~\1nrghitei §i alti oameni



biini fi vâyând a lor do buna \o ie  invoialä au dal pccctea târgului fi afiidorea au dat peceple lor 

inartiirii mai sus ;upinli|i~ (3. vol.II. р.6Ч). | .а 2v iulio І (>49 (laçi) V asile Voievod dà càtre slujt 

anumo Isar do Cälincfti ca sa stâpàneascâ saiul l.ucovilul. partea lui Grigore, în Bànila partea 

саго і se va a logo fi in Pancefii. pentru câ Grigoro a vàndut niçle parti de mofie aie lui Isar dm 

ара Vluboca. din Pàir.ïuji Todcnifco vol logolàt (3. vol. III. p.32).

Ulterior saiul Pnlrauji Irece in pososia lai ilioi boicrefti Turcu (Turciilef), fapt confinnat de un 

f  ir do documente istoricc. La 15 martie 1737 Cirigore Ghica intàrefte lui Gheorghe Turcul 

postoluio salului PâtnUi|i. (inulul Suceava (traducore dupâ о copie gennanâ). “Noi Grigorie 

Ghica W  din mila lui Duinnczeu. Donm l'ilrii Moldovoi scriem domnia mea la vàtômanul fi la 

loti lucràtorii salului Pâtrâuti. jinutul СетйіЦі. fi va faeem ftire precum am miluit fi am dat 

satul Pâtrâu|i lui Cihcorghe Turcul postelnic Tiind badina du-sale de la neamul sâu fi і-am Intàrit 

de aceea sâ-l ascultaji çi sa-і face|i munca obiçnuitô” (3, vol.IV, p. 129). letoricul T.Balan 

•precizeazâ câ satul Pâlràuli se cheamâ astâzi Päträupi pe Siret (3, vol.1V, p. 129) (vezi fi pag. 

198, 210 etc.).

La 1776 (dupâ осирагеа Bucovinei de côtre Austria) satul Pâtrôu|i pe Siret adicà 

“Päträu|ii Turcului" ntimai apartinea boierului roman Turcul, ci trecuse ïn proprietatea leahului 

Bachininscki (38. p. 175), însâ nu pentru multâ vreme ( 17, p. 158). '

în anul 1783 (19 aprilie) “în fa|a comisiei austriece apare Vasiie Coceala fi râspunde în 

ntimele lui Tadeus Turcul care e bolnav. Satul Pâtrâu|i .este proprietatea famiiiei Turcul, care 1-а 

primii de la unchiul Gheorghe Turcul" (3, vol.IV, p. 198).

Pe parcursul deceniilor denumirea comunei de care ne ocupSm apare sub diverse specte 

fonetice: Petrauz (germ), Pâtrâu|i (rom. Patrauz PatrautZ-Turskuluj, Batrauczy, Petrauz am Siret 

(adicà pc Siret (38, p. 175).

La 1908 Päträufii pe Siret era numit de uni! “Pâtrâupil Turcütui’* (de la numele 

fondatonilui acestui sat Petre Turcu!e|—  dupâ cum susfine Eitt.Grigorovi(5) (17* p. 159-160). 

Denumirea oficialâ va fi întftritâ dupâ Primul râzboi mondial.
• -v , y .

La 21 itinie 1919 (no 3.009). Regele Rdmâniei Ferdinand I fi eu Ministrul de interne 

G.G. Mârzescu pun în vigoare decretül-lege referitor le schimbarca rtumelor comunelor:

A rt.l. Se aprobâ de noi, süb re^erva ratlftcârei ulterioare a Corpurilor legiuitoare, 

schimbarea numelor comunelor urbane fi rtirale din Bucovina îrt Vechllle Idr ttumJri istorice 

româneçti conform aläturatului tablou care face parte integratitfl dltl prezentul decret-lege... 

Nomenclatura oficialä austriaca Päträuti P/S Petrauz a/S fi Pétriwci tiad/S îh nomenclatura 

oficialâ nouâ româneascâ Pâtrâu(ii pe Siret” (24, p .l) . Denumirea determinativuiui Siret vine de 

la apelativul dac Seretos eu sensul de “apâ curgâtoare; râu “ce! care curge , atestat în primele
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1' илипеШе гопкше$Іі sub furmclc Scrcle (N 11). Seret, Scrclc (1434). сиге ulicrioi priii 

lisimilaiv-clc\inc Sirel (II,). Acest determinativ s-a impus din cauza omonimici toponiinicc. 

N (irAinadA Mihlinia/A cA "in Височіла onionimia topieâ о intnlnini in 1І01ІЙ grupe dc sale: I) 

sak Im male din iinpAr|iren mini singur sal in dowA jmnnln|i. care s-au de/.voltat apoi ca sale 

densebile si care. deei. sunl situate in iinediata invcciuAtaic; 2) sale. care, de$i all accla^i mime. 

11-au и lcg.il uni spalialâ. ci sunl situate la distante mari until de allu|. Pcntru dilerenjieiea salelor 

din prima categoric oiuonimclc prime.sc tirmaloarele determinative: vechi-nou. sail de mis de 

jos sail din \a le  dill ileal" ( lb. p.3‘>2). ^i ca exemple sunl adust* PAlrAupi de Sus pe Sirel ■ji 

PHlrilUfii de Jos pe Sirel indicitndu-se apelc pe care sunl siiuale saiele ( hi. p.392).

Astil/i aceslva compuse toponimiee .мин oliciali/ate llira determinativ ul "pe Sirct".

MIC IW TOPONlM lA СO .M IM .I PATRAl ! II l)K. JOS

V ..................................... ................................. fsem nea/a numele pArtilor de sat. ale (arinilor.

p.iiaielor. vAilor. dealurilor. pAdtirilor. l;îna|ilor. poienilor. pfiÿuuilor. läua|ilor de cânip. 

drumurilor elc. ( 10. p .385‘

Orice mime au о i.storie *i. deci. destinul lor prezinlâ un 111a re inleres pent ru fiecare din 

noi. mai aies penlru aceea care Irâiesc in mediul rural. adicA la saie. Cu toale acesica. 

microlopbnimia n-a const і I nil obiecliil unui sludiu sistematic asupra tuluror comunelor 

rom ançai de pretulindeni. C'ercelarea problemei respective se impune $i din ait puncl de vedere: 

"in regiunile in care s-a slabilit adom inajic  politicâ slràina. dar populafia aulohlonA a ramas pe 

loc. numele de localitâ|i pot 11 schimbate — fenonicnm tâlnit pretulindeni in astf'el de cazuri 

dar iiomenclaturn topicâ minorâ se pâstreazA mai départe" ( 16. p .398). '
r /

încà la 1892 $t. Çtefurcac sublinia câ trebuie sâ avem un lexicon al numelor prop ri і de 

localitâ|i “pânâ la numele celui din umiâ pâlmaç. pànà la cel mai neinscmnal pârâu. izvor. baltà. 

deal, vale, pâdure, câmpie, cätun etc. din loate |ärile romane, precum $i din tärile vecinilor 

noçtri” (36, p.2). Acest lucm atat de dificil s-а cerut efectuat nu pur $i simplu de dragul 

curiozitätii f.rii omeneçti, ci dupâ tin anumit program riguros pregätit din limp. Materialul 

factologic (numele de localitä|i, forme de relief, cursuri de apâ, parti de liotare etc.) trebuie sa 

fie adunat çtiinfific în vederea elaborârii unui diefionar toponimic, adevârate arhivc aie liinbii çi 

istoriei acestor locuri (33, p.4).

Unele inserärl (investigajii) terminologice s-au fëcut deja.

Là 1855 în “Protocolul parcelelor de teren (construc|ie) din comuna Pàtrâuti pc 'iirc t 

(administra(ia flnanciarä din Storojinef, т а р а  nr. 204) sunt indicate 23 de denumiri: Dumbrava 

CorceascS, Mahala, llinca, Maidan, Valea Päträu|ului, Lespez Miculici, Dealul Ilincii Movila 

Patro?, Otiana (Ochiana n.n.), Garla More (M orii-n.n.), Fundoaia, Bahna Lupi, Arçitn Micâ.
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Molina, Tresliana, Teplicarea (probabil Teplija— пл.), Dipi Bahna, Dealut Qarbasului. Аг,ца, 

Arlanova, Mocret (Mocret-n.n.), Undu Marc (Unghiul Mare-п.п.) Din lista respective 

observant ca unele sunt notate gre§it, iar altele au fost inlocuite cu denumiri noi.

In anul 1939 Nicolae Gramada inregistreaza pe teren 32 de microtoponimc nuntai penlru 

comuna Pfltraufii de Jos. ramase intact рапй in zilele noastre (2).

Peste 56 de ani (1995), V.Zmo$u, membra al cercului cultural “Arboroasa" (condus de ziaristul 

scriitorul D.Covalciuc). public.! 40 dc niicrotoponiirte ale localltfitii de care ne ocupSin, insS 

Otra vreo nnaliza $tiin(ifica a lor.

Noi ant fixat pc teren 90 de toponime minore, pe care le analizim  dupa cum urnteazft.

O R O N IM E

a) O R O N IM E  PROPRIU -Z1SE

Oronimele (< gr, oros “munte” + onynta “nume") sunt denumirile topice reFeritoare la 

relief, care provin de la numele proprii $i apclative (vale, deal, movilS, r&pfi, h&ilop etc.) (13, 

p.49; 14, p.52).

A R§IJA  (S.-V.) —  catun cu populate  preponderent poloneza, < ar$i|a < lat. arricia 

(ardere) (6 , p.67; 35 p.36), I.Iordan aduce un numSr mare de compuse ?i derivate de la forma - 

ars (20, p. 109), care “ne aratS existenfa lit trecut, in acelea locuri a unor padurl distruse prin 

ardere" (16, p.398).

BAHNA (S.-E.) —  loc de cca 100 ha, umed, mia?linos, <bahnfi (<ucr. bahno 12, p.70;

25, p.36).

CENTRUL SATULUI<centrti< lat. centrum (6, vol. I, p. i 57) + sat< lat. fossatum 

“castel" (*"loc) imprejnUit cu §an(" (din fosa “$anf”) (6 , VolJI, p.910; 35, p.372).

CLIN (V.) —  “petec" de pSmflnt de cfiteva hectare in forrnfl de triunghl, <clln< v. si. 

^clinu ((j, vol. I, p. 180, 35, p. 185).

COASTA (E),<lat. costa (6 . vol. I, p. 187).

DEALUL CRUCII (E) <deal<bg. deal “parte", “colinft", “culffle”, “deal", “creasta ce 

desprate douS vfli"; comp. scr. део (дело) “parte”, “munte" "collnfl", “culme”, v. si. дяло (35, 

p. 125), si. delu (6 , vol. I, p.247) + cruce (<lat. crux, —  els) (6 . vol. t. p* 230; 35, p.212).

DEALUL LA PiATRA (S.) —  loc de unde cfltidva s-a scod irlliltfl piatrfl pentru zidirea 

bisericii, <deal (<v. sl.delu) (6 , vol.l, p.247) + la (<lat, lilac ad) (35, p. 229) + piatrfl (<lat. petra) 

(6 , vol.II, p.760).

DEALUL LA SOC (S.) —  loc unde cre?tea mult soc,<deal (v. si. delu) (6 , vol I, p. 247) 

+ la (<lat. iliac ad) (35, p. 229). + soc (lat. sabucus $t sambucus) (6, vol II, p.86^).
* ' ' r '
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I)J ЛІ І І М А ІІМ М Ч .1 I ( V .  ) la un hotar cn Ar$i|a. deal ( \.si. delu) (ft. vol I. 

I 1 Г і niaidan г  lure. incvdun. mnvdan “camp**) (ft. vol.II p.585).

1)1 M HK.W A d ) pàdure tânârfi $i nu pren deasâ. pädure de slejar )12. p. 285)

\ -d.donbrava (ft. vol.I. p.509).

СІЛКІ Л І А III MARII. (S.) loe unde cândvu a fosl imiltö humfi. gärlä ( h g .  gär І о 

u.iilej”. "g â t”. hrn| île ran** (ft. vol. I. p 409) • hi (• Int.iliac ad ),(ft. vo l.I. p. 5-10) humane 

huma(- bg.hiiinn > i ft. vol. I. p.-445) • su.-arie.

СІЛКІ Л І.Л С IMITIRUL CA 11.OK (V.). gàrlâ (• hg.gärlo) (ft. vol.I. p.409j • la ( Int. 

iliac ail) (35.  p.229i • cimilir (• ngr Kimiiirinn) (ft. vol. p.IftS).  ■ cal ( lat. cabal Ins (ft. vol. I. 

p. 12ft).

І А (ІК.ЛМС I.Kl (S.) loe unde eâmlva an avul post grnnieerii. la (• lat. iliac ail) (35. 

p 229) • granija (■ bg.. ser. granica (ft. vol. I. p.4 I ft>.

MAIDAN ( V . )  —  câluii la hotar eu Ar$i|a. maidan (■ lure, maydan “camp" (35. p.246).

OMKIJI (S.j ’oe de vre-o 30 de ha de pâmant eu huciaguri în st.înga pârâului 

Corcea.sca (eomp. eu inimele toponimie ser. Übraz (20. p.33).

OPCIN.A (S.) loe initie trâiese mul(i (igani sedentari. <obcina ( robcinâ) (6 . vol.II. 

p.688-689): mierotoponim atestat la 15 oetombrie 1761: “ llotnrul dinspre Corceçti a fosl arâtat 

de omul Bâtran llie Tàra|â. doua movile gâunoase. Obeina“ (3. vol.IV. p.210).

POARTA TARLNEI (S .>— drumul ce ducea spre lge$ti se închidea cândva eu о poartâ 

(de aici denumirea microtoponimicului). - poartâ (<lat. porta) (ft. vol.II. p .787) - (arinà (<scr. 

carina) (6. vol.II. p. 1083).

PRICINA (V.) — doua hectare de pâmant în partca de vest a satului. Are о etimologie 

necunoscutâ de noi.

P1SC(S.) —  cel mai înalt deal în partea de sud a satului. piscan probabil de la ucr. pisok, 

pisku “bot", “mic prom ontoriu într-un râu"(?) (35. p.314-315).

PLISA CU PIETRE (S .)— loc adânc in pârâul M iculiciului unde se gâseçte multfi 

piatrâ,< lat. plisà (origine neclarâ) + eu (<lat. cum)(35. p.214)+ piatrâ (lat. petra) (35, p .348).

SÄCÄTURÄ (V.) —  loc “sec", nerodilor în partea de vest a satului, ''a  seca (''la t. 

siccare) (35, p. 374) +suf.-flturâ.

SÂL1ÇTEA (S.) —  loc unde este sau a fost sat, vatra satului,<sâliçte (<sl. seliste (12, 

p.861). Acest toponim este freevent pe teritoriu roinânesc. El constituie “o mârturie pëntru 

existen(a... [...] on acelea locuri a unor sate dispârute mai târziu” (16, p.399).

TOLOCUJA DE LA VALE(C.) —  loc în centrul satului unde astazi este gospodâria lui Berla 

Ion, <toloacâ (<ucr, toloka “pâçune”, imaç“(25, p.38; 35,p. 428) + de (<lat illac ad (35. p.229) (-
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vale M at, vallis (6, vol. II, p .1104).

rARINA (N.-V.) — pamant foarte fertil, <scr. carina “tax i” , “tax i vamalft" (6, vol II,

p. 1083: 35, p.478).

b) ORONIMF. ANTROPONIMICE

COASTA LUI SARBU (V.) — microtoponUn dat dupa slftpanul iui, <coastft (<lat. costa 

(35, p. 187) + (<lat. illut) + numelc Sarbu (7, p.371)

DEALUL GRIGORO$ENILOR (E.) —  loc unde candva s-a a$ezat cu traiul doi frati a 

Iui Grigore Popcscu. <deal (<v.sl. delu) (6, vol. I, p.247) + numele Grigore (<gr.Grigorios 

treaz“, "veghetof” : (7, p .71).

GARLA MICULICIULUI (E.) — loc unde candva era o padure micfi, din g3rlfix <v.sl. 

•delu) (6 vol. I. p.247) x Mic (comp, cu Micotici) (7, p.322).

GARLA LA BUL1GOAIA (S.). GARLA LA TERFICI (S.-V.), GARLA LA CIOTUL 

(N ). GARLA LA PANORA (E ), GARLA LA N EA M JU  (S.), GARLA LA PARASCH1JA 

(V ). GARLA LA MOLDOVAN (V.), GARLA LA OPAIJOAIA (S.V.), GARLA LA 

PLE$CA (S.), GARLA LA VALERCA (S.-V.), GARLA LA BENIM (S.-V.), GARLA LA

TOROIA (S.-V.), GARLA LA COSTII (V.), GARLA LA VIROANA (S.-C.).

SASIA POPII (C.) —  loc cu o suprafaja de 12 ha de pfimflnt la Popescu Vasile a Iui 

Nicolai (dar §i in alte locuri).

TOLOCUTA DIN IL1NCA (V.) —  loc nearat pentru odihna oamenilor, <toloac9 (<ucr. 

toloka) (6, vol.II, p. 1056). + suf.-u(a+ din (<de + in) (35, p .l 13) + numele lliticn.

VALEA v^OSTII (COSTICA) (V.) < vale (<lat. vallis) (6 , vol.II, p.l 104)+ numele 

Costea <Constantin (<lat. Constantinus) (7, p.34).

, VULIVA(S.). Dupa Obcina incep cStunul Vuliva, care apar impreunS in documented 

istorice (10 iunie 18 18): “Obcina Vuliva este situata la tiofd de satele Bilca 9! Vicovul de Stis, 

intre paraicle Bilca Mare §i Bilca MicS” (3, voMI, p.129).

Cat prive§te originea microtoponlmiculul Vuliva, nu avern drgumente exhaustive.

M icrotoponimul in discupe vine, probabil, de la no{lurtea de vilvfl (prln sincopa): “Spirit 

cu chip de femeie, sau ^arpe” etc., care vegeazfl dsupra pSduHlor’’; se crede c5 in aced noapte pe 

la miez uinbla vdlvele” (T.Panfile), adicS “duhUfile”, “jtitliele”, “zdftele” etc. (6, vol.II, p.l 124). 

Pe locul acesta a fost ctindva 0 padure deas3 §i nu-i exclusfl ipoteza ca oarrienii din localitate s3 

fi crezut intr-o oarecare stafie, nalucS Vuliva care trSla in aceast2 pSdure. Dar poate veni $i de la 

forma valcca (<lat —  *vallicella callis “vale” 1 (12, p. 1023; 35, p.80). §i intr-adev3r catunul

41



\  li11\ .1 e s l e  im p r ; i> l i a l  p i r n  m a i  m u l t c  sAi .

H I D K O M M E  

a) I I I D K O N I M E  P R O P R I t - Z I S E

11iclroiiiincle (■ gr.hidros “apfl" -  onsmn “nunic” ) sunt nunielc proprii sau comune ale 

apdor (ft. sol.l. p. 437:  14. p.59).

DARLAI) (S.) i/.vorcc trasersen/.a satul spre sud; comp, cu immcle riiului IJarlad (20. 

p.449) $i cu nunfcic dc lamilie Ballad (7. p.204).

C ORC'LASC A (I .) pnrAn ce curue spre Sirel. • corci a sc corci (reu. "eoicilura") 

(• 6 . vol. I. p.2 15). *

lA / l 'L  I .A ALBINA!*!!: (S.). • ia / (• s. si. ju /a )  (ft. sol. I. p.448) • la (• lat. lilac a.d.)

(35.  p.229 * albinarie (- albinA *•' lat. alsina “stup“ (12. p. 22) ■ suf.-arie.

IAZUI. POP 11 (c.) <(v.sl. jazii/ (ft. sol I. p. 448) '-t popa (<v.sl. |>opu) (12. p. 722).

SASIA POP1I (C . ) - loc cu o suprafa|A de 12 ha de pamant la Popescu Vasile a Ini

Nicolai (dar $i in alte locuri).

 PARAl I. LAT(S.) izsore^tc den partea Crasnei Putna §i este cel mai lat parau din

comuni) (dem ent autohton: comp. alh. perrua. prrua) (6 , vol. II. p. 774; 35, p.345). + lat (<Iat. 

latus (35. p. 232).

PA RAUL NEGRU (S.) —  izvore$te dintr-o pAdure foarte deasA. adicA “neagra” parau 

(element autohtont comp. alb. perrua. prrua) (6 . sol. II. p.774) + negru (<lat nigrum) (6 , vol. II.

p.666).

UNGHIUL MARE (S.) (Obreje),<unghi (<lat. angulus) (35. p.447) + 

mare (< lat. mas. maris “bflrbat”. "mascuP'. “baiat") (35, p.249).

VAD(E.) —  loc unde se intalnesc parailelc Patru|ului, ar§i|ei $i a Schiporenilor. <vad 

(<lat. vadum) (6 , vol.II. p. 1103).

b) H 1DRONIM E ANTROPONIM ICE 

BAHNA M ICULICIULUI (V .) —  proprietatea lui Micului, <bahna (<ucr. balmo) (12, 

p.70) + nufnele Miculici.

BARCA LUI TAL (V.) <v.sl. bara (prin epenteza sau etimologie populara “balla": 

(20, p.53); comp, cu loponimele Bara, Barca, Barcea, Barcul etc. (20, p .53) + 

(<lat.illui) 4- supra numele Tal(a lui Va(amanescu).

IAZUL LA VULIVA (S.), <iaz (<v.sl.jezu) (6 . vol. I, p.448) + la (<lat.iliac ad) (35, 

p.229) + numele Vuliva.

IAZUL LA VALERCA (C.-E.), IAZUL La  G HEORG HIU $ (S.), IAZUL LA ION A
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LUNGOAIE (S.), IAZUL LA LUPU (S.), IAZUL LA PUHA (S.), 1AZUL LA G K A  A

PKICITII (S -V.). IAZUL LA ILIE A LUI COZMA (V.)

PARAUL MICULICULUI (V.) —  parau (element autohton: comp, cu alb perrua. prrua) 

(6. vol. II. p.774; 35. p.345) + numele Miculici.

PARAUL MARINEI (S.). ): de aici zllnic lua apa o femeie pe r.umele Marina (element 

autohton: comp, alb perrua, prrua) (6 . vol II. p.744) + numele Marina (<lal. Marina) (7, p.103), 

adica. dc la tin prenume feminin. iar acesta dse la unul masculin cu suf.-a (mo|ionai): Marin- 

Marina (9. p.66).

PARAUL P M  rA U TU LU I (PATRAUTULUI (E.) —  parau-hotar intre satele Corce$ti 

$i Patrau|ii de Jos (element autohton: comp, alb, perrua, prrua) (6, vol. II, p.774) + numele 

satului Patrau|i (Patrau|i. Petrea).

'I ' de presupus. ca pantile. co rolul lor atat de insemnat in via|a salelor , au fost cele 

dintai care au lost botezate cu nuinc proprii" (16, p. 407). Ele au slujit uneori ca hotar. Don 

docum ent^  istoric al lui Dakota (29 mai 1762) afl3m hotarul satului PatrSufi: “p irttd  

PatrutuluL.O bcina... in parau! Miculiciului" (3, vol. IV, p. 198).

PARAUL SCHIPORENILOR (S.-V.) element autohton: comp. p6rru, prrua (6, vol II, p. 

774) + numele Schipor.

PL1SA LUI CAPUCINSCHI |S .-E .).—  loc adanc in p&raul Corceasca. Acestz toponim 

minor este amintit in cartea “Drumul spre Golgota” : “vJDrago?) a invStat singur a Inota in plisa 

lui Capucinschi" (29, p.75), probabil de la fonna pleasna (reg.), “fir de care se prinde c&rligul la 

capAtuI strfii de p e sc u if  (12, p.705) din plisS; vezi §i a plesni (<sl. plesnati) (12, p. 706', t- lui 

(<lat illui) * numele Capucinschi.

PLISA LA D O R JU  (N. V.), PLISA LA PETREA A RACIRJK (N.-V),

FLORONIME

Floionim ele (<lat. Flora “zeifa florilor”) + onyma “nutne”) constituie numele legate de 

lumea vegetala (flora spontanS) (14, p.64).

a) FLORONIM E PROPRIU-ZISE

PADUREA LA ALBINARE (S.) padtire (lit. padulem, cl. paltis, -dis “mlafttaa” (35, p. 

345) t- la () lat iliac ad) + albinSrie <a Ibtnft (<lat, eivina wstup” (6 , vol. II, p.33) + suf. -rrie.

PADUREA LA MOLIZI (S.-V.) <lat. padulem, cl. pains, -dls “m M n f i”) (35 p. 345) +
fi

la (lat. iliac ad) + molid )comp. alb. molikfi) (12, p.564).

PADUREA LA PODEALA (S.-V.) <pad«re (<lat. paludem, cl.palus, -dis “mla$tina”) 

(35, p.345) + (<lat. iliac ad) + podea (extras din cUvSntul podele, a podi) (35, p. 322) <v.sl
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p o d u )  (6 . vo l .  II. p .788).

POII NI (PI .) ( S . )  poinna “loc in pädurc acuperit eu llori" '• si. poljana) ((>. \ч»І. II.

p 7.S'».

PA D IL L A  і.Л C AN TAR (V.) pädurc (• la t  paltidcm. cl. palus.-dis "mla$linfi") • la 

( Int. iliac ad) ; cant nr ( Uirc.Kaniar (6 . vol. I. p. I 76).

' л

I »  FLOKOM M K ANTROPONIMIC K

P A P IER ! А І.А МЛТЛС (V.). PÂDURLA LA BAR IIiRA I.f4 I I I  M Il 'R l 'C'A (S.- 

У. ). PAI)1 RI A LA NlC UTÄ (S.-V.). PAPDURLA LA ІЖ()ї>С ІЛС (S.-Y.). PA IM ’RI.A

LA С IILI.BA (V.). PAPDURLA LA M ICU LIC I (V). P.AIM Rl A I I I  I DA 1)1. R A I I I

NION (\ '.).

ANTROPONLMI

Antroponimclc ( gr. anthropos " о т "  - unyina “numc") sunt mime topice formate de la 

prcuumc. numc de lantili** poreele $u supranumc (P. vo|. I. p. 54: 13. p ..72).

D ODLM  (S.) lung;'» Sirc|cl. • sine. Dodon (7. p.262) adjcctivul Dod "simplu". 

"pros!" (7. p. 262 ).

ILINC'A (V.) — catun la liotar cu satul lje$ti. "cam  cu 200 de ani in urmâ, —  ne 

màrturiseçte un locuitor al satului. — pe acest loc о femeie pe nuniele llinca §i-a facut о casä. 

care mai lârziu devine nuniele câtunuiui. S.Rely ne aminteçte de “jâranu! Buta din câtunul llinca 

al comunei Pâtrâu|ii de Jos" (34. p. 19). Alt locuitor ne relatcazâ cä in satul Päpträup au trait о 

familie; pe babâ о chema llinca. iar pe moçneag Maidan. La bâtrânefe s-au despârjit. Unul s-a 

dus într-o parte a satului, altul —  in cealaltâ. formând astfcl câtunele llinca $i Maidan.

LA CAPUCINSCHI (E.-V.J. mime amintit de 2 ori în cartca lui D.Nimigianu (27). 

Autorul ne povesteçle despre un oarecare Vasilc Creçu din tereblecea. care läcea joeul 

autoritöfilor oficiale de acolo din neagra strâinâtate: “Pe un anume Capucinsclii din Pâtrâu|i. 

jud. Storojinç|i, de roigine polonâ, 1-а parât câ a fost “boier", când de fapt omul fusese numai un 

bun gospodar” (27, p.67, 75).

M IC U JO LU L (S.)<numele Micu( (7 p.321) + suf. —  oi(ul).

ONEL (C.) —  câmp necultivat ce-і aparfinea lui Onel (<Ion, Ioan)<ebr. lochanan sau 

lohanna (7, p.80) (prin afereazâ).

SCHIPOREN (V.) —  câtun, <Schipor (<Skipor) ( 19, p.409)

Un locuitor n-a povestit cä circa “250 de ani ïn urmà pe acest pâmant, in acest cot al satului au 

sâiâ^luit 3 fra|i din Vicovul de sus cu numele Schipor”. U lterior numärul lor a ircscut , 

formând astfel о familie mare, iar câtunul a început sâ fie numit Schiporeni, fiindcâ ei (ca çi în
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alle cazuri) "predominau numereiceçte" (25. p

CONCLUZII

1. Din punct de vedere al slructurii tipologice microloponimia com un ci Pàtràutii de Jos. 

raionul StorojineJ, se prezintâ dupâ cum urmeazâ: 1) Primäre (18): Coaslâ (<!at. costa). Clin 

<clin (<v. si. klinu), Maidan, <maidan (<turc, maydan) etc. 2) derivate (6 ): Ar$i(a <arçi|a (<lat. 

♦arsicia) etc. 3) compuse (îmbinâri terminologice) (66): Unghiul Mare (<lat. angului 4 mas. - 

zis), Poarta Tarenei (<lat. porta + scr. carina), Pàdurea la Molizi (<lat padulem, cl. palus, 

paludis + lat. illac ad. + elementul autohton molid: comp. alb. molikë) etc.

2. Un numär considerabil de microtoponime au luat naçtere de la nume proprii (50): 

Schiporen (Schipor), Onel (Ionel) etc. iat în microtoponimele compuse (îmbinâri terminologice) 

ele apar în fttnc|ie de determinative (42). Coasta lui Sârbu, Pàdurea la*Ma|ac, Pârâul Pâtrupilui, 

Dealul Grigorijtenilor, lazu la Puha etc.

3. La crearea nomenclaturii microtoponimice un roi însemnat (pteponderent) l-au avut ?i 

apelativele (16): coastà, dumbravà, bahnà etc.

4. M icrotoponimia comunei studiate constituie un argument incontestabil referitor la 

trecutul nostru daco-roman çi a prezen|ei noastre vechi pe acest picior de plai mioritic.

A B R E V IFR Ï LEX IC A LE

nlb. —  albanez

bg. —  bulgar, bttlgàresc

C. —  centru

cl. clasic

comp. —  compara 

dial —  dialectal 

E. —  est 

ebr.—  ebraic 

ftg. —  Figurât 

ge.—  genitiv 

germ. —  german 

gr. —  grec

Iat latin, latinesc

lit. - literar 

pl. -plural
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pol. — polonez, poloii

P/S —  pe Siret

N. — nord

p. —  pagina, pagine

reg. — regional

rom. — roman

S.. —  sud

sec. —  secol

sing. —  singular

si. —  slav

scr. —  sârbo-croat

suf.—  sufix

V. —  vest

turc. —  turcesc

ung. —  ungar, unguresc

ucr. —  ucrainean

vol. —  volum, volume

v.sl. —  vechi slav

SE M N E  C O N V E N J40N A L E

< —  de la etimon (origine)

> —  a  rezultat

> —  trecerea de la o forma la alta

* —  nu este atestat în textele vechi, dar refôcut de specialiçti conform legilor de 

dezvoltare a limbii.
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G r . » O S T A N

F O R M U L E  P O E T I C E  A L E  D E S C À N T E C E L O R  A T E S T A T E  IN S P A T I L L  

C A R P A T O -N I S T R E A N  ( 19 6 1 -19 9 5 )

Formulele poetice constante ale descàntecelor preziniA un interes deosebit. eie 

Fiind o mArturie elocventA a viabilitApi experien(ei artislice stràvechi a poporului 

nostru. AlAturi de colinde, ora(ii de nuntà ç.a., descanteccle constitute un substrat 

ritualic în tnare mâsurà intact pe parcurs de multe secole. Frecventa descàntecelor 

noastre in zonele limitrofe din partea de nord-est a Carpaplor este câl se poate de 

ediftcatoare în sensul conservârii unor structuri arhetipice originale aie crea(iei 

populäre româneçti.

Desigur, dupâ cum observA Artur Gorovei în ce! mai important studiu 

consacrât "Descàntecelor româniior“ (1931) "toate popoarele vechi au cunoscut 

exorcismele, practicând acest gen” (p. 79). Printre formulele magice eu funepi çi 

motive similare la foarte multe popoare, se evidenfiazA cele ale slavilor care ne 

înconjoarA. *‘Ei. —  scrie, —  A.Gorovei. —  au descântece care se aseamânô prea mult 

eu aie noastre. Fàrà îndoialA câ intr-acolo trebuiesc îndreptate cercetârile pentru 

origines descàntecelor noastre. M ul|intea descàntecelor çi a cazurilor când se^-ecurge 

la ele poate sà fie asemuitâ nuniai eu literatura noastrA a descàntecelor: descântece 

contra celor mai diferite boli (deochi, bube, durere de cap, värsat negru, durere de 

din|i, contra fartnecelor...)” (p. 118). Vezi çi: V.Mansikka. Über resusche

zauberfoim eln”, Helsinki, 1909.

Or. asemenea categorii tipologice de descântece pot fi întâlnite la popoare 

foarte îndcpôrtate care n-au intrat în zona de influent A directà a lumii slave. (Vezi: 

"J.Reville. Les religions des peuples non-civilises, Paris, 1883). în plan tipologic 

coincid de fapt nu numai categoriile generale (care însotesc anumite practici, ci çi 

unele motive de ordin functional-concret, spre exemplu —  “trimiterea (izgonirea) 

bolii în locuri pustii” . (Vezi în acest aspect studiul comparativ al lui N.F.Poznanski 

“Opât issledovania proishojdenia i razvitia zagovomâh fötttiul” . ["Cu privire la 

studieren genezei çi dezvoltârii formulelor descàntecelor” . Pb. (Peterburg), 1917].

A sem enea "loci com m unes” în descàntecele m ultor popoare (motivul izgonirii 

bolii “ in loca silvestra”) se explicâ prin factori de ordin genetic (dupä cum au 

demonstrat V .M ansikka, A.Veselovski ç.a.) —  prin e x is te ra  unei surse comune —
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apocrifui ui care diavolul esle izgonil in locuri pustii (din munlele Sion). S-ar pulea 

insä ca motivul sä aibA un subslral ritualic mult mai vechi — in credinlele pi practicile 

popoarelor primitive. L.Reville descrie rituaiwi strAv*Jii prln care unele triburi 

australiene izgoneau spiritele rele (ngcn(ii bolilor) din colibele lor in locuri unde nu 

poate cfllca picior de om”. Astfel de ac|iuni magice erau practicnte candva pi de toate 

popoarele europene (Reviile, 76-77). Locurile pustii pi indepftrtate invocate sau 

descrise in deäcfintece trebuiau sA coincidA la diverse popoare (pustiul, pädurea 

neagrA, adancul apelor, etc).

De ordin tlpologic —  functional sunt 5! alte elemente conventionale sau 

modele atructurale ale descAntecelor co specie u n iv e rsa l (motivele niflturArii bolii, 

izgonirii ei de cätre o vacä neagrA, spargerii de cätre un bou cu coamele negre, 

enumeratiile pi reduceriie treptate ale obiectului afectat de boalA p.a.); la fel se explicä 

pi co incidence de imagini prin care sunt caracterizate urniärile procedurii magice: 

“SA rämänA curat, lumfnat ca itoua la soare”, “curat ca soarele” p.a. (vezi recenzia lui 

A.I.Iatimirski la antologia lui S.Fl.M arian “Descantecele populäre romAnepti” . In 

“Etnograflceskole obozrenie”, 1897, N X ). Cele mai multe descäntece romAnepti, 

slave pi ale altor popoare constituie doufl formuie, quomodo (cum sfArtecA lupul oile, 

apa sA cAta|i pi voi sA sfärtecatL .”); quomodonon “cutn nu crepte iarbö pe piatrA, tot 

apa sA nu creascA buba pe...”) —  (vezi M ansjkka, p. 19; Pozndski, 59). Paralelismele 

?i locurile comune de tipul celor men|ionate mai sus sunt pi ele determinate de 

comunitatea functionalA pragmaticä a descAntecelot la cele mal diverse popoare, de 

legile generale ale speciei date.

In zona cercetatA au fost atestate doar unele tangente pi paralelism e romAno- 

ucrainene in descAntece (“faceri”). Spre exemplu, in unele localitAti din raionul NouA 

Sulita circulA “trimiteri ale dragostei” de tipul: “Foe, Focuporul meu,/ Eu te invelesc 

de douä pärti,/ Tu sä te dezvelepti de nouä pär|i.../ Sä nu te duci pe cAmpuri, pe 

imapuri/ La H. sA pomepti./ Dacä-1 gäsepti cum mä-sa stAnd la m asä,/ Lingura din 

mänä sä-i zmuncepti.../ DacA doarme, /Trezepte-1.../ SA n-aibä hodinä./ Arde-1, frige-1 

la inimioarä/ $i adä-1 la m ine...” (vezi “Cultura”. 1966, Nr. 15); Idem: “R ändunica” , 

1893. p. 503). La ucrainenii, din zone mai indepärtate de spatiul cercetat erau 

cunoscute asemenea formule —  “Nu te duce, focule, sä arzi padurile. sä usuci 

pAmanturile. sä vestejepti ierburile... Du-te, focule. la cazacul H. in curte.. arde-1 la 

ihimA..." (M .Efimenco. Sbomik malorusskih zadinanii JVIoskva. 1872. Nr. 1 p.a.). Or. 

pi 111 cazul de faja comunitatea e mai mult de ordin GaflYia'PUpologic, textele fiind

5 1»



axatc pc un procedeu comun.al interdic(iei §i irinnterii locului (ce ar fi рипи sà mai 

Irimitâ fata pentru а-i aprinde inima flâcâului in afarà de acelaçi “vâ! de foc'° 

(“ognennoie b u g a lo )

A?adar, originaiitatea descàntecelor române$ti (ca çi aie altor etnii) constâ in 

diversitatea instrumenlelor verbale ale practicilor magice. in sislemul microstructural 

de iniagini distincte ale creafiilor folclorice. la romànii din spapul carpato-nistrean 

acestc formule constante nici de cum nu sunt niçte simple reluâri aie “locurilor 

com une” (întâlnite ÿi la slavi), ci se prezintä în aspecte artistice (imagini poetice) 

originale —  pe care nu le întâlnim la alte popoare învecinate (sau le întàlnim doar in 

formele cele mai generale relevate mai sus). Anume aceasta 1-а déterminât pe Artur 

Gorovei sâ vorbeascâ despre specificul “Descàntecelor românilor” în contextul multor 

similitudini universale ale caracteristicilor speciei date.

Frecventa formulelor inagice r‘omâne$ti in zona bucovineanâ (comune eu alte 

zone —  din partes de sud a Carpaplor —  cercetale de A.Gorovei) a fost demonstratà 

plenar de S.Fl.M arian in antologia “Descàntecele populäre române", Suceava. 1886, 

precum çi de textele publicité recent în ‘Folclor din Tara Fagilor” (Chiçinâu, 1993, 

p.28-50) —  texte culese de D.Covaîciuc, Gr.Bostan. L.Bostan ç.a. Reproducem mai 

jos alte variante (eventual tmele reminiscenle) aie descàntecelor înregistrate îQactuala 

regiune CemäUfi în zilele noastre çi pôstrate în arhiva de folclor a catedrei de 

filologie romànâ $i elasieft a Università{ii cemôu|ene.

DESCÀNTECE 

De deochi (deochiat).

La rftehita rämuratä 

Çedea о babâ blestematâ 

Cu fa(a nespälatä.

Cu un ochi de ара 

Çi unul de foc.

Cel de apâ deochea 

Cel de foc atângea.

Deocheat de femeie balaie,

Deocheat de femeie neagrâ,

Deocheat de femeie roçie.
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Deocheat de oni Mian.

Deocheat de om negru,

Deocheat de om ropu,

Sfi crepe boapele, sfi llngfl cfilnii 

Sfi se mire ereptinli. (13)

DE DEOCHEAT (VAR1ANTA).

La rachita rfisfiritft 

$ede-o fatfl impodobita.

Cu un ochi de apS pi unul de foe.

Cu cel de foe deochea,

Cu cel de apft stfingee,

Apa sfi se stfingft deocheturile, pociturile,

Sfi nu rftmflL deochi, de leac —

Cfit un pir de mac,

In patio despicat, 

in marea neagrfi aruncat 

$i sfi rfimfii curat pi luminat,

C a  itlaica ce te-a flout
& .

§i ca Dumne2eu ce te-a dat pe pfimfint. (19)

DE DEOCHEAT.

Pasflre albfi zburfltoare 

Peste mare mfitgfltoare,

A luat apfi pe picioare,

A chlcurat pe platra.

Piatra s-a despicat;

A picurat pe pamant —

Pamfintul a crfipat,

Deochiul a sficat,

Descantecul ii de la mine,

Leacul de la Dumnezeu. (13)

d e s c A n t e c  D E  D E O C H I  ( V A R I A N T A  i.



La râchita râsârità 

Çede-o fatâ împodofcrnâ.

Cu un ochi de apâ 

Si інші de foc.

Cel de apâ

L-a stâns pe cel de foc.

N-o sjâns focul,

О stâns deochiul.

Ueochi din strigare,

Oin câscare,

Din nirare (mirare).

О vàzut ochi verzi, t 

Ochi tulburi.

Ochi negri.

О ni rat-о.

О рос it-о,

О deocheat-o.

Sä se stângâ deochiul 

Cum-se topreçte 

С і ага în foc 

Çi roua de soare.

3â râmàle luminat 

$ i-1 curât

Ca Maica Domnului ce-о dat.(3)

DE DEQCHI.

Fugi, deochi 

Dintre ochi.

Cô te-ajunge-o vacà neagrà °

Cu coam ele sà te spargà 

Sfi te-arunce peste mare 

în pustiu, tn depärtare.

Acolo fî-i locul,

Acolo sâ piei *
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C'a ziua dt* r er і.

С il roua la soare.

C’a spuma pe apà

crapA... (3 ) text ce dénota о abalere de la forma 

tradi|ionaiâ.

oi sc An і i c 11 i)i a i  ні \|  .\.

Noua felo a lui Adam 

( u noua LÔmâ-si imbrâenle.

Cu noua liârlc|e in spate.

( u noiki grcble in spate.

( u nouà niAturi in іиііікі.

I rule merue|i.’

I;, liiptiipa lui Marin.

Ce sà I'ace|i7 

— S-o grijim.

S-о grijim.

S-o curâ|im.

Lâsati lÏHitâna lui Marin.

Veni(i iule ca gândul.

Tare ca vântul.

La (Maria)

Sä-і curàr|i|i ochiul 

De cca|à,

De albeafâ. 

îo a te  sâgetâturelile,

Toate cheutorelele 

Cu hârleful sä le sôpaji.

Cu grebla sä grebla|i,

Cu mätura sä mäturaji 

într-o pânzâ mare sä le puneji 

Çl-n ostrul mare sä le suceji,

Sä se toceascà acolo 

Toatü cea(a, a)bea(a,



foate diircrilc 

Din loate sâgetâturelilc 

Sä rômàie câ( un Гіг de mac 

Іп palru dcspicat.

Si (Maria) sa râmâie

Curat ö $i luminniâ

C'a Maica Doinnului ce a dat-o. ( 10)

DE BOA LÀ.

Fugi. boaià 

De la N..

Din capul lui.

Din chicptul lui.

Din ochii lui.

Din mâinile lui.

Din picioarele lui.

Fugi. boalA.

Pe aripa vântulul.

Pe iarba càmpului. £

Pe largul zârii.

Pe fundul mflrii. (7). Idem: S.FI. Marian. Descântecele românilor.

Suceava, 1886, p. 130-13 1.

DE GÀLCÀ.

Gâlca cât mara,

Gâlca cât para,

Gâlca cât nuca,

Gâlca cât perja,

Gâlca cât bobu,

Gâlca cât Tasula,

Gâlca cât mazârea,

Gâlca cât grâuntele,

Gâlca cât pasatu,

G âlca cât un fîr de mac
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In patru despicat.

Peste marc nruncat.

Six ilisparA 

C'a spiima pc ара

crupâ. I lb). Idem: rev. "Ion С reanuff. V p.>2. prccnm $i in re\. 

bucox inennii "l/.xiuliri*. IM.)4. an I. nr. I I

d i .s c a n  i i x  d e c  i \ s  к Л г  n  s p A k i i  I

()m negru

S-o ilns la codru nogrii.

Nimiea и-o allai 

iuapoi s-о intrnnat 

le>i ( Milrulâ) alarâ.

l u ba noi ie>i. »

Dar île ее?

Mie mi-i rAu...

Ceas ran din xiint. 

te a s  ran-din dull.

Cens râu din ran. 

leçi $i te du.

Unde cucoçul nu cântâ 

$i m â|a nu miaunâ.

$i (M itru |â) sa ràmâie 

Curât çi lumina

Ca Maica Domnului ce l-o dat. (I)
G

DESCÀNTEC DE SPER1AT.
ç

De luat un pai de la о möturä päpräsitä, de-l linut asupra jàraticului, spunând 

cuvintele:

A ieçit omul din malül Mârii Negre, eu din|i negri, eu ciubote negre. în cârrtaçâ 

neagrfl... —  Unde te duci, omule eu ciubotele çi câma§a neagrâ?

—  Mâ duc la Ileana ochii sä-і boldesc. Fafa sâ-i îngâlbenesc, picioarele sä-і vlojesc, 

mâinele sâ-i jugnesc, inima sä i-о rup, sàngele sä-і beau. Du-te la pâdure eu sângerati,



ей acolo sunt 9 frati nefurap, top apleca|i. Acoio be(i fi mâneap ft M am  sau cm« a ft, 

â rftmâic curatà çi luminatâ cum Maica Domnukii, о datà-o. Spôriat în màncare, 

spariat la culcare, spfiriat în bàuturâ, spàriat ca buhaiu. Maria rômâne curatà, luminatl

cum Maica Domnukii a dat-o.
%)

Paiul dupà ncestea se pune sub pemà înainte de culcarc.(l-67, a.).

DESCÂNTEC PI-NTKU COP1I. DE RÂUTATE.

Ilcana s-a pornit |м; cale, pe cärare grasâ §i frumoasâ, mândrà ?i voioasà. L içu  

eu lupoaica, ursul eu ursoaica de mânutâ au luai-o în sus au ridicat-o. Maica 

Domnului din ccr a nuzit: — Taci. Ileanâ, nu te câina, nu te vâicâra, Maica Domnului 

în càrja de aur s-a râzâma. de trei ori peste cap s-a da, $i a sutla sànôtos 1-а lésa.

SA descânp eu pai de màturâ §i eu acul care coçi, de 3 ori sä descânp ?i iarâ de 

•3 ori, ?i iarâ de 3 ori pânA la 9 ori. (13).

DE ÜRÂ.
8

Eu cAldarea am luat 

Çi la inntânâ am alergat.

Çi am zàs: “ Buna diminea(a, apâ linâ”

— Mänjämäsc, fatâ bâtrânfl.

—  Eu n-am venit sâ-mi inân(àne?ti,

Da am venit sä mä curä|e?ti

Din creçtetui capului,

Dili umärul obrazului.

Din cap pânà-n picloare
*

Sâ râmàn ca о flaore.

Fug», urô întunecoasâ,

Eu is grasft $i frumoasâ,

Eu îs Zâna Zânelor,

D rägu|a fläcäilor.

Cine cU m b e a grâi,

4u îâ le  і s-or lipi.

^ m e ia m in e s - f lu i tà  

Toatâ fafa s-a usca. (II)

* I
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Bunâ tlimineala.

Л рй d a ln â . s ilin in a ic .

Mulfuinesc ( Viorieâ drauâ»

С е Гасі?

Am venil la line 

Sa lies file de uni.

De pâri»

C ine m i-o lâcut eu una.

Г il desfac eu doua.

C’ine mi-o laeut eu doua.

Eu desfae eu Irei.

Joine mi-o facut eu irei.
A

Eu desfae eu pal ru.

Cine mi-o làcut eu patru.

Eu desfae eu cinci.

C'ine ihi-o faeul eu cinci.

Eu desfae eu çase.

Cine mi-o iàcut eu §ase.

Eu desfae eu çaple.

Cine mi-o lâcut eu çapte.

Eu desfae eu opt.

Cine mi-o fiiclit eu opt.

Eu desfae eu nouâ,

Cihe mi-o fôcut eu nouâ.

Eu desfae eu nouâzeci §i nouâ.

Çi eu mâinife mele amândouâ. 

Descântecul de la mine 

Leacul de la Maica Domnului. (5)

DESCÂNTEC DE TRlSTETE.

A tunat, soarele s-a ridicat,

Luni dimineajâ m-am sculat 

Frumoasâ, luminoasâ,



Са о zànà arätoasä 

$i са Majca milostivâ 

Ce acum e rea са о spânâ.

Nimeni in iume n-a vàzut-o,

Nimeni nici n-a auzit-o...

Numai cejele, albeiele 6 

Се-au acoperit pàmàntul.

A inceput ea a plânge §i a se vàeta 

$i cuvant mare pànâ-n cer a da.

7àna din cer a auzit 

Pe càrâri de aur s-a coborât:

—  Гасі, nu plânge $i nu oftp 

§i cuvant mare pànâ-n cer nu da,

Câ eu l-oi ajula.

Ti-oi trimite 9 fetc 

Frumoase. bâlâiete,

Cu cosifek  pe spete.

Cea|a eu forfecu|e or forfeca,

Cu màturi|e de pelini|ä or mâtura,

Prin ciururi de aramà or da, 

Treerâtorule. vânturàtorule vor vântpra 

§i cea|a din viata voastrà va trece.

Nu se $tie din ce s-a fàcut ceata 

Cuni nu $lie roua de vânt 

Aruncatà pe pàmqnt.

§i n-o sà ràmânà tristetea la voi 

Çi prin ceafà о s-aparà soarele.

$i nici cat un fir de mac 

In patru despiçat.

N-o sä ràm ânà urgie

Si va fi tot timpul bucuiie.(2)

DESCÀNTEC P E  P R A G O S m  

(cu о crengptà de busuioc)



Maria diminca|a se scula. 

pe oclii negri se spâla. 

la icoanc sc-ncbina. 

pe (loi cuci incftleea.

C'ucii cânlau lârflgAnnl. 

toatfl Iuinea la ci s-a uitai: 

ÿi mie ÿi mare, 

nrsiini ÿi mai lare.

C ând a ajuib la punie,

• I)umne/eu i-а pus in liunic 

stele. luna-n Гарі 

!>i drauoslea-n hra{;i.

$ i-a  m ers mai départe

PàiiA a ajuiis h) о ceatâ de llâcAi.

BiinA ziua. llAcai.

— M ul|umim dumitalc. Marie frumoasâ.
JL

eâ eÿti tare drAgâstoasà; 

câ ai luat dragostea $i poln ala 

de la mire, de la mireasâ, 

de la impàrat, de la împârâteasâ.

Се-ai pus în ара aceasta?

Eu cu ара m-oi spâla,

Dumnezeu cinste mi-a da: 

mi-a face trupuçorul ca m lâdi|a 

$i fafa ca iconifa:

?i la çine m-oi uita, 

ca cu vin l-oi îmbàta,

?i la cine oi vorbi, 

ca cu pâine l-oi hrâni, 

vamâ mare mi-a plâti 

§i pe mine m-a iubi, 

vamâ mare sô plâteascâ 

?i la joc sâ mä pofteascS. (8).



RÂÜTATE. DE DUSMÂNIF.

—  Buna dimineata apâ curgâloare.

— Mupumesc. maica. frumoasâ ca о floare

— Tu ai spàlat deal fi vale 

de mal. de piatrâ fi mginâ. 

spalà-mà fi pe mine de uri. 

de guri.

de urgie, 

de mânie. 

sâ râmân curât 

fi luminat.

с um domnul m-a dat.

Toate guri le 

fi urele

sâ se ducâ pe drum, pe drum, 

pe capul celui ce mi-a vrut, 

pe vad. pe vad, 

pe capul celui ce mi-a dat, 

de pe fes, pe fes. 

dln picioarcle lui (cutare), 

din pieptul lui (cutare), 

din vinele lui (cutare); 

du-te codrii negri, 

mergi pe mârile negre.

Acolo sâ chei, 

acolo sâ crapi, 

acolo sa te prapâdefti.

Sâ râmâie (cutare) curât, 

ca M aica Domnului dat.

D escântecul de la mine, 

leacul de la Dumnezeu. (6)

DE SPA R E  SEC. 

La stânca de fier,



O pasare de fier 

A scos pui de fier.

Cu clonful de tier,

Cu aripi de fier,

Cu toate de fier.

Puii o prills a (ipa 

§i a se vfiicfira 

C* n-au ce mdnca,

$i apa ad bea.

MA-sa o prins a se vSicSra 

Ca n-are cu ce-i hrfiui 

51 cu ce-i zbur&tfici.

Nime n-o vflzut 

Numai Maico Domnului 

§i o intrebat-o:

—  Tu, pasSre de fier,

De ia stfinca de fier,

Ce te mifulezi

Ce te vSicfirezi?

—  Cum nu m-oi m ifula 

Cum nu m-oi vaicara,

C3 n-am puii cu ce-i hrani 

$i cu ce-i zbur&tfici.

—  Taci nu te m ifuia,

Nu te vaicara

CS eu sfat fi-oi da 

Puii cum sct-i hranefti,

Sa-i zburatacefti 

Du-te la (cutare) in fuga 

5 i din cap i-apuca 

Soare sec i-apuca 

Soare sec cu orbalt.

Soare sec cu buba-n cap. 

Soare sec cu speriei.



Soare sec prin somn.

Soare sec prin osienealâ.

Soare sec prin scârbà.

Cu buzele-i suge,

Cu aripiie-i strânge 

$i la pui îl dâ.

Puii |i-i hrâneçte 

§i-i zburàtâceçte 

CA aceia li-i cina.

Aceia-i hodina.

Acela li-i masul 

Acela-i popasul.

(H) sâ sarà. sâ râsarà

Mândru fi curât

Ca Maica Domnului ce l-a dat.

(16, din caietul informatorului, un text asemânâtor vezi

S.Fl.Marian, Descântecele, p .l 14).

DE CEAS RÀU. 

lefi. ceas râu... 

ïeçi tu, ceas râu,

Ceas râu cu duh necurat 

Ceas rôu cu spâriat. 

leçi tu, ceas râu,

Din creierii capului...

N u-ji face pat în spalele lui,

Nu-(i face gâlfuri în umerii lui,

Nu-fi face scâlduçcâ în coçu lui 

Nu-ti face joc în trupu lui.

Ieçi, ceas râu,

Din inimâ 

De sub inimâ,

Din vârvu capului 

Pânà-n vârfu degetelor.



De azi înainle — 

în râpi risipiie.

Cu nouâ lei,

Cu nouâ iniei.

Acolo sfl pieri,

Acolo sâ rôspieri,

Cum piere spuina de mare,

Roua de soare... (4).

DE CEAS RÀU (VARIA NTÀV 

Ceas râu cu pociturâ,

Ceas râu cu sâgetfiturâ,

Ceas râu cu spaimâ,

Ceas râu de cu sarâ,

Ceas râu de la miezul noppi,

Ceas râu de 1b ziuà,

Sâ te duci pe munfi,

Pe sub munli,

Acolo sâ trâiefti,

Acolo sâ viefuefti.

De (H) sâ nu gândeftl,

Cfl tu de nu te-i duce,

Eu 99 de ocâ de tflmâie oi cumpâra, 

fi cu ele te-oi afuma;

99 de cele de uncrop —

Te-oi pune ia foc 

$i le-oi ciocoti,

§i te-oi opâri;

99 de mâturi oi lua 

§i eu ele te-oi mâtura.

Sà te duci, sâ te prâpâdeçti,

Sâ te izvâràçti.

Unde cucoç negru nu cântà.

Unde càini negri nu bat .



Sà le dilci in pàdurea uscatâ 

Pe apa cea tuiburatâ 

(H) sà ràmânà curât,

Curat $i luminal

Ca argintu cel curât

De la Dumnezeu lâsat. ( 12)

DESCÀNTEC PENTRU CÀ OMUL SA SE LASE DE BET1F. 

Butucaç, butucaç,

Uscat çi golaf,

Adus din pàdure,

Tâiat de secure,

Adus în ocol,

Tâiat de topor. 

la $i te adapâ,

CA e vin, nu-i apâ!

(Se pune un pahar înaintea unui butuc de lemn).

Bolovan lucios.

Din Moldova scos.

Nu sta colturos.

Nu sta bodràngos. 

la çi bea oleacA,

Necazul sfl-fi treacà. 

la $i te adapâ,

CA e vin nu-i apâ!

(Se pune un pahar înaintea bolvanului).

Cleçte cràcânat,

Cleçte afumat.

Nu sta supArat,

Cà nu te-am mâncat! 

la de-aici de bea 

Vinul clin ulcea, 

la çi te adapâ.



Câ e vin nu-і apft!

(Sé pune un pahar inaintea cleftelui de foc).

Apoi se ia liecare cele trei pahare fi se spime):

Cum nu bea butucul,

Afa sfl nu beie (unneazfl numele):

Nici azi, nici mâine,

Nici poimâne,

Niciodatô!

Sâ beie numai apà curatà!

(Se toamô paharul respectiv într-un ulcior non, nefolosit).

Cuin nu bea bolovanul,

Afa sä nu beie (urmeazä numele).

Nici azi, nici mâine,

Nici poimâne,

Niciodatä!

Sft beie numai apô curatà!

(Se toamft al doilea pahar în uiciora?).

Cum nu bea cieftele,

Aça sä nu beie (urmeazä numele),

Nici azi, nici mâine,

Nici poimâne,

Niciodatâ!

Sâ beie numai op5 curatä!

(Se toamfl în ulcioraç fi al treiiea pahar. Apoi ulciorului і se pune dop 

de ciocäläu çi і se da drumul pe о apä curgâtoare) ( 14).

SELECTIE: BRÂNDU$A GR1GORCO

INDICE DE LOCALITÄTI $1INTERPRET! POPULAR!.

ANUL ANCHETÂR1I (ÎN IR E PA HANTEZ i t

1 Bojescu ion. 81 ani. s. lordâncfli, r-mil llliboca < l % l )  

л С qiocnru Valer'a. 6° ani. s.Toreblccen. .icOuKqi mien І І с,(ч8і.

3. Canicicm Gbeorehc 93 ani s M o 'i la  r i* l} |



4 Cozaciuc, 83 ani. s.Buclinep r-nul Stoiojine( (1962).

5. Fàgurel Ion, 62 ani, or. Hliboca (1984)

6 . Gnzun Domnica. 67 ani. s.Larga r-nul Briceni, Basarabia ( 1974).

7. Munteanu Maria, 72 ani, s.Vaiea Cosmmului, r-nul Hliboca (1977)

8. Olari Ion, 72 ani, s.Ropcea, r-nul Storojine( (1963)

9. Onciul Aurica, 84 ani, s.Lehuceni, r-nul Noua Sulija (1990-1991)

10. Pavel Gheorghe, 79 ani, s.Proboteçti, r-nul Herta (1977).

11. Pojoga Gheorghe, 83 ani, s.Crasna, r-nul Storojine( (1964).

12. Ravliuc Serafim, 64 ani, s-. Cli$cäu(i, r-nul Hotin (1969).

13. Toderica Maria, 76 ani, s.Tär8säu|i. r-nul Noua Sulifä (1995).

14. Vlad Vasile, 89 ani, s.Ige$ti Storojinel (1962).

15. Zaidel Nicolai, 67 ani, s.Boian. r-nul Noua Sulija (1978).’

16. Zvarici Mihai, 76 ani, s. Boian. r-nul Noua Suli(a (1975).
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Gr. BOSTAN, C. TODEREAN

UN FENOM EN FOLCLORIC PU JIN  CUNO SCUT

T extele  folclorice publicate In periodicele nord-bucovinene din ultlmii ani, indeosebi In cele 

cinci num ert alp almanahului cultural-literar “ fara Fngilor” (TArgu-Mure$-Cemftu|l, ale. 

D.Covalcluc), precum fi tn revista “Codml Cosminului”, red. D.Covalctuc) completeazA in mod 

substantial un compartlment mai pufin explorat al crea|iei nrtistice a romAnilor din spa|iul carpato- 

nistrean (nordul Bucovlnel, (initttil Herfei). E vorba de folclorul din epoca sovieticA »au, cu alte 

cuvlnte, de creafiile populare ce poartfi amprenta autenticitA|ii, deosebindu-sc net de multiple mostte 

ale cAntecclor despre “viafa nouA” fabricate la comandA de cfltre diferifi mAnuitori al condeitdui 

profesioni?ti $i neprofesiotlffti.

fn “arhlvele memoriei’* (5! doar, ca excepfie. prin colecfiile personale de folclor sau printre 

scrisorile ascunse In arhivele de familie) au fost descoperite In ultmiul timp (dupA 1985) numeroase 

poezii. cAntece, memoril ce se prezintA ca nl?le mArturii impresionante despre rezisten|a romAnilor 

din actuala regiune CemAufi, In faja teroril sovietice (comunisle), pAstrarea lirnbll materne ?i 

lraditiilor strAmo$e$ti in gulagurile staliniste din Siberia, Kazahstan, Carelia 9.8.

Repertoriul clandestln nl fojtilor deporta(i, a! InstrAlnafilor de vatra strAbunA e clt se poate 

de edificator in mai multe setiatiri. tn primul rAnd el se impune ca fenomen folcloric incomparnbil (cu 

alte repertorii etnofolclorifce din actuala reg. CemAuti) prin amploarea ?i dlversitatea tematicA $i 

stilisticA. tn al doilea rAnd, el ne stA drcpt mftrturie a creativitAfil poponilui nostru (a romflnilor 

bucovineni) cu atAl tnai mult cu cAt va ttrbul sA Jinem cont de ImprejurArile in care au lual na?tcre $i 

au circulat cantecele §i memoriile de|inuplor politici. tn al treilea rAnd, nu pot ft tfecute cu vederea 

aspectele tradifionale §i cele noi ale acestui gen de poezle popularA. in corela|ia lor cAt se poate de 

fircascA.

laiA doar trei aspecle ale unui eventual studiu monograftc nsupra folclorulul romAnesc al 

\ ictimelor regimului sovietic din nordul Bucovinei (actuala reg. CemAuti).

Reproduccm in continuare cAteva texte mai semnficativc din acest rcpertoriu folcloric.

BUCOVINA, COLT DE JARA

Foaie verde de secara.
Bucovina, colt de }ara.
Du§manii mi le pradara 
Ca romanii sa dispara.
Din Sire! pana la Prul 
Romanii n-au disparut.
Dc !n Nistru In Carpafi 
Romana«ii i$i /ic fraji



Pesle sale 31 zAvoaie 
Au curs sirainii puhoaie 
Pe roiyiani ca &ft-i disptoeie 
De datini §i de credin(A,
Sft le-aducA suferm(i.
Romanul bucovinean.
Os din osul lui $lefan,
A rSmas darz ca-nainle,—
N-a primit biidul de li le.
Lenin. Lenin, om vestit,
Dumnezeu te-a biruil 
Ai crezut cA al tau nume 
A st&pani-ntreaga lume.
Legca ta cu-a lui Stalin 
Au adus in lume chin.
Pe domnul nu-l cuno§teaii.
Pe diavoli il laudaii.
Dumnezeu v-a dat o vreme 
SA vada cat I'aceji role.
Timpul vostru s-a starlit.
Dar §i lume-a chinuil...
Dumnezeu s-a Indurat;
Jugul vostru ni l-a luat 
$i s-a mai llcut luminA 
§i-n a noastrA Bucovina.

Comunicat de Gheorghe T.Semeniuc, gospodar in Voloca-pe-Derelui fo*t 

<le|inut al unui hgfir de muncfi de pe (Annul lacului Onega

E$I I AMAR, PELIN, PELIN

E$ti amar. pelin, pclin 
Dar nu ca legea lui Stalin. 
Fiere, fiere, e$ti amarA,
Dar nu ca dorul cel de (arA... 
Of, card stau $i mA gandesc. 
Imi vine s§ ma hoc esc:
1 ineri ?i bAtrani din s at 
in vagoane ne-au bAgat, 
in Kazahstan ne-au mAnat. 
FArA haine de-mbrAcat,
FArft pAine de mancat 
in barAci ne-au numAral,
La grea muncA ne-au mai dat 
DacA nu mureai de frig, 
Foamea te strAngea covrig... 
Dimlneafa te aculai,
Zeci zeci de tnorfi vedeai. 
Romina$u! cfind cAdea.
Nici lumfinare n-avea.
Nici nevasta nu-l bocea.
I)e cAma$a~l de/.brAcau.
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L>e bocanci il dcscâl|au . 
într-o ràpâ-l am ncau  

' Cel in râpâ aruncal 
Gospodar a lost in sal. —
A du.-> \ ia |â  de crcçlin  
Çi n-a çtiul nici un chin  
Pânâ n-a venit Sialin.
Stalin eu ai sai supuçi 
a\u vrut sâ fini slugi la ruçi.
Dar noi ducând \ iapi-amnrâ 
N -am  uitat e-avem  o  farfl...

intr. de la Ravcca J 'o \am i|ch i. coni.C'arapeiu pe Siret. déportais în K azahstan. la vârsta de 

cinci ani.

MAI STALINE. MAI STALINE

"Mfli Staline. mSi Staline. Arde-ar pàmântul sub tine Cum nc-ai ars $i tu pe noi, De-am 

rimas flàmânzi $i goi. Pârinfii làrâ copii. Neveste în vâduvii. Bolçevici încomorap, /A(i ajuns pânâ-n 

Carpaji /Ca sâ nu và stâm în cale./Ne-a{i mânat la tribunale /Apoi ne-a|i trimis la moarte/ în Siberii 

inghe|ate/ Mfti Staline sângeros, / Din Bucovina nc-ai scos, /Ca în vcsela gràdinâ/ Sâ creascâ numai 

neghinà' Geaba te-ai crezut stipân /Pe sufletul de român/ Din sânâtatc ne-ai scos, /Dar acasâ ne-am 

întors/-Câ ne-au pàzil Domnul Sfant/ Çi eu Vodâ din mormânt /Nu ne-am frânt nici o ocarà/ Ne-a 

(inut dorul de (arâ.

Comunicat în 1989 de {àranul nonagenar de Gheorghe Semeniuc. s.Voloca-pe-Ücrclui.
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ESEIJRI —  RECENZII

L i»  G O C f l i

O POSIBILA PR E FA JA

Anul trecut a aparut o cuiegere de poezii ale tinerilor, unii fo§ti, ai(ii me a stikkup ai 

FacultAfii de Litere din Cemflup, secpa de LimbA si Literature RornanA, intitulata oarscum 

simbolic Manastire de cuvinte. Semn ca o noua generate se ridicA $i inceareA tinde &A 

cucereasca 5» sA se afirme pe tAramul dificil §i alunecos ai poeziei. (ObservAm cA proza rfimane 

cvasineexploratA, grape, probabil, situapei "mai speciale” din zonfi ce predispune, cu 

predilec|ie. la o expresie “mai rafinata” a tuturor sentimentelor, cum este considerate uneori. 

in continuare poezia. Exemplificfim cu urmAtoarele versuri inchinate Bucovinei de cAtre 

Dumitru Mintencu: “ciepsidrA in care timpul/ se mAsoarS in destine.” .)

Dintre cei opt “sem natari” ai Tratatului cu Poezia, foarte tineri cu tofii §i beneficiind de 

iluzia unui viitor poetic mai mult sau mai ptitin “ lum inos” , se distinge trandant pomenitul deja 

Dumitru Mintencu, mai intai datoritA lipsei de dubto^enie. Un alt argument forte in favoarea 

lui eite cA acesta reune$te in persoana sa (scrisul sAu) in mare mAsuri ceea ce colegii “de 

breaslA” posedA doar partial: talentul cu inteligenta, inspiratia cu munca “cea de toate zilele” 

$.a.m.d.

DupA ce ne-am pronun|at cu privire la locul pe care il o cup i printre compatriotii 

“contem porani", cu alte cuvinte dupA ce 1-am '‘incadrat In epocfl” , abtinandu-ne de la o clasi- 

calificare istorico-literarfl, pe Dumitru M intencu, ne vom indrepta toatfl atenpa asupra 

manuscrisulni (daca ar ft sA pAstrAm adevArut cu stricteie l-am numi “dactilografiat”) de carte 

pe care il avem In faffl. DouA sunt motivele care nu ne perm it sA ne pronuniflm asupra datei 

npari|iei acestei cArli: unul de ordin material <fi II vom  da la o parte atAta timp cAt nu ne stft in 

[itifcri rezolvarea lui In vreuti mod oricare at ft el; celAlalt motiv tine strict de persoana 

autorului care nu se eviden|iaz5 ca fiind plinA de vanitate $i orgoliu scriltoricesc-literar 

exagerat. dimpotrivA, credent cA asistAm, la 0 anume timidiiate | i  nesiguran|A in propriile 

puteri cc, transpuse pc hiirlie se transformA in autoironie. impinsfl pe alocuri pAnfl la sarcasm.

O carte in primul rand reprezinta un tot intreg, coerent id ceea ce vrea s§ exprinie §i cu 

cat mai pujine lucruri ii prisosesc iar mai multe neajurisuri ii lipsesc, cu atAt niai aproape de
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desfl\ar?ire se aflA. Acesta este doar un aspect nu deflnijia generals a cum §i ce trebuie sS 

reprezinte ideea de carle Bazandu-ne pe sus-formulatul criteriu. observfim ca in cazul 

manuscrisului lui Dumitru Mintei.cu condi|iile unei car|i de poezie sunt in bunfl niSsurS 

indeplinite. chiar daca incfl ii mai lipscsc coperfilc. tirnjul. pre|ul $i publicitntea (toatc 

components deloc lipsitc de im portan t ale carplor in ziua de astazi). Departe. insS, de noi 

gandul de a afirtnn cS Dumitru Mintcncu ar ft atins performan|a var^irii (cum. de altfel, nu 

o putem face nici' in cazul multor poe|i ce au expcrien|fi §i remunc). in ncela$i timp trebuie sfl 

lint obicc1i \ i  $i sa nu-i refuzam meritelc. baznndu-ne mai ales pe rezultatele objinute in urma 

comparajici lacute intre "poetul nostril" $i mediul "poetico-cultural" (fie-mi icrtatfi cacofonia) 

in care se invarte. comparajie ce s-a dovedit fnvorabila primului. Intr-o altS ordine de idei e 

vorba. totu§i. despre un debut (speram. editorial), resnectiv un debutant.

Des/3$uraren carpi intr*o ordine cronologico-simbolica cstc susjinuta de o viziune u$or 

sarcastica asupra teinelor principale urmarite de autor — desigur poezia §i dragostea impreunS 

cu nelipsitele intrebari frSmantari asupra existen|ei umane in general §i a celei divine in 

particular. Cartea incepe cu Deqteptarea care prin insa$i natuia ei inscamnS un inceput. 

Dc$tcptarca din somn, dintr-o stare letargicS. dintr-un alt timp... O trecere dintr-o lume in alta, 

dintr-o realitate in alta. in via(a obi§nuitS de$teptarea marcheaza granija dintre luniea viselor $i 

lumea rcalit3|ilor palpabile. Cum este de$teptarea lui Dumitru Mintencu? “ultimele crampeie 

ale tinerejii/ de sub unghii/ le-ai aruncat in oglindS// fara aripi zburS pasSrea phoenix/ RrS 

aripi...” MetcimorfozeAz sunt necesare unui asemenea inceput §i, poate, con{ine rdspunsul 

ascuns la intrebarea pe care o formuIeazS cu o pasivitale strains de dramatismul afi$at al 

problemei, aproape de lini$tea omului impScat: “unde-i esen|a erorii?”.

in poezia imediat urmfltoare e stabilit sumarul —  intre poezie §i iubire intaietate i se 

acordfl primei (“trflie$ti intr-un poem in care/ seceta sufocantS de cemeala ip macina/ 

gandul...”, de aici “totul ip pare atat de cunoscut $i indepartat/ ptlnfi §i moartea (una dintre 

primele lubiri/ ce te-a pfirSsit)”). DacS la inceput ea e mediul in care se afla poetul §i fiecare 

mi?care a lui ii provoaca aparifia (i4pa$eam prin zapadS §i urmelc lasau/ cate o campie in care 

cuvintele/ galopfind se izbeau in inscrippile/ de pe crucile “nSrSviplor la parte

com ponent a poetului (“simp cum prin firul telefonic/ ip gadilA cu piciorul gol cele cateva/ 

poeme aruncate intr-un cop de camera”), banalitatea unei insemn§ri in agenda (“marp. 5 iunie.
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nra trei fSrâ un sfert — /mi-am strApuns singuràtatea.' mi-am indepàitat iristttea "), eatgimle 

ascunse sub carapacea obiçnuintei (“scrumiera cu mucuri dc poeme fumegänd a iftcere 

pantofii lustruip cu noaptea adunatS-ntr-o cérpà...”), produs al crcdmiei In msptrape. 

consecinjä a imnului-rugä: “cu tine m-aj iubi/  in sensui meu de-а f t // pänä la Vkcen/.J pênâ n- 

oi mai fl.” (inspirafiei). inscriptiile de pe aripile läsate in cui sau pe marginea scaunului aie 

îngerilor întârziafi pe pämänt, ingeri care refuzS sä vorbeasci “deepre lucmri/ muH mai 

importante” çi are drept atribute singurätatea, trisfe|ea4 intr-un decor noctum bäntuit de 

insomnii. spre sfârçil, tratate acestea eu detaçare. poetul va aflrma, nu fträ о notfi de pàre™ de 

räu ascunsä sub timbrul pulin röutäcios: “binelnfeles vei spune^fbrma stärii de a fl/ e poemul' 

dar nimic nou/ e naivitatea/ cu care te tratezi/ intr-un ascensor/ blocat intre douÄ etaje“. Poetu! 

este redat cu exactitate in imaginea portarului care atunci “cänd iji scoate mânuçile/ pe mäini ii 

râmâne câte ceva/ din nopfile locatariior” . Apare post-scriptum-u! “ne tntälnim in poemtil 

lirmätor", se spulberä. insä, speranpi regäsirii —  “orice cuvant rostit/ devine tinta cäderii 

latente" iar “in spatele" poemului “nu te mai pufi ascunde” .

Cu À и evadat din inchisori s ent intente le... nu se încheie decât aparent ciclul despre 

poezie — aceasta râmâne in continuare în centrul atenjiei ?i în sffera preocupâriloT autorului/ 

poetului — dar este anuntatâ apropierea ciclului aça-ziselor “poczii de dragoste” . “PlinS de 

praf/ roasfl de molii” “ iluzia dragostei vechi" râmâne un ideal imposibil de àtins, la care aspirfl, 

din capul locului cu con$tiin|a eçecului inevitabil, sufletul poetului; iubire pe саге о 

conslruieçte singur, sacrificându-çi iubita pe foaia albft —  altanil poezlei. Mit ji comoditate? 

nu çtii nimic. în orice caz pentru a atinge idealul propüs iubirea trebuie creatft,construits cap- 

coadfl (“priveçte-mâ çi taci/ eu voi alege cuvinte/ culoare $i ritm ”), altfel riscul devierii e prea 

mare. Cu toate acestea “dragostea noastrS” nu scapfi dc trasnformarea într-‘ o trecere de 

pietoni/ la aprinderea sem aforului” . De sub durerea, ironie, liniçtea, disprefli! çi alte sentimente 

contradictor! і cu care este tratatä iubirea transpare, neajutoratâ, dorlota de a... iübi. Neputitfla 

dâ nähere prirrlului “poem al disprepilui”, “aureola cu care vei intra în iamS” —  timp al 

inghefutui, frigului çi nu al imaculatei vârste —  este deodorantul, falsifîcator al adeväratel stSri 

de fapte.

Sprc sfarçitul câr|ii se apropie zorii, tofi locuitorii oraçului dorm. Poetul vegheazü 

urmSrindu-çi îngerii “dansând in flacâra iumânflrii” , “mSturâtorii” au adunat deja “râmâçijele/
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unci exisien|e in lâzi cu сарасе' ce se inchid crmelic/ eu rot і le '  penlru a le véhicula r e g e l e  

pi in mine”

Se ïncheie intr-o bunâ zi timp.ul cAr|ii, odatâ cu pierderea de câtre poet a identità|ii. 

Pomit la drum în câutarea sa ne dà ей în|elegem ей о va lua de la capàt, în ciclul 

urniàtor.desigui. la un all nivel. Cum va fi acesta (manuscrisul, cartca, pur $i simplu “etapa de 

crea|ie" etc ), râniâne de vôzut.
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PARALLELISME ROM ÀNO-FRANCEZE

(observapi asupra antologiei de ghicitori «Cimiliturile românilor» de AGorovei)

Una dintre problemele actuale aie foldoristicii comparate este studierea 

paralelismelor. comunitâplor $i interferencelor repertoriilor natfonale. Scopul acestei lucréri 

este de a stabili în ce mâsurà se apropie sau se deosebesc repettoriile folclorice. care este 

gradul de originilitate al fiecâruia dintre ele.

în domeniul respectiv au fost elaborate numeroase lucrâri In care cercetitorii s-au referh la 

creapa poeticâ oralâ a popoarelor învecinate sau înrudite prin originea ior. Mai pupn au fost 

studiate relajiile folclorice aie popoarelor mai îndepàrtate unut de altul. în aspect tipologic 

prezintà interes studierea paralelismelor romàno-franceze, româno-spaniole j.a.

Un material important pentru studierea relapilor folclorice româno-franceze îl 

prezintà antologia lui A.Gorovei «Cimiliturile românilor» publicatà acum 100 de am in urmà.

Aceastâ culegere de ghicitori însereazà pe lângfl materialul românesc ?i texte din 

folclorul francez, englez, german, spaniol ç.a.m.d.

Prezentâm o serie de paralelisme romàno-franceze.

I.GRUPUL SEM ANTIC «ACUL»

a) Q ui’est-ce qui traîne ses boyaux derrière soi?

Ibidem

23 Ce fuge mereu la vale 

Çi-çi lasS ma{ele-n cale

G.Dem .Teodorescu, Poezii romane, Bue. 1885. d m . nr 2.

II. GRUPUL SEM ANTIC: «ANUL» (p.14)

68 . Am un copaciu 12 ramuri:

In fiecare rainurâ câte 4 cuiburi,

Jum àtate albe, jum àtale negre.

Bulgàrescu. nr. 19 çi 154

Un pere a douze fils, chacum  d ’eux en trente, moitié blancs, moitié noirs.

—  L ’an, les mois, les jours, les nuits.

F -  L I C M 4 A N
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R o l l a n d ,  D e o i n e t l e s .  n i .  I

III GRUPUL SEMA NTIC: «CAPUL» (p 44)

228. La o niargine de crâng.

Don A blAni de blid 

Lângà douA blAni de blid.

Doi luceferei;

Lângà doi luceferei,

O moarâ fcrecatâ.

V.AJcesandri. Poczii poporalc aie românilor. Bucureçti. 1860

a) La bas. un tailis

(la chevelure).

Dessous cc taillis il y a deux lumières 

(les yeux)

Sous ces lumières il a un conduit 

(la bouche).

Sous ce conduit il a un moulin 

(la mâchoire).

— La tete

Milusine, I, col. 264, nr. 95.

IV. GRUPUL SEMÂNTIC: «CÀLÂRETUL» (p.55)

271 Cine are çase picioare,

Dar numai pe patru îmblâ?

Sbiera, p. 47

Six pieds, quatre orielles.

Deux bouches, deux fronts,

Quelle bete est-ce-donc?

—  Un homme a cheval.

Rolland. Devinettes, nr. 35.



V GRUPUL SEMANTIC «CHIOTUL» (p 82)

394. Ce Irece peste арй

nu face valuri?

lspirescu. o f cil, nr 42;

Rominul glumel, nr 338 Bulgôrescu nr 223

a) Qui est-ce qui passe au-dessus de Peau sans faire d 'om bre0

—  Le son de la cloche.

Rolland, nr. 21.

VI GRUPUL SEMANTIC: «ClORAPUL>' (p. 91)

422. Oala de bou. varza de came çi camea de româ

lspirescu, op. cit. nr, 16, Romànul glume|, nr. 301, Bulgflrescu. nr. 620.

a) Poil de ca et poil de la 

Hausse la jam be, meets de la

—  La  chausse.

Rolland, nr. 64

VU GRUPUL SEMANTIC: «CIUPERCA» (p. 95)

431. Mftnftstire-ntr-un picior

b) Uno vea que n ’o q u i’uno chombo et un chopet 

Et se ten dreit coumo un codet?

—  Un tehampogtiou 

Melusine, I, coloana 20.

VIU. GRUPUL SEMANTIC: «CLOPOTUL» (p. 97)

442. Çade domnul Buzdugan,

$ade sus într-un divan, 

çi când porunceçte,

Peste tôt se vestejeçte.

Din jug . Sucevei. culeasü de A .Gorovei.

b) Qui est-ce qui est haut monte 

C ourt habille.
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Qui appelle le monde de tout cote?

— La cloche 

Ibidem

IX. GRUPUL SEMANTIC: «COCOÇUL» (p. 105)

484. La trup pepene,

La cap peptene.

La plcioare 

Râçchitoare,

Cucoç, boule,

Pricepe-te. nfitângu-le.

Din jug. Sucevei, culeasà de A.Gorovei.

Il y a présentement ici un prophète vetu d ’une robe de toutes couleurs, 

laquelle n ’a point de coutures, quoiqu’elle soit de plusieurs picces. Elle n ’est 

ni de fil, ni de coton, ni de soie, ni de laine et elle n ’est point faite de inain 

d ’homme. Il porte une couronne sur sa tete et il n ’est pas marie; quoiqu’il ait 

plusieurs femmes. Elles vivent toutes avec lui sans jalousie; il méprisé l'o r et 

l’argent, il va toujours pieds nus, aussi bien en hiver qu’en ete, et il marche 

fort gravement; il est courageaux et-fler. Ceux qui se connaissent en 

physionomie prétendent qu’il court risque de ne mourir point de sa mort 

naturelle, mais d ’une mort violente.

—  Le coq.

Rolland, op. cit, nr. 402

XII. GRUPUL SEMANTIC: «LIMBA» (p. 221 )

1007 Ce-i mai râu çi ce-i mai bun 

Pentru onnil ce-1 nebun?

a) Quelle est la meilleure et la pire chose au monde?

Sauve, op. cit. nr. 115.



1 Din totalul textelor (I960) incluse In antologie 49 pot fi identificate in fokloml 

francez. Dintre acestea majoritatea paralelsimeior sunt de naturi tipologici. r>dici ele refle. tS 

unele realitâ|i comune. asemànftri ale tradipilor populäre, ale viepi cotidiene

2 . U n numär de 26 paralelisme romnânà-franceze se referà la materialul folcloric 

roinânesc cules In Bucovina.
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R. UHSULKAC

PRO FllJJRI DE P O E fl BUCOVINENI

OdatA cu cel dc-al doilea rfizboi mondial in literatura bucovineanA s-a produs un vacuum 

al creajiei, al tflcerii. DupA activitatea “Iconarilor” —  infAptuitA cu multA indrAznealA. prea 

puslie a devenit imensa lume a cuvAntului. Cuvantulul i s-au tftiat aripile, 1-au inchis cu Iflcati pe 

undeva, prin IAca§urile sufletului, ca sA rAmfinA acolo, auzil doar de singuriil stApAn al acestei 

teinnl|e. InsA aceastA stare a tficerli nu a fost un fenomen propriu-zis, ci a fost impusa. o tAcere 

for|atA.

Renfiscut, dupA decenii de neagrft tAcere, din propria cenu$A, scrlsul romfinesc din nordul 

Bucovinei incearcA cu tot mai mult curaj sA-§i recapete locul ftresc in spafiul mioritic ai literelor 

romfine. Cei care cresc in paime lirica contemporanfi bucovineanA, care ii dau suflare |i  aripi 

spre zbor, sunt oamenii care-s uni|i sub o singurA stea, oamenii, cArora le-a adormit noptile in 

gene, care vegheazA zAmislirea unor vcrsuri fugare ?i care se acoperA cu un singur destin. poartA 

1111 singur nunie —  Poetul.

Lirica bucovineanA contemporanfi s-a descfitu$al de declarativism, ea include in sine o 

poezie care te impune sfi cugetezi, sA meditezi in genere asupra existentei. Urcfind in lumea 

poeziel e?ti impresurat in mrejele ei ?i mai ales dacfi aceasta este o poezie filosofico-meditativA. 

atunci plute$ti pe apele ei, aruncand ancora ?i acostfind la farmuri necunsocute.

Am zis cA existAm ca un segment in spafiu ji in timp, insA existA gi tangenfe ale acestor 

segmente, locuri care unesc decenii, creafii, tradiiii, oameni de artA. Lirica bucovineanA 

contemporanA este unita cu lirica “Iconariior”, fiind o continuitate a procesului literar 

bucovinean. Acest fir invizibil care leagA douA lumi este harul creafiei, al dorinfei de a 

intruchipa propria modelare spirituals. iatA de ce M.Streinul este un simboi al continuitAtii 

literare la noi in Bucovina.

AccastA generate de poe(i niodificA in intreginie schem? poetica. Ei ii crcaza poeziei o 

aureolA nouA: schimbA relajia dintre poet ?i limbaju! artistic, dintrc text §i realitate. Alexandru 

Mu§ina men|ioneazfi in prefa(A la “Antologin poeziei generatiei 80' ca avem de a face nu doar 

cn o poezie a sfAr§itului secolului XX, ci. in prinuil rand, cu una a inceputuhu mileniului III 

...Poale-n cerul noslni al tuturoi 

lacrima poetului vegheazA?



Gr.Boatan

Poetul ( »rigor e Boston ne oferS o poezie cuprinsA m volume!«: X  antccc de 

(1932), " R evenue” (1990), ,‘X etJHea de sus” (19941 Dmcoto de . <r * > , 

mcreu cautA calea unui adevAr. unui trecut . unei spbritualrttp a neamutui Poetul creaza • cei 

din cuvinte care este 91 leagAnu! visului poetic, o contenrplare a cnsm kului p  a leresmiFi 

contemporaneitftpi a veacurilor care an pApt in linipea istoriei

Grigore Bostan pAstreazA p  unele Tommie tradiponalisle. VnsA viziunea prin care podu! 

ip  ceme rodul meditapilor. al individualitA|ii expresive este modem Toate aceste palm volume 

luate ca un tot integru fomieazA a$a zisa “scarA poeticA" de urcare. experientA. de Pecere de Vi 

traditionalism spre modernism.

“Poezia lui Grigrme Bostan (me calea spre culmea tumulni CetAtii etemitAtii no astre '. 

spune Nicolae §apcA p  are perfects dreptate. fiindefl. aceastA cale este vegheatA de insa§t lacrima 

poetului. In primul rHnd Grigore Bosfan este un poet bucovinean. nAscut din palmele acestui 

pftinant. Poezia sa ip  umteazA menirea. care poartfi pecetea tainei ?1 a unei menlri sacre in cazul 

de fatA sentimentul bapm ei 

StA neamul meu la poale de Carpali 

precum un codni. strAjuit de piatrft. 

cu cerul unted in cununt de brazi —  

aproape de tulpinA $i de vatrA.

(“Poem bucovinean”)

Poetul oglindepe chipul mandril al acestui meleag. AceastA TarA a Fagilor este punctui 

de plecare spre infiniturile orizontului, este galeria de visuri p  tendinte. PAtrunzAnd la 

inceputurile unui miracol. poetul ii mAsoatft varsta p  grain! i! inmiresmeazA p’-l sflntepe cu 

busuioc. Notiiuiea de “busuioc” impune gralului un veprtAnt sacru:

Cu busuioc la strea$iuA p -n  grai, 

cu zbor de ciocArlie in vioara, 

sta neamul meu pe-acest picior de plai 

p  varsta lui cu doina se niAsoarn.

StA dc strajA la ncesl inceput de Carpa|i. la existenta lui sub soare. §i are 0 dorintA sncta: "sa nu 

se stingA focul lui din vatra”.

Este o poezie a victii. a istoriei. a sufletului. a meditatiei. poetul cugelA p  traieste lotul ce 

Fcne. F.l scsi/en/A o cummA de nuante: doina p  sentimentul. existenta, lirica. realul, cosnticuV 

in ; 1 nu u j nfcra num ai'o  ogflindire a starii i uflete§fi. ci p  un lant .de gandire. fiecare gand diind
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naftere nltuin.
Poetul nu este itepfis&or la glasul vremii. el främantA in zbuciumul sAu toate 

evenimentele sociale. Mintea lul agerA egnleazfl corect binele ?i rAul. adevArul §i minciuna. O 

importanjA deosebitA i se acordA iatoriei, ea trAiejte in cuvinte. Poetul stA in fata veaculul ca o 

intrebare, ca un rAspuns, ca un hotar. ca o veghere la ochiul deschis al memorlei:

Veacul acesta cu-atata istorie, 

tumat in o|el $i trecut prin cuptoare 

inalt obelise a crescut in memoria 

care ne frige, care ne doare...

“Prolog”

Prln imensa lume a medrtafiei, poetul cautA propria fiintA. o acumulare in cuibul baftinei, 

chemänd-o din tnulfimea gSndurilor, Imaginilor trAirilor emotive. Poezia mai intäi de toate trece 

prln vatra gändului, ca apoi aidortia unei pAsAri sA-$i leie zborul versului.

Natura. Iucrurile, oamenii, toate fiinleie intrA in universul poetic al lui Or. Bostan. Toate 

se interpAtrund, se ajutA la infelegerea lor. Numai distmgand ierarhia defini|iiior se creazA 

adevAratul con|inut emotional.

Prin originalitatea sa, prin propria formulA poeticA poezia Dlui Origore Bostan este un 

mode! de contempiare in versuri a esteticului §i a simpirilor.

Hie T.Zegrea se impune ca poet, prin spirit p o c t l r  modem, fiind (totodatA) famiiiarizat cu 

mi?carea esteticA contetnporanfi. Exercitfl in versuri o predispozitie pentru toriill elegiac de 

expresie mai nouA. creazA imagini dinamice.

Poetul Hie T.Zegrea a$terne pe härtie nu un inceput, ci doar continuarea unei idei. nu un 

intreg rotunjit, ci o parte din el. Poetul se localizeazö intr-un rnediu astipra spafiului trfiirii. 

intrece urmele sale §i le depA§e§te, tnvingAnd, astfel, cunoa§terea.

Expresii lente-n ranniri de gutui 

Pun filtre dulci luminilor discrete,

Nici nu-|i dai seama unde e sau nu-i 

Triste|ea ce ne fura azi, poete.

‘ Scrisoare”

AdcvAruri strivite pe caldaram, in colbul indiferentei stau aruncate la colturi de isiorii ?i 

doar un singur om le ridicä spre soarele realitätii. in genere, orice poet este mai intäi de toate 

Om , care dore$te sA-§i cunonscA originea. singur sä se convingä de com poncn|a sa materials si 

spirituals, din nou pare A sS se zideascä celulä cu cclulä. idee cu idee. FI se descomputu’



spfHiul astral al Universului, де preface in cuvant.

In poezia “Culcat tn pa«nl realitätii ca-n patul lu» Procust” poetul №c Z e^ca  c ica /i о 

comparape précisa. Il doaic <~nlitatea crudà care-1 inconjoarà, in care е$п acomoo«n pr-\n 

suferin|ft. “Patul lui Procust” —  rana existen|ei noastre contemporane.

Poetul vine cu о înirebare, eu a acuzare:

Unde e ochiul ce poate prinde adierca aripei,

Când sufletului і se pare trupul prea inic $i prea ingust 

$i de câte secole se poate répéta nesfârçitul clipei 

De-я sta culcat in patul realitàpi ca-n patuj lui 

Procust?..

Foartc frecvent apare im agines “Itiminii” prin care poetul se aprinde ca о lumànare. 

Lumina fiind un început. fund simbolul сигіЦепіеі. paçnicului tôrâm al dragostei de t|arâ, 

cuvântului.

iLuminaliitfl — râsôrit de'limâ 

Aicea.ipeste collul meu-deitafâ,

•Gândipasàrea în JîborUl ei adunâ 

ouvinte ce vestesc a pfimôvarô.

((‘ILumina dinà’*)

iPoetuMlie T.Zegrea vede în Univers un copac de care î$i sprijinà suflarea. La poale de 

anotiirjp e?teaptfl cu multft neràbdare sosirea toam nei, pentru a zice:

— GalbenfWFrunzâ, bunâ dimineata!..

Versurile sale sunt melodioase, ele ating cele mai adânci coarde aie sufletului, sunt 

înve?môntate într-o bogatS liainü arlisticâ. unde domneçte metafora.

 ’Poetul Vasile Tâtâteanu si-а gâsit formula sa роеіісй in d iv idua l. Лісі se observa іпей о

asemftnarc cu grupeien ,,Iconar". Poezia bucovineanä de astäzi este însufle|itâ de o genera|ie de 

poe|i. Dar atât atunci, côt çi în iprezent iflecare ïçi .plâmâdeçle plasticitatea versului in mod 

Individual, în funefle de viziunea ре care о are. Accentùl tradi|ionalismului esle aflçat.pe о bunä 

parte din creolia poetuliii Vasile Târâ|eanu. Poezia'lui e pusS mereu în situa{ia<tie a râçpunde. 

In ten ta  versului tinde spre nucleul generatiei. (Çtefan Hostiuc) iar inven|ia sprefperiferiile ei. în 

cSrtile sale 4 Harpele ploii” ( 1U8 M. “Dreptul la neliniçte” (1984). "I inia v ie |liv ( 19$8) ?i “Teama. 

de înstràinare’ (IdQO). pe langâ obiçm iinft Iranscrierii în ' ersuti a sentimentélor “vamâ de 

І ч п т і  nlatitd сДпіаііГ ч* rer-imtr doiinta opusn d л depîtçi inflnilul printr-o enigflsp:

I ! nrnrtjMT de 1 11 et

8*



Sfynxut sunidc. *  4

(“MttecAriciul” )

Poetul cautA !n U niven un punct de sprijin. ins* cAutarea li educe solupa: poetul nu 

poate da nimAnui povarrt pe care e! eBte dator s-o due* In spinarc. Ltttrul fturit de cAtre poet este 

un rod rflacopt in vafra unei immci incordate. $i iatA c* !nsti?i ffiuritorul stfi la cumpin*. 

ingenunchia/A in fa|a poezici ca In fa|a unei oglinzi, pentru a reflect« Itimea de dincolo de tmp 

?i ee gAnde^te: oarc poezia e о precizle a gAndurllor. oare о prinde bine metafora cutare sau 

cutare?

L'rica pune о inul|ime de Inlreb*ri: poetul se inlreabA singur pe sine, ??i descoase 

imghera$ele tfllnuite ale lafluhil sau ofisrfl Intrebarea citllorului:

Prieteni,

intr-o bun* zi

va trebui

s* d*m seama

in fa|a propriului “eu”

pentru tot ce am scrls,

pentru fiecare metafor* nereu$HA.

Ce zi mihunatfl va П ziua aceea!

(“Redescoperlndu-le inaltul”)

CAlcAnd pe marginea inflnltulul, poetul iiji culege in сира versurilor sentimentul, 

nuan|ele multicolore ale trAlrilor, spontaneitatea emojillor. Irealul. abstractul sunt tnftfurafo In 

gandul intrebator. Fiind preocupat de abstract, poetul nu uit* de sevn care-i clrculfl prln vine, 

seva unui popor, unor tradi|ii. unui folclor. Poezia este muzica care te poartA prin lumea de vis ?i 

realitate. Se impune printr-o muzicalitate, printr-o melancolie sentimentalA Intre “eu” ?i “tu” . 

Poetul este 

... ca о pasArc 

intre cer §i pAmant.

Zbor ?i cAntec, 

cAntec §i zbor. 

vis de implinire — 

irecut. viitor?..

“Ca о pasftrc”)

Anume poezia este icoana. sufletul Bucovinei incepand cu “M’oiita“ -• izvorul dc bui>



augur §i panS aatizi, poezia eate lima care unefle Lradipi | i  destine L u k a  -

intotdeauna a fost determ inatS de cfttre istoric. Ei ii este caractenstic de a se renafte ankma» u>. 

pSsSri Promix.
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ANALYSE OF. I / ÉVOLUTION D E  L A  S T N I iC T I  N f  S E M A N T IQ U E  D E S  T E R M E S  

BIBLIQUES DE L ’A N C I E N  O K E C  A t ' F R A N Ç A I S  C O N T E M P O R A I N

I. Le but de celle dinde est l'fffwfysc ifc ccrfifirvs a>sprofs,(le lY votofo» des processus 

sémantiques de lfl langue. Comme fmrfcmd d' éfmle servira f;r lernvrnologfe WWrque Ile tcrirre 

grec IC4 IJS IA  fr. église) du Notrvcttr lestamen-f (U t) , employee dans fa langue de 

I original- (le lexlc grec de la 3-ième édition d 'A lam ll ( f3jl. ainsi que dans la langue des 

traductions en français contemporain: la traüuc Bon de Louis Segond (ІЗ), la traduction 

oecuménique de In Bible ( 13) st celle en “franchis courant (ІЗ).

2. I intérêt pour la sémantique comme phénomène linguistique commence k se 

manifester dans la première moi fie dit X/X-iéme sc. lin I839 le linguiste allemand Oh.Reisrg 

introduit dans la termin logic linguistique le ferme “def Semasiofogie" fntur nommer ainsi le 

nouveau aspect de l'etude des sens des mots ( 14). t n  même temps !a linguiste français M.Bréaf 

emploie pour la nominal ion du même phénomène linguistique un autre terme “ le sémantique" 

(8), qui avec le temps deviendra le ferme le plus Usuel dans la terminologie linguistique.

Pendant le XfX-ième sc. la sémantique restait toujours une science historique, liée tout 

d'abord à l’étude de Гévolution des sens de chaque mot. Apres l'apparition du “Cours de 

linguistique générale" de P. de Saussure un intérêt particulier s 'éveille pour la structure 

sémantique des mois dans la plan synchronique (5). mais les année 130-50 du XX-ième sc. 

restent encore dans la cadfe de la “ linguistique asémaiitique" et seulement à partir des années 

60 l’intérêt pour la sémantique synchronique se manifeste en plusieurs études (11, 12, pp. 7- 

26).

Pendant ce temps-la commence aussi l'etude systématique des termes bibliques. Le 

premier travail fondamental dans ce domaine est la monographie de J.Barr “The Semantics of 

Biblical Language” (7). Dans cette monographie l’auteur expose pour la première fois certains 

principes théoriques de l’étude scientifique de la terminologie biblique et donne une analyse 

critique de quelques travaux apparus dans ce domaine.

Un pas important dans l’approfondement des investigations scientifiques dans ce 

domaine est la monographie de M.Silva “Biblical Words and their M eanings" ( 16). Ce travail

lé est tout d ’abord une analyse théorique de certains aspects de l ’étude de la terminologie 

biblique: l’etlmologie et le problème de la motivation des sens des termes bibliques,

я*



l’anton/m iâ des termes bibliques, les particularités du style et l’exegèse du texte de la Bible

Une contribution particulière dans l'etude de la structure sémantique des termes 

bibliques a ère faite par W.Barclay dans une serie de travaux consacres a l’etude de pliuoers 

termes bibliques du NT (6 ). L'analyse de chaque terme chez W.Barclay est non seulement une 

description de la structure sémantique de ce mot, mais aussi une étude ethnologique et 

culturelle de ce mot dans un contexte linguistique donné.

La révélation de l'aspect ethnologique, culturel et historique de chaque mot joue un rôle 

important pour la définition théorique du concept “terme biblique”, comme »tnkc 

lerminologique particulière du système terminologique de la langue.

3. Un autre problème théorique d 'une pareille etude est aussi celui de donner U 

définition du "term e" comme unité linguistique et du '"terme biblique” comme unité 

terminologique spécifique. Chaque tei.ne est tout d ’abord un mot et c ’est pourquoi l'unité 

principale de la terminologie comme coinpertem ent de la langue est le mot (comme unité 

minimale de la langue y compris la terminologie).

Dans la linguistique contem poraine le mot a plusiers définitions: phonétique, 

morphologique, syntaxique et sémantique. Dans la langue parlée (le langage) les mots 

habituels fonlionneut paralellement avec m ois-term es. Pour distinguer les uns des autres une 

analyse détaillée est nécessaire. Le linguiste russe A Reformatski écrivait dans un de ses 

travaux: “c ’est tout un problème de distinguer un mot usuel d ’un terme du point de vue 

linguistique” (4, p.) 13).

C ’est pourquoi pour donner la définition définitive des notions analysées il est 

nécessaire d 'analyser la définition du mot comm e unité m inim ale de la langue.

L ’analyse d 'une série de mots comme; livre, évangile, maison, travail, amour, etc. dans 

différents contextes montre lesquels d ’eux peuvent apparaître tantôt comm e mots usuels, tantôt 

.com m e m ots-teim es. Mais dans chaque cas ce9.unités lexicales confirment leur coïncidence 

aux définitions suivantes: 1) ils sont de9 unités linguistiques avec une valeur sémuntique (ce 

fait les distingue des phonèmes et des syllabes, qui lie possèdent pas une telle valeur); 2) ils 

sont reproduits librement dans le langage, c ’est à dire ils né demandent pas dès combinaisons 

obligatories avec des autres unités concrètes (par cela ils se distinguant de morphèmes, qui ne 

sont pas reproduits librement, mais dans le cadre du mot); 3) ils possèdent une intégrité' et une 

apparence propre (ce fait les distingue de morphèmes); 4) ils sont les unités minimales 

linguistiques de la langue, qui sont librement reproduites dans la langage (par cela ils se 

distinguent des com binaisons de mots); 5 ) lis participent à la construction du mode de

«7



pi cation. С СЯ il dire ils sont employée dans la communication 11. p.311.

l e ieniie à soil tour. e>i un mol ou une syntagme qui nomme d 'un mode précis une 

H ,mn spéciale dans un domaine, concret soil scientifique, soit technique, soil social ou 

і 'Inique < 3. p 72 ) Différemment des mots les termes possèdent (le terme bibliqueI les tiails 

.memlicatils suivants: h  ils sont abstraits: précis et monosémantiqnes; 2 ) ils excluent la 

pion,mie dans leur fonctionnement dans la texte: >1 ils excluent les sens eniotionels et les sens 

ligures: -h ils forment eux-mêmes un système dans la cadre de la science respective ou d un 

cycle sccntilique ( L p .72).

I e terme biblique est. par comparaison avec le terme en général, une unité' 

terminologique spécifique qui possède eu même temps les qualités du 11101 usuel d une part et 

celles du terme d'autre part Comme mol d 'ordre général le terme biblique nomme une notion 

ethnologique et culturelle placée dans un cadre temporel et territorial doliné (cela le distingue 

de terme en gênerai, qui est d 'un certain domaine (théologie) C 'est pourquoi les traits 

qualificatifs d 'un terme biblique sont: I) il nomme une notion spécifique (biblique, 

théologique): 2 ) il a une valeur historique, etnhologique. culturelle et linguistique spécifique: 

3) il admit la sMion»mie, le sens eniotioncl et le sens figure pendant son fonctionement dans la 

texte; 4) ils forment un système dans le cadre de la science respective.

4. L'etude de l'évolution de la structure sémantique d 'un  terme biblique doit etre 

commence par l'analyse des sens de ce mot en ancien grec, dans la langue du N I Du point du 

vue étymologique le mot français "église" descend au mot lat. ecclesia, qui est la variante 

populaire du mot clasique ecclcs. qui à son tour descend au terme grec ecclesia (15p . 545).

Le mot grec est employé dans le texte du NT 114 fois (3 fois dans les Lvangiles. 23 

dans les Actes des Apôtres, 68 fois — dans les Êpitres et 20 dans l ’Apocalipse (p. I 7. II. p. 88 

89). Ce mot a les formes gramaticales suivantes: 

ecclesia (9 fois) —  N om inatif Singulier, 

ecclesia (24 fois) —  Llatlf Singulier, 

ecclesia (7 fols) — N om inatif Pluriel, 

ecclesias ( 18 fois) —  D atif Pluriel, 

ecclesian (20 fois) —  A ccusatif Singulier, 

ecclesias (29 fois) —  A ccusatif Pluriel, 

ecclesion (7 fols) —  G énitif Pluriel.

Du point de vue sémantique ce mot a une double structure sémantique. La première

structure est celle-ci de 1 ancien grec classique dans lequel il possédait les sens suivant s: I )
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l'ensemble général du peuple (dirnc vilk), (Xepoapban. PU on). 2) Cornu* n p iM w i 

législatif, assemblée législative des citoyens d 'une ville de La Grèce antique ( Ari&n»ptuHM%) 3)

Le lieu ou l'édifice d'une pareille assemblée (Lukiaims) (2, I. p 68).

Celle structure sémantique se supraposc su» un fond aémaniiquc des nurts hébreux 

employés dans le texte de l'A ncien Testament et lesquels ont ele traduits par ce tnol dans la 

traduc tion grecque de Sepluaginte W Barclay écrit que dans la SeptuagiiUe ce terme exprime 

le sens du mot hebreu "qahal", qui provient d 'une racine verbale ayant le sens ‘convoquer"!9, 

p. 328). Ce mot était employé tom m e d'habitude quand il s'agissait de "la reurion, 

l'assemblee ou la congrégation” du peuple d'Israël. Ce mot est assez fréquent dans le texte de 

la Septuaginte (plus de 70 fois). Dans la sens iheologique hebreu, il désigné “ le peuple du 

Dieu, convoque par le Seigneur pour l 'e c o u te r ou pour actionner dans telle ou telle 

circonstance au nom de Dieu".

Dans le cas quand i! apparaît avec le sens de "congrégation” il est tnuluit par 1« mot 

“assemblée" comme dans l'exem ple: “ Le roi loum a son visage, et bénit toute I assemblée 

d 'Israël: et toute l'assem blée d lsrael était debout” . (tR o is  8:14). Üfle “assemblée” est un 

ensemble de personnes convoquées ou choisies par Dieu pour une action divine commune. Les 

deux mots analyses, celui hebreu (qahal) et celui grec (ecclesia) relèvent dans leur structure 

sémantique le 9ens de “L 'action de Dieu (6, p. 159), qui consiste dans le fait, que le grimpe de 

personnes se réunit non pas du m otif qu ’ils se sont entendus pour cette assemblée, mais du 

m otif que Dieu les a appelés de faire cela, de se reunit ensemble pdltr écouter la voix du 

Seigneur (6, p. 160)

Dans la langue du NT “ecclesia” a cinq sens, qui sont partiellement une anticipation des 

sens des mots analyses de l’hebreu (qahab et de l'ancien grec classique (ecclesia). Ces 

signillcalions sont: I) l'Église universelle de Dieu, comm e la société vlsîblle rassemblant^lous 

»ceux qui ont la fol en Jésus-Christ, par ex. “Ne soyez pour personne une occasion de chute, ni 

pour les Juifs, ni pour les Grecs, ni pour l’Église de D ieu” ( i  Corintbeus 10:32).

Dans certains cas, la singfication est celle de “ l'église de Jésus Christ’*, par ex. “Saluez- 

vous les un* les autres d ’un saint baiser. Toutes les Églises du Christ vous saluent” (Romains 

16:16) ou celle “du corps du Christ” , par ex. “L.Église est la corps du Christ, c ’e if en elle (fur 

le Christ est pleinem ent présent, lui qui remplit tout l'univers (Ephesivhs 1:23) nu celle de 

“/ eglise universelle en général", par ex. "Dieu a mis tontes choses sotts les pieds du pour 

cette assemblée, mais du m o tif que Dieu les a appelés de fa ire  cela, de se reunir ensemble 

pour ecouier la voi.\ de Seigneur (p. 160).
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D.m> i:. langue du M  le loi inc "ессЫ а" a cinq sens, qui snnl partiellement une 

i ijuiimn des sens de mots analyses de I hébreu (qahal) et de I ancien grec classique 

.Jesia) C es siqnilkalions sont ')  l'eglisc universelle de Dieu, comme lu société visible 

.i-inMaiii tous ceux qui ont la loi en Jesus-C lirisi . pat ex. ' Ne soyez pour personne une 

n. l . i m d i i  de clune. ni pour les Juifs, ni pour les Cirées, ni pour I Eglise de Dieu ( I C orinthiens 

|( i. D .u b  certans cas la signification est celle de I église du i Inist . par ex. "Saluez-vous 

к uns les autres d'un saint baiser, loutes les I gliso du Christ vous saluent'' (Romains 16:16) 

o u  ».elle du corps du Christ" par ex l.'l glisc est le d-ips du Christ, c'est en elle que le Christ 

n i pleinement présent lui qui icmplit tout l'univers’ (l.phesiens 1:23) ou celle de I église 

universelle en général ', par ex. "Dieu a mis toutes choses sous les pieds du Christ et il Га 

lion n e  al Iglise comme ehef suprême ll.phcsieus 1 2 2 )

2) "l il ccrluin ensemble de Iule les unis dans une eglise locale de tel ou tel localité . pat 

ex. I mis les frères qui sont ici se poignent a moi (Paul) pour adresser cette lettre aux P.glises de 

Cialatie. "(Cialotes 1:2).

‘‘Le ntëme jour 'commença une grande persécution contre I Eglise de Jérusalem" (Actes 

8:1) "Je vous recommande notre soeur Phèbe qui est au service de l'Eglise de Cencltfécs" 

(Romains 16:1, De la part de Paul... Л l'Eglise de Dieu qui est a Cotinthe..." ( ICotinlhiens 1:2) 

3) assemblée de fidèles reunis pour la service divin", par. ex.: "Tout d 'abord, on m 'a dit que 

lorsque vous tenez des assemblées il y a parmi vous des groupes rivaux, —  et je  le crois en 

partie" ( ICorinthiens 11:18); "O Dieu, je veux parler de foi a mes freres, je  veux te glorifier 

devant toute l'assemblée" (Hebreux, 2:12).

‘4) Parfois, il aparait avec le sens ‘“assemblée des Israélites", par ex. “C 'est lui qui. lors 

de rassemblée au desert, se tenait entre nos pères et l'ange qui lui parlait sur le mont Sinai..." 

(Actes, 7:38).

5) Enfin, il peut apparaître avec le seps “assemblée (politique surtout) du peuple en 

général", par ex. “Et si vous avez encore une réclamation a présenter, on la réglera dans 

l'assemblée légale" (Actes 19:39) (6, p. 159; Ю, p.83-84).

L’analyse de la traduction du terme biblique du NT “ecclesia" en français contemporain 

donne la possibilité de constater l'em ploi de deux mots pour l'expreôion des sens difèrenis et la 

spécification des mots employés; pour dire ceux, qui sont d 'une (elle on telle manière 

concrétisés a l’aide des autres termes bibliques). On emploie le terme biblique “église"; pour 

les sens d ordre général qui ne sont pas concrétisés d 'une manière biblique spéciale le mot 

usuel “assemblée".
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Four suivre et analyser l'évolution sémantique de ces termes en français conteoyoraw 

il est nécessaire de donner tout d 'abord la description de leur structure sémantique

contemporaine.

Le mot “église" est apparu dans les premiers textes de l'ancien français de l'onzième 

sciècle, Le long des sciècles sa structure sémantique s ’est constituée ainsi:

I. (Avec un E majuscule).

1 Société réunissant les premiers chrétiens. L 'Église primitive. M11 a assemblé autour de 

lui une société d'hom m es qui le reconaissait pour maître: voilà ce qu ’il a appelé son Eglise” 

fBoss). Société visibile rassemblant tous ceux qui ont foi en Jésus-Christ (L'Eglise étemelle et 

invisible étant le “corps mystique" du Christ). V.Chretienté. Etre membre de l'Église. Les 

Pères, les Docteurs de l’Eglise. —  L 'Eglise militante, l ’ensemble des fidèles sur la terre. 

L 'Église souffrante, les justes qui connr issent Dieu dans la ciel. 2. Ensemble de fidèles unis, au 

sein du christianisme, dans une communion particulière . V.Communion, confesion, religion. 

L’Église catholique, apostolique et romaine. L 'Église ortodoxe grecque, russe. Les Églises 

reformées ou protestantes. 3. Absolt. L’Eglise catholique. V.Catholicité. Le pape, chef visible 

de l'Église. Les États de l'Église ou États pontificaux, restes ju squ ’en 1870 sous la 

souveraineté" du Pape. Le siège de l'Eglise. V.Saint-Siège. L ’enseignement, les dogmes de 

l’Église. Loc. prov. “Hors de l’Église, pas de salut ". M ourir muni des sacrements de l ’église. 

Retrancher qqn du sein de l'Église, l'excom m unier.

—  Les prières, les ofTtces, les fêtes de l’Eglise. L 'Église et l’Etat. V.Concordat. 

séparation. Ensemble des catholiques (cierge7̂ et fidèles) d ’un pays. L 'Église de France, 

d 'Fspngnc. L 'Église gallicane* 4. L ’état ecclesiastique, l ’ensemble des ecclesiastiques

V.CIergé! Appatenir a l'Église. Un homm e de l ’Église. Les gens d ’Église. 11 fut destine' de 

bonne heure à Eglise. Dignitaires, prélats de l’Eglise. 5. Par anal. Ensemble de personnes 

professant une même doctrine, animée d ’une même foi. "Le parti comm uniste est a la fois une 

religion, une Église, une com m unauté et un ordre” (Gùxotle). ‘‘Cet Institut national était... une 

sorte de haute congrégation laïque, ...Une Église un peu com posite'1 (M ADELIN).

II. (Avec Un e minuscule). Édifice c o n së c r / au culte de la religion chrétienne (REM. 

Dans le langagae courant, oh dit temple pour le culte protestant). V.Basilique, cathédrale, 

chapelle. Église abbatiale, collégiale, conventiohelle, paroissiale. La cure' le presbytère, le 

cim etière d 'une église paroissiale, —  L ’arhltecturè d ’une église: baptistère, cloître; clocher, 

tour; flèche, couple, dôme; façade, narthes, parvis, porche, portail, portique, tympan.

Choeur, sahetuaire; chapelle, nef. vaisseau; bas-cbte. collatéral, transept (bras et croisée);
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jbsitk . chevet, déambulatoire. C laire-voie, galerie, tribune, triforium; arnvon. jubé: caveau, 

,r>pte Arc. chapiteau, colonne, cintre (plein cintre), ogive (croisée d'ogive), pilier, voûte, 

travée, rosace, rose, vitrail. Le plan d une église: croix latine (+), croix grecque (+). — 

Eglise fortifiée. Église byzantine, romane, gothique. Église Renaissance, jesuite, baroque, 

rococo. Autel, maître-autel, chaire, confessionnaux, fonts-baptismaux. stalles, sacristie, trésor, 

bénitiers, troncs... d 'une église. Nous entrâmes dans l'cglise au moment ou le prêtre donnait la 

bénédiction" (GIIATEAUB.f Aller a l'église. Il est toujours fourre à l'eglise. “Toutes ces 

bigotes d 'église" (LOTI). - Se marier a l'eglise, religieusement.

L'analyse des sens de ce mot dans le franchis contemporain l a  possibilte'de constater 

que l'évolution de sa structure sémantique par comparasion à celle-ci de l'époque du NT c ’est 

réalise'dans deux directions. D 'une part, la spécialisation des sens primaires a eu lieu, d ’autre 

part a eu lieu l'extension du ce sens et l'apparition d 'un sens nouveau, n ’existant pas dans le 

temps du NT. mais qui est une anticipation du sens existant au temps de l’époque classique.

Dans le premier cas, le premier sens indique"dans la structure sémantique est celui, avec 

lequel ce mot est entre'dans l’ancien français —  "société réunissant les premiers chrétiens” . Ici, 

ce sens est concrétisé"sans être marque"à part comme “société visible rassemblant tous ceux qui 

ont la foi en Je'sus-Christ (l'Église étem elle et invisible étant la “corps mystique’’ du Christ”. 

Cette concretisation est le pont sémantique qui lie le sens primaire de ce mot avec son sens 

actuel, qui en principe, n ’a pas change" mais qui doit cire actualisé confotmement aux 

nouvelles conditions historiques.

Il est 'a noter que la concrétisation du sens primaire est faite non seulement au niveau de 

la définition générale, mais aussi aux niveau de plusieurs épithetes, qui étant employés avec le 

mots “église” le long des sciècles ont concrétisé les sens de ce mot; par. ex.: a) l'Eglise

militante, l’ensemble des fidèls sur la terre; b) l'Eglise souffrante — les justes qui souffrent au
/

purgatoire; c) l’Eglise triomphante —  les bienheureux qui connaissent Dieu dans la ciel

La deuxième sianification est aussi l’évolution du sens primaire “église universelle" 

(Ephesiens 1:22), avec une définiton pins concrète: “ensemble de fidèles unis, au sein du 

christianisme, dans une communion particulière” , avec les synonjmes “communion, 

confession, religion” et avec les réferences aux grandes églises chrétiennes du monde: 

catholique, apostolique et romaine, ortodoxe grecque et russe, les églises réfnrttieçs et 

protestantes.

La troisième sign ifica tion  est partiellement le développement du sens primaire ‘église 

locale . mais dans cette définition l’accent est mis sur l'église catholique, prie dans le sen ;



absolu, comme l'église la plus caractensi 1411e pour la vie confesiorwclle de la Frame l>ar 

cadre de ce sens ou comprend non seulement l'egüae catholique (cierge et fidèles» tn p 

par ex.: l’Église de France. d ’Espagne. l’Eglise gallicane (15. p. 596)

Dans le processus de révolution de l eglise le long des sciécles et de développement 

de sa structure ecclésiastique sont apparus deux sens, qui n ’existait pas dans la structure 

sémantique du mot du NT. C ’est tout d 'abord le sens “l'état ecclesiastique, l ’ensemble des 

ecclésiastiques" ( 15, p .546). Ce sens s’est développé par l ’extension sémantique.

L’autre sens, apparu par analogie est celui qui désigné n ’importe quel ensemble de 

personnes professant une même d o c tr ity . animées d ’une même foi” (15 p. 546).

Enfin, la deuxièm e direction de l’évolution du sens de ce mot est tout different des sens 

du NT. Le sens “édifice consacré au culte de la religion chrétienne (rem. le culte protestant) 

(15, p. 546) est une extension sémantique, une sorte de renaissance sémantique, de l’ancienne 

signification du mot existante dans l'ancien grec classique “le lieu ou I’e'difice de l'assembler 

du peuple "(Lukianos)” .
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Жеряъ ней { І

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ЛЕКСИЧНО! С ЕМАНТИКИ 
ДАВНЬОГРЕЦЬКОЇ МОВИ 'НОВОГО ЗА П О В іГу 

В СУЧАСНОМУ МОВОЗНАВСТВІ

Лексикологічний і лексикографічний аналіз словникового складу Біблії с нових; 

актуальним напрямком дослідження сучасної семасіології. До початку 60-х років біблійн і 

терміни залиш ились переважно об ’єктом теологічного (а не лінгвістичного) дослідження 

Г15, с. 17-32].

Початок грунтовних лінгвістичних досліджень біблійної термінології д позиції сучас

ної семасіології був закладений Дж.Бярром. який уперше використав сучасні методи дінгві 

стичних досліджень для пояснення й опису семантичної структури біблійних термінів 15; 6].

Новим кроком у цьому напрямку стала монографія М Сільви “ Біблійні слова та їх 

значення“, яка на відміну від робіт Д ж .Б арра є намаганням теоретичного осмислення 

більшості проблем біблійної семасіології: співвідношення синхронії та діахронії, статики й 

динаміки в мові, етимології та могивованості значення біблійного терміну, співвідношення 

лінгвістичного й теологічного тлумачення тексту Святого Письма 115].

Названа м онограф ія залиш ається важ ливим теоретичним  здобутком у вивченні 

сем асіології б ібл ій н о ї терм інології. В раховую чи  цей ф ак т , а також  актуальність 

дослідж ення сучасним и  л ін гвісти чни м и  методами такого  своєрідного лексичнчно 

матеріалу, як словниковий склад С вятого П исьма і вагомість тих теоретичних проблем, 

які були розглянуті в названій книзі, вважався доцільним більш  детальний її аналіз через 

призму теоретичних проблем сучасного мовознавства.

Мета цієї статті —  дати більш  широке пояснення деяких теоретичних положень, які 

пропонуються М .Сільвою  для дослідження семантики біблійних слів.

С труктура монографії складається з таких розділів.

Вступ: а) праця Дж.Барра — лінгвістика та екзегеза:

б) теологічна лексикографія;

в) мета біблійної лексикології.

Частина і. Історична семантика.

1) Етимологія: а) синхронія та діахронія;

б) етимологічні дослідження;

в) етимологія та екзегеза.

2) Семантичні зміни та роль Сеитуагінти: а) загальні зауваження;

б) Септуагінта Й Новий Заповіт;

в) застосування тексту Сеитуагінти.
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3) Семантичні зміни в Новому Зйю гітІ:
а) класифікація семантичних змін;

б) семантичні запозичення.

# в) перспектива структурального дослідження

Частина II Ос нови семпнтмкн.

1) Базові поняття: а) денотація;

б) структура (у фонології, в словниковому складі);

в) стиль.

2) Змістові відносини.

3) Детерміновані значення слів.

Як видно зі змісту монографії, вона поєднує в собі історичну А описову семантику.

У вступі автор подає теоретичний огляд праці Дж.Барра, аналіз співвідношення 

лінгвістики як науки та екзегези як  галузі теології, метою якої є тлумачення С вятого 

Письма з урахуванням семантики біблійних термінів. Варто зауважити, щ о дослідження 

семантичної структури  слова почалося в XIX ст., коли німецький лінгвіст К рістіян 

К.Райзіг уперше ввів у науковий лексикон термін семасиолоіія (die Smtasiologie) для назви 

нового напряму- лінгвістичних досліджень Ц 4 |.

Кінець XIX —  початок XX ст. характеризується різким зростанням інтересу до 

семантичних дослідж ень на матеріалі р ізних мов [16]. Це привело, вреш ті реш т, до 

утворення Нової галузі лінгвісстичної Наукп, яку французький лінгвіст М .Бреаль ще раніш 

назвав сем ант икою  (!а sém antique) (7). У цей пі'біод семантика залиш илась галуззю  

дослідження історії слів та їх значень. На Початку XX ст. з виходом у світ "К урсу 

загальної лінгвістики" Фердинанда де С оссю ра все мовознавство переорієнтовується на 

дослідження синхронного стану мови. Цей ф а к т  зум овлю є появу поряд з історичною  

(діахронічною) семасіологією описової (синхронічної) семасіології |3, с. 124-125).

Період ЗО— 60-х років XX ст. був несприятливим для семантики. Розвиток структу- 

ралізму в дослідженні Мовних явищ майже повністю витіснив вивчення семантики с лів та 

словоформ, і лише в 60-х роках, коли "асемантична лінгпістнка" потрапила в глухий кут 

інтерес до семантичних досліджень відновився й надзвичайно розвинувся І Я; 10, с 7-26] 

Семантичні дослідження Святого Письма почались іце в 30-ті роки XX ст. американ

ськими семітологами (І2 |. але справжнім науковим початком у цій г алузі слід вважати 

роботи Д.Барра |5; 6|. Про значення книги "The Semantics of Biblica! Language1' v пстуііі до 

своєї монографії М .Сі.іьва пише: Barris book wns a truinpet blast againsl flie monstrons 

régiment shoddy linguislics Controversial thoughoul undtplomatic al tirne1.. il fias been rc- ognazed 

•IV a major contribution to hiblical studies" 115. с 18|
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Далі автор підкреслює значення роботи в таких напрямках Of special importance for 

our pumposes і? Barr’s evalulion of the TDNT His discusion, largely negative in caracier. points 

out Ihe confusion inherent in the very' nature of a theological dictionary , і dictionary is su p p  ed 

to offer word substitutions, wher-as TDNT contains essays on the history of ideas. Or to put it dif 

ferehtly, if the purpose of the book is to investigate the theological thought of the New Testament 

why do it a book organized under words4' (15. c.l9(.

Монографія Д.Барра викликала широку дискусію про сучансі форми й методи лінгві

стичного дослідження Біблії (9, с.12-651, шо в результаті сприяло виникненню нових грун

товних досллідж ень семантики біблійних слів (4, с.12-65) і паяві монографії М.Сільвн 

Кожний розділ книги є своєрідним оглядом деяких сучасних проблем мовознавства.

У вступі, крім короткого огляду праці Дж.Барра й аналізу співвідношення лінгвісти

ки як науки та екзегези як галузі теології, що займається тлумаченням Святого Письма з 

лінгвістичної точки зору, в тому числі з урахуванням семантики біблійних термінів, автор 

дає також  нарис з історії теологічної лексикографії f: особливо підкреслює роль біблійної 

лексикології, яка полягає у вивченні словникового складу Святого Письма з різних точок 

зору.

П ерш а частина роботи присвячена проблемам історичної семантики і відкривається 

розділом, у якому розглядаю ться  деякі аспекти етим ології. У першому підрозділі 

аналізується проблема співвідношення в мові синхронії та діахронії [15, с.35-38].

Це теоретичне питання стало одним із найважливіш их у сучасному мовознавстві, 

воно є особливо актуальним при дослідженні тексту та історичної семасіології словни

кового складу Святоги Письма. Тому є необхідним більш  широкий огляд історії виник

нення цього питання і пояснення його мовознавчої суті.

ІЦе в XIX ст. представники Казанської лінгвістичної ш коли М .В.Крушевський га 

І.О .Бодуен де Куртенс зауваж или, що треба розрізняти статичні й динамічні явища в 

процесі вивчення історії будь-якої мови.

Бодуен де Куртене писав з цього приводу: “Дана мова не народилася раптово, а ство

рювалося поступово впродовж багатьох сторіч: вона є. наслідком своєрідного розвитку в 

різні періоди. Періоди розвитку мови не зміню валися по черзі, як один вартовий іншим, 

але кожний період створив щось нове, що при непомітному переході до наступного скла

дає підмурок для дальшого розвитку... Механізм мови і взагалі її будова й сила в даний час 

є результатом  усієї попередньої її історії, всього попереднього розвитку, і навпаки, цим 

механізмом у певний час зумовлюється дальший розвиток мови“ [1, с.67-68]. Чітку грани

цю між стати кою  й динамікою  вперше провів Ф. де Соссюр, який так сформулював 

протиставлення цих двох явищ  у мові: “Синхронічне явище не має нічого спільного з 

діахронічним...; перше —  це відносини між водночас існуючими елементами, друге — 

заміна в часі одного елемента іншим, тобто поділ“ [3, о, 124]. Для Соссюра і послідовників
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ЙОГО ШКОЛИ “ прОТИЛСЖЯІСТЬ ДВОХ T04ÖR зору -7- синхронічної та діахронічної — цілком 

абсолютна й не визнає компромісів“ [З, с. 116).
Ці ідеї були розвинуті далі сучасними мовознавцями. Анрі Г.Шогт пише про 

диняміку мови в енциклопедичному вилянні “Le langage* такі слова: “Toute langue se 

modifie, évolué a chaque instant. Cette evolution, quelque imperceptible qu’elle soit pour les sujets 

parlants, n’en est paa moine reelle“ [17, C.777J.

Співвідношення статики Й динаміки в історичному процесі розвитку було й залиша

ється предметом дослідження і для сучасних вітчизняних лінгвістів. Про це явище неодно

разово писали видатний український мовознавець Ю .С.Ж луктенко і С.В.Семчинський. 

автор підручника “Загальне мовознавство“, який підкреслює особливості його такими сло

вами: "... існування мови забезпечується діалектичною єдністю Ті статним й динаміки чи, 

користую чись загальновж иваним и  в сучасній  галузі поняттям и, —  єдністю  Ті 

функціонування і розвитку..." [2, с.231].

“У кожний певний момент, —  пише далі ангор, —  мова функціонує за рахунок тим

часової рівноваги, що встановлю ється між тенденціями до збереження її правил такими, 

якими вони були досі, і тенденціями до змін, іцо накреслюють її майбутні правила. Такий 

стан називають динамічною рівновагою. Вій забезпечується як використаними, так і 

невикористаними потенціями мовної системи, а також  різноманітною  варіативністю  

мовних елементів і Мовних засобів“ [2, с.252].

У кінці автор підкреслю є, що “розвиток мови можливий завдяки тому, що мова 

ніколи не є завершеною, закритою  системою. Вона завжди зміню ється відповідно до 

змінних потреб спілкування. Будь-яка частина м овЛ Ї системи ие є замкненою і незмінною 

в часі, вона може, як і система мови В цілому, вдосконалю ватися, щоб відповідати на 

зростаю чі вимоги суспільства. Динамічні тенденції мови проявляю ться в зіткненнях 

писемної it усної форми літературної мови, літературної норми з місцевими діалектами, 

різних внутрішніх систем і різних сторін мови, в специфічних обставинах взаємодії мови з 

життям суспільства“ [2, с.253].

Взаємодія статики й динаміки в процесі історичного розвитку мові! має місце на 

кожному рівні мови: фонологічному, морфологічному, лексичному й синтаксичному, на 

яких відбуваються зміни й переходи однієї якості в іншу'.

“Словникова система мови, —  пише С.В.Семчинський, — наочно відбиває прогре

сивну еволюцію мови. Водночас із зникненням певної кількості слів, що позначаю ть 

застарілі та невживані поняття, словниковий склад збагачується більш ою  кількістю  слів, 

що позначаю ть нові поняття. На .перших порах лексика мови складалася із слів  

синкретичної семантики. Згодом  значення ди ф ерен ц ію ю ть  і р ізном анітні явищ а 

навколишньої дійсності одержу ють свої назви... Поступово розвиток людського шіслення 

веде до збільшення кількості слів загального значення. Словниковий склад мови набуває
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більш ої системності і впорядкованості і розвитком с.іовотвор\. антонімічних , 
синонімічних відношень’між його елементами Підряд т цими "зовнішніми змінами в 

лексиці дуже багато важ ать зміни в семантичній структурі слів, в обсязі значення, в 

усьому тому, що інколи називають “внутрішнім" чи семантичним словотвором

Іншими словами, в лексиці прогрес спостерігається не лише за рахунок простого 

іростапня її кількості, а й за рахунок її якісного оновлення“ [2, с.258|.

Мова с засобом спілкування людей. Користування мовою і є її функціонуванням Як 

тільки мова перестає функціонувати, вона стає мертвою Функціонування мови —  це 

ф орм а її існування й д іяльності. М ова не може існуватц  інакш е, як у процесі 

функціонування Усі мови, які сьогодні не функціонують, але відомі наукці —  наприклад, 

хетська, ведійська, латинська —  функціонували раніше.

Функціонуючи, мова розвивається й видозмінюється. Сучасна італійська, як і фран

цузька та йгагі романські мови, є продуктом розвитку латинської мови, що перейшла з 

однієї якості в інш у. На цій основі автор монографії стверджує, що вивчення історії 

біблійних слів повнило базуватись на Соссюрівському поділі па синхронію та діахронію і 

на тому положенні, що перша домінує над другою.

Другий підрозділ присвячений аналізу етимології як розділу мовознавства, а кон

кретніш е —  з'ясуванню  внутріш ньої форми слова. А втор підкреслю є, що етимологія 

вивчає походження слів. В етимологічних дослідженнях існую ть різні підходи: виділення 

компонентних частин слів, перші значення, передісторичні форми та значення або форми у 

близьких мовах. Ці дослідження є значними для перекладу старих документів з мало- 

досліджених мов. О скільки грецька мова більш е поширена, то Ті етимологія менш значна 

для Нового Заповіту, ніж для Старого. Велика кількість давніх слів у Старому Заповіті 

потребує вивчення інших семітських мов, щ об визначити значення багатьох єврейських 

слів, але треба бути уважним, щоб не перебільшити використовування цього методу.

У наступному підрозділі —  “Е тим ологія та екзегеза“ [15, с.44-53] —  аналізується 

співвідношення самої етнмоології як мовознавчої науки та екзегези —  важливої теологічно 

науки, що займається аналізом, розбором і тлумаченням тексту Святого Письма з точки 

зору граматики самого тексту й семані-ики кож ного слова. Автор підкреслю є, що, хоч 

етимологія мовби й не потрібна для винаходження грецького слова Нового Заповіту, 

теологи часто використовую ть її як клю ч для інтерпретації. Якщо ми надаєм пріоритет 

синхронічному підходу, то треба акцентувати увагу на етимологію, а якщо біблійний автор
і.

хотів би використати етимологічний зм іст слова, його історичну семантику, то увага 

Повинна концентруватися на діахронічному методі дослідження.

Д ругий розд іл  першої частини “Семантичні зміни і роль Септуагінти“ подає в основ

ному аналіз особливостей  перекладу сем античної структури  слів Святого Письма в 

Септуагінпп. Цей перший переклад к н и г Старого Заповіту давньогрецькою мовою був
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здійснений за два сторіччя до народження Христи сімдесятьма вченими (від цього Л назви 

Септуагінта —  70).
Сучасні етимологи намагаються якомога докладніше висвітлити стосунки між моти

вуючим і мотивованим словом:

1) як пов’язана семантика цих слів;

2) якими спеціальними засобами мотивоване слово, утворене від мотивуючого,

3) коли відбулося це утворення, тобто —  коли з ’явилось конкретне слово в мові чи. 

якщо йдеться про запозичення, коли воно прийшло в мову з іншої.

При вивченні слів такий тип етимологічного аналізу ускладню ється, тому що дати 

самих текстів є відносними й етимологічний матеріал небагатий.

У підрозділі “Септуагінта й Новий Заповіт" [15, с.56-68] автор підкреслює той ф акт 

що всі дослідники словникового складу Септуагінти признають значення її для вивчення 

Нового Заповіту. Різниця в точках зору стосується їхнього ставлення до цих документів. 

Е.Хата підкреслю є різницю  між Н овим Заповітом  і небіблійною  грецькою  мовою  й 

приписує цю різницю впливу Септуагінти, де використовуються давньогрецькі слова, щоб 

передати семітські ідеї. Його точку зору підтримує Т.К.Абот, який довів, що мова Нового 

Заповіту відрізняється від мови С ептуагінти, і Н.А.Кеннеді, який  вивчив у зіставному 

аспекті семантику слів Нового Заповіту та Септуагінти.

Автор підкреслю є в підрозділі “К ористую чись С ептуагінтою “, що вивчення цього 

матеріалу повинно бути висококваліфікованим через серйозні труднощі, які виникаю ть ід 

самого матеріалу. Щоб уникнути помилок, треба бути уважним у двох питаннях:

а) Визначення тексту. Текстуальне відтворенні Септуагінти дуже ускладнене, тому 

потрібно вивчати  й критичні видання. У вага надається кож н ій  частині, оск ільки  

відтворення зміню ється від тексту до тексту, і свого часу були використані різні техніки 

різними перекладачами;

б) Інтерпретація тексту. Перед використанням уривку із С ептуагінти як прикладу 

значення грецького слова мусить бути визначена його належність до гебрейською  слова, а 

весь уривок на грецькій мові мусить бути встановленим в оригіналі.

Третій розділ першої частини “Семантичні зміни в Новому Заповіті“ складається 

також з трьох підрозділів.

“Класифікація семантичних змін“ є аналізом типів змін. Розглядаючи зміни значення 

щодо його обсягу, констатується звуження, розширення або зміщення значення слова

При звуженні значення  слово виражає лише частину предметів чи явищ, які воно о з

начало своім попереднім значенням. При звуженні обсягу збагачується зміст значення 

воно містить більше ознак предметів, які виражає. При розш иренні обсягу значення  кіль

кість означуваних словом предметів (явищ) зростає, а зміст значення —  збідню ється.

Семантичне зм іщ ення  маємо тоді, коли нове зн а ч ен н я  слова, не відрізняю чись 
іі пітно своїм обсягом від старого, вказує вже на інші речі.
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Аналізуючи конкретні мовні одиниці, автор підкреслює, що багато слів у грецькому 

Новому Заповіті, які маю ть семантичні зміни, можуть бути згруповані на базі логічної 

класифікації, відносно якої нові значення можуть відображати розширення, звуження або 

зміщення. Більш вузька класифікація показує такі основні відмінності:

а) зміни', зумовлені “семантичним збереженням \  Тут йдеться про випадки спеціаліза

ції значення (теологічні терміни). Вони зумовлені нелінгвістичннмії факторами й вимага

ють вивчення метолом “слово — річ**, маю ть незначний вплив на лінгвістичну структуру 

самого тексту:

б) зміни, зумовлені семантичним оновленням. Подібні зміни містять випадки: 

еліпсісу — коли слово діє замість цілої фрази.

м ет о н ім ії — коли слово набуває значення іншого слова з причини семантичного 

ставлення як подібність;

метафори — коли слово набуває з: ачення іншого з причини семантичної тотожності.

Наступний підрозділ є аналізом семантичних запозичень. Автор вважає, що багато 

семантичних змін, виявлених у Новому Заповіті, можуть бути пояснені семітсі ким впли

вом на грецький словниковий склад. Серед причин семантичних запозичень виділяються:

а) фонетична тотожність: семантичні запозичення вивчаю ть у генетично пов язаних 

мовах —  у цьому випадку семантичні запозичення базую ться на тотож ності звуку між 

словами рідної та іноземної мови. Цей ф акто р  не відіграв особливої ролі в семантичних 

запозиченнях Н ового Заповіту, тому потрібне особливе семантичне дослідження, щоб 

виявити запозичення, які базуються на фонетичній подібності;

б) семантична тотожність: значення слова в рідній мові й запозиченого можуть бути 

тотожними (запозичена полісемія) й різними (запозичена омонімія). У Новому Заповіті не 

було знайдено випадків омонімії, але семантичні зміни є значними;

в) випадки семантичного запозичений: семантичні запозичення через усвідомлене 

використання з іноземного словникового складу з причини лім ітованості рідної мови та з 

причини культурної мотивації.

У підрозділі “П ерспектива структуральн ого  дослідж ення“ автор підкреслю є, що 

наші знання давньогрецької мови П алестини  є дуж е обмежені, щ об визначити, як ці 

семантичні зміни охопили словниковий запас у цілому, але можливі деякі припущення. 

Н априклад, багато термінів для вираж ення поняття розум  у иебіблійиій Давньогрецькій 

мові виникли в мові С ептуагінти Й Н ового Заповіту з причини віїливу гебрейської мови. 

С труктурн і пояснення цього типу м ож уть  охопити проблеми екзегетики  Й сприяти 

теологічному тлумаченню  тексту.

П одається аналіз двох типів відносин —  на базі тотожності й на базі протиставлення. 

У першому випадку виділяється 3 типи: пряма синонімія, переносна синонімія і гіпонімія.

Д вгор описує повні синоніми, які трапляю ться в мові значно рідше, ніж неповні.
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При цьом> ліс виразно генденшя розрізню вання пивних синонімів, семантично або 

с т и л і с т и ч н о  відмежовувати іх один віл одного Неповні синоніми поділяються на дві групи 

за іежно від топ), в якім сфері пііяв іясться розбіжність їх — ) денот аті чи н к о н о м  ті 

Синоніми першого гіі'г\ прийнято називати понят т євими  або ідеографічними, другого 

типу — конотативними.
Деякі слова семантично подібні, коли одне за змістом містить інше (квітка  — роза). 

Словники мають багато прикладів ієрархії.

У другому випадку відносини складаються на базі протиставлення. Вивчення проти

ставлених термінів викликало увагу логіків, але автор підкреслю є, що лінгвістичне 

дослідження цього явища полягає, в першу чергу, п поділі значення слів. У цьому аспекті 

виділяються. іНнарні відносини (антонімія), коли більшість протилежних сліп парується П 

поділяється на категорії, і множ инні відносини, коли існую ть більш е двох слів, які 

протиставля ю ться.

Особлива увага приділяється методам дослідження словникового складу мови Ново

го Заповіту, серед яких — компонентнигі аналіз, вивчення стилю і контекстуальний аналіз.

Компонентний иналіз, вказує автор, є важливою  формою  дослідження лексики 

Біблії. Фенологи виділяю ть роздільні особливості для вивчення звукової системи та 

лексичного значення слів. Через виділення окремих значень слова стає мож ливим 

вивчення існуючих відносин між словами. Оскільки ні відносини можуть набувати різних 

форм, треба надати перевагу тим, які надали словам значення. Б ільш ість семантичних 

досліджень леж ить у залеж ності слова й значення, але вивчення семантики біблійних 

термінів важливе насамперед для визначення зв’язків різних значень різних слів.

Говорячи про вивчення стилю  Святого Письма, автор підкреслю є, що важливим 

пунктом концепції Ф. де Соссюра була різниця між мовою (лінгвістичною  системою) й 

мовленням. Сучасні дослідження щодо мовлення поясню ю ть лінгвістичні варіації та 

стиль. На противагу граматиці стиль вивчає галузь лінгвістичного вибору.

Нарешті, автор особливо підкреслю є роль контекстуального аналізу, в якому він 

виділяє:

а) синт агмат ичні відносини зн ачен ня  — аналіз саме комбінацій слова є 

основним елементом семантичного опису;

б) літературний конт екст  —  понятійне поле розш ирю ється, щ об містити 

більше, ніж спеціальний параграф  або секцію ; навіть природа документа є частиною 

літературного контексту;

в) контекст ситуації —  велика кількість вчених надає важливого значення 

зовнішнім факторам, у яких функціонує мова;

г) інші рівні контексту —  документи та ситуації, які відповідають оригіна

лу (в т. ч. й розуміння сучасного перекладача), ф ормую ть частину тотального контексту.
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Далі автор підкреслює особливу роль вивчення контекстуальної дбомкчності Він 
зазначає такі її типи:

1) обдумана двозначність контексту (ця техніка с характерною для поетичного кон

тексту, але подібні приклади зустрічаються в Євангелії від Іоанна);

2) незумовлепа двозначність (у випадку, коли важко визначити значення специ

фічного слова, тому що не можливо зі впевненістю визначити контекст, треба звертатись 

до принципу максимальної насиченості контексту).

3) контекстуальне коло (тісні контекстуальні рівні будуть мати пріоритет у інтерпре

тації, але широкі теологічні проблеми не повинні бути в стороні від процесу екзегетика

М онографія містить широкий список анотованої бібліографії з nit гань загального 

мовознавсгва, семантики, біблійної семантики та біблійної лексикографії.

Теоретичні проблеми семантики, икі були розглянуті в роботах, що аналізуються, 

стали відправною точкою  для сучасних досліджень тексту Й словникового складу Святого 

Письма.
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З а га П с ь к а  Г .М . .  Ш е с т а к о в а  Т  Ф  , Ш и н к а р у к  В .Д .

ІЗ СПОСТЕРЕЖЕНЬ НАД ФОРМАЛЬНО-СИНТАКСИЧНОЮ 
СТРУКТУРОЮ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ ЗІ СПОЛУЧНИКОМ

CUM  (КОЛИ)

У латинській мові складнопідрядні речення за розгалуженням семантнко-сннтак- 

сичних відносин, синтаксичною  будовою й тісним о б ’єднанням частин становлять 

визначальний тип складних речень Основним засобом вираження підрядного зв ’язку в 

рамках складнопідрядного речення виступаю ть сполучники, а також  сполучні слова. 

Елементарні складнопідрядні речення складаю ться з головної (підпорядковую чої) й 

підрядної (підпорядкованої) частин Вони є найбагатшнм типом складних речень щодо 

кількості формально-синтаксичних схем і маю ть найбільш  розгалужену сукупність 

засобів зв'язку (сполучників і сполучних слів).

Складнопідрядні елементарні речення як ядро складного речення, розрізняються сво

їми семантико-синтаксичнимн відносинами, хоча бувають випадки трансформації семанти- 

ко-синтаксичних відносин, перенесення їх з одного різновиду складного речення до іншого.

Найтнповіші семантичні ознаки складнопідрядних речень відбиваю ть елементарні 

детерміначтні конструкції, що вказую ть на зв ’язки між двома ситуаціями. С кладно

підрядні елементарні речення з підрядними детермінантними частинами виражають різні 

семантико-синтаксичні відносини

Розглянемо формально-синтаксичну структуру складнопідрядних речень зі сполуч

ником сит , які відрізняю ться від інших розчленованих речень тим. що в них складові 

частини завжди пов’язані одним часовим планом —  одночасністю чи послідовністю, і не 

може бути поєднання прямо протилежних часових значень. Складнопідрядні речення зі 

сполучником сит, за наш ими спостереж еннями, вираж аю ть досить різном анітний 

системний ряд речень за формально-синтаксичною структурою.
Формальна організація конкретних речень у теорії синтаксису співвідноситься з тим 

або іншим формальним реченнєвим зразком, реченнєвою моделлю —  формально-синтак

сичною структурою, структурною  схемою. Вчення про формально-синтаксичну структу

ру речення становить у синтаксичних працях основу опису формальної організації речення. 

Синтаксичні зв ’язки та виділюваний на їх основі компонентний склад речень стаю ть 
визначальними характеристиками типів або різновидів речень.

Виділяються такі різновиди складнопідрядних речень зі сполучником сит :
1. Сит (temporale) —  коли  вживається для точного визначення часу дії чи стану і 

ставиться звичайно з indie, praesentis чи futuri, менше з indie, perfecti чи imperfecti, напр.:

Qui n n  défendit initiriam a suis, cum  potest, iniuste facit. —  Х то не захищ ає своїх від 
кривди, коли може, той поступає несправедливо.

Cum Roman venero, scribam ad te. —  Коли приїду в Рим, тобі напишу.
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Cum Caesar in Galliam venit (коли Цезар прибув у Галлію) akenus tactionis рпжлрсь 
Aedui, alferiuä Sequani. Ligarius eo tempore paruit. cum parere scnami necesse erai (коли було 
необхідно). Nondum centum et decem anni sunt, cum de pecuoiis repetvindis lata lex eet (Немас 
ще й сто десять років з того часу, ик (коли). .).

Спостерігаємо, що в складнопідрядному реченні після висловів est (erit,fuit) іетриз 

dies при вказівці на характер часу (т акий час, що, кали) — ставиться coniunct. praes чи 
itnper: fuit tempus, cum rura calèrent homines negue urbes haberent (coni. consecuti us).

Отже, cum temporale вживається, щоб встановити співвідношення в часі між двома 
фактами, які складають зміст головного й підрядного речення.

У головному реченні сполучникові сит temporale можуть відповідати такі слова, rum 

— тоді, пипс —  тепер, eo tem pore —  в той час, eo die  —  в той день. Наприклад 

Tarquinius cum populo Romano tum bellum  gerebat, cum  expulsus jst (perfectuni ind). — 

Тарквіній воював з римським народом тоді, коли був вигнаний.

2. Сит (iterotivUm) —  щоразу, я к , коли  вживається для вираження повтору дії, що 

відбувається у складнопідрядному реченні, наприклад:

Сипі rus veni (пні sum), te adeo. —  Щоразу, як я приїжджаю  в село (буваю в селі), я 

відвіду ю тебе.

Сипі rus veneram (гигі eram), te ndibam. —  Щоразу, як я приїжджав (бував у селі), я 

відвідував тебе.

Cum rus venero (nui его), te adibo. —  Щоразу, як я приїду (буду в селі), я відвідаю тебе.

Omnia sunt incerta, cum a iure discessum  est. Verres cum  rusant viderai, tune incipere ver 

putabat. Confirm antur nostra consilia, cum  sentimus prudentibus idem  videri. Oracula veteres 

consulebant, cum bella erant inituri.

О тж е, вираж ається  повтор дії при ubi, ut, simulac, quotiens, si та  відносних 

займенниках:

Ubicunque піиіог incidit res, Galli per agros clamare significant (inciderat —  significabant). Ubi 

consuiueris, mature facto opus est. Onine animal, simulatque natum est, voluptatem appétit. 

Simulac quid erit certi, scribam ad te.
3. Cum (inversion) —  як, я к  (раптом) вживається в складнопідрядних реченнях, коли 

описуються несподівані події.
Vix (iam, nondum) agmen extra rminitiones processerat (erat), cum Galli fiunien transire non 

(iubitaverunt. —  Ледве загін пересунувся за лінію  укріплення, як галлй вирішили перейіі ріку.

Hannibal iam  scalis sübibat (stibierat) muros (oppidl), crnti repente patefacta porta Romani 

erupemnt (erumpüht).
4. Cum (explicativum чи coincidens) —  тому, Що вживається у складнопідрядних ре

ченнях, коли співпадаю ть події за часом і зиапегіййм. Час присудка, а також  підмет в 

головному й підрядному реченнях цілком однакові.
Cum tacent, clamant. —  Тому, що моППать, вони сильно заявляють.
Improbus fuisti (eras), cum accepiebas), guod non îicebat. Cum Apoilo Nosce te dicit, hoc dicit 

Nosce animum tuum.
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5 Cum (Іііно/ii um) — K" in вживаєгься тільки в розповідях про минуле, прп описах 

подій, в історіях. Між Пі'іряднпчи та головним реченнями існує певна логічна залежність, 

тобто речення з і um hisiorit inn мас іначення підрядного речення часу з відтінком причини. 

Cum hi sun і< um вживається лише в тих випадках, коли в головному реченні присудок 

стоїть в одному з історичних часів (imperfection, perfectum, plusquamperfectum) і завжди 

вимагає вживання кон'ю нктива в підрядному реченні.
Час кон ’ю нктива в підрядному реченні залеж ить не тільки  від часу присудка в 

головному реченні, але п від дії головного Гі підрядного речення. При одночасності дії 
головного П підрядного речення в підрядному вживається imperfection coniutictivi, а при 
попередній дії підрядного речення — plusquamperfectum coniunctivi:

Antiponus in proelio, cum adversus Seleucum et Lysimachum dim icaret, occisus est. — 
Антігон був убитий в бою, коли воював проти Селевка й Лісімаха (дія одночасна);

Cum Caesar ad oppidum accessisset, pueri inulieresque ex inuro pacem ab Romanis petiverunt. 
— Коди (після того як) Цезар підійшов до міста. ,-тп  й жінки зі стін (мурів) просили миру 
(дія підрядного речення попередня)

6. Сит (causale) — так я к  виражає причину.
Quae cum ita sint. tuam legem vehementer comprobo. — Гак як справа в такому скрутному 

становпші, я повністю схналюю твій законопроект.
Cum sint in nobis consilium, ratio, prudentia, necesse est deos huec ipsa habere maiora 

(більшою мірою або у більшому ступені).
Спостерігаємо, що cum praeseriim  чи praesenim  сит —  особливо коли, тим більше, 

що: erat Alcibiades еа sagacitate, ut decipi non posset, praesertim  cum animum attendisset ad 
cavendum; Quae cum ita sint (essent) —  за таких обставин, тому.

7. Cum (concessivmn) — хоч, .хоча il, cum (ailversativum) —  тоді як.
Phocion fuit perpetuo pauper, cum divitissimus ese posset. —  Фокіон завжди був бідним, 

хоча (тоді як) міг бути дуже багитнм.
Socrates cum facile posset educi e custodia, noluk. Atticus honores non petiit, cum ei paterent. 

Отже, формально-синтаксична структура складного речення формується відповід
ним синтаксичним зв 'язком  і виділю ваними на його основі компонентами. Основним 

засобом вираження підрядного зв ’язку в рамках складнопідрядного речення виступаю ть 

сполучники і споЛуЧні сЛова. С воєю  специф ікою  виділяється сполучник сит , який 
функціонує як грамятикалізованнй засіб вираження підрядного зв’язку.
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/й г а й с ь к а  Г .М . ,  Ш е с т а к о в а  Т .Ф . ,  Ш и н к а р у к  В .Д

ЛАТИНСЬКА МОВА Й НАУКА: ГАРМОНІЯ ЧИ КОНФЛІКТ?

Наука більше ніж будь-яка інша сфери людської діяльності потребувала Й потребу

ватиме інтернаціональних мов. за допомогою яких учені всього світу могли б порозу

мітися один з одним. Такою  мовою від раннього середньовіччя й чосьогодні послідовно 

була латина.

Розглянемо шлях розвитку латинської наукової мови й термінології. Літературна ла

тинська мова почала розвиватися в 111 ст. до нашої ери. Блискучий період її розвитку (так 

званий класичний) з кінця першої чверті 1 ст. до н. е. до початку І ст. н. е. —  доба Ціцерона 

та імператора Августа. Цей період зветься періодом “золотої латини'*. Латинська мова 

набула найбільш ої чіткості й заверш еності у своєму фонетичному, морфологічному, 

лексичному та стилістичному оформленні. Л ітературна мова цього періоду представлена 

творами таких письменників: прозаїків —  Ц езаря, Ц іцеропа. Саллю стія, Тіта Лівія та 

поетів —  Овідія, Вергілія, Горація, Тібулла, Проперція Катулла, Лукреція.

З  початку І ст. н. е. настає період так  званої “срібної латини“ . Ця назва має 

підкреслити, що латинська літературна мова зберігає ще високий ступінь фонетичної, 

морфологічної, лексичної та стилістичної завершеності, проте починає вже деградувати. 

Деградація полягає в Тому, що мова насичується грецизмами. Тому цю добу називають 

також  ел л ін істи чн и м  періодом л ати н ськ о ї мови, який  представлений творами 

письменним прозаїків —  Сенеки, Квінтіліанн, ТицІта тп поетів —  Марціала і Ювенала. 

Триває він до II ст. й. е.

З  II ст. н. е. починається так звана “мідна доба“ латинської літературної мови, що 

позначається її подальшою деградацією. Зазначений період характеризується зникненням 

елліністичного напряму, прагненням очистити мову Від грецизмів тгі повернути її до стану 

доціцсронової мови. Проте ці намагання не даю ть позитивних наслідків. Своїми якостями 

.нова вказаної доби помітно поступається “срібній лзТИЙі“ .

А налогічно йде розвиток розмовної мОВИ. Вона являє окрему галузь, і своєю  

ф онетикою , морфологією , лексиКоЮ та стйлем ДуіКе іффізняєТься від мови літературної. 

У явлення про характер цієї мови в 111 сТ. до й. е. моїйуть дагН» комедії Плавте, в яких 

славетний автор відбиває саме розмовну МОВ у своєї доби.

Історики латинської розмовної Мови відзначаю ть, щ о вона розвивалася кількома 

самостійними струменями: мова міська, сільська, солдатська тоЩо. Кожен з них має свої 

особливості й помітно відрізняється від інших. Окремі соціальні течії розмовної мови
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набули різного забарвлення ні.і іш іипом місцевих мовних навичок Виникай)зі. діалекти. 

Формх єгьєя так знана "вульгарна латина".

Різні гечії дають початок ио»чім романським мовам Захі.твої f ’Bpoiiîr Малійській 

іспанській, каталонській. португальській. французькій. румунській.

Культсра Стародавньої І ренії та Риму мала величезний вилив нЇїфоЗйїітАк ку льтури 

нової Європи. ГІрн цьому »плин грецької культури значно спльїгіГігіЙ!' ніж римської. 

Пояснюється не зим. що культура Стародавньої Греції була більш  завершена, незалежна, 

своєрідна, змістовна й монолітна, ніж культура Риму. яка. за висловленням деяких 

істориків, була лише копією ку льту ри грецької, і до того ж копією досить слабенькою.

Вплив грецької культури на новоєвропейську позначимся м різних галузях науки й 

мистецтва: нона філософія багато запозичила від старогрецької: математика й досі корн- 

еіується численними п ду же цінними здобу іками Греків у цій галун , особливо геометрія, 

побудована значною мірою на "Н ачалах" Г.вкліда: те саме можна сказати про астрономію, 

ф ізику, теорію  музики. Щодо мистецтва, то сп іл і новоєвропейської архітекту ри багато 

запозичили під стилів архітектури старогрецької: дорійського, іонійського та корінфського.

Літерату ра нової Європи чимало перейняла від старогрецької. По-перше, форми, або 

так звані жанри (лірика, епос, драма, трагедія, комедія, роман, байка), віршові розміри. По- 

друге, зміст: сю жети старогрецьких літерату рних творів і досі розробляю ться новоєвро

пейськими письменниками. Трагедії С офокла “Цар Едіп“, “Антігона“, комедія АрістофаНа 

“Птахи“ дотепер ставляться на європейських сценах. Нові поети ще й досі перекладають і 

наслідують ГезіОда, Феогніда, Солона, Мімнерма. Архілоха. Сафо, Анакреонта, Алкея.

Римська культура, хоч і була значною  мірою лиш е наслідуванням, а іноді й точною  

копією  грецької, проте сам остійно створи ла в окрем их галузях  видатні ц інності, 

насамперед в галузі юридичної науки. Ми маємо на увазі величезний твір VI століття н. е. 

— Corpus iuris civilis римського імператора Ю стініана. Численні принципові й формальні 

моменти цієї пам’ятки покладені в основу правничої науки сучасних країн Західної Європи.

Латинська мова продовжує ж ити в численних крилатих висловах, прислів 'ях , які
і

передаються із покоління в покоління. Цим висловам притаманний глибокий гуманізм і 

спостереж ливість, тонка й влучна оц інка реальної д ійсності, лакон ічн е й образне 

узагальнення поступального руху лю дини по важкій дорозі пізнання як самої себе, так і 

навколишньої дійсності (наприклад: Per aspera ad astra —  Через терпи до зірок. Homo est 

anima! sociale —  Людина —  суспільна істота).

Величезний вплив на культуру нової Європи мала й друга галузь римської культури 

латинська мова. Вплив латинської мови на лексичний склад новоєвропейських мов 

далеко ширший, ніж грецької. Нові мови насичені латинським и лексичним и коренями.
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Мови романські (італійська, іспанська, португальська, французька) ноб>довані майже 

цілком на латинських коренях, але Гі нероманські мови запозичили багато лексячн 

матеріалу з латинської.

Різні галузі наукової термінології сучасних європейських мов мають чимало латин 

ських коренів. Термінологія математики, технічних, соціальних, філологічних наук, меди

цини, природознавства, хімії, біології, музичної теорії рясніє латинським лексичним мате

ріалом. Такі слова, як комісія, професія, аграрний, цивільний, цивілізація, університет, 

інст ит ут , л е к ц ія , ст удент , р еволю ц ія , індуст рія, рац іонси ізац ія , спеціальніст ь,
9

кваліф ікація, іманентний, пермамент  тощо, побудовані на латинських коренях.

Греко-латинське джерело світової культури зумовило той ф акт, що обидві ці мови, 

грецька й латинська, є й на сьогодні не тільки фундаментом, а й немовби будівельним ма

теріалом для творення наукової термінології багатьох наук, зокрема біології та медицини. 

Основи її були закладені ще в Стародавній Греції знаменитим лікарем Гіппократом (460 — 

370 рр. до н.е.). П еренесена на латинський грунт, грецька наукова термінологія збагачу

ється і поповню ється латинськими словами. Значна заслуга в цьому належить римському 

вченому-енциклопедисту Авлу Корнелію (кінець І ст. до н.е. —  перша половина І ст. н.е.). 

Саме він заклав основи латинської біологічної та медичної термінології. Відтоді в науковий 

обіг твердо ввійш ла двомовна греко-латинська наукова термінологія. Основи сучасної 

наукової термінології закладені в епоху Відродження (XIV— XVI ст.). о*

Пройшовши випробування часом, греко-латинська термінологія й сьогодні лежить в 

основі наукової термінології.

Серед медичних та біологічних термінів розрізняю ть:

1) анатомічні терміни, або анатомічна номенклатура, тобто найменування органів і 

анатом ічних утворень, що м аю ть оф іц ійне м іж народне визнання; ними виступаю ть 

переважно латинські слова;

2) клінічні терміни, клінічна номенклатура (назви хвороб. їх симптомів, способи ліку

вання), в основному це грецькі слова й словотворчі елементи;

3) фармацевтичні терміни, номенклатура лікарських засобів — як латинські, так і 

грецькі слова й словотворчі елементи;

4) номенклатура назв рослин, тварин тощо.

Лиш е поступова, систем атична й наполеглива праця дає змогу не тільки  орієнту

ватись у величезній кількості термінів, а й свідомо ними користуватись.

Н айбільш ою  переш кодою , що постає на ш ляху активного, творчого оволодіння 

наукового латин ською  терм інологією , є ш тучне витіснення курсу латинської мови з 

навчальної програми. На ж аль, студенти біологічного ф акультету університету з 1996/97
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н н а ч а л ь н о г о  року не вивчають латинську наукову термінологію, тому іц о  курс латинської 

мови н а  факультеті не викладається. Передусім звертаємо увагу на важливість цього 

курсу студентам-біологам. Проаналізуємо архівні матеріали.

У 1839 р. у Києві було створено Ботанічний сад як навчально-допоміжний підрозділ 

Київського університету. Виникла потреба у формуванні і розвитку наукової ботанічної 

термінології і номенклатури для опису рослин, колекцій та обміну садівним і насіннєвим 

матеріалом. Термінологію викладав професор В .Г.Бессер нарівні з органограф ією  та 

фізіологією рослин, лекції читав латинською мовою.

Перший директор університетського Ботанічного саду професор Б.Р.Траутфеттер 

поставив питання про необхідність підготовки на базі цієї установи садівників і клопотав 

перед ректором про те, що для утримання Саду “непременно нужно иметь всегда 

несколько людей, которые умею т читать и писать по-латыни“ (7, с. 54).

Отже, в ботанічній установі, якою  був на той час Сад, ведення навчальних і наукових 

справ здійснювалось латинською мовою. Зокрема, делектуси —  списки насіння для обміну 

— .  того часу майже 100 років видавалися латинською  мовою. Праці Б .Р.Траутфеттера 

про флору Київської губернії, історію російської ботаніки були видані латинською мовою. 

У той період термінологічній роботі в галузі ботаніки приділялася належ на увага, 

видавалися термінологічні словники.

Я к  бачимо, латинську мову біологи використовували для формування ботанічної 

термінології 1 номенклатури ботаніки. Всі, хто був причетним до ботанічної науки і 

рослинного світу, вивчали латину.

А тепер необхідно задуматися, як  будуть користуватися архівними матеріалами 

студенти-біологи (в майбутньому науковці) без Знань латинської мови? Чи розумним є 

витіснення курсу(латинської мови з навчальної програми біологічного факультету?!

Ефективність латинської ботанічної наукової термінології обумовлюється не тільки 

глибиною її розроблення і обсягом  ф онду наукових термінів, але й регулярністю . її 

використання у виданнях спеціальної літератури, а також  в українській літературній і 

живій народній мові. На жаль, є чимало прикладів для ілю страції звуження використання 

латинської мови в галузі ботаніки, одночасно Й української ботанічної термінології. В 

делектусі Ботанічного саду Київського університету 1955 р. вперїие було наведено назви 

рослин не тільки латинською, а й українською мовами (упорядник П.М.Береговий).

На прикладі історичного аналізу становлення, розвитку і усталення латинської 

наукової термінології підтверджується необхідність вжиття заходів щодо відновлення її і 

більш ефективного використання в різних галузях діяльності лю дини, пов’язаної з 
рослинним світом і його охороною.

л цього випливають конкретні пропозиції морального, етичного, термінознавчого, 

організаційного, економічного, етної рафічного. правового і освітнього характеру.

110



Тому сподіваємося, що не залишиться риторичним питання "Латинська м о в а  й 

наука: гармонія чи конф лікт?“ . Наслідки цього настільки непересічні, що зм у ітю ть  не 

лише лінгвістів, науковців, а А викладачів навчальних закладів аж до шкіл невідкладне 

уясннти їх через веебічнйй аналіз проблеми. У щоденниках В.І Вернадського є запас 

датований 1892 роком: “Я думаю, є час, коли без шкоди для самого наукового знання 

неможливо стояти осторонь кипучих питань життя. Особливо тепер, коли питання науки 

тісно пов’язані з усім світобаченням і навіть самою технікою життя" (3, с. 194).

Теперішній взаєм озв'язок латинської мови й науки, з якої цю мову штучно вилуча

ють, е, по суті, конфліктним. Програє від цього конфлікту й українська мова — дальший 

розвиток наукової інтеграції та інформатизації суспільства неминуче призводитиме до па

діння суспільного статусу мови, дискримінації її носіїв, а відтак надзвичайно негативно по

значатиметься на розвиткові всієї системи національної культури. Програє від такого кон

флікту й наука, втрачаючи мільйони потенційних творчих працівників, які або не змогли 

реалізуватися, або реалізувалися далеко не вповні. Через те ж иттєво необхідною є така 

перебудова системи вищої освіти, при якій розвиток науки працював би на ствердження 

соціального статусу національної мови й культури, а національна мова, в свою чергу, 

могла б повноцінно обслуговувати найновіші напрями наукового пошуку . Досвід багатьох 

зарубіжних країн, де на практиці досягнуто гармонійного взасмодоновнення в науці 

функцій національної та латинської мов, стверджує —  така перебудова можлива. Досвід 

нашнх власних утрат переконує —  така перебудова неминуча, якщ о ми маємо на меті 

забезпечити повноцінний розвиток національної мови, і збереження пов’язаних із ними 

духовних надбань цілих народів, що є, зрештою, і надбанням вселюдським.
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С и н и ц я  В Г

П Р Е ЗЕ Н Т А Ц ІЯ  М Е Д И Ч Н И Х  Т Е Р М ІН ІВ  

У Т РА К Т А Т І К А С С ІЯ  Ф Е Л ІК С А  “D E  M E D IC IN A “

Про рівень розвитку медицини і медичної термінології другої половини IV ст. н.е. ми 

можемо судити з повністю або частково збережених до наших диів творівв Віндіціана (9| 

Геодора Прісціана [7J і Кассія Фелікса [3]. О б’єднує цих трьох авторів передусім те, що 

жили і працювали вони у висококультурних північно-африканських країнах Середземного 

моря. Віндіціан і його учень Теодор Прісціян були визначними фахівцями свого часу. Про 

це свідчать і ті посади, які вони обіймали. Віндіціан працю вав лейб-медиком при 

римському імператорові Валентіяні І (роки правління від 364 до 376), Теодор Прісціан 

виконував обов’язки архіатра при Граціані, синові Валентіана І (біля 380 р. н.е.), Кассій
9

Фелікс не був професійним лікарем, одначе це не завадило йому створити медичний 

трактат з лікарської терапії.

Друга риса, яка споріднює творчість Віндіціана, Теодора Прісціана і Кассія Фелікса, 

випливає із загальновизнаної тези, що в епоху раннього середньовіччя автори збирали, 

ретроспективно вивчали та узагальнювали спадщину античних представників лікувального 

мистецтва. Так, Віндіціан, будучи загалом  прихильником Сорана, в своїх роботах з
І

ембріології спирався на Олександра Філалета, послідовника знаменитого лікаря О лексан

дрійської епохи Герофіла [6]. Теодор Прісціан нарівні з Сораном і Галеном користувався 

такими джерелами, як ПлініЙ і Діоскорид, а Кассій Ф елікс віддавав перевагу Галенові, 

згадую чи при £ьому Гіппократа, Ф ілагрія, М атея. Тому знавець історії медицини 

К.Зудгоф вважає, що “...науковий характер мають тільки деякі роботи Віндіціана; псі інші 

книги маю ть суто практичний характер з різко підкресленою  тенденцією  підходити до 

всього з народної точки зору“ [6].

Третя спільна риса полягає в мовних особливостях трактатів вищезгаданих авторів, 

через те що вони дем онсірую ть розпад класичної латинської мови і даю ть мож ливість 

спостерігати поступовий процес її романізації [4]. П оказовими в цьому плані еЪипддки 

втрачання придиху в сполученнях приголосних th (напр., torax у Віндіціана), ch (coclea у

Кассія Фелікса). написання -е  зам ість класичного -ае- (напр., greci, egrotare  у

Віндіціана), опускання h — на початку слова (напр., ераг у Віндіціана і Кассія Фелікса), 

подвоєння приголосних (напр., vissica у Віндіціана), вживання лексеми pcissio (у Теодора 

Прісціана. Кассія Фелікса) замість класичного morbus (хвороба) тощо.

Оскільки медична термінологія Теодора Прісціана більш-менш висвітлена у відомих
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ним роботах [ І ;  2\, а з літературного спилку Віндіціана до наших днів д ій ш л и  т іл ь к и  

залиш ки |9 |,  метою даного дослідження с лексико-семантичниїї аналіз твору К асо я 

Фелікса “De mediana \

Б іограф ічні дані К ассія Ф елікса нам невідомі. Знаємо тільки що б \в  він 

карфагенським християнином і в 447 році завершив роботу над складанням практичного 
посібника “Про медицину “ .

Сам Кассій Фелікс, зветаю чись до свого сина, відзначає, що він зробив спробу 

викласти грецьке вчення латинською  мовою і сподівається, шо син знайде там все 

необхідне для лікування різних органів людського тіла. Разом з ди м  автор підкреслює, шо 

опус його є перекладом “ex grecis logicae sectae auctoribus“ , а не оригінальним витвором 

Збірник складений за звичною  для античних медиків схемою — опис починається від 

голови, бо “summa civitas corporis а veteribus dicitur caput“ , і вміщує 82 розділи

Основним загальним терміном на позначення поняття .хвороба, залоорювання у 

Кассія Фелікса є слово passio. Напр.: passio capitis (II; VIII) — захворювання голови, passio 

pediculosa (II) —  вошивість, passiones oculonun (XXIX).—  хвороби очей, passio frenetica 

(XXX) —  божевілля, passio phlisica (XXXIII, XL, LXVI) —  сухоти, passio tetanica (XL1, LI, 

LXVI) —  правцева хвороба, правець, passio stomachi (XLII) —  хвороба шлунка, passio 

splenetica (XLIIl, LX-I) —  захворювання селезінки, passio epatica (XLIV) — хвороба печінки, 

passio nefretica (XLV, XLVI) —  ниркова хвороба, passio cardiaca (LXXIV) — серцева хвороба 

passio cholerica (XLVII) —  ж овчна хвороба, passio lumbricorum ( LXXI1) —  хворобливий 

стаи, викликаний глистами тощо. Як еквіваленти терміна passio декілька разів виступають 

у Кассія Фелікса лексеми morbus (напр., morbus ictericus (XXXII, XLIX) —  жовтяниця) і 

aegritudo  (у білі,шості випадків в поєднанні з прикметниками). Напр., aegritudo pessima 

(XXX) —  дуже погана хвороба, aegritudo prolixa (XX) —  тривала хвороба, aegritudo maligna 

(XVII) —  злоякісна хвороба, aegritudo diutuma (LXXII) —  затяжна хвороба.

Описуючи відчуття болю , яким супроводжую ться більшість хвороб, Кассій Фелікс 

користується номінаціями dolor  (напр., dolor capilis (I) —  головний біль, dolor dentium 

(XXXII) —  зубний біль, dolor aurium (XXVIII) —  біль у вухах, dolor renum (XLV) •— біль у 

нирках), causatio (напр., causatio dysuriae (XL.VI) —  біль при сечовипусканні, causatio pedum 

(LII) —  біль у ногах, causatio nervorum (LIV) —  нерповий біль, causatio in epate (XLIV) — 

печінковий біль, causatio in stomacho (LXV11) —  біль у шлунку), morsus (напр., morsus 

stomachi (L) —  біль ш лунка), tormentum intestinonun  (XLVII) —  киш ковий біль, vexatio 

(XXX) —  біль.
П оняття npuchtyn .хвороби позначається у Кассія Фелікса словом impetus (XXXIX, 

XL1, LVI) або, і набагато частіше, терміном accessio (LXXVII, LXXI, LV— LVIJI та ін.).
Ц ікавий з п ізнавального погляду матеріал тих місць трактату, де йдеться про 

клінічну медицину. Термінологія тут надзвичайно багата і різноманітна, бо Кассій Фелікс 
не лиш е н азиває хворобу, але й описує її р ізновиди, симптом и, якими вона 
супроводжується. Так. наприклад, в 12 розділі мовиться про verrücae —  бородавки. AbtojT
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розрізняє verrucae mobiles (рухомі) і verrucae immobiles (нерухомі). Verrucae mobiles n 
свою «leprv поділяються на verrucae debiles radice (бородавки слабкі в своїй основі) та 
verrurae haerentes circa radlcem (бородпвки, які обвисають навкруг и основи). Окрім тої о. 
бородавки можуть бути мозолясті —  verrucae callosae, шершаві —  verrucae asperac і 
кучеряві — verrucae crispulae.

У сучасній медичній термінології класифікація бородавок інша: verruca glabra — 

гладенька бородавка, verruca сат еа  —  м’яка бородавка, verruca senilis  — стареча 

бородавка, verruca vulgaris (або simplex) —  звичайна бородавка тощо [8, р.696].

Розділ IX присвячений чорним плямам, родимкам  —  maculae nigrae. Классій Фелікс 

вказує місце, де вони можуть з ’являтися: in viiltu (на обличчі), in corpore luto (по всьому 

тілі), in brachiis (на плечах), відзначаючи водночас їх види: maculae nigrae —  чорні плями, 

родимки, maculae fuscae  —  темні родимки, maculae asperae —  шершаві родимки.

Розповідаючи про шкірну хворобу scabies {корост у), автор не забуває звернути 

увагу сина на два ЇЇ різновиди —  scabies squamosa (луската короста) і scabies corticosa (в 

сучасній дерматології scabies crustosa) —  короста з кіркою.

Досить бгїгато уваги Кассій Ф елікс приділяє диференціації психічних захворювань. 

Ні це вказую ть такі терміни, як insania  (LXI, LXXVIII), deliratlo  (LXI), mania (LXI). 

alienatio mentis (LXII, LXXVII) —  безумство, frenesis  (LXVII), або passio frenetica  (XXX)

—  божевілля, oblivio mentis (LXI) —  ослаблення свідомості, immutatio m entis (LXII) —  

хворобливий розлад психіки, tenebratio mentis (LXXI) —  потьмарення свідомості, epilepsia 

(LXXI) —  епілепсія, fantasiae (LXXI) —  маячні ідеї тощо.

Х арактеризую чи ознаки  захворю вання органів ш лунково-киш кового  тракту  

(розділи XLII —  LI), Кассій Фелікс вж иває терміни duritia  (stomach! XLII; splenis XLIII; 

epatis XLIV) і saxietas (renum LXXVI; splenis XLIII) —  затвердіння шлунка, селезінки, 

печінки, нирок; inßatio  (stomachi XLII; XLIII; LI), ventositas (stomachi XLII; XLIII; LV) і 

extantia (visceninji XLIV) —  здуття шлунка, нутрощів; reumatismus (stomachi XLII, ventris el 

intestinorum L) —  катар ш лунка, ж ивота і киш ечника; tensio stom achi (XLII) —  спазм 

шлунка, paresis stomachi (XLII) —  неповний параліч ш лунка; paralysis stomachi (XLII) —  

параліч шлунка; lapides in ventre (LXXI) —  камінці у шлунку.

Назви хвороб органів дихання, їх  симптоми передаю ться лексемами anhelitus  

(XXXVII) —  задишка та її грецькими синонімами d vsp n ia  (класичне dyspnoea) —  

утруднене дихання (XLI) і опію рпіа  (класичне orthopnoea) —  тяж ка задишка; tussis (humida 

XXXIII; XLI; arida  XXXIV) —  каш ель (вологий і сухий) і tussicu la  (ХХХІІ!') —  

покашлювання; oppressio thoracis (XLI) —  відчуття стиснення у грудях; ulceratio (faucium 

XXXVI; pulmonis XL) — покриття виразками (горла, легень); colligatio gutturis (XXXVII)

— спазм гортані; stem utatio  (XXXIII) —  чхання; raucedo  (XXXIII), asperitas (XXXIII) —  

хрипота; synanche  (XXXVII) —  запалення горла; pittredo  (faucium XXXVI; gingivarum  

XXXVI) наїиоєння горла, ясен: destillatio per nures (XXX), f luxus nariitm  (XXX) —  
нежить, peripletunonia (LXV1) —  запалення легенів тощо.
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Певна увага приділяється Кассіьм Феніксом наривам і гноякам — collet tûmes 1XXI. 
XVII). apostem ata  (XVII, XVIII). pendit;о (XIX). empyema  (XL, XLIV. LXVI): укусам

morsus canis rabidi LXVII —  укуси «клженої собаки, morsus phaiangionis LXV IH  vkvch

тарантула, ictus scorpiottis LXIX — укуси скорпіона, тріщинам (riria oris XXXII — тріщини 

в роті, ragadia in labiir * lM —  тріщині! на губах: лихоманкам (febricula  XXX — легка

лихоманка, febris acuta XXXIII. XXXVI. XL1I — гостра лихоманка, febris simplex L X __

звичайна лихоманка, feb r is  continua LXI —  тривала лихоманка, febris incendiosa LXI — 

пекуча лихоманка; розладам сечовипускання: d y su r ia  XLVI = лат. diffuultas urinae, 

dlfficultas m inrm xXLV —  утруднене сечовипускання, stranguria XLVI —  випускання сечі 

краплинами, incontinentia urinae XLVI —  нетримання сечі, ischuria  LI — затримка сечі, 

incontinentia urinae XLIV —  мимовільне сечовипускання та іншим захворюванням органів.

Стосовно методів лікування, які рекомендуються Кассієм Феліксом, то чільне місце 

відведено кровопусканням. Ще з часів Ц ельса кровопускання вцзнавалося одним із 

найбільш ефективних засобів лікування майже всіх хвороб. Тому не дивно, що в трактаті 

“Про медицину“ зустрічається ціла низка слів і с .овосполучень для розкриття цього 

питання. До них належать: flebo tom ia  (дуже часто), detractio sanguinis (XLIX, LXX1. 

LXXIII, LXXV. LII). emissio sanguinis (XXXVII), osculatio venarum  (XXXVII), subtractio 

venarunt (XLVI, LII) —  кровопускання; detrahere sanguinem  (XXI, XLI, LXX1, LV), emittere 

sanguinem  (XXXVH) — пускати кров, incidere venas (XLVI, LII), aperire venas (XXIX), 

flebotomare venas (Li, LV) —  розтинати вени з метою кровопускання.

Досить часто у збірнику згадується про клізми —  clyster (XXX, XXXVI, LXI, LXII і 

т.д.), d iaelysm a  (XXX), п 'явки  —  sanguisuga  XLIV, LXVI, LXVII, LXXÎ) і кровососні 

банки —  cucrbita (XXX, XXXIV, XXXVII, XLI).

Із хірургічних інструментів Кассію Феліксу відомі scalpellum médicinale (XX, LXVII) 

—  медичний скальпель, phlebotom us (XX) —  ланцет для кровопускання, ferram entum  

(XXXII) —  залізний медичний інструмент, cau ter  (XXII, LXVIII) —  інструмент для 

припікання.

Щодо системи лікарських засобів, про які мовиться в трактаті, то головне місце Кас

сій Ф елікс відводить ф ітотерапії. Всього автор згадує понад 70 видів рослин, які мають 

антибактеріальні, антитоксичні та протизапальні властивості. Найчастіше Кассій Фелікс 

радить aloe (алоє), althaea  чи ibiscum  (алтею ), piper (перець), hordeum  (ячмінь), gliquiritia 

(солодку), lierpyllum, thymus (чебрець), in s  (ірис), absinthium  (полин), crocus (шафран), 

inula (дев’ясил), ruta (руту), centaurium  (золототисячник), urtica (кропиву), tnenta (м’яту), 

euphorbium  (молочай}, anethum  (кріп), jfat л и т  (сіно), setnina lini (насіння льону), plantago 

(подорожник), salix (вербу), nigella (чорнушку), ellehomm  (чемерицю) тощо.

У дієтичних приписах велику роль відіграють овочі і фрукти: coriandrum (коріандр), 

daucum  (морква), pastinayia (пастернак), petroselinori (петрушка), аріит  (селера), сера 

(цибуля), cacum is (огірок), squilla  (морська цибуля), oliva (оливка), m ala çydonia (айва), 

granatum  (гранат), туха (слива), persiewn (персик).



Антисептичні, антитоксичні і тонізуючі властивості мають засіки тваринною  похо 

дження —  витяжки із Ьтатевих залоз, мозку, печінки, селезінки, жовчі деяких тварин 

Наприклад, castorewn (боброва течія), cennna medulla (ніжний оленячий кістковий мозок), 

f e i  bubulinum  (жовч бика), f e i  leporis (жовч зайця), ungitlae пшііяае (копита лгула), lac 

asitiinum (осляче молоко), lac саргіпит  (козяче), lac ovillum  (овече мі локо), adeps anserim s 

(гусячий жир), adepsporcinus (свинячий жир), adeps vulpeculae (лисячий жир) тощо.

Значно менижй процент складають ліки неорганічної природи: sulphur vivum  (само

родна сірка) nitrum album  (біла сода), argilla (біла глина), а 'um en (галун), ритс.х (пемза). 

сега  (віск), calx viva (непогашене вапно), аіусопіит  (морська піна), різного роду смоли: 

bitumen (мінеральна смола), résina terebintina (теребинтова смола), ріх (смола) та деякі інші.

Складні ліки представлені у Кассія Фелікса мазями, пластирями, компресами (сюди 

відносимо також припарки і примочки), пілюлями, відварами, настоями, п р о т и о тр у т і^ .

ч** І. Мазі. Для позначення загального поняття маяь  автор користується термінами 

unguentwn (XXVIII), inlinimenlum  (XXXVII), axungia (V) і olectuarium  (LXVI). Залеж но від 

фармакологічної властивості мазей, Кассій Фелікс розрізняє соїіугіит (XXIX) —  очна мазь 

і два її різновиди —  hygrocoUyrium  (XXIX) —  рідка очна мазь, xerocollyriw n  (XXIX) — 

суха очна мазь; sputna (XXVII) — їдка мазь; psilotrwn  (II) —  мазь для виведення волосся.

2. Пластирі. На сторінках трактату зустрічаємо чотири види пластирів: emplastrum  

(дуже часто) —  пластир, barbarian (XXXI) —  чорний пластир, lipara (X; XXXII) —  м’який 

пластир, diachylon (часто) —  пластир, виготовлений із рослинного соку.

3. Компреси, прим очки, припарки. До них належ ать: tepor  (XXXV), fomentum  

(XXIX), fom entatio  (LXXVIII) —  тепла припарка; encathisma (XLVI) —  тепла примочка. 

vaporatio  (XXXIV) —  припарка; epilhitna  (XXXIV) —  примочка; lem niscus  (XVIII), 

malagma (часто), inductio (VI) —  компрес.

4. Присипки. Ч асто К ассій Ф елікс вж иває грецький термін sym pasm a  (напр. 

sympasmala deJiccatoria —  висушуючі присипки) і тільки  один раз його латинський еквівалент 

conspersio (XLV).

5. Пілюлі. Ця лікарська форма називається К ассієм  Феліксом кількома грецькими 

термінами, які він вж иває дуж е часто —  to rc iscu s  і catapotia  (у більш ості пинадкніп 

зустрічається вираз catapotia G aleni —  пілю лі Галена). Єдиний раз у значенні п іл ю л я  

знаходимо латинське слово rotula (XXXII) і ні разу немає посилання на термін pilula , який 

увійшов у медичну термінологію за часів Скрібонія Ларга [5J.

6. З рідких л ікарських ф орм  Кассію  Ф еліксу відомі decoctio  (XLIV), decoctum  

(LXVI). liquamen (LI; LIV) — відвар, infusum  (VII) —  настій, potio  (часто) і potus  (XXXIII)

напій, ptisana (XXXIX: XL) —  ячмінний відвар, sorbitio (LXI) —  ю шка, mulsurn (часто) —  
медовий напій.

Субстантцвованими прикметниками середнього роду (у множині чи однині) Кассій 

Фелікс позначає понад 20 ліків Серед них: purgatorium  (II: XVIII) —  очищ аю чий засіб, 

constrictorium  (XXX) — в яжучнй засіб, suffumigaioriuni (X X X V )—  обкурю ю чий засіб.
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molUiorium (LXXVIII) — пом’якшувальний засіб, гекшиогчин (LXXVli) — заспокійливий
засіб, confonatorium  (XLII) — зміцнюючий засіб, sesw rhm i (L X X IV ) заспокій ливий
засіб, eiectorii in (I II) — відхаркуючий засіб, cerouirium (X) — натирання, до складу якого 

входить віск, dim issoria  (LX X V li) — відпускаючі засоби. У наведених прикладах 

сти каєм ося  з неповною  субстантивац ією , оскільки  іменник m ed iccm tn tu m  (чи 
mediccunenta) дорозумлюгться. В інших випадках він присутній: medicamentшп <Шф>генснт 

(XVII) — пітний засіб, medic.amentum sternuiaiorinm  (LXXI) — засіб, що викликає чхання 

(порівн. грецький термін ршгтісит: LXXI), metlicxiiuentwn discoriator um (ХШ) — засіб, за 

допомогою якого знімається кірка, medicainentum condigestorium  (XLII) — засіб, що 

ирияє травленню, medicamennun scabiosum  (XV) — засіб проти корости.

У грактаті Кассія Фелікса згадуються ще такі складні ліки, як am idotum  (XLIV; 

XLV') —  протиотрута, theriaca (LV) — ліки від укусів змій, pessum  (LXXIX) і pessarium  

(LXXX) —  запобіжне маткове кільце.

Отже, спеціальна лексика трактату Кассія Фелікса “Про медицину" репрезентована 

величезною  кількістю  термінів, які охоплю ю ть широкий аспект медичних понг Дана 

стаття відображає тільки  часткове спостереження за термінологією  твору, але певні 

висновки вже можна зробити:

— для Кассія Фелікса характерне часте вживання грецьких термінів поряд з їх латин

ськими відповідниками;

— чітко проявляю ться ф онетичні, морфологічні та лексичні особливості латини 

середньовіччя; ч

—  переважна більшість розглянутих вище термінів зустрічається в медичних творах 

попередників Кассія Фелікса —  Цельса, Скрібонія Ларга, Плінія Старшого, Марцелла Ем

пірика, Теодора Гірісціана та у Целія Авреліана, який жив після Кассія Фелікса в V ст. п.е.

Безумовно, подальше всебічне вивчення трактату Кассія Фелікса “Про медицину“ 

дозволить створити повну картину становлення медичної термінології минулих століть.
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Ш ин  к а р у  к В.

С П ІВ В ІД Н О Ш Е Н Н Я  ДИКТУМ УІ МОДУСУ 
В С Т РУ К Т У РІ С К Л А Д Н О Г О  Р Е Ч Е Н Н Я

Дослідження, пов'язані з категорією  модальності, належать до тих спірних мово

знавчих проблем, які на кожному новому рівні розвитку лінгвістичної думки не тільки не 

втрачають своєї актуальності, а г юнаки виявляють нові аспекти та грані.

Учені в основному відзначають, що у реченні наявні значення двох типів: об ’єктивні 

значення, які відображають явища дійсності, і суб'єктивні значення, що вказують на став

лення суб’єкта думки до відображуваної в реченні дійсності. Ш вейцарський лінгвіст 

Ш .Баллі запропонував для складників значення речення терміни днкіпум  (об’єктивний 

зміст речення) і модус (відбіптя позиції суб’єкта думки щодо об смішного змісту) (1, с.43-48).

У лінгвістичній інтерпретації термін модул зазнав змін, причому сам Ш .Баллі сут

ність цього поняття строго не визначив, але його структуру обмежив двома компонентами 

—  модальним дієсловом (мислення, волевиявлення, чуттєвого сприйняття) і модальним 

суб’єктом (І, с.44). Н евизначеність у цьому питанні призвела до різночитань терміна та 

його суперечливого тлумачення.

О б ’єктивно-м одальні значення п ротиставляю ться  су б ’єктивно-м одальним  як 

обов’язкові факультативним. Тим самим розрізняю ться два типи значень: 1) невіддільні 

від самого поняття речення як такого і 2) значення, наявність яких визначається фактично 

бажанням мовця, його волею. Очевидно, що перед нами два різних типи відношень, але ця 

глибока різниця м іж  ними не вичерпується ф акультати вн и м  характером  одних і 

обов’язковим характером інших. Якщо при вираженні відношення мовця до повідомлення 

(модус) присутність цього мовця можна виявити в цілком визначених мовних формах (в 

модальних словах, частках, вигуках, синтаксичних конструкціях), то при вираженні 

відношення повідомлюваного до дійсності мовець прихований предикативною  основою 

речення. “Не виявити відношення повідомлю ваного до дійсності він не може, у цьому 

проявляє себе тиск мовної системи, але ця ж мовна систем а дає йому м ож ливість 

замаскувати своє “я“ і виступати просто “усередненим“ мовцем“ (2, с.13).

Специфіка реченйя як основної синіаксш ш ої одиниці виявляється в сукупності обо

в ’язкових суб’єктивних значень, у яких реалізується комунікативний намір мовця, переда

ється Його ставлення До відображуваного в реченні фрагмеггі'а дійсності. М овець переду

сім актуалізує передаваний у реченні об ’єктивний зМіст, тобто “прив’язує“ його до ситу

ації мовлеіійя, а також наповнює речення іншими обов’язковими суб'єктивними значеннями.

Диктум  і модус мають найвиразніший вияв у складнопідрядних реченнях, де головна 

частина містить модус. їх структурні схеми визначаємо такими категоріями, як:
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1) тип синтаксичного зв'язку і засоби його вираження;

2) порядок розташування модусу і диктуму,

3) семантичне наповнення і лексичний склад диктуму і модусу

Спробуємо визначити співвідношення м іж  модусам і диктумам. у  семантнко-синтак 

сичній структурі складнопідрядного речення. Якщо в модусній частині речення є

заперечення (non prius, non ante), то в обох частинах вживається здебільшого mdicativus__

звичайно або perfecti, або futuri (причому в підрядному реченні звичайно futuri II), напр 

Hostes non prius fugere destiterunt. quam ad flumen pervenerunt — Вороги перестали бігти не 

раніше (=після того), як досягли ріки; De Carthagine non ante vereri desinam, quam il»am 

excisam esse cognovero —  Я не раніше перестану побоюватись Карфагена, як довідаюсь, 

що він є зруйнований.

Я кщ о в м о д ус і немає заперечення, то  в д и к т ум і вж ивається і indicatives, і 

coniunctivus. а саме: про дію минулу — perfectum (historicum) indicativi, або imperfectam 

coniunctivi; про дію майбутню —  praesens або futurum і indicativi, або praesens conh activi. У 

модусі ставиться звичайно indicativus. напр.: Antequam verbum facerem, praetor de sella cumti 

surrexit atque abiit — Раніше ніж я встиг вимовити хоча б слово, претор встав з курульиого 

крісла і пішов геть; Antequam de re dicere incipio, perpauca de meo officio disseram — Перед 

тим, як почну говорити про справу, я коротко розповім про свій обов’язок.

Допустові речення вводяться сполучниками: si, etsi, tametsi, quamquam (quanguarn), 

quanvis, licet, cum, ut(ne). П ерекладаю ться вони виразами: хоча, коли, хоча ff; коли б, 

навіть каїн , якби не, нехай, припустимо, що і т.п.

У модусі цим виразам відповідають сполучники: tarnen, attamen, certe, nihilo minus та 

інші. На українську мову вони перекладаються: проте, втім, все ж таки...

Сполучник quamquam  вживається завжди з indicativ’oM.

Сполучники cum, quamvis, licet вжи лаються завжди з coniunctiv’oM.

Сполучники si, eiiamsi, tametsi вживаю ться і з indicativ’oM і з coniunctiv’oM, напр.: 

Quod crebro aliquis videt, non miratur, etiamsi, cur fiat ilescit —  Хто бачить щось часто, не 

дивується з того, хоча й не знає, чому воно так; Sunt qui, quod sentiunt, etsi optimum sit, 

tarnen non audent dicere —  Є люди, що не наваж ую ться висловлю вати те, що вони 

думають, хоча б воно було й найкраще; Quamvis hoc turpe sit, Ule tatnen faciet —  Хоча це й 

ганебно, він це зробить; Frem ant dtnnes licet, dicatri, qudd seritio —  КоЛи б навіть усі 

ремствували, я все ж таки скажу, що Думаю.

Підрядні речення умовного бажання вводя+ься сполучниками: dum, modo, dummodo 

—  аби, нехай би, аби т ільки; duni ne, modo ne, dummodo rie —  аби не, гпільки б Не. Прн цих 

сполучниках ставиться coniunctivus за consecütio terttporiihi, нагір.: iviäftent ingénia senibus, 

m odo perm aneat Studium et industria —  У стафих залиш аю ться здібності, вехай би 

залиш ались інтерес до справи та працьовитість; Multi omnia récta et honesta neglegunt.
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tiummodo potent і am conseguuntur — Багато людей нехтують справедливістю то чесністю.

аби досягг и влили.
У м о в н о -п о р ів н я л ь н і речення вводяться здебільшого сполучниками: quasi, tamquam  

і lanquam ), tamquam лі. tu si. velut, ас si — ніби, нібито. В м о д ус і  їм  відповідаю ть 

сполучники: і to, sit. / te ri tide, proinde, similiter, deque, non secus. В дикт ум і ставиться 

coniunctivus -ja consecutio temporum. намр.: Tamquam si claudus sim, cum fusti est ambulnnduni 

— Ніби я шкутильгаю, мені треба ходити з палицею; Sequani absentis Ariovisti crudelitatem, 

velut si coram adcsset, horrebant — Секвани боялися жорстокості відсутнього Аріовіста. 

ніби він був тут.

Крім сполучників сит  і quod у  підрядних реченнях причини вжинаються також спо

лучники: qui/n. qtumiam, qilandoquidem, siquidem  — через me що; тому то; бо. Вживання 

способів таке саме, як при quod causale , намр.: Principes Gullorum de suis privatim rebus a 

Caesare petera coeperunt, quoniam civitali consulere non possent — Ватажки галлів почали
I

прохати Цезаря кожний про свої особисті справи, бо (на їх думку) вони не могли 

допомогти державі.

Переважна більш ість дослідників вважає, що поняття модусу об’єднує дость велике 

коло значень, спільна риса яких —  суб’єктивність: у центрі увиги мовець і його ставлення 

до того, про що йдеться в реченні. Так, Т .В.Ш мельова говорить про м одус  як про 

“комплекс таких суб’єктивних смислів, які може і повинен висловити мовець, вступаючи 

в той чИ інший спосіб спілкування і стаючи автором висловлень, побудованих за законами 

даної мови" (3, с. 78-10).

Внутрішня диференціація модусу  веде до виділення модусних категорій, які згідно з 

їх призначенням в реченні поділяємо на три групи: актуалізаційні, кваліф ікатипні та 

соціальні.

Актуалізаційні категорії модусу служать для установлення відношення об'єктивного 

змісту речення дЬ моменту мовлейня. Цю групу модусних категорій складаю ть персона- 

лізація, часова, просторова локалізація.

Д ієслівна категорій особи надає м ож ливість ф іксувати  причетність мовця до 

.описуваних подій тільки в тому випадку, коли він є їх актантом, причому таким, який 

може бути оформлений іменником в називному відмінку. М ож ливості займенників в 

цьому відношенні ширіиі: з їх допомогою можна вказати причетність до описуваних подій 

будь-якої особи, пор.: ÜÜIiiis est unius iitiprobi supplicio multorum improbitatem coercere, quam 

propter multos improbos uni £arcere; Cuiusvis hominis est errare, nullius, nisi insipientis, in errore 

perseverare; Beiteficium, quod cjuibuslibet datur, nulli gratum est.

. О б’єктивний і суб 'єктивний  зміст в сем антико-синтаксичній  структурі складно

підрядних умовних речень виражає пряму зумовленість. У підрядній частині називається 

ситуація, що викликає певний наслідок у головній частині.
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Умовні складнопідрядні речення являють собою конструкції, де дикт\м  виражав 
реальну чи ірреальну умову, за якої відбувається чи могло С відбутися повідомлюване в 

модусі. У складнопідрядних реченнях реальної умови диктум  поєднується і  «odvro* за 
допомогою сполучників: si (нкщ о, якщо б, кали б), nisi, si non. зі minus, sin (якщо не. якщо 
б не, коли б  не).

У латинській мові є три види умовних речень: реальний (modus realist, можливий 
(modus potentialis), нереальний (modus іггеаііз).

Реальний вид (modus realis) — це тип умовних речень, в яких вказується, що дія 

м одусу  здійсню ється, якщ о умова в підрядному реченні є реальною, справжньою, 

здійснимою. У такому випадку в диктумі та модусі вживається indicativus (в модусі може 

також  виступати im perativus), напр.: Si interrogat, respondeo — Якщо він запитує, 

відповідаю; Si interrogabai. respondebam —  Якщ о він питав, я відповідав; Si interrogabit 

(interrogaveril), respondebo —  Якщо він буде питати, я буду відповідати.

У можливому виді (modus potentialis) дикт ум  1 м одус  вказую ть на дію, що при 

певних умовах може або могла б здійснитися. Тут у головному та підрядному реченнях 

виступає coniunctivus praesentis або perfecti.

Coniunctivus praesentis виражає дію можливу недоконаного виду, Coniunctivus perfecti 

—  дію  можливу доконаного виду, напр.: Si hoc dicas, erres —  Якщо б ти це говорив, ти б 

помилявся; Si hoc dixeris. erraveris —  Якщо б ти це сказав, ти помилився б.

У реченнях недійсного виду (modus irrealis) вказується на дію, неможливу для 

.здійснення тепер або в минулому. У диктумі та модусі виступає coniunctivus imperFecti або 

plusguaniperfecti.

Coniunctivus imperfecti виражає дію, недійсну або неможливу тепер, coniunctivus plus- 

quamperfecti —  в минулому, напр.; Si hoc scirem, dicerem —  Якщ о б я це знав, я сказав би; 

Si hoc scisserr dixissem —  Якщ о б я це був знав, я був би сказав.

На наш погляд, специф іка речення як основної синтаксичної одиниці виявляється в 

сукупності обов’язкових суб'єктивних значень, у якиих реалізується комунікативний вамі 

мовця, передається його ставлення до відобряжувиного в реченні фрагмента дійсності. 

М овець передусім актуалізує передаваний у реченні диктум, тобто "прйв’язує“ його до 

ситуації мовлення, а також  наповню є речення Іншими обов’язковими суб’єктивними 

значеннями (люОусам).
* : . -в
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Ф РА Н Ц У ЗЬК А  Ф ІЛО ЛО Г ІЯ

ВАЦЕБА Р. В.

М О Р Ф О -С И Н Т А К С ІІЧ ІІІ КЛАС И У Ф РА Н Ц У ЗЬ К ІЙ  

ГРА М А ТИ Ц І XVIII С ТО Л ІТ ТЯ

Характерною ознакою західної граматичної традиції є роль, яка відводиться поділу 

частин мови /4M / на морфо-синтакспчні класи Ще в античності граматисти об ’єднали 

слова в 4M. а використаю критерії, для розмежування цих класів, були водночас семан

тичні и формальні “ім 'я"1 означало субстанцію з її якостями н характеризувалося особли

вою флексією; займенник означав субстанцію у невизначеному плані й відрізнявся від 

імені іншою флексією Поділ на 4M , що походить віл платонівської дихотомії між підме

том і присудком, отримує канонічну форму в александрійських граматиках [4;5,11,с.ЗО- 

31]. Середньовічна граматика й граматика Ренесансу успадкувала античний поділ на 4M ,

додаючи іноді деякі філософські зауваження [6] Однак ця спадщина, маючи важкі
\

наслідки (візьмемо хоча б сучасні шкільні граматики чи розподіл іменних за дієслівних 

груп у генеративних граматиках!, за цей час стала невід’ємною частиною теорії слів У 

своїх працях П.Швігерс показав, що Граматика Пор-Рояля не змогла визначити 4M  згідно 

за єдиними критеріями (8;9; 10] Лише у XVIII ст Н.Бозе (1717-1789) [1;2], граматист 

“Енциклопедії”, береться поділяти слова на 4M  за надійними і загальними принципами, 

шо були викладені в “загальній” граматиці, яка відрізняється від “часткової". На думку 

Бозе, граматика допускає два види критеріїв: одні є загальноприйнятими і незаперечними 

(вони стосуються самої природи Думки), інші мають гіпотетичну істину, залежну від пев

них умовностей, і вживаються народами, вільними у зміні і відкиданні їх при потребі мо

дифікації.

Бозе вказує на можливість погляду на слово з багатьох точок зору [Mot, Е М vol.II, 

р.570]г: можна вивчати його форму (звукову чи графічну), що є об ’єктом вивчення ма

теріальної частини слів, можна також розглядати утворення й розвиток лексеми, чим 

власне й займається етимологія. Семантики слів стосується третій тип дослідження [9],

[Д о  18 ст. граматики не розмежовували іменники П прикметники.
Ми використовуємо статті "Grammaire ", "Mot" з Encyclopédie méthodique. Grammaire et littérature. 

Paris-Liège, 1752-1786, 3 vôlumes. (Далі Gr. E.M. ; Mot K M .)
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який лолягас в сукупності ідей, що становлять пряме чи переносне і\ значення"(2.с 570j 

Цей ідейний чи понятійний аспект слів [9,с 320] послужив Бозе відправною точкою для 

теорії 4M

Теорія ця відкривагться суттєвим розчленуванням між с.ювами афективними, 

емоційними та словами висловлення (енонснатмвнимн) Ось думка Бозе з цього приводу 

“Перший погляд, кинутий на мови відчутно показує, що й Серце, й Розум мають свою 

мову Мова Серця надихається природою і майже не має нічого довільного чи вона почу

та у всіх націях, і навіть здається, що тварини, які нас оточують, наділені розумом. їх 

словниковий запас короткий, він зменшений до самих вигуків, які мають лише корені, бо 

залежать від фізичного складу органу Вони означають для того, \г о  ними користується, 

емоцію, почуття; вони не збуджують того, хзо їх чує, для слухача вони є лише ідеєю Я 

назвав би цю першу групу слів “афективними”, щоб їх відмежувати від тих слів, які нале

жать до мови розуму і які я визначив би як слова висловлення” [Mot Е М vol.ll,p.57l].

Ь  сказаного стає зрозумілим, що афективні слова пов'язані безпосередньо з виявом 

почуттів, тоді як слова висловлення (енонсиативні) виражають думку Постає питання; чи 

це розшарування є справедливим у тому сенсі, що почуття можуть розглядатися деякою 

мірою як думки нашого внутрішнього стану, але думки ці дуже міцно пов’язані з їх пер

шоджерелом (внутрішнє відчуття) Візьмемо для прикладу хоча б болісний крик: Хіба він 

не мас такого ж мовного значення, як вираз “мені боляче”? Під “зворотним значенням" 

ми розуміємо еемаїгтичний зміст мовного акту, який не потрібно плутати з мислимим на

вантаженням цвого акту (мовець бажає справити певний вплйп на слухача), з можливим 

ефектом, що ним спричиняється. З іншого боку, думка к. зже бути виражена емоційно; 

пристрасне мовлення є хорошим прикладом для цього Аргумент На користь 

підтвердження відмінності між афективними та енонсиатмвннми словами — незапереч

ний факт еквівалентності вигуків цілому реченню, тоді як енонсиативні слова є еквіва

лентними лише при наявності еліпса (наприклад, як відповідь на запитання). Бозе, однак, 

не посилається на цей синтаксичний аргумент.

Якими ж критеріями користується Бозе," щоб розрізняти окремі класи енонсиа- 

тивних слів? Це критерій відмінюваності слів, а саме: наявність або відсутність морфо

логічних характеристик (чисел, відмінків, родів, осіб, способів діатез). Чо+ири класи 

відмінюваних слів (Іменники, займенники, прикметники ta  дієслова) мають спільну фор

мальну рису відмінюваності, а ще вони обов’язково пбвинні мати фундаментальне за

гальне значення, принаймні, до деякої міри. Матеріальна властивість, спільна для них,
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>
значенні Оіже. слушно іробпти висновок, т о  фундаментальне значення, спільне для чо- 

тр ьо х  видів відмінюваних слів, полягає в гому, шоб подавані розумові ідеї речей, реаль 

нн . чи абстрактних, що можуть бупі об'єктами нашого мислення” [Mot H М vol II,р 571J 

Основа цієї відмінності с епістемологічною і перспективною відмінювані слова 

означають речі, реальні чи абстрактні »ідеальні), т о  можуть розглядатися з різних гочок 

зору, голі як невідмінювані слова означають ідеї, які можна розглядати лише в непохит

ному (незмінному) аспекті

Серед відмінюваних енонсиативннх слів робиться розмежування між іменниками 

та займенниками з одного боку і між прикметниками та дієсловами —  з іншого. Це роз

межування опирається на онтологічний критерій, шо базується на визначенні чи невизна- 

чінні речей”, описаних цими класами слів іменники й займенники створюють у свідо

мості означені речі, тобто такі, які асоціюються з ідеєю (наприклад, дієсл бігти, подане 

суб’єктом, а саме особою (ім бігун), що знаходиться в стані бігу) Дієслова й прикметни

ки також викликають у свідомості асоціації з речами, але це речі неозначені (наприклад, 

бігти, біжучий). У випадку словосполучення іменник ' прикметник (-ки) отримується но

ва ідея “Єдність предмега (об’єкта), що завжди випливає зі сполучення прикметника з 

іменником, доводить, що окрема ідея, яка встановлює індивідуальне значення кожного 

прикметника, насправді є частковою ідеєю всієї природи цього єдиного предмета, вира

женого за допомогою  двох 4M  Коли я вимовляю, наприклад, закон я створюю у свідо

мості єдиний означений предмет (я його уявляю іншим, але таким же єдиним, означеним 

предметом, коли казку “євангельський закон”, і ше інший, коли кажу “наші закони” Ідея 

“закону” знаходиться, однак, завжди в цих трьох синтагмах, але в першому випадку - не 

цілісна й повна ідея, а у двох інши?. - тільки часткова, шо сприяє формуванню цілісної ідеї 

з іншою, частковою, яка становить чисте значення (прикметник “євангельський" у друго

му прикладі, чи прикметник “наші” у третьому). Те, шо відповідає власне нашим 

“законам”, не може відповідати ні “євангельському закону”, ні “закону” взагалі. Отже, те 

що стосується власне євангельського закону не може стосуватися ні наших, ні закону вза

галі, оскільки це є ідеї цілковито різні. - але, що справедливе для закону взагалі, є спра

ведливе для закону євангельського і для наших законів зокрема, тому що ідеї, додані до 

ідей “закону”, не заперечують ідею “закону”, яка є завжди в собі тією ж самою ” [Mot Е.М 

vol.II.р 575]. Зі сполучення іменника або займенника з дієсловом випливає думка

п е р е д б а ч а є  необхідність чогось спільного в їхній природі і природа знаків полягає у
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Бозе не розглядав цей випадок як складову частину теорії слова, але він вивчив .і 

го при розгляді синтаксичного аналізу підмета П Присудка Граматист “Енциклопедії' на

голошуй на другорядному характері класів дієслова та гіршшегннка стосовно іменника н 

займенника: це за імітацією дієслово і прикметник узгоджуються (відповідно в числі, 

особі, роді - наприклад, дієприкметники), або в роді й числі з іменниками та займенника 

ми, з якими вони конкурують у вираженні думки чи цілісної ідеї. Іменники і займенники 

отже, мають дієслова і прикметники як корелятнви (цей вираз чітко вжито в статті 

“Слово”).

Для іменників категорія роду зафіксована їх вживанням або визначена самою ідеєю 

їхньої природи “Кожний іменник має точний рід і визначений вживанням або природою 

названого об'єкта або вільним вибором того, хто говорить таким чином, [хиег “батько” є 

чоловічого роду , таїег “мати” - жіночого роду за природою; haaihis “ціпок” - чоловічог о. 

mensa “стіл” - жіночого, f in is  у латинській, J u d w  у французькій - чоловічого або жіночого, 

залежно від того, хто говорить” [Mot Е М vol 11,р 573) Займенники навпаки мають виз 

начений рід через дискурсивне вживання; вони “зовсім не мають точного роду, тобто, з 

одним або з різними закінченнями вони є то одного роду', го іншого, і не з примхи того, 

хто говорить, але у відповідності з родом іменника, з яким пов’язаний займенник напри

клад, сую у грецькій, ego у латинській, ich у німецькій, іо d італійській, je  у французькій г 

чоловічого роду в устах чоловіка і жіночого - у жінки; і навпаки, il - завжди чоловічого. 

elle - ж іночою , хоча ці два слова, окрім роду, мають те саме значення, чи, швидше, є од

ним словом з різними флексіями і закінченнями” [Mot E M. vol.Il,p 573].

Така гочка зору не усуває труднощів з je , tu, ego, де рід займенника залежить від 

стаз і особи, що говорить, але це не формальна хараістеристика займенника 3 іншого боку, 

рід займенника (морфологічний, як у латині, чи синтаксичний, як у французькій мові) 

розглядається як знак Отже, краще було б говорити про формальну нейтралізацію, шо 

характеризує займенники щодо іменників в тому. Що стосується позначення роду тоді, як 

відмінність зберігається в третій, вона не визначена р першій та другій особах. Можна 

було б сперечатися у правоті Бозе на предмет відмінності у роді для займенників першої 

та другої особи; якщо слова виражають ідею, то ідея, виражена займенником, що означає 

особу чоловічої статі, не є тією ж, що й ідея, виражена займенником, що означає особу 

жіночої стагі. Ми хотіли б зазначити, що у визначенні займенника говориться лише, що
С

це “є слова, що позначають у свідомості речі, визначені точною ідеєю їх зв язку з мовним



актом' [Mot E M voi.II.p 574] Але тут не йдеться про стать особи, шо мас особливу на

лежність до мовного йсгу

Таке вкорінення в мовному акті наближає займенник до дієслова, ці два класи 

мають дискурсивну основу, якою виражена форма: “...у вигляді осіб зарахували займенни

ки до класів слів за їх численними зв ’язками речей з мовним актом /.../ Особи, наприклад, 

що у дієсловах виражені тільки закінченнями, супроводжують належність предмета до 

мовного акту! і дієслова набувають того чи іншого особового закінчення згідно з цим 

ставленням їх підметів до мовного акту: ego Joannes vidi. In Joannes vidisii, Joannes vid if' 

[c.574] Ця ж думка дозволяє виділити дієслово і прикметник, що “позначають у свідо

мості неозначені речі” [Mot Е.М. vol.II,p.574].

Якщо дієхлово має особові закінчення, то прикметник має родові, що співвідно

сяться з природою субстантнва, до якого він приєднаний. Власне прикметники поділені на 

фізичні і метафізичні: “Фізичні - це прикметники, що означають речі, неозначені точною 

ідеєю, яка, додаючись до ідеї, означеної певним чином, становить разом з нею зовсім іншу 

цілісну ідею, розуміння якої зростає. Такими є прикметники шанобливий, круглий, подіб

ний - виражають цілісні ідеї, що вміщують у їхньому розумінні більше ознак, ніж ті ідеї, 

які виражають, коли кажуть просто людина, ваза, обличчя. Отже, ідея індивідуального 

значення роду прикметників є окремою ідеєю цілісної природи.

Метафізичні прикметники відрізняються від фізичних тим, що у них розуміння 

цілісної ідеї відбувається з обмеженим обсягом. Такими є прикметники le, ce, plusieurs: 

оскільки, коли говорять к  roi, ce livre, plusieurs chevaux, то виражають цілісні ідеї, що 

вміщують (в розумінні мовців) ті ж ознаки, що й ідея, яку виражають, коли кажуть просто 

roi, li\re, cheval, хоч обсяг в цьому випадку набагато обмеженіший, тому що точна ідея 

індивідуального значення такого роду прикметників є ідеєю тієї точки зору, що визначає 

лише окрему частину індивідів” [Mot Е.М. vol.II,p.575],

Як необхідно розуміти таку відмінність? Фізичні прикметники —  це прикметники, 

які збільшують розуміння ідеї, вираженої субстантивами, з якийи вони пов’язані щодо 

розширення ідеї. Остання може бути обмеженою (це у випадку, коли прикметник виражає 

характеристику, непритаманну всім індивідам, наприклад: біла людина) або підтриманою 

(коли прикметник виражає неаналітико-тавтологічну характеристику ідеї, вираженої суб- 

стантивом. з яким прикметник вв'язаний. (наприклад, cercle n m d  - щуугле ко ю ), або неа- 

налггичну характеристику, яка внаслідок збігч має те ж розповсюдження, що й ідея, вира

жена суостпнтивом. з яким пов’язаний прикметник, як у випадку смертна лю дина) Me-



•ифізичні прикметники навпаки не збільшують розуміння зате обмежують обсяг Ознак 

теорії Бозе бракує ясності іі точності « иьом, ППП КИІ Справді. моа маються на >вазі різні 

обсяги з виразами roi і /е гоР  Між roi і се roi відмінність очевидна, так само t hem i і 

plusieurs che\xntx розрі зняються в тому, шо другий вираз містить ідею множини, але хіба 

немає тієї ж відмінності між ch ew l і chevaux0 Однак Бозе порівнює розуміння plusieurs 

chevaux з розумінням cheval, а не з розумінням chevaux Але більш делікатною й більш 

цікавою є проблема з виразами гої і le roi Бозе, здається, не вловив істинного значення 

артикля Вплутаний у логістнчну примару концептів "'roi", “iahle". maison", "livre", etc, 

він перемішує на них лінгвістичний статус реальної обставини, тоді як їх дискурсивна 

реалізація ніколи не є roi. fahle, maison, але un roi, le roi, du roi, des rois, plusieurs rois, 

certains rois, etc Справжня помилка полягає y відмінності між передньою частиною 

лінгвістичного виразу та моментом лінгвістичної актуалізації Можна було б заперечити, 

що енциклопедист відрізняє, однак, думку й слово ;мову) як безпосередній об'єкт розумо

вого аналізу. Чи тут розмежування між переднелінгвістнчним і післямовленнєвим9 Зате 

Бозе ставить ті самі лінгвістичні форми на рівні думки і на рівні мови. Таким чином, для 

нього "roi"  і “le ro i"  існують на рівні ідей (ми вжили тут лапки, щоб показати різницю 

між рівнями мови та мовлення - P B )  .Але чи мас ідею “le roi”? І яке семантичне значення 

слова “roi” , взятого окремо9 На всі ці запитання Бозе не відповів Йому бракує поняття 

“мовлення” як результат вислову, протиставленого граматичним формам, відірваним від 

дискурсивного контексту, а. отже, протиставленого граматиці й мові.

Але повернемося до дієслова. Тут ми побачили, що ця 4M  запозичує свої фор

мальні характеристики числа і роду (у випадку des participes) в іменників та займенників, з 

якими пов’язана Окрім того, дієслово має прямий зв 'язок з мовним актом, який визначає 

його особи Всередині цього мовного акту дієслово подає нам неозначену річ у аспекті 

існувати, бути Це існування безпосередньо пов’язане з фізичним часом і часами дієслова: 

“Він с постійний, оскільки немає єдиної частини відмінювання дієслова, яке б не виражало 

якимось чином ці відносини існування в якусь епоху” Посилаючись на “Фізичну астро

номію” Етьєна Сімона де Гамаш, Бозе (статті “Слово, Час, Дієслово”) стверджує, що “Час 

- це послідовність, дов 'язан а навіть з існуванням істоти”. Час є, отже, безпосередньо 

пов’язаний з суттю дієслова, яка полягає у вираженні існування. Час дієслова —  єдиний 

показник у реченні, що дозволяє припустити існування (чи то реальне, чи то ідеальне) 

отже, дієслово —  це єдиний клас слів, що виходить за межі (кон)тексту суто ЛІНГВІСТИЧ

НОГО Саме у дієслові проявляється час думки, час говоріння, час існування.



Дієслово у Бозе має таку дефініцію "Це слова, які представляють у свідомості 

неозначені речі названі лише ідеєю існування з (під) ознакою” [Mot Е.М vol.I!,р.576J 

Граматика Пор-Рояля проводила межу між дієсловом-іменником та ' дієсловамм- 

прнкметниками. дієслово бути обмежується вираженням ствердження, толі як всі інші 

дієслова додають окремий атрибут (ознаку). У випадках, коли дієслово бути вживається, 

щоб означати реальне існування, воно стає прикметниковим дієсловом ”Ми бачимо, що 

іменникове дієслово sum, Je suis є часто прикметником, тому що замість того, щоб розгля

дати його як таке, що означає просто ствердження, до нього додається найбільш загальна 

з усіх ознак, якою є річ; так, коли я говорю: je pense, donc je suis-, я є означає в ньому, sum 

ens я є істота і річ. Exista означає також sum existens я є. я існую” [Gr. Е.М. vol.Ii, ch 

XVIIT.p.61]

Бозе як концептуаліст визначає дієслово за його понятійним змістом: будь-яке 

дієслово-присудок мусить існувати разом із підметом. Якщо останній відсутній, то у 

структурі речення він повинен домислюватися. До ідеї розумового існування можуть до

даватися ознаки, виражені іменними присудками ("Jean est grand”), або лексикальною 

морфемою дієслова (“Jean réfléchit”).

Невідмінювані слова, що відповідають об'єктивній непохитній ідеї, містять три 

класи слів: прийменники, прислівники й сполучники. Це трнчастя базується на синтак

сичних й семантичних критеріях [Mot Е.М. vol.II,p.577]

Візьмемо спочатку відмінність між прислівниками й прийменниками, з одного бо

ку, і сполучниками —  з іншого. З цього приводу граматист “Енциклопедії” проводить 

відмінність між суплетивними словами (включаючи прислівники й прийменники) і слова

ми д и с к у р с и в н и м и  (включаючи сполучники): суплетивні слова —  це ті, які залишають 

значення лексем, яких вони стосуються; дискурсивні слова здійснюють зв’язок між ре

ченнями. Ця відмінність не є ні дуже гомогенною (треба було б протиставити невідміню

вані слова, що не зв’язують речення, невідмінюваним словам, що виконують цю функ
ч

цію), ні дуже точною, тому що сполучники служать для зв ’язку мікрокомпонентів складо

вої частини {Jean et sa femme sont venus hier soir). Бозе, безумовно, сказав би, що сполуч

ник. який вживається для зв ’язку двох непропозиціональних елементів, є еліпс. “Численні 

сполучники, на перший погляд, здається, служать лише для зв 'язку одного слова з іншим 

але. якщо уважніше розглянути це питання, то ми побачимо, шо. дійсно, вони служать 

для зв язку окремих часткових речень, що становлять один вираз (...). Отже, можна не 

сумніватись, що в цьому випадку або різні ознаки зв'язані одним підметом, або одна озна-



ка належить ло різних підметів, наприклад Цпцерон ô>в оратором і філософом fnpus і 

Agnus vénérant Але легко повернутися до загального mkohv Сполучників від ІМ\  при

кладів, перший з яких зменшується до двох зв я адпіх речень Циперон б \в  оратором і

Цицерон був філософом — які мають один підмет, у другому можна сказати паралельно 

—  Lupus w nera/ et Agnus venerat —  обидва слова атрибутивні svnerat в множині w nennu  

“[Mot Е.М vol lï.p  578]

Через вживання поняття еліпса Бозе робить зі сполучника транспозиційну сутність 

іцо служить для зв 'язку цілих речень У мовленні сполучник може з'єднувати складові 

частини фрази, але завжди за допомогою  еліпса

Два класи суплетивних слів, прислівник і прийменник, об'єднуються з причини 

формальної подібності (деякі прислівники утворені за допомогою прийменників і з при

чини семантичної еквівалентності між прислівником і конструкціє**) прийменник+іменник 

того ж “кореня”, що й прислівник [Mot Е М vol І1,р.577;579]. Граматисти Пор-Рояля вже 

відзначали, що “бажання людей скорочувати мову —  це те, що породило прислівники' 

[Gr E M vol II,ch XII,p 88] 3 точки зору пор-роялістів прислівники подвійно другорядні 

1 ) прислівник другорядний стосовно до конструкції прннменніїк+субстантив (.sapientег 

cum safuentia), яка сама є другорядною стосовно флексії аблятиву (sapientia) Але в пер

спективі конструкції фраз прислівник і прийменник мають дуже різні функції Приймен

ник —  це термін подвійно корелятивний через те, що встановлює прямий зв'язок з на

ступним словом, або словами, (à dem ain , à  la ville, da m  la maison, etc.), з якими він утво

рює синтагму Прийменник встановлює також  зв’язок зі словами, які йому передують: цей 

зв 'язок може бути прямим (наприклад: la maison de mon père; les dogmes de la linguistique 

contemporaine; la femme m e c  son mari) або менш прямим (і/ le boitait cr\>ec violence, il parla 

m e c  froideur, il s 'en  est allé vers la ville). Зв 'язок  прийменника з тим словом, що слідує за 

ним, є інтра-складовий, тоді як зв' язок зі своїм “антицедентом” може бути як інтра- 

складовнм, так і інтер-складовим (це у випадку, коли антицедент сам є іншим складовим 

(або частиною  фрази)) Пояснення Бозе —  менш смислове і більш філософське — виділяє 

цей подвійний зв ’язок, встановлений реченням, не помічаючи, однак, відмінності між 

інтра-складовнм та інтер-складовим зв ’язком з антицидентом: “Прийменники в усіх мовах 

вимагають після себе додатку, без якого вони мають у свідомості неясний і неповний 

смисл ( ) Застосування цих прийменників до великої кількості різних обставин свідчить

про те, що ш 'язкн, які вони означають, абстрагують застосування і що їх терміни неозна

чені ( ) З цих спостережень можемо зробити висновок, шо прийменники не слова.
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що означають загальні зв'язки з абстрагуванням від усякого попереднього и наступного 

терміна Звідси виникає необхідність надати прийменникові додаткову функцію, що фіксує 

його смисл, який сам є неясний і невизначений, це термін, відповідний до зв'язку, неясно 

передбаченого в прийменнику 3 цього випливає необхідність поєднати прийменник з 

додатком до прикметника або дієслова, або ж апелятивного іменника, загальний смисл 

якого є зміненим і зменшеним додатковою ідеєю цього зв ’язку: прикметник, дієслово чи 

апелятивний іменник є попереднім терміном (антицедентом) l'utilité de la métaphysique, 

courageux sans témérité, aim er a w c  fureur, кожна з цих фраз виражає повний зв ’язок: тут є 

попередній член (антицедент), l'utilité, courageux, aim er; наступний член, la iétaphysique 

témérité, fu reu r ; покажчик ступеня (експонент), de, sans, avec" [Mot E.M vol.Il,p.577] 

Приклади Бозе містять прийменники, які підтримують інтра-складовий зв ’язок з попе

реднім терміном (наприклад, l'u tilité  de la métaphysique) і прийменниками, які підтриму

ють інтер-складовий зв ’язок з попереднім терміном {aimer а\'ес faveur)

Прислівник мас дві спільні риси з прийменником він виражає загальний зв ’язок і 

передбачає попередній термін. Але відмінність полягає в тому, що прислівник не має по

треби в загальному терміні. (“Прислівники містять у своєму значенні наступний терміє 

зв’язку Отже, прислівники, —  це слова, що виражають зв ’язки загальні, визначені озна

ченням наступного терміна” [M ot E.M. vol.II,р .577]. Але наступний термін: відносно чого * 

Відносно дієслова? Бозе заперечує цю інтерпретацію- базуючись на помилковій етимології 

слова прислівник. Відносно цілої фрази? Але чи не потрібно тут розрізняги прислівники, 

що стосуються змісту цілої фрази (наприклад, I l a  été m ini sévèrement de ses crimes), ; 

прислівники, які належать до фрази як мовного так і немовного цілого {Bien stir, Jean es/ 

revenu hier; Malheureusement, les choses ne sont p a s  aussi sim ples; Ainsi, j e  vous établis 

ministre d 'A ffaires étrangères). З цього приводу Бозе нічого не зазначає. Він обмежується 

зауваженням, що “прислівник часто замінює значення прикметників, і навіть значення 

інших прислівників, як і дієслів” [Mot E.M. vol.II,р.578]. Прислівник —  так як термін на

ступний — характеризується однобічною корелятивністю: з іншим словом у фразі або , 

цілою фразою Іноді прислівник сам має наступний термін (додаток): це той випадок, ко

пі ілся наступного терміна може бути виражена аиелятивним іменником або прикметни

ком. значення якого, дуже загальне або суттєво відносне, вимагає додавання іменника, що 

ви значає або доповнює його

Отже, ми детально розглянули теорію 4M  Бозе Важливий висновок, що випливає 

з цьою  розі ляду такий Бозе доміїся ро зробити теорію слова, яка базується на ієрархічній
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сукупності критеріїв, що особливо помітно після застосування синтаксичною критерію 

(дозволив ізолювати вигу к від інших 4M ) і після морфологічного критерію, щоб розрізни

ти два класи енонсиативннх слів Теорія Бозе базується на понятійних (лопко- 

синтяксичних) критеріях, щоб однозначно розрізнити визначення для кожної 4M зокрема 

Показовим є те, що наступні покоління вчених продовжили застосування моделі 4M не 

досить послідовно підтверджуючи її, як не зробив цього і великий лінгвіст епохи Про

світительства Завдяки своїй систематичній конструкції, теорія слова Бозе с великим 

внеском у загальну лінгвістику
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Д Р А ІІЕ ІІк О  Г. Ф.

МГФ ПРО АМФІТРІОНЛ В МО.ІЬСРІВС ЬКІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

Світогляд, який нам пропонує Мольєр. не перестає змінюватись від п’єси до п'єси. 

“Тартюф” нас наділяє надією: як тільки самозванця викрито та у ного жертви наступає 

прозріння, суспільне життя має шанс стати безтурботним та гармонійним “Дон Ж уан ' 

вказує на конечність цієї химерної концепції тільки сила та страх можуть запевнити за

хист справедливості та правди “М ізантроп” підводить підсумок моральні норми є лише 

абстрактною фікцією; людина завжди поєднує в собі найкраще і найгірше, справжнє та 

хибне, добро і зло Вже в “Амфітріоні” Мольєр таки стверджує, що кожна людина має два 

обличчя /  до речі, цей факт у нього викликає не обурення, а розуміючий та поблажливий 

сміх /. Як би не було, що б не казали, але твір не є шедевром. Написаний для вузького 

кола глядачів та певної епохи, він згадується лиш е як інтерпретація відомого міфа Дж е

релом мольєрівського “Амфітріоне” стала одноіменна комедія Плавта, де автор змінив 

другу половину другої та майже всю третю дію. Але найбільше Мольєр взяв з комедії Ро- 

тру “Два Созія” (1638) ( яку потім було перероблено у “Народження Геракла”). Мольєр 

запозичив не тільки цілі вірші, але й загальний настрій, адже публіка XVII ст. у Франції 

була іншою ніж у Плавта. Комедіографові хотілося-Створити п’єсу, де б боги вели бесіди з 

людьми на рівних. Відтак мольєрівські боги та люди посідають своє місце в житті ко

ролівського двору часів Людовика XIV. Щ одо Ю пітера, то не виникає жодних сумнівів, 

що на увазі мається сам Король ( це добре видно вже в пролозі). Відповідно до сюжетної 

схеми поведінка цього персонажу не є цнотливою, адже змальовується пристрасть до 

одруженої жінки. І це не було секретом у Версалі, адже роман його величності з мадам 

Монтеспан обговорювався всім двором Саме цей факт більшість критиків вважає основ

ною ідеєю комедії Тут можна навести дві суперечливі думки Ж Бордонова та А.Адама.

іачем Мольєр сочинил эту пьесу ?” —  запитує перший, доводячи, що на момент її напи

сання вищезгадана особа ше не стала фавориткою  короля ( І. 251] Історик Адам 

стверджує, що Мольєр. будучи придворним поетом, ніколи не намагався робити якихось 

натяків, по-перше, а по-лруге. якщо насправді і хотів посміятись над чимось, то за основу 

він \ іяв цілком інший факт а. саме. іе. що в гой час звання коханки короля було по- 

чечиїм Про що свідчить власне вислів олімьійия 

"С Юпитером леле к



Ьезчестья не приносит ’ І З, I I I ]

Якщо продовжити п р о во д и т  історич.,, паралелі, то Ніч (персонаж, придуманий 

Мольером ) у розмові з Меркурієм, де перший с придворним, який іронічно споглядає за 

інтригами, видасться нам наївною особою, яка ніяковіє, вислуховуючи такі непристойні 

історії В тон час саме йшла війна між Фландрією та Версалем, і мольєрівськнй Амфітріон 

поверіа( іься і поля бою з-під Лілля І .'зважаючи на те, що комедія називається ім'ям 

Амфітріона, в жодній з інтерпретацій цього міфу він не є головним персонажем, адже зі 

всіх сюжетних ліній автори обрали лише єдину — сходження Юпітера до Алкмени Тут 

можна сміливо заперечити Ж Вордонову, який вважає, що вся п'єса “тримається на обма

нутому чоловікові” 11, 253; Мольєр. як і його попередники, використовує цей образ як 

допоміжним, особливо в комічних сценах Наприклад, перша сцена другої дії, яка, зре

штою, не просуває події вперед, а ро . иіває комічність ситуації та характеру з одного бо

ку, Амфітріон, який настирливо намагається дізнатися у Созія про результат його місії, з 

іншого —  Созій, якого хвилює тільки зустріч зі своїм двійником. Тут Мольєр наділив 

Амфітріона рисами, необхідними для підтримання комічності сцени, —  він є роздратова

ним

‘ Поди сюда, палач, поди сюда, предатель !

Я растерзать готов тебя за твой рассказ !”

[ 3, 198 ]

та на диво спокійним

“Ну хорошо ! Смирю я гнев бесплодный,

Я снова твой рассказ весь выслушать хочу”

[ 3, 198 ]

Всі його зусилля впорядкувати слова та думки власного слуги, і, можливо, свої, є 

іак о ж  комічними Недовірливість поєднується з наївністю (“Как ты побил ? “), пород

жуючи подвійний комічний ефект : хіба людина може себе побити сама ? І Созій, хіба б 

йому вистачило сміливості вдарити когось ? Розбіжність логіки та фактів, над яким міркує

Созій, і є каркасом комічності сцени, а він сам с провідним образом у комедії, і недарма
.

його грав сам Мольєр. Оскільки “Амфітріон” є комедією з елементами фарсу, а централь

ною фігурою фарсу є слуга, цей персонаж не тільки учасник різних комічшзх ситуацій, але 

ще й представник самого автора, який вкладає в його уста всі свої судження з приводу 

того, що відбувається. На відміну від аналогічнізх персонажів італійських та іспанських 

комедій, слуга у М ольсра вже не злодій і не крутій, а чудовий оратор. Адже Мольер влас
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не сам о \ь  сммок) -Ikj; iouiiku XIV і сам був him С озим. який обговорює псі по in при 

інорі І <ікini образ напіиаіоіь персонаж-иропідиик' n і і) i Mo.ua p вдосконалив ftoio 

вже \ іиаіарс.іі Ллє ііайіо.кж ніїїіио рисою, яка ипрніпн С ойя-слму. ( яскравість, коло- 

р іпн ісіь іа народним. обраїх ( пеларма його часі о порівнюють і ціновим житёлем Мар

селя а його ар\ж нм \ к 'іеаиіідє з селянкою з Прованса )

Ііезнеречпо. в комелії Молы р засіосовм основнх заса4\ свої і л ііературної локлри

пи подоба iijci. н\бліііі Нін вважав. т о  нчб.ііки счдиіь не за дотримання якихось пра

вил. а »а іс\ який ефекі на псі спраиляї івГр і саме публіка і абсолю їним суддею Хоча 

класична локірнпа юлаиала до ію добамісь " ніс й " нанчаїїГ, авіор  опускає цей другий 

аспекі. вважаючії, т о  моєї ма< бумі дзеркалом слспі.іьетна. а ноно нехай саме рою н- 

раг ївся, на шо наїяка« аш ор На іміич реліїійіііічцмоіинам у ІІланга. в комелії якого ж иі- 

ія і а поведінка людини є обумовлені їм и небом, і персонажі гоїові с корі гінея волі богів, 

vlo iw p впсловлки не іількп п елос іа іп ю  повагу ло них, але й вволіпь їх у комічні си- 

і>аіііі Малюючи з н а ї.р и  і елементом сатири, не чіпаю чи мораль, сам актор. Мольєр 

сприймає ж итія іаким. яким воно є. а для нього ноно < комедією Руссо звинувачував 

Мольгра у комформізмі та у підспівуванні суспільству, а Н олы ер у тому, що він не був 

моралістом ( лив 5.36.1). Створюючи "чорні іа "білі" персонажі. Мольср сміггься пал 

такою ідеалізацією, адже кожна людина має як позитивні, іак і негативні риси Це не 

комформізм. а власний погляд. Його філософія знаходиться в Пою власному доспілі іа 

темпераменті Абсурдність розв 'язки, яка не збігається і ного власним умінням ж ппі. по

казана в останніх рядках

"О всем подобном иноіда 

Умней не говорить ми слова" ( 3, 248 j 

Досить своєрідно в комедії інтерпретується проблема кохання та шлюбу Мольєр 

вважав, що кохання є поривом серця, яким виходить з інстинкту і який існує поза здоро

вим глуздом, розумом та силою. Ш люб —  це свята річ, гармонія стосуикдз, він має бути 

результатом кохання. Чи не ідеальна думка 7 Мольср. який сам надавав переваїу почугпо 

перед обов’язком, порушив, таким чином, канони століття, коли шлюб з примусу був 

якщо не правилом, то справою дуже частою Отже, в образі головної героїні Алкмени він 

співає гімн коханню. Інакше змальовує цей персонаж Генріх фон Клейст у власній п'єсі 

‘ Амф:тріон”(1807), який почав перекладати мольсрівську комедію, але починаючи з чет

вертої сцени другої дії, він залучаючеє власну уяву та змінює напрямок усієї п 'єси , наго

лошуючи власне на цьому образі Алкмена стає більш реальною, спражньою  жінкою, зі
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своїми слабкостями та гордістю Мольсрівська героїня навіть і не здогадується про мож 

Л и вість підміни, у Клейста ж ось, про шо вона каже своїй служниці 

Ужасным подозрением юмясь 

Что кто-то посторонний мне являлся.
4J

И воскресив двусмысленную шутку.

( в которой) Амфитрион-л.,иЗовник, —

Амфитриона-мужа поносил ' [2. 22?]

У Мольера комічність психологічних аспектів з'являється у змалюванні сліпого по

чули . яке переходить в нав'язливу ідею, — автор малює його карикатуру, тому що така 

ідея fixe сама по собі є комічною Філософ А Бергсон писав, що комічне виходить із 

враження від накладання механічного на природне [див. 6, 250] Надмірність саме і є 

цією механічною стороною Надприродна розв язка (deus ex machina) є тим що, що Кант 

називає “ перст норенням напруженого очікування в ніщо “ (.див 4 ,153], особливо коли 

Юпітер зробив так, щоб герої забули те, щ о з ними сталося Це і робить п’єсу смішною, як 

зазначив В Я Пропп “Сміх приходить тоді, коли нездійснене очікування не приводить 

до наслідків серйозних та трагічних “ (4 ,153 ].

Альфредові Мюссе так звана “веселість” комедій Мольєра здавалась сумною та 

глибокою, що розсміявшись, одразу ж хочеться заплакати. В “Амфітріоні” також часто 

комічне межує з трагічним Дотримуючись думкії, що порок карається не завжди 

(особливо, коли справа стосується Юпітера), французький комедіограф приховує за 

комічними засобами серйозність ситуації, доводячи її до абсурдності, до дилеми без на

лежної розв'язки (як було зазначено вище в “Амфітріоні” вона штучна) Використання 

Мольером засобів комічного ефекту ( фарси, буффонада, qui pro quo ) є не тільки джере

лом сміху, але і своєрідним засобом р о зк р и л я  людської психології. Наприклад, застосу

ван н я  qui pro quo демонструє, що, перебуваючи в масці, людина може говорити те, що 

ніколи не скаже в ж и л  і Комедіограф наголошує у такий спосіб на тому, що люди мають 

проблеми у спілкуванні ( це стосується щирості ), і лише в переодягнутому вигляді вони 

отримують свободу слова. Крім того, цей прийом допомагає подивитись на себе зі сторо

ни Тут належним буде навести деякі думки, які виходять з розмови справжнього та хиб

ного Созіїв. Щ о відчуває персонаж, опинивш ись у такій ситуації 9 Перше роздвоєння 

особистості та неприємне відчуття втрати індивідуальності 

Что Созий я один —  так думал я доселе;

Mo Созиев я двух нашел у нас” [ 3, 201 ]
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І і ікс p o і ih o i ним ( як фмичнігм ( я 101. к о т р ы й  »десь чеіал ч\ и. гатім  ic.io * 

нм и нсльчак я іо і ко top.- іі іам І. і.ік і простром им  f  о щ и  т  них и дому. ірм оіі 

при нас ) Д |ш  е ісроіі. поблчш пін сіни відображення ніби як y перкалі. щ чоплю пь- 

І.Н с о б о й  Гуі ідеіься про нарцис і іі'ім\ i c i i  iciiiino яка. і н і с и о  iciiyi n кожній люлпмі.

. "І Іохож ма мсии о і ияі ки ю  писка.

Он линок, он красив, т іл  т р л  и йлні оро.чні іі •

#( кажу лне капли молока 

І le іак межлу с о й о т  схилн 1 З 2<*2 

Грек моральне вдосконаленим, якою  «алии іероіі. вбачаючи а своему двійникові 

риси, про які давно мри сам ( ловчее, смол чиїср пронорен. ловок, скор ) Так передаючи 

їлибоку пси.чолої ічну реал ».ніс і ь М одм’р иокаїуі дію  людина, будучи самозакоханою та 

впевненою у власні іі лосконалоси. і водночас іакоіо. яка хоче «мінитись

І нарешті чим М олілровиіі Амфітріон мінний сьогодні для критиків та читачів ? 

Для перших тим. їло комедія ( т е  одним варіантом інтерпретації давньоірецького міфа. 

де авю р. не відходячи від сюжетної схеми, «находячись ніби "ув'язненим" у формулі сю

жету, зумів його обновити власним розумінням людської психолоіії за Д О П О М О Г О Ю  

комічних ефектів Щ одо читачів ( ілядачів ). то комедія леї ко сприймається, вона нічого 

не нав язуг Чи смішна вона сьогодні ? Ні. і ми не розуміємо. адже такі твори сприй

маються лише в контексті свою  часу. А сьогодні ми магмо 'Двічі .Амфітріони Кайзера іа 

"Амфігріона-38" Жіроду, які цікаві для нас. сучасників другої половини XX століття
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ІВЛСЮТИН Т Д,

-ІКС Я \  К Р А ЇН кл ПРО ‘Ж ІН О Ч І ПИТАННЯ"
(на м атер іал і «паліту та іясвоємня поетесою творчості Ж .-Б . М ольгра)

ч»

Вила і на українська поетеса Лссч Українка була широко обізнаною зі світовою 

літературою Вона приділяла велику увагу творчому досвідові своїх знаменитих поперед

ників. у І ому числі іі високій комедії Мольгра. в типи вона цінувала перш за все сміливе 

викривальне начало Цим фактором пояснюється поява її політичного памфлету, спрямо

ваною  проти тих французьких діячів мистецтва, які з великими почестями .устрічали 

російського царя Миколу II під ‘»ас його перебування у Франції в 18% р У ньому читаємо 

обурливі слова поетеси Ганьба вам актори, якшо ви блюзнірськими устами вимовляєте 

велике ім' я Мольгра, який колись своїм уїдливим глумом підточував жахливого велетня, 

що його сіворнв для Франції небіжчик Коропь-Сонце” (6, т 8, с. 15]

Коли у статті Про театр" українська поетеса говорила, що “ми прагнемо бачити на 

театральному кону твори прославлених письменників тих народів, що випередили нас 

свогю культурою" [6, т 8, с 268], вона мала також  на увазі комедії Мольєра '889 р Леся 

Українка написала братові Михайлові листа, який м ір и в  перелік рекомендованих для пе

рекладу українською мовою творів зарубіжних авторів. У ньому Леся Українка радила 

перекласти й такі п'єси Мольєра. як “Тартю ф”, “Шлюб з примусу”, “Скупий” і “Смішні 

манірниці” [6, т 10, с 42] До речі, “Тартюф” у перекладі В.Самійленка зберігається в Бу- 

динку-музеї поетеси в Києві

Однак критичні оцінки окремих творів Мольєра Лесею Українкою були, на наш по- 

і ляд, не в усьому бездоганні Особливо це вйано з трактування українською письменни

цею комедії “ Вчені жінки” . У зв ’язку з цим необхідно підкреслити, що у п'єсах, і зокрема у 

Вчених жінках”, французький драматург, рішуче виступаючи проти псевдовченості, яка в 

XVII ст була найчастіше невіддільною від релігійного аскетизму у філософському 

вбранні, цілком не заперечував право жінок на справжню освіченість Більше того, вже 

самою  постановкою  питання про прагнення жінок до освіти драматург проявив для свого 

часу велику сміливість Однак ще за.ж иття Мольєра не тільки його вороги, але й деякі 

друзі, які не збагнули і с т и н н и х  намірів драматурга, розповсюджували чутки про те, um він



і ні і і,іне|>сч\наь и- ici не 11» жінок ніаіа.н. оомежуючп і\ поле діильносп .інше ломапінім 

і і п и ш е м  І ака л\мка і і і . і н о с і і о  iu> un і іі  М о.імра н жіночому питанні, нка побуїува.та про- 

і я і и м  с і о . і і і ь  як \  Франції, іак і і • п межами, вплинула і на Лесю Українку У етап і 

Ионьїе перепел: швьі н еіарьіе ієни (1900) носіеса лос.іілжмочп еволюцію жіночого 

т к а н н я  в ґвроііеіісіжііі оелеї рисі пні. {упинилась і на франку «ькіїї лііераіурі. в якій " і 

іеі кої руки М о.імра" вчена жінка, ііосіав.іена на олн\ лошкл зі 'смішною манірницею' . 

иро.юнжлна іа смужній мішенню лмя насмішок і всяких jeux d'expril" аж ло наш ою  часу 

[6. і К. с 771 У ш ‘иік\ і ним Леся Українка війн п о я в у  с іа п і  франку пж ою  письменника 

Ремі ле І урмона. який, іа її словами, "насмілився полаїн ю .ю с не.інш е на захист вчених 

жінок- , але іі смішних манірниць' (les piiiciem es ridicules), коїрі. як нише поетеса, 

хоііли весні себе. як всі ламп ' великою  сн іп  ja 6 \m u n  про свою приналежність ло 

іре іьою  сілку" |0. і 8. с 77J Як бачимо. сюжетна сиічапія "Смішних манірниць" визна

чена Лесею Українкою луже точно Але раю м  з тим у запалі полеміки ловкола жіночого 

питання, сміломо ставши па бік "ображених" іеропіь комелії М о.імра. вона тим дещ о не- 

лооніннн істинні козинії франку іькою  лрам аїуріа

Висту паючи на захист іероінь Вчених жінок ' Леся У країнка прагнула одночасно 

підняти французьку жінку із "забитості". в якій вона, на ду мку письменниці, знаходилася 

протягом віків У зв'язку з цим Леся Українка відзначає, шо французькій жінці завжди 

була властива “якась невільна психологія", і тому у французькім літературі X V II-X VIII сі 

не було ні одного жіночого образу, який можна було б поставити поряд із вільною духом 

Корделісю’[6,т.8,с 77] 3 цим протиставленням, без сумніву, варто поголитися

У цій же статті Леся Українка наводить цитату' з книги А Дю ма-снна, яка має назву 

“ЖенщинЫ-убийцЫ и ж енщ ины-избирательницы" Вона пов'язана з Дон Жуаном і Кри- 

залем з “Вчених жінок". На думку Лесі Українки, вони створили такі умови, при яких 

жінка насмілилася задсвільнмтнся сама собою і самостійно взятії приступом високу галузь 

науки та філософії [6, т. 8. с 81], прагнучи, таким чином, до своєрідного реваншу.

Відголоски цієї полеміки Лесі Українки з постановкою  жіночого питання у 

Мольєра можна відчути в її драмі “Блакитна троянда” (1896 p.). П редметом гострих дис

кусій героїв української п’єси —  інтелігентів кінця XIX ст , добре обізнаних із західною
'і

літературою, мистецтвом, музикою, є питання, які пов’язані з лю бов'ю  О собливо сміливі
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думки з цього приводу звучать в устах головної героїні драми — освіченої д ів ч и н и  д » .  

бові Гошинської, образ якої близький до 1 енрісти з Вчених ж інок’ Здорові судження 

Генріети про роль сім’ї  і шлюбу "[8, с 158] перекликаються зі словами Люби.” Нащо за

муровуватись у якийсь склеп0 Щастя так мало на світі, його треба ловить, а не одпихати 

Бути щасливому самій і дати щастя іншому, що ж тут злого0” ” [6, т  3, с 29) Вона кате

горично відкидає зауваження одного з персонажів п'єси — бонвівана-лікаря Милевського, 

який намагався пояснити “аскетичний вигляд” Люби її “ученістю”, —  і прямо зауважує 

що їй чужі аскетизм і будь-яке факірство В цій репліці можна побачити натяк Мольєра на 

філософствування Арманди — однієї з “вчених жінок” з комедії Мольєра, яка піддала ана

фемі людську плоть і все мирське

У цій же драмі представник!, старшого покоління —  тітка Олімпіада Іванівна, яка 

* виховала Любу, та їх приятель Милевськнй — висловлюють думку про “найкращу науку” 

для дівчини, що перекликається з поглядом Кризаля з комедії Мольєра “Вчені жінки” 

Діючи подібно до мольсрівського персонажу, вони рішуче виступають проти читання 

дівчатами книг, які варто було б “кинути в піч” [б, т. З, с. 49] Ці слова нагадують репліку 

Кризаля “Vous devriez Ьгьііег tout ce meuble inutile" “ [8, p 190] Не виключено, що такі 

думки персонажів української п 'єси були також  навіяні поетесі аналогічними мотивами 

комедії П.-О Бомарше “Севільський цирульник” . Цё припущення тим більше правомірне, 

якщо згадати, що Леся Українка добре знала п 'єси французького письменника, рекомен

дуючи перекласти українською мовою його “Трилогію ” [6, т. 10, с. 42].

* о
Однак Кризаль, який вступив разом з Мартиною, Клітандром і Генрієтою проти 

удаваної освіченості “вчених жінок”, наділений здоровим глуздом і є (що трапляється до- 

. волі рідко з представниками буржуазії в комедіях М ольєра) хоча б частково виразником 

авторського погляду, тоді як Милевський і тітка зображені в драмі Лесі Українки абсо

лютно критично. У світлі відомих нам уже зауважень поетеси щодо Мольєра це було за

кономірно.
С

Хоча Леся Українка в процесі створення драми “Камінний господар (1912) 

відштовхувалась від пушкінської інтерпретації вічного образу Дон Жуана [див 1, с 296], 

вона, безперечно, знала і М ольєрового “Дон Жуана ’. Про це свідчать деякі епізоди першої 

редакції драми, закреслені пізніше поетесою, які також нагадують комедію Мольєра
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имісречка Лом Жуана и Зіанаре.ісм про ііою  n o iam  службу. сірих Зганяреля і ршгуб- 

ісмісіь Лом ЖЧама мри л\м иі про запрошення сіаіу і Командора і. нарешіі вся сцена за

прошення с і а і > і Командора)

N плані відзначеної вже \пам і письменниці до ж іночою  питання природно, що в її 

(рамі, на и ідм іт  від комедії М олмра. пенір іяжіння з мі щу ( іьсч па жіночі образи О ліїсті 

іо А Кримської о від 21 іранця 1912р Леся Українка гак визначила ідейну спрямованість 

сво< і драми иеремоіа камінною  консервніпвпою  принципу, в ііл ен ою  в Командорі, 

над роїдііш пою  д м ір о  юрдоі. еіоістнчної жінки донни Ліпні, а мерсі неї і над доном Жу

аном. "рицарем свободи |6. і 12. с >>о| Однак ідейний »місі пЧсн дещо їлибшіпі 

адже в ііьом) в п ер те  нокаїама переміна жінки над спокусником Крім цього, поетеса 

с і порила п о н іп ів іт іі піп б.іаю ролпоі. морально чистої жінки, яка жертвує всім заради 

Лі і Жуана І le особливо близький письменниці образ Долорес, яка спочатку була задума

на як ю ловна іероіня дра ш . про шо відомо з лпега Лесі Українки до С) КобнлянськоГ [6. 

т 12. с 4621 II ньому відношенні персонажі Мольсрової пЧеп менш виразні, значно 

простіші, хоча образ Ільвіри  все ж типологічно' наближаються до Долорес Своею ге

роїнею Мольер також прославляс істинну любов, готову на душевні подвиги, помри всі 

образи " [2. с 479J.

Що стосується трактування образу Дон Жуаиа. то. як говорила сама Леся Українка, 

вона не прагнула “ додавати щось н овою  до усталеного в літературі типу Дон Жуана, 

хіба лише підкреслити анархізм його вдачі "[6, т 12. с. 461-462) Згаданий иоезесою 

анархізм спокусника викликаним в першу чергу тим, що він. на відміну від мольтрівського 

героя, ще більше нехтує будь-якими світськими умовностями Разом з тим, слід підкрес

лити, що Дон Жуан Мольєра розплачується за виведений в принцип аморалізм, в той час 

як Дон Жуан Лесі Українки гине внаслідок зради самому собі, як “вільнії^ людині”, шо

спокусилася владою. Цей мотив, відсутній у французькій комедії, пов'язує образ Дон Жу-
(

ана з сучасністю, надаючи йому риси ніцшеанської надлюдини Як влучно зауважив 

М.Рильський, “Дон Ж уан” Лесі Українки ближчий до чарівного Дон Жуана Пушкіна і 

О Толстого, аніж до цинічного Дон Ж уана М ольєра” [5, с-269]
?!

Разом з тим, з точки зору етико-психологічної, герої М ольєра та Лесі Українки де в 

чому тотожні шодо нехтування умовностями, а з інш ого боку —  щ одо лицемірства й амо
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ралізму Близькі ці образи і шодо розкриття складності, суперечливості їх внутрішньо, 

світу Найбільша топологічна спільність персонажів відчувається в тих сценах де герої 

обох п’єс починають відчувати наближення відплати Нервове багатослів я М олмровсго 

Дон Жуана у восьмій сцені п'ятої дії. яке контрастує з зловісною мовчанкою статуї 

“приховує той же страх, який охоплює героя Лесі Українки, коли Анна вручає білий ко

мандорський плащ, що здавався йому закривавленим' [6, т 6. с 161 ]

До комедії Мольєра можна цілком віднести характеристику “Камінного господа

р я ’, як протесту проти проповідування аморалізму та відриву від громадянськості" [3,с 

122] Близька Леся Українка до Мольєра і в плані широкого реалістичного розкриття 

філософського осмислення образу Дон Жуана Адже, змальовуючи індивідуальний шлях 

свого героя, французький драматург постійно мав на увазі “другий план, долю дво

рянства, цілого класу сучасного суспільства" [4, с. 249] Більше того, розвинувши в образі 

Дон Жуана тартюфівські риси, Мольєр використав викриття релігійного святенництва для 

критики дворянства, пануванню якого загрожував неминучий кінець Якраз цю переко

наність Мольєр втілив у традиційній кінцівці легенди — загибелі розпутного звабника, яка 

носить, на відміну від попередніх інтерпретацій подібного сюжету, цілком реальний ха

рактер

Серед інших персоножів гґєс лише слуги можуть бути типологічно співставлені 

Подібно до того, як Зганарель Мсільєра наділений здоровим, безпосереднім розумом, на

родною мудрістю, які дозволяють йому, хоч і несподівано, критикувати розбещену по

ведінку свого гоподаря, так і Зганарель відзначається тверезим ставленням до речей, чис

тосердечною  безпосередністю, здоровим глуздом. ІЗін не боїться висміяти аморальні 

вчинки свого пана, будучи тим самим виразник'.ом авторської позиції стосовно справжньої 

ціни ‘лицарства" Дон Жуана. Однак мольєрівський слуга більш складний, багатогранний і 

не н усьому позитивний: у свідомості Знагареля драматург розвиває і деякі риси буржуаз

ної моралі

Оцінюючи спадщину Мольєра в цілому, Леся Українка вважає, що драматургічний 

досвід французького комедіографа відіграв позитивну роль у створенні новітньої суспіль 

мої ірами. під якою вона розуміла “драму маси, драму боротьби різних верств між собою 

\( г 8. с Г-2'Н Поетеса знаходмть окремі її елементи в комедіях Мольєра. які містили, за и
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визначенням, натяки на “велику драму боротьби" між буржуазією і аристократією, що 

проявляється в формі особистого протиборства Тут же поетеса відзначає 'співіснування 

комічного та трагічного в комедіях Мольєра, що виводило їх за межі вузьких жанрових 

канонів класицизму” [6, т. 8, с. 229]

Таким чином, творчо розвиваючи ідейно-естетичну спадщину французького ко

медіографа стосовно до нових реалій, Леся Українка пов’язувала її з проблемами сучасної 

дійсності з розповсюдженням передових ідей в українському суспільстві” (див. 7, с 337] 

Критичні висловлювання Лесі Українки про Мольєра і трансформація Мольєровнх мо

тивів у її творчості свідчили про те, що традиції французького комедіографа залишались 

актуальними в нових суспільно-політичних умовах.
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Щ ОДО СПОСОБІВ РЕС'СТРАЦІІ СТРУКТУРИ ЛЕКСИКО - 
СЕМ АНТИЧНОЇ ГРУПИ Н  ІНАЧЕННЯМ “МІЦН1ІІГ У 

ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ

Існує багато різних способів реєстрації структури лексико-семантнчннх груп 

на різних рівнях Найчастіше дослідники звергаються до тлумачних словників як 

до найнадійнішого джерела інформації про значення слова Словникові дефініції дають 

можливість відштовхнутися \ дослідженнях від накопиченого у мові та письмово 

зафіксованого досвіду вживання лексичних одиниць

Згідно з існуючими концепціями досліджень визначення структурних компо

нентів ЛСГ треба починати з центральної частини ЛСГ - ядра або слова- 

ідентифікатора. Таким словом у нашому випадку буде лексема “fort" Далі має йти 

аналіз лексикографічних даних для встановлення слів, шо знаходяться з ним у відноси

нах семантичної зв'язаності Опис методів визначення таких слів знаходимо у роботах 

Ф П. Філіна. В Г. Адмоні, В Г. Вілюмана. Ю.Н Караулова, І.А. Юріна (7) Дещо інший 

підхід пропонує О.В Мусурівська (6). Вона виділяє такі етапи інвентаризації: 1. визна

чення “імені” (домінанти) групи та складання переліку' слів, за допомогою яких розкри

вається його зміст (перелік № 1); 2 перелік № І піддасться стратифікації відповідно до 

частоти вживання у різних словниках слів, які тлумачать домінанту (перелік № 2 ); 3. 

складається перелік лексем, до якого входять компоненти тлумачень слів з переліку №2;

4. решта слів вилучаються із переліку як такі, що зустрілися у 1-2 словниках або не 

зустрілися зовсім.

Результатом використання згаданого методу в дослідженні структури ЛСГ із 

значенням “міцний” у французькій мові є такий перелік, що складаєтья з прикметників, 

які можна визначити як ядерні разом із “іменем" (домінантою) “fort'’: 1. "robuste', 

“vigoureux", “résistant", “solide", “puissant”, “violent", “grand", “intense", “fortifié", "gros". Вони 

зустрічаються в 11-6 словниках. До першої периферії відносимо слова, що зустрічаються в 

5-3 словниках. Цей перелік складається з 21 слова acre, habile, capable, doué, énergique, 

influent, considérable, épais, important, calé: corpulent, rude, bon, intelligent, courageux, ferme, 

abondant piquant, vif, inoui, extraordinaire.

Наступним кроком нашого дослідження буде з'ясування внутрішніх зв'язків між

цими словами, які утворюють ЛСГ із значенням “міцний Для цього ми знову зверне

мось до словникових дефініцій. Кожне t слів. ЩО входить до складу лексеми “fort” маг
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певний перелік слів, які є його складовими компонентами Порівнягмо їх внутрішній 

склад. Серед їхніх складових компонентів буде багато слів, які співпадатимуть ті складо

вими компонентами Tort" та зі складовими компонентами слів, які входять до структури 

лексеми-домінанатн.

Отже, можна визначити серед складових компонентів лексеми “fort” ті, що мають 

більшу кількість взаємних спільних компонентів (або однаковий набір складових ком

понентів). Отже, ми визначаємо прикметники “solide” та ’gros’ як ядерні у складі лек

семи Tort’: “gros" мас у своєму складі 7 спільних з “fort” компонентів, a “solide” 6; “gros” 

входить як складовий компонент до 4 прикметників зі складу ЛСГ “fort”, a “solide" до 6 

Ядерно-перехідними виступають прикметники “robuste" (4+5), “grand" (3+5), “vigoureux" (3+4) 

“résistant" (2+4), "important" (2+5). Д о 1-ої периферії належать “costaud" ( 3+2), “énergique 

(3+2), “vif“ (3+2), “bon" (2+3), 'consk)érable"(2+3), “puissant" (3+1). До 2-ої периферії відносимо 

“fortifié’ (2+1), “violent" (1+3), "corpulent" (1+2), "ferme" (1+2). "Inou^" (1+2), “extraordinaire" (1+2), 

“intense" (1+3), “influent" (0+4), “abondant* (0+3). Як компоненти 3-ї периферії маємо “calé" ( 

1+1), “ftapabfe" (1+1), “doué"(1+1), “épais” (1+1), “flourageux" (1+1), "poussé" (1+1), rude" (1+1), 

“piquant" (1+1), “habile" (0+2), “exagéré" (0+2), "intelligent" (0+1), “acre" (O+i).

Порівняємо між собою отримані переліки ядерних компонентів лексеми "fort" 

перший складається з 10 прикметників, а другий з 7 “Fortifié", “Intense" ôà “violent", які 

посідають 6, 8, 9 місця у першому переліку, відсугїіі в другому, який відображає наси

ченість взаємних зв ’язків складових елементів ЛСГ "fort". За цим параметром вони по

трапляють до 2-ої периферії, оскільки "fortifié” має з “fort" 2 спільних компоненти: “fori 

та “vigoureux" і, крім самого "forT, не входять до складу жодного з компонентів ЛСГ 

Intense" у своєму складі має тільки “v if і входить до складу "grand", "gros" та “vlf. “Violent" маг 

v своєму складі “fort" і входить до складу “fort", “gros" та “vif. Тобто, як бачимо, ці компонен

ти ЛСГ набагато слабше пов язані з іншими, особливо у порівнянні з “solide" та "gros" 

Щодо 7 основних ядерних компонентів, то розбіжність і. навіть, протилежність місць, які 

вони посідають у двох переліках, змушує нас звернутися до аналізу семної структури “fori".

Застосовуючи методику С О Гурського (3). спробуємо виділити стабільні 

інваріантні компоненти прикметників, шо входять до складу ядерної групи, але заува

жимо що йдеться тільки про спільні семи Решта ссм у даному дослідженні до уваги не 

іч*р\ть Отже, “robuste“ та “vigoureux" вживаються тільки по відношенню до людини, вка- 

vKMb на фізичну снл\ дії 1 ціп семи починається ядерний перелік .Yj І. проте ядерний
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перелік .V" 2 вказує на те, шо іія сема не є д о м і н у ю ч о ю  у ЛСГ 'fort' оскільки ut два прик 

метники за переліком, яким визначає насиченість внутрішніх зв’язків належать до 

ядерно-периферійної групи У переліку №2 перше місце посідає прикметник sohoe 

який вживається з імен никами-речам и і вказує на їхній опір разом і  “résistant" (ядерно 

- перехідна група ЛСГ) та “épais" (3-я периферія) “G ro s ' вказує на дві характеристики І 

“значний за розмірами ' разом із grand" (ядерно-периферійна група ЛСГ) та corpulent (2 

периферія); 2 “дія, яка пребільшує норму” разом з “abondant” (2 периферія)

Отже, як бачимо, в структурі ЛСГ “fort" у французькій мові за насиченістю 

внутрішніх зв'язків, а тому найбільш вагомими, є семи 1 надаючий опір” (“solide", 

“résistanl“, “épais”); 2 “значний за розмірами ' (“gros", “grand", “corpulent”) та “більший за нор

му” (“gros", "abondant”); 3 “сила фізичної дії (людини)” ("robuste", "vigoureux", “costaud") На

ступним етапом дослідження має бути статистична перевірка отриманих результатів та 

доведення їх, виходячи із частоти вживання цих сем у мові, на прикладі добірки даних з 

літературнігх текстів
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КУЧЕРЯВИЙ О. Г.

ДО ПИТАННЯ ПРО ФЕНОМЕН ОМОНІМІЇ 

В МОВІ ФРАНЦУЗЬКОЇ ДУ ДО Ж Н ЬО Ї ЛІТЕРАТУРИ

Французька мова в силу свого аналітизму та переважаючого моносилабізму є 

плідним підгрунтям для існування та розвитку омонімії. Французький мовознавець 

Ж Жнльєрон влучно говорив "De la p laie Je П іопю пут іе", тобто “омонімія є болячкою" 

французької мови [2, с. 116]. Тому метою даної роботи с детальний аналіз проявів цього 

цікавого явища в різних сферах мови, а зокрема в мові художньої літератури

Об’єкт даного долідження знаходиться на перехресті двох мовознавчих наук: лек

сикології та стилістики, оскільки лексикологія вивчає омонімію з загальних позицій як 

мовне явище, а стилістика більше цікавиться особливостями, причинами та наслідками 

прояву омонімії в тому чи іншому конкретному стилі мови.

Різні мовні стилі представляю ть різні, а часом абсолютно протилежні, види реагу- 

вання мовної системи на наявність омонімів у мовному потоці Зокрема, науковий га 

офіційно-діловий стилі, де мова націлена на якомога точнішу та однозначнішу передачу 

інформації, а отже, і понять, якими вона оперує, найчастіше уникають вживання омонімів, 

вдаючись до субституції, заміни омоніма адекватним синонімом, перифрастичних кон

струкцій, контекстуальних уточнень тощ о, аби запобігти двозначності та аберації Для 

вищезазначених стилів справедливим видається погляд В.Виноградова, який поділяють 

більшість мовознавців: “Омонімія, порушує системність та логічність мови, вносить плу

танину в комунікаційні структури та створює цілу низку проблем як теоретичного, так і 

практичного характеру...” [1, с. 4]

Але скидається на те, що існування омонімії не спричиняє значних труднощів у 

мові художньої літератури, хоча відносна кількість випадків омонімічних колізій у худож

ньому стилі набагато більша, ніж в інших стилях мови. В той же час, хоча омонімія є не 

бажаною в науково-технічній літературі, досить часто саме там вона знаходить сприятли

вий грунт для розвитку, оскільки науково-технічна література, оперуючи поняттями, 

незвичними для загальновживаної мови, і не маючи змоги створити свою, окрему неза

лежну м о в \. відмінну від загальновживаної, вдаєтьгя до створення підмови, тобто систе

ми термінів, де номінація спеціальних понять відбувається з допомогою  слів, уже існую

чих \ загальновживаній мові, на основі подібності або спорідненості понять, що рано чи 

мпно призволить до утворення так званих міжгалузевих омонімів [3. с 4 8 ]. а отже, не



зважаючи на притаманну їй “омонофоиію \  мова науково-технічно, літератчри - джерг т 

появи омонімів (зокрема, семантичних омонімів утворених на основі розтіалч полісемії і 

лоні мовної системи

Натомість, на відміну від науково-технічної літераіури. в художній лііератхрі цього 

явища не відбувається семантичні омоніми надзвичайно рідко утворюються в сфері ху

дожньої літератури на основі розпаду полісемії, оскільки навіть при метафоричних чи ме 

тонімічних переносах зберігається тісний зв'язок між поняттям новоназваною слова та 

поняттям первинного слова В даному випадку ми маємо справу не з номінативним нази

ванням, а швидше з асоціативним називанням, аби в такий спосіб зблизити і співставити 

два різних поняття і розширити образність мови за рахунок включення властивостей од

ного поняття до числа характеристик іншого Крім того, утворення семантичних 

омонімів у художній літературі утруднене нестабільністю та неконстантністю семантичної 

еволюції слів, що спричинене оказісжальністю вживання метафоричних та метонімічних 

переносів Однак, хоча художня література не є продуктивним джерелом омонімії, вона 

не створює ніяких перешкод для використання різноманітних ефектів і не робить спроб 

запобігти виникненню омонімічних колізій. Навпаки, художня література, і зокрема по

езія. використовує уже існуючі в мові омонімічні пари як оригінальний мовний матеріал 

для егворення шедеврів Поети навряд чи погодилися би з твердженням мовознавця, 

Що “омонімія - болячка французької мови” Саме поезія найчастіше вдається до викори

стання омонімів, оскільки обидві сторони омонімії - формально-звукова та змістовно- 

сигніфікативна - представляють неабияким інтерес для поетичного жанру, де основне - це 

гра форми та змісту-. Саме тому в поезії випадки вживання омонімічних пар найчастіші, а 

перелік використаних омонімів охоплює всі групи омонімів, наявних у французькій мові

Аналіз 90 омонімічних пар, виділених методом суцільної вибірки з поезій слав

нозвісних французьких поетів П.Верлена та А.Рембо, показав, що відносна чисельність 

суто лексичних омонімів, які знайшли своє місце у римованих закінченнях віршів, - 10 

пар: dessein (гп) - dessin (ni), poing (ni) - jxiin t (m). cire (ni) - sire (m), cru (ni) - crue (f) 

(Рембо) 18J, os (m pl) - eaux (fp l), saint (adj) - ceint (pp). causer (vi) - causer (vt), somme (j) - 

somme (m), sot (m) - saut (m), filtre  (m) -ph iltre  (m) (Верлен) [9]. Трохи меншою є кількість 

лексико-граматичних омонімів, вжитих у цих поезіях - всього 7 пар. bas (adj) - bas (m), fias 

(ni) - pas (parti p la t (adj) - p la t (ni) (Рембо) [8], blonde (adj) - blonde ( f .  rose (adj) - m  (f). 

poin t (m) - point (part), vague (adj) - vague (fi (Верлен) [9]. Решта 73 пари представляють 

собою  групу граматичних омонімів, з яких на частку морфологічних припадає ЗІ пара
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terre (f) - taire (y), sang (m) - sent (v sentir), croix (f) - crois (v croire), aile (f) - elle (pron), fond  

(m) - fo n t (v faire), mort (f) - m ord (v mordre), coi (adj) - quoi (pron), trus (adv) - trait (m), fe r  

(m) - fa ire  (v), ргк1 (m) - ргкі (adj) etc (Рембо) [8] На частку ж синтагматичних омонімів 

припадає найбільша кількість омонімічних пар - 42 пари de m ains ( f  p i) - demain (adv), 

qu 'on signe - consigne (m). l ’attente (f) • latente (adj), larmes ( f  p i) - l ’arme (f). d'or(m ) - dort (y 

dormir), elle-même - elle m aime, dèfa iies(f p l) - des fê te s  ( f  pl), tout effet - tout est fait, 

sanglant (adj) -sang lent, des a ile s(f p!) -des zèlesfm p l) etc (Верлен) [9]

Отже, проведений аналіз дає змогу встановити, що найчастіше в поетичних творах 

вживаються синтагматичні омоніми - 47% випадків, що пояснюється специфікою самої 

французької мови, де межа між двома елементами може проходити в двох або декількох 

місцях, що призводить до інтеграції кількох слів у мовному потоці в одну групу, фонетич- 

но співзвучну з іншими одиницями мови, що й породжує синтагматичну омонімію

Друге місце за частотністю посідає друга підгрупа граматичних омонімів - морфо

логічні омоніми: на їх частку припадає 37% випадків такого вживання. Відносна ж частка 

суто лексичних та лексико-граматичних омонімів у мові поезії залишається незначною - 

відповідно 11 % та 8%  усіх випадків вживання омонімічних пар.

Такі омонімічні пари (і навіть четвірки) є ідеальним матеріалом для оригінального 

римування. Використання омонімів у поезії дає змогу віднаходити абсолютні рими, уни

каючи банальну і тавтологічну рими. Яскравим дрикладом використання омонімічної 

четвірки є уривок з поезії Ф .Війона ‘‘Ballade des m enus p ro p o s” :

...Je comtois leur charge et leur somme 

...Je com tois j e t  qui nombre et somme 

...Je com tois vision et somme

... Prince, j e  com tois tout en som m e... f 10, c . 167-168]

Ось вона, оригінальна абсолютна рима, і ніякої тавтології

Не можна обійти увагою чудову майстерність, з якою ще один відомий фран

цузький поет Гійом Аполлінер вдається до використання ефекту омонімії для створення 

каламбурів та влучних двозначних рим, як, наприклад, ця. Що з ’являється наприкінці по

єні 'Білий сніг” ("І.а blanche neige ")

Alt tombe neige 

tom be et que n ai-je

M a bien-aimce entre mes bras [4 , c .55]

аічї ж інша
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J 'a i je té  dans le noble feu...

..De vnvs mains ei même feu

( V Passé ces têtes de mon s (4, c 85]

Аполлінер користується омонімічною грою слів як стилістичним засобом, здатним 

створити додаткові підсвідомі асоціативні образи, незалежні від змісту сказаного 

...Nous lui dimes adieu el /m is

/ V  ce /nuls sortit I ' Us/k-ranсe [4 c.75]

Або ось ціла строфа з поезіі "Монах-відлюдник”, сповнена двозначності та асоціа

тивної образності завдяки вживанню омофонів

/. amour jeu des nombrils ou jeu  de la grande oie

Ixi mourre jeu du nombre illusoire des doigts [4 , c 76]

У поезії "Зона" можна знайти одинадцять випадків вживання омонімів, які вико

ристовуються для створення стереометричних картин, де глибина образів передається

алюзіями та асоціативними прихованими порівняннями, звукова форма стає незалежною 

від тексту, і на основі підсвідомо-чуттєвих асоціацій відтворює тонкий ліризм та глибокий 

психологізм, що гак притаманні поезії Г.Аполлінера. У фразі:

Ils esftèrent gagner de / 'argen! dans /  'Argentine [4 , c. 12]

ефемерність логічного зв 'язку між співзвучними " l'argent"  та Т Argentine" (асоціативне 

значення - "країна грошей” ) навіює відчуття нереальності сподівань заробити гроші в тій 

примарній Ельдорадо В цьому плані омонімічний каламбур відіграє роль не лише творця, 

а й руйнівника, спростовуючого отримані ідеї та образи, щоби перебороти однозначність 

мови і ст ворити двозначність та багатообразність.

Двояке тлумачення дієслова vider 1 “літати” та voler II “красти” :

Ils crient s  il sait voler i/u 'on l'appelle voleur [4, c.9]

'Передуючий даній фразі контест вказує-на перший омонім зі значенням “літати”, 

проте вжитий поряд іменник voleur “злодій” не залишає жодних сумнівів щодо значення 

цього дієслова. Отже, наявне контрастивне протиставлення між völer “літати”, що є сим

волом духовної чистоти й піднесеності, та voler11красти”, що символізує душевну ницість 

та нечесність.

Заради справедливості відзначимо, що мова прози вдається до використання 

ефектів омонімії не рідше за поетичну мову Проаналізуємо, наприклад, один з численних 

випадків вживання омонімів, взятий з роману відомого французького письменника Ерве 

Базена “Подружнє життя" Saint .sain sein ! [5, c 108] Як бачимо, в даному випадку наявні
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и  с м і н п ч і і  си її.мої ом оф они  і яких им і a < K O  n o  і ночи {ai// мит -  ai// muii) іа оліїм r p a -  

.11 It'ltlif M (\<*/// (on) Прок- ВИМОВИ \CI\ I {>1 04 С II H І ІСІІІИЧНІІ. I ne речення інучніь ЯК ГІО- 

и нгреннч олііою  с.юив Jsé-sé séj їмо с т о р и  и псиний <ьіі і ера цінний ефекг Однак, наП- 

ііік.імііінім і іе. пін автор навмисне сіаипм. и о цім рн.і пі іри омофони і. июои мнікнупі 

побажаної м>ш ексі\адьію і тпференпіапії (а їжо ірамамічні омоніми леї ко розрізняються 

іаи.тикн і\ньом \ о і очрііпю іа ірама пічним індексам - аріпкляЧі. вказівним іа присвійним 

пріїкмспімкам іакмічснням ю іно) Ьазен Гп.ім ф ран  іак. іно омоніми залиш аю!ься без 

іііференнікно'іоіо оіочеііня речення вийшло номіпаїнипнм (щоби дієслово не вкаш ло на 

іменник) іа ше іі окличним (шобп угшкнеіи артиклів іа інших детермінативів) С'днною 

диференціюючою оінакоіо н даній фраіі. яка икапг на іе. що мова йде про різні слова, є 

іш онапія V іакпіі спосіб омонімічний ланцюжок лкнепгуг просодичну конструкцію фра- 

ш кожне пасім ш е слово вимонлж іься \ надаючою інтонацією та емоційною експре-

СНННІСІК)
і

Алітерація, п о б у л о і і а н а  на ланцюжку слабких омофонів у реченні Scs paupières, se 

rabanirem d 'un seul coup sur sa joue, sur sa joie, sur son jeu de sourire | 6 . с 2-12J, передає 

ніжність іа  інтимність п очуп я  Крім т о ю . фонетична снів тучн ість  у даному вішалку не 

лише иідснліог інтонаційну градацію, відтворюючи градацію емоцій дівчини, але й 

снівставляї. зв'язує в одне ціле конкретні та абстрактні поняття (joue “шока" - joie 

радість " - jeu “гра" )

Контрастне протиставлення понять наявне і у ірі слів, основаній на омонімічній 

колізії двох лексичних омонімів, сильних омофонів -hôtel (пі) та autel (m), у базенівській 

фразі . l'hôtel précède parfois l'autel, au lieu de le suivre [6 . с 43 IJ В даному випадку y 

формі короткого омонімічного каламбура протиставляю ться абстрактні поняття, виражені 

омонімами: autel (m) “вівтар", як символ церковного обряду вінчання, га ІіфіеІ (m) 

“готель" як символ позашлюбних зв'язків Ф онетична співзвучність цих двох протилеж 

них значень лише підкреслює контраст між ними та привносить елемент дотепності та 

комічності у вищенаведену фразу.

Коротенькі дотепні каламбури нерідко покликані привнести ож вавлення. розряди

ти монотонність дескрептивних картин Як приклади, наведемо такі речення з творів того 

ж таки Е. Бачена: Le coin Je coincoin  [6 ,0.209] або ( /п corn Je  m er pour nieras [6 ,c 209]

Співставлення омонімів y творах Е.Базена дуже часто веде до ф ілософ ською  

ешветавлення понять, що примушує читача глибше задуматися над проблемами життя та 

існування Гак, поняття “кохання" співставлясться зі співзвучними йому у французькій
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мові поняттями "смерть (jjisqu a  Li mort on ju sqn 'a  I amour) (6 ,c 18), “море” {la mtr et 

/  'amour vont toujours reconnu« n e  s) (6, 105]. .умор" ( Amour et humour: la rime me 

(6 ,c 248] Такі омонімічні пари відіграють у даному випадку роль прихованого поетичного 

порівняння на основі співставлений понять

Використання стилістичних ефектів, спричинених омонімічними колізіями, є од

нією з особливостей стилю Базена. що робіггь мову його творів поетичною, музично- 

ритмічною. живою та немонотонною Дотепні каламбури та асоціативно-звукові порів

няння надають його романам гумористичних та філософсько-афористичних рис

Отже, як показав проведений аналіз, у мові художньої літератури найчастіше вжи

ваються граматичні омоніми, причому чисельність синтагматичних набагато переважає 

кількість морфологічних омонімів Використання омонімів у художніх творах продикто

ване кількома причинами І ) вживання омонімів формує ритміку мови (в поезії це вира

ж ається утворенням оригінальних абсолютних рим, у прозовій це призводить до музично- 

ритмічного членування фраз. чим наближає її до поетичної), 2) використання омонімічної 

іри  слів утворює комічний ефект, призводить до появи дотепних каламбурів; 3) на основі 

омонімічних колізій утворюються екстратекстуальні асоціативні зв'язки між поняттями, 

що призводить до розширення двозначності та образності мови, породжує приховані пое

тичні порівняння Одним словом, омонімія завжди була і залишається одним із найдійо- 

віших стилістичних засобів у мові художньої літератури
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ІІРОЬ.ІКМУ мовної О ( І ЧТУСУ КЛ ГК ІО РІЇ 

,Н  ІКРМШОНЛНСК ТІ / ІІКЛГ ГКРМІІІОВЛІІОС ТІ

1 рчіш ш нпй ана.іі< декількох десягків пачкових прані. присвячених дослідженню  

каїею рії детермінованості недетерміпованосіі (далі Д і ї ) .  нерскончі. що дана проблема 

іа.іска від св о ю  од ион іачною  р ош 'я іанпя  Основна причина розбіжностей у поглядах 

\ченііх подяїас насамперед ч юмч. що вони иідходяїь до оцінки с іа іусу  каїею рії Д /ІІ іі 

різних теоретичних нониііи  V залежності від пі.оіо можна виділиш  чоіирн проблемні 

і руни нач ковиін

Першч і них складанні, учені. їло Ви піачаю іься ч іппанпі наукової іалузі. предмс- 

юм дослідження якої повніш а б у т  каїею рія  Д  11 ( еред ііііх одні мовош авпі. виходячи з 

міркування, шо каїею рія  Д і ї  - не пролум  мпсдсіїпн .п од іти  у процесі пізнавальної 

діяльності. розі лялаю іь її як ка їсю р ію  .мислення, т о  вдасш ва всім мовам [2, с 42, 9, с З, 

ІЗ, с 19 На противагу їм велика група вчених дотримується думки, щ о 'Д /Н  - не суго 

мовна каїею рія. а не логічна, і властива вона тільки аріиклевим мовам [7, с.94, 18, с. 19. 

26, с 18, 33. с 37;

До другої проблемної і руни можна віднести науковців, які полемізують з приводу 

локалізації категорії Д /ІІ у дихотомії мова - мовлення Прихильники мовного статусу ка

тегорії Д/Н вважають, що вона ( винятково граматичною  ознакою  іменника нарівні з ка

тегоріями роду П числа [ 8, с 68; 26, с.4] їм опонує значна частина дослідників, які нала

ють категорії Д/Н мовного статусу Вона, на їх думку, є винятково результатом мовлення 

й виражається тільки у процесі здійснення мовленнєвого повідомлення [ 1, с 14, 16, с 104.

23. с .15].

Третю проблемну групу формують лінгвісти, погляди яких розходяться у питанні 

мовного рівня, якому притаманна дана категорія. Тут можна виділити декілька полеміч-
' С1
них напрямків.

1. Категорія Д/Н - це граматична категорія Дана точка зору спирається на два 

теоретичні постулати а) категорія Д/Н виражається винятково (або майже винятково) 

артиклем; б) артикль є граматичною морфемою , а не лексичною  одиницею  Домінуючим 

тут є, звичайно, друге положення. Тому мовознавці, які бачать в артиклі граматичнугмор- 

фему, свідомо чи несвідомо класифікують категорію Д/Н як морфологічне явище [4, 

с 201; 5, с.201; 7, с. 112; 28, с.163, 33, с 3 7 ].

ПОПОНИЧ ,\1. VI.
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2 Категорія Д Н  - це граматична категорія синтаксичного рівня Прихильники їжі 

точки зору виходять, по-перше, з розуміння, що аналітична група детермінатив  ̂ імен 

ник' с фактом синтаксису, а не морфологи По-друге, категорія Д/Н може виразитися N 

складі цього словосполучення тільки прн умові, що воно виступає предикативною однни-
Чі

нею Іншими словами, аналітична ф упа Веі + N здатна виражати категорію Д/Н тільки як 

комунікативна одиниця, що вимагає на. вності деякого контексту [8, с 103]

3 Категорія Д Н  - семантична категорія Автори цієі точкн зору бачать у категорії 

Д Н  у першу чергу мовний засіб прагматизації номінативних значень у процесі мовтемня, 

при якому беруться до уваги, з одного боку, комунікативні ситуації, а з другого - ко

мунікативні наміри учасників мовленнєвого акту (37, с.46]

До четвертої проблемної групи можна віднести мовознавців, які, визнаючи, що 

категорія Д Н  є явищем мовлення, не доходять згоди у питанні її понятіино- 

’функціональної класифікації Тут, зокрема, можна виділити чотири підходи, кожен із яких 

висвітлює мовленнєву суть категорії Д/Н під певним кутом зору а) категорія Д/Н - 

комунікативно-граматична категорія'* [1, с. 14. 22, с 136], б) категорія Д/Н - ‘ текстова 

категорія (16, с 104, 17, с 169], в) категорія Д Н  - “комунікатнвно-оціночна категорія" 

(2, с 5, 23, с 15]. г) категорія Д Н  - “функціонально-семантична категорія" [6; 19, 25]

Існуючу у лінгівістичній літературі сукупність науково-теоретичних поглядів на 

мовну природу категорії Д Н  можна зобразити у внгЛяді такої схеми:
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Якщо ін іс ірм ч іш  подані > схемі ю чм і зор> на мовний статус категорії /I  II • *ине 

ш.іе. ю  неодмінно дійдемо ннсновкл. шо категорій / І  II мас соміотичнч ( знакову) нрнро;і\ 

ІЦо час нам підстави д ія  поліпною  іперлження. які чинники деж аїь ч його основі і 

чи арічмсчнн можна навесні на ііою  o ô iруніуванни ,} Висуваючи лане твердження, ми 

нпхолимо < декількох та»  мопоп я іанич моментів

По-перше семіоінчний чаракіер категорії / I  II нпн линаиз ю ю  очевТтлною й неза- 

перечноіо факі> ню вся и поняіійнР-фуїікніоііальнл специфіка локалізи  ться у значенні 

іменника, яке. як основний склалоннй елеч іет сірчкічри  м овною  ніака. ( прсммеїом 

вннчення семіоіики При иьомч необхідно зазначиш. їмо саме сЧосіаиіннні олпніпи мови 

на в іл м іт  віл усіх” інших лексичних олнніші». найповніше моле.моюи. сірчкіурч мовною  

така , й ою  со м ати ч н и й  іміеі Вони ( чак о н  м о т н и , міновими предел ав ітк ам н  моїшнч 

шаків

По-друге ііоіля.і на каїею рію  /М І як семіотичну каїею ріїо  мас піл собою  баїагч 

історичну іралимію і \ »м сту  зародження im epccv вчепич ло явища /VII Пою мовна 

суль розі лядаєгься практично як с е м а п т ч н а  операція із значенням номінативних одиниць 

мови у процесі іч вживання у мовленні

Перші французы^ граматики, можливо, не усвідомлюючи у повній мірі того, що 

торкаюіься семіотичних1 проблем, у своїх тлумаченнях ірам аїичноі ролі артиклів бачили 

у них насамперед спосіб адаптації значення іменника до комунікативних потреб мовлення 

Перші натяки на це зустрічаємо уже у граматиках Ж Дюбуа ' 29. с 100] та Л М егре [36. 

с .2 7 1 Але найбільш повно й чітко для того часу сформулював цю думку III Моиа, даючи 

визначення означеному артиклю “Nous appelons articles définis, ceux qui ont celle vertu de 

resserrer et restreindre les mots, qui d'eux-mêmes ont une signification générale et indéfinie. Ce que 

sont aussi les articles grecs, allemands, anglais et italiens définis, et de toutes autres 

langues" [35,с 44 ].

Як бачимо, y розумінні LU. Мопа, основна роль означеного артикля полягає у тому, 

щоб зменшити, звузити обсяг значення іменника, яке саме по собі с загальним і неозначе

ним Звертає на себе увагу П та обставина, що вчений поширю є цю думку на інші мови, у 

яких є означений артикль, надаючи їй цим універсального лінгвістичного характеру.

Ідея, що означеність / неозначеність є результатом семантичної операції над значен

нями номінативних одиниць мови в процесі мовлення, операції, здійсню ваної за доп ом о

гою різних детермінативів, стала основополож ною  у подальших розробках теорії детер-

Ісрмін ссміологія використовується як відносний синонім терміна семіотика"
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м.нацн Пройшовши черет горнило цілою  ряду наукових теорій, вона - - .......

найбільш поширеною у сучасній мовознавчій науці Більшість учених розгляди казегорио 

Д/Н як засіб відіпну" (coupure) від загального значення іменника якоїсь частинки, не 

обхідної для індивідуалізації чи ідентифікації предмета мовлення [31. с 2 2 ) або як засіб 

протиставлення екстенсіополу імені (extension) йсго екстенсиву (extensivité)* ( 34, 38) чи як 

засіб протиставлення індивіда класові ( 15, с 15] і т. п

Науковці іменують цей семантичний процес по-різному, але понятійна його суть за

лишається одною звуження обсягу значення іменника як елемента мовлення

Отже, вся історія вивчення категорії Д/Н засвідчує, що вона розглядалася і продо

вжує розглядатися у першу чергу як семіотична категорія Однак вона такою не вважалася 

з тої простої причини, що її понятійна суть завжди знаходилася у тіні мовних функцій де- 

терміназпвів Дослідники цікавилися переважно не мовною природою самої граматичної 

категорії, а граматичними засобами вираження її значень, що й сформувало однобоке уяв

лення про неї. взятої як внутрішньо цілісне мовне явище 1 навіть тоді, коли правильно 

схоплювалася її мовна суть, вона знову ж о :нювалася не сама по собі, а через засоби її 

вираження, зокрема артикля Тут маються на увазі декілька суджень Г Гійома, у яких 

дається оцінка детермінуючій ролі артикля з точки зору семіології Він пише “L’article des 

du français, pluriel obligé de un, nous met en présence d’une rémarquable réussite de sémiologie du 

français, recouvrant une réussite de psycho-systématique" [34, с. 152 j .
ç .

Звернемо увагу' на те, що вчений ставить семіологічну роль артикля вище від психо- 

механічної. “Dans le nom-article, - стверджується в цій же праці, - la substance formelle du nom, 

conservée, n’y est plus que la sémiologie d’une seule chose, la seconde: celle du mouvement qu’elle 

emporte avec soi d'accession du mot à la catégorie nominale" [34, c. 141 ].

Як бачимо, обидві тези Г. Гійома імплікують семіологічну природу не категорії де-
1

тер мі на ції і не значенню іменника, яке є її понятійною основою, а артиклю, який має влас

тивість переводити лексичні одиниці у номінативну категорію і детермінувати їх. Ці дві 

функцій артикля с, на думку вченого, “семіологічним успіхом" французької мови 1

По-третє, семіологічним характер категорії Д/Н легко виводиться із представлених 

вище точок зору, кожна з яких, взята сама по собі, не відображає цілісного характеру ка

тегорії Д/Н, тобто не охоплює всіх її понятінно-функціональнИх проявів. Але взяті у своїм

1 . Термін “exlensivtté" немає смислового еквівалента в українській мові, тому змушені використовувати

ного калькову форму ” скстснсив '. , ,mD
' -il у a parfaite concordance de la psycho-sémiologie et de la psycho-systémahque. L artrcle esl une
réussite de sémiologie" [34, 2321

155



'.кліінікп. вони формую і ь іс* заіадьне цілене \ явлення про кагсю рію  Д/Н по відношен

ню к> я к о ю  кожна з ініх* і очок юр> нідображаї щ о сь  окреме

Це заіадьне цілісне >явлення як леяка ісорсіпчна абстракція повинна м ані якусь 

к о пкр е іп>  м о в н у  форму втілення, \ якім 011 оо ( Піюпалися всі його окремі формангн і яка

і і.іхжнла вим іною основою лля її вираження Ьо кажучи слонами І. Ьенвеніста, ‘‘жодна
1-

іеорія не »може сформуватися, якщо нона іабуваї .або обходить питання 

і діюсіГ ; 2 ? с -‘'7

Такою об (лнмочою  основою лля каїсіорн  Д і ї  може буї и іільки мовним знак, взя

т і ї  > понині сукуііпосіі своїх семіоіпчмих ои іак  І дійсно. якпіі би ми аспект категорії Д/И 

не роилялалп чи Го поняіініїе значення, чи спосіб і\ вираження, чи вплив немовних фак- 

юрів па и вираження - все не \ кінцевому рахунку нш ірапься у семіотику мовного знака. 

\ принципи по і о мовленнєвою  функціонування Іниііімн словами, всі питання, які стосу

ються мовної природи категорії Д  і ї  іа її .мовленнєвих функцій, Є похідними від природи 

мовного знака, мого сем! п ічної структури. його зміст у та можливостей використання у 

комунікативному процесі

По-четверте, семіотичний с іа іу с  каїсю рії Д і ї  н ід івердж упься іакож багатьма 

дослідженнями лопко-сем анп ічного  спрямування, ле пя катею рія розілядасться у кон

тексті теорії референції. Дивіться, наприклад, прані цього плану Ж Клейбера [3 2 ] . II 

Фурукави [ЗО ], М Г Селезньова* [20] га інші.

Щоправда, у працях зазначеною  напрямку основна увага науковців зосереджена не 

на самій категорії Д/Н, а на проблемах мовних механізмів здійснення референтних по

відомлень, серед яких важлива роль відводиться артиклю та іншим детермінативам А 

сама проблема категорії Д/Н проходить тут на другому плані і розглядається як побічний 

результат функціональної ролі детермінативів у вираженні референтних відношень супро

воджуваних ними номінативних одиниць з об 'єктами позамовної дійсності

До тог о  ж зв ’язок категорії Д/Н з теорією референції розглядається у. цих працях в 

основному на прикладі іменних назв конкретного значення, що дуже звужує й спрощує 

реальну функціональну картину цього мовного явища

Спробу дослідників пояснити категоріальну суть детермінованості / недетермінова- 

носп через понятійний апарат логічної семантики можна оцінювати по-різному у плані 

практичних результатів Однак їх основна заслуга полягає не в цьому, а в тому, що, спи

раючись на семіологічне поняття референції мовного знака, вони підняли проблему Д/Н
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на новий рівень теоретичного осмислення, відкривши нові перспективи п п одальш ої 

аналізу

По-п'яте. на користь семіотичного походження категорії Д/Н говорить і той очевил 

ний факт, що вона не с прерогативою однієї чи певної групи мов. як не вважалося д о  

недавнього часу, коли детермінованість / недетермінованість розглядалися винятково як 

функціонально-семантичний атрибут артиклів Уже доведено багатьма дослідниками, щ о 

кожна мова володіє різними засобами вираження зазначених логіко - семантичних по

нять [ 14].

Маючи універсальну природу і'реалізуючись у комунікативному процесі за допомо

гою різних мовних засобів, дана категорія не може бути семіотичною за своїм мовним 

статусом, що й підтверджується всіма наведеними вище аргументами Тому в дійсності 

семіотичний статус категорії ДТІ не може навіть розглядатися як наукова проблема, 

оскільки це є її реальний стан існування 1 проблема, власне, полягає не в цьому, а в тому, 

щоб відповісти на питання, у яких мовних знаках локалізується дана категорія, як вона 

виражається у мовленні при їх допомозі і як ці знаки взаємодіють між собою у процесі її 

вираження. В принципі ці питання не є новими, вони ставляться і розглядаються з момен

ту наукового інтересу до мовної ролі артиклів, але розглядаються переважно в термінах і 

поняттях граматики і під кутом зору граматичної ролі детермінативів І єІЗьіть у тих мовах, 

де цього лексико - грамтичного класу слів немає, дослідження категорії Д/Н часто ведуть

ся з метою пошуку їх функціональних еквівалентів. Дивіться, наприклад, дисертаційні ро

боти з даної проблематики, виконані на матеріалах азербайджанської [ 12 ], баш

кирської [ 10] , казахської [3 ], литовської [2 4 ] , російської мов [2 ; 14] та інші.

Граматичний підхід, - точніше сказати, граматико-синтаксичний підхід, оскільки 

мовні функції артиклів розглядаються у цих двох площинах, - не дав задовільної відповіді 

ні на питання, що представляє собою артикль як мовне явище, про що красномовно 

свідчать десятки різних теорій артикля, ні що представляє собою категорія Д/Н як мовне 

явище, що найкраще підтверджується її різними тлумаченнями

Граматико-синтаксичний напрямок досліджень категорії Д/Н грунтується в плані 

методології па ономасіологічному принципі, мовознавець, відштовхуючись від граматич

ного змісту категорії Д/Н, який апріорі вважається відомим, - хоча само по собі питання 

семантичних значень вихідних понять “детермінованості-недетермінованості ніким по-



серйозному не розглядалося' , - виявляє ті мовні засоби, які здатні його виразити. Та 

оскільки значення категорії Д/Н бачаться вченими по-різному, то, відповідно, по-різному 

тлумачиться і роль мовних засобів, задіяних у їх вираженні

Семіотичний статус категорії Д/Н дає можливість використати семасіологічний 

підхід до її мовного аналізу, тобто взяти за основу мовний знак як внутрішньо структуро- 

вану цілісну одиницю й розглянути як він себе реалізує у мовленні в плані вираження де- 

гермінованості/недетермінованості.

Отже, на відміну від усіх інших точок зору на категорію Д/Н, семіотична точка зору 

дозволяє представтгти дану категорію як цілісне, внутрішньо організоване мовно- 

понятійне явище, функціональна поведінка якого визначається головним чином фактора

ми семіотичного характеру, а не граматичними правилами вживання детермінативів, як це 

традиційно стверджується.

Семіотика як наука вивчає явищ а мовного семіозису, у кожному з яких взаємодіють 

три різні за своєю природою сутності: мовні знаки, об’єкти їх позначення та інтерпретації 

їх значень. Тому з самого початку свого зародження семіотика розділилася на три окремі 

гілки, які, услід за Ч. Морісом, одним із основоположників науки семіотики, іменуються в 

сучасній лінгвістиці семантикою, синтактикою  і прагматикою [21, с .8 0 ] .

Кожна з цих семіотичних дисциплін розглядає явище семіозису під певним кутом 

зору. Семантика розкриває значення мовних знаків ^  їх відношенні до об ’єктів позначен

ня. Синтактнка вивчає відношення між різними знаками й установлює правила їх синтаг

матичної комбінаторики у мовленні. А прагматика, як відомо, намагається з ’ясувати 

відношення між знаком та мовцями, які його використовую ть у мовленні.

Виходячи зі сказаного, категорія Д/Н як об ’єкт семіотики, якому властиві всі три 

ознаки мовного семіозису, повинна розглядатися теж  у трьох площинах, а саме: 1) як се

мантична величина; 2 ) як синтаксичне явище; 3) як факт прагматики.

Семантичний аспект категорії Д/Н відображає спосіб актуалізації номінативних оди

ниць у мовленні Наприклад:

1 Le chat est carnivore:

2. Le chat attend devant la porte.

Не зважаючи на формальну тотожність, категоріальне значення детермінованості 

номінативних одиниць "chat" у першому та другому висловленнях с абсолю тно різними

Цк* поділяють багато нэтковшв. див. наприклад. Т М  Ніколлсв) 14. с І* І . ВВ Гхрсвпч ,11.



У першому висловленні слово chai л м уал и у  ceo*. уш альиене. иоивп.аде и.ачсин* , , 

другому, воно актуалізує конкретне п р ед м ете  значення Отже, ч псриюмч виг*.1к> *е. 

термінується абстрактний понятійний зміст тоді як  у другому деіерм.нуї ться  реально 

існуючий об 'єкт позначення Тобто, спосіб актуалізації номінативної одиниці мови поста* 

як один із визначальних чинників семанпічного значення категорії Д/Н

Синтаксичний аспект категорії Д  Н с результатом комбінаторно-дистрибутивних 

властивостей мовної одиниці Так. у висловленнях

1. Je vois un chai

2. Le chai attend devant la porte

значення недетермінованості / детермінованості іменника “chai ' формчються, з од

ного боку, під впливом відповідних детермінативів, а. з другою . - під впливом різних син

таксичних функцій, якими наділена дана номінативна одиниця у кожному із висловлень

Нарешті, прагматичний аспект категорії Д 'Н  віддзеркалює роль суб'єктивних фак

торів у творенні категоріальних значень детермінованості/недетермінованості Кажучи, 

наприклад. Le chat que lu vois devant la porte m'est inconnu, мовець апелює в першу чергу' до 

органів зору як своїх, так і свого співрозмовника і, грунтуючись на цьому, вибирає 

смислову означеність стосовно предмета мовлення.

Зрозуміло, що ці декілька міркувань ілюструють лише окремі момец^тн у функціону

ванні категорії Д/Н, яка за своєю природою є складним різноплановим явищем, де 

співіснують у тісній взаємодії всі три аспекти. Тому практично неможливо розглядати 

будь-який із трьох аспекгів . не торкаючись у тому чи іншому відношенні двох інших.
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РЧк О. М.

С У ЧА СН И Й  СТАН ВИВЧЕННЯ ВИГУКІВ > ВІТЧІП НЯНО М *
ТА ЗА РУ БІЖ Н О М У  М ОВОЗНАВСТВІ

Проблема частин мови з давніх пір  привертала до себе увагу д о с л ід н и к ів  і виклика

ла численні дискусії Вона і в наші дні не дістала остаточного роїв язання Так. ще в 1921 

році Вандріес писав, шо класифікувати частини мови настільки важко, що до сих пір  ніхто 

не створив задовільної класифікації [І] Вигуки відрізняються від решти частин мови тим, 

що вони беруть свіП початок у спонтанних вигуках (викликах, викриках) афективного 

характеру чи в імітації звуків, узятих з природи

Одним із спірних питань лінгвістики залишається дефініція вигуків як специфічних 

мовних знаків Як підкреслює 1 Р Вихованець, визначення статусу вигуків лежить на лінії 

слово-морфема-речення [3, с 34] Вигуки не відносяться до слів і морфем Щодо семан

тичних ознак - вони не мають пріггаманного словам лексичного значення і притаманної 

морфемам семантики відношень Складна природа вигуків породжує різні їх кваліфікації 

Взтгуки зараховують, як правило, до морфологічних явищ і розглядають їх як слова в си

стемі частин мови

На противагу цьому поширеному поглядові, окремі мовознавці відносять вигуки до 

інших сфер мовної або мовленнєвої системи Наприклад, О О.Потебня вважав, що вигуки 

не належать до слів, а отже, не мають ознак частин мови Ось підсумкове формулювання 

О О Потебнею відмінностей вигука і слова: ’’Незрозумілість вш ткя можна інакше вирази

ти так: він не мас значення в тому розумінні, в якому має його слово’’. [7, с 108] Часто 

підкреслюється, що вигуки, порівняно з іншими словами, позбавлені номінативної 

функції, лексичного значення і не несуть ніяких синтаксичних функцій. Деякі лінгвісти - 

такі, як: Теньєр, Дамурет і Пішон - вбачають у них елементи, властиві первісному стану 

могні Однак вигуки являють собою мовну універсалію, вони присутні в усіх мовах і з .ро

звитком мови лиш збаї вчуються шляхом переходу слів інших частин мови у -розряд ви

гуків. [ 11, с. 13]

Оригінально і більш обгрунтовано підходив до проблеми вигуків *В В.Виноградов у 

граматичному вченій про слово. Він підкреслював, що “вигуки є водночас і еквівалентами 

слів і, найчастіше, еквівалентами речень”, “становлять у сучасній мові живші і багатий 

шар суто суб’єктивних мовленевих знаків, саме -- знаків, що служать для вираження емо

ційно-вольових реакцій суб’єкта на дійсність, для безпосереднього емоційного вираження 

переживань, відчуттів, афектів, вольових виявів і осмислей- як колективні знаки емоції
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ного вираження духовною  стану” f2,c 745-74] Особливість природи вигуків полягає в 

тому, т о  вони не називають почуття, а ліпи супроводжують ного вираження нестандарт

ним звуковим комплексом На відміну від інших слів вони супроводжують, дійсність не- 

розчленовано (нероздільно) Наприклад, при відчутті болю, людина може вигукнути J аі 

mal! чи Аїе! У першому випадку словесна реакція мас розчленовану форму - можна 

виділити суб’єкт переживання ”je”, характер відчуття “mal”, сполучний елемент “ai” У 

другому випадку, вигук ті ж самі елементи дійсності відображає синкретично. У силу своєї 

нерозчленованості, вигуки не можуть вільно зв’язуватись з іншими словами речення, во

ни позбавлені граматичних категорій і, звичайно, займають відособлену позицію у ре

ченні. Але все ж вони є самостійними словами, оскільки складають окреме речення. По

ява вигуків та їх подальший розвиток не відносяться до одного якогось періоду історії 

людства. Вигуки могли утворюватись при розвиненій мові зовсім не як випадкові викри

ки, а як слова. Заявляються вони під впливом відповідної мови з використанням її мовно

го складу і в тісному зв ’язку з ним. Наприклад, ба! з французького "bahі", м арш ! з фран

цузького “marcher ”, звідси дієслово марш ируват и  та інші. 1 навпвки: ухнут и  від вигука 

"ух!", бухнути від "бух! ” і т.п. Таких вигуків більше порівняно з мимовільними викрика

ми. Вони утворюються у мові тільки тому, що цього потребує сама мова і зовсім не під 

впливом емоцій. Але ж утворюються вони при передачі емоційного відтінка, який вира

жає мова, а не викрику. Для передачі цього відтінка використовуються різні синтаксичні 

засоби. Значні труднощі полягають в інвентаризації вигуків В одномовних словниках 

зафіксовано біля 100 слів, утворених від них. У художній літературі трапляються вигуки, 

незафіксовані лексико-граматичними джерелами. У щоденній мові носіїв можливе оказіо

нальне утворення більшого числа вигуків, яке підкоряється певним закономірностям мови 

в плані фонемного складу і сполучення фонем У цілому ж кількість постійних і найбільш 

вживаних вигуків у французікій мові наближається до 250 Дві третіх вигуків і вніукових 

виразів передають різні емоції, решту ж - різного роду шуми, звуки, крики тварин (7,с.35] 

Вигуки передають емоції, настрій, волевиявлення і т.п. - ось чому їх і відносять як 

експресивно-інтонаційне висловлювання за рам»п печення Завдяки цьому, вони 

найтісніше пов'язані з основним висловлюванням, оскільки саме речення не позбавлене 

їдких відтінків переживань, настроїв та відчуття мовця Одним з важливих моментів у 

кваліфікації вигуків, як піакреслює І Р Вихованець, виступає віднесення їх до сфери мови 

чи мовлення Дослідник зараховує вигуки до сфери мовлення Такої думки був і 

Ж Вяндрісс 11. с 114]. й розвиває тепер J1 1 Ібраєв (6 . с 32-3 ’ j

p. ’



Також важливою о т а к о ю  вигуків г співвідношенн. у них емоційного і п.митйж > 

го початку У французькій мові вигуки складають одну і  найцікавіших частин м о в и  Ча 

гома їх частина в загальному складі мови порівняно невелика, однак. їхня кількість г ико 

зростає через емоційну насиченість Залишаючись емоційними елементами, в и гу к и  все- 

таки входять у логіко-смислові відношення і найближче перебувають до одиниць з оцін

ною семантикою [3, с 36]

Семантику вигуків з поняттям пов'язували такі вчені, як І Р Гальперін. Фр Трав- 

нічек, В М Богусловський. К А Левковська та інші Наприклг^з. А Ісказ та А Лескова 

стверджують, шо якщо вигуки виражають узагальнені, обдумані емоційні і возьові пере

живання (за визначенням академіка В Виноградова), то важко заперечити участь у цьому 

процесі нашої свідомості, а. значить, - важко заперечити і здатність вигуків виражати не 

тільки почуття і волевиявлення, але н поняття про них.

Поняття можуть відображати не тільки предметні, а й недоступні для органів чуття 

властивості, закономірні відношечя між предметами Поняття не створює загальне, а 

відображає загальне, яке міспгться в самій дійсності На думку В Р Вихованця, при 

пов’язуванні вигуків з поняттям за вихідну вважають позицію визнання їх словом У ре- 

ченнєвій же концепції вигуку йдеться не про понятійну співвіднесеність вигуків, а про їх 

віддалену співвіднесеність з логічною основою речення - судженням. Тобто, реченнєва 

прігрода вимагає їх розгляду- не з боку поняття, а з боку судження, яке має у вигуках ча

сткову основу. Беручи до уваги семантичні, морфологічні та синтаксичні ознаки вигуків, 

деякі лінгвісти вважають, що ці елементи за семантикою перебувають ближче до слів, ніж 

до інших мовних одиниць На думку Ж.Ваидрієса, вигуки взагалі не мають нічого 

спільного з морфологією. [1, с. 114] Розглядаючи питання частин мови і синтаксичних 

одиниць, А.М.Мухін обгрунтовує теоретичне положення про те, що вигук належить до 

розряду синтаксичних одиниць, іменованих синтаксемам» [9, с. 166] Якщо характеризува

ти вигуки за семантичними, синтаксичними і морфологічними показниками, то можна 

помітити, що їм властиві: а) відсутність лексичного значення, б) невираженість морфо

логічних категорій та парадигм; в) специфічний вияв синтаксичних функцій За 

І В.Вихованцем, “виг/кп, по суті, не мають морфології; сшггакснчна ізольованість щодо 

інших мовних одиниць пояснюється тим, що вони (як нечленовані одиниці) займають 

позицію речення; їхня семантика дуже своєрідна, не зіставлювана ні з якими іншими ви

дами значень".[З, с.38] Головною синтаксичною функцією вигуке є функція вставного 

елемента у реченні. Часто він сто ть  на початку речення, у загальному вигляді виражаючи

іг.з



реакцію мовника, яка пізніше більш виразно проявляється в розчленованій формі реченя 

Наприклад, у фразі Bon j ' y  vais згода виражена двічі вигуком воп та основною частиною 

речення Також у реченні - Ah! le voilà несподіваність теж виражається двічі. У фразі 

[ oyons, laisse-le parler! спонукання виражаєт ься спочатку у пом’якшеній формі вигуком, 

потім, більш явно, - імперативом. Часте вживання вигуке у складі речення виражається 

інтонаційно, а його місце в реченні базується на семантичних відношеннях.

Вигуки виражають, насамперед, емоційно-чуттєвий психічний стан мовця, його ре

акцію на зовнішні та внутрішні подразники, а також - опосередковано вказують на емо

ційні мотиви поведінки особи. Вигукові одиниці тісно пов’язані з інтонацією, (містять її в 

собі), але не дорівнюють їй. Інтонація є необхідним їхнім компонентом, який граматично 

дооформлює вигуки, вказує на їхню реченнєву природу і виконує таку ж роль, як і служ

бові морфеми. Через те вигуки не можна кваліфікувати як одноморфемні одиниці, подібно 

до морфем. Вигуки завжди двочленні: у них другим компонентом виступає інтонація, тоді 

як морфеми завжди позбавлені двочленності. У функції речення обов’язкова наявність 

інтонації робить вигуки суто мовленнєвою категорією

У семантико-функціональній категорії вигуків діапазон розходжень між сферою 

мови і сферою мовлення виражено максимальною мірою: у них мінімально виявлено 

мовні знаки і повною мірою - мовленнєві.

Існуючі розходження, відмінності в підходах до вигуків отримали своє відображен

ня у визначенні даного класу слів. Тому більшого значення набирає питання про те, які 

слова, все-таки належать до вигуків і як їх відрізнити від тих слів, які і без достатньої ар

гументації зараховуються до них Для з'ясування цього питання необхідно просто дати їм 

більш точне визначення, яке враховувало б їх осовні граматичні ознаки

Найбільш прийнятним, чітким і всесторонньо характеризуючим вигук можна вва

жати визначення Е Е Корді: “ Вигук - це частина мови, яка складається з слів, позбавлених 

номінативної функції, а в декотрих випадках і понятійного змісту, але таких, що во 

лодіють загальноприйнятим значенням Вигук є сигналом всяких явищ психічної діяль

ності людини. До складу вигуків входить також група звукоімітацінних 

(звуконаслідувальних) слів Граматично вигуки характеризуються своєю незмінністю і, я?: 

правило, особливістю вживання" [8. с 71]

Цікаве визначення вигуків єнаходнмо в Енциклопедії українознавства: “Вигуки - це 

слова, шс г засобом виявлення почуття мовця до його сприйняття Не маючи ані назив

ної. ані вказівної, ані синтаксичних функцій, вигуки сю ять  поза частинами мови” ( 5 .



с 244] Французький учений М Грев.с у граматиці Le bon Usage визначає вигук, .к  щось 

подібне до викрику, оклику, який вживається в розмові для вираження стану душ«, думки., 

наказу, попередження, застереження, заклику Ah' que Je brun ' A/hns. vans db-je! Вигуко- 

ва репліка - це об'єднання слів еквівалентне вигуку Не qiun>, Не, bien' 112, с 1006] За виз

наченням Г Драгунова, вигуки - це незмінні слова-сигнали, які не мають точного лексич

ного значена і номінативної функції, служать для бсспоссреднього смнсло-с гспресивног 

вираження відчуттів і почуттів мовця. [4,с 154]

Ьуд^ чи цілісним висловом, тобто заключаючи в собі значення цілого речення і яв

ляючись емоційним еквівалентом останнього, вигук, як правило, не входить до складу 

речення як його член і з ніякими словами синтаксично не зв’язу^ься. Він знаходиться в 

смислових відношеннях тільки з цілим реченням, і ці відношення виявляються тільки в 

інтонації, а не в будь-яких граматичних формах. Якщо таке визначення вигука визнати 

правильним, то багато слів, які зараховуються до них, повинні бути вилучені ; їхнього 

складу ! Іапрнклад, звуконаслідувальні слова які служать у мові не для вираження по

чуттів, а для безпосереднього емоційно-образного опису явищ дійсності, мають зовсім 

іншу лінгвістичну природу, ніж вигуки

Отже, якщо у визначенні вигуків можливо об'єднати уперечлнві зоки зору на цей 

клас слів, го в процесі їх класифікації це породжує різні підходи, а, відповідно.,— і різні 

класифікації
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С ІРОЧУ 1C т . г .V»

ПОЕЗІЇ ЛІК). ЇЛ И  К. РА В ПЕРЕКЛАДАХ МИКОЛИ ЛУКЛШ А

nu- rJ \&У' ; • - f r u M  'и ч ц і'Л  /а, .».• -у, ,

Паш мая нерідкі) називають піком перекладу, Гі цс визначення не можна розцінюва

ні іількії як ефектну мезафору Адже жодна література не може нормально розвиватись і 

функціонувати без урахування ідейно-художнього багатства, нагромадженого впродовж 

століть іншими ..народами. А заімання перекладу гю.іжас насамперед у то м у , шоб пере

клад іншомовного твору митам сприймав природно, не відчуваючи присутності автора 

Щолк;ю. поетичного перекладу, то він ісю тно відрізняється від перекладу прози, оскільки 

поезія мас свої закономірності ріпміко-інтоиаційма своєрідність, широке використання 

фонетичних засобів, уиачно більша вага окремого слова Крім того, о б ’єктивні відмінності
•Г

мовних .систем, т о  вступають у перекладацькі відносини, обмежують свободу автора На

приклад, французька мова не дозволяє зберепи  ритм, який грунтується на чергуванні на

голошених, і немаголодіених складів, т о  є характерною рисою українського вірша Пе

рехід від французької силабічної з фіксованим кінцевим наголосом системи віршування до 

української енлабо-тонічної вже сам по собі є складною перекладацькою проблемою То

му поетові-перекладачу доводиться сполучати найчистіше й найвище натхнення митця з 

найточнішою, найскрупульознішою роботою дослідника

Цю істину пізнав М икола Лукаш, перекладач, який дав українське життя багатьом 

геніям світового письменства. В особі М. Лукаша перед нами - глибокий знавець двох 

десятків мов, чудовий перекладач із кільканадцяти мов. ерудованиП тлумач європейських 

літератур та світової літератури в цілому Саме завдяки йому український читач зміг 

вперше і серйозно познайомитись з поезією відомого французького поета Г'ійома Arioj'
'• М-ЧИ .Rî-Ki,

лінера.

Мова йтиме про збірку Аполлімера “Алкоголі” Вже сама назва привертає увагу’
V-. ■- . ,„у, п ' г

Зразу ж, у першій поемі, в “Зоні”, ми знаходимо пояснення назви:

Et tu bois cet alcool brûlant comme ta vie

Ta vie que tu bois comme une eau-de-vie |5 , с 48]

І зовсім не випадково М. Лукаш вибрав поезії Аполлінера для перекладу Вірші 

французького поета співзвучні за тематикою  та мотивами з настроєм українського поета. 

Цих двох митців XX ст. об’єднують єдині творчі принципи. Для їх індивідуального ху-
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дожнього стилю характерні відвертість таланту, своєрідність го л о с , сповідування най 

глибинніших, найпереконливіших істин, драматичне світ о відтворення їх поєднує, зокре

ма. і звернення Аполлінера до української історії - його фрагмент ‘ Відповідь запорожців 

турецькому султанові з “Пісні Нелюбого" Перед нами - оригінальний переспів фран

цузького поета пам ятки давньої української літератури. "Ніщо, крім звернення поета до 

оригіналу, не може поясніли точність, з якою ним відтворене Листування шорожців із 

султаном” [І, с.20]. Переклад “Відповіді" українською мовою привносить в образну кар

тину вірш. Аполлінера українську своєрідність, тобто українські національні образні еле

менти. які, взаємодіючи, збагачують емоційно-художню палітру обох мов і культур - 

української та французької

М лукаш зумів проникнути у вірші Аполлінера. Він зберігає форму й стиль Услід 

за Аполлінером М. Лукаш відмовився від розділових знаків в українській мові, де немає ні 

ритмічних груп, ні фіксованого наголосу:

Старовина обридла нам безмежно

Ти чуєш бекають мости пастушко Ейфелева вежо

v  печінках сидять антична Греція і Рим

Автомобіль і той здається тут застарим , 11, с 41 ]

Щ об зберегти ритм, М Лукаш використовує ямб як двоскладовий розмір На

явність v фраг іузькій мові носових голосних вимагає збільшення складів у перекладі

Sous / le і pont / Мі / ra / beau / cou / le / la / Seine / /10/

Et / nos / a / mours / ... /4/ [5, c. 40]

Під / moc / том / Mi / pa / бо / стру / му / є / Ce / на / /11/

Так / і /  лю / бов /'... • /4/ [ 1, с 48]

Щ одо рим, то М. Лукаш використовує гру-чоловічих та жіночих рим, у той час, ко

ли Аполлінер вживає тільки жіночі Необхідно відзначити, що багато поезій Аполлінера 

написані у формі старовинних пісень:

L’amour s’en va comme cette eau courante 

L amour s’en va
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Comme la vie est lente 

Et com me Г Espérance est violente 

Vienne la nuit sonne l'heure

Les jours s'en vont je demeure [5, с 4 1J

Крім оригінальної форми старовинних пісень. Дполлінер запозичив у них і розта- 

шування рим. Якшо долати кількчль складів 2-ю  П 3-ю  рядків, то вона відповідатиме їх 

кількості в I-MV П 4-му рядках У перекладі М. Лукаш відтворює всі стилістичні засоби, які

існують в оригіналі, та іноді додає свої. Наприклад, у І Іісні Нелюоого читаємо.

Je suis fidele domine un dogue [5, c.57)

При перекладі M Лукаш вживає ще одне, cvro українське порівняння
г

Я вірний як тоГі хміль тичині

Як пес господарям своїм [І, с.54)

Аполлінер часто використовує ефект здивування, неочікуваної метафори М Лукаш 

зумів відтворити й це:

L’angoisse de l’ainour te serre le gosier |5 , с 47] —

Туга кохання вогнем підступає до горла [І, с 44];

Le sang de votre Sacré-Coeur m’a inondé [5, с 47] —

Серце Ісусове кров'ю кропило мене [ І, с 44].

Soleil cou coupé [5, с.49] —

На горло скаране сонце [І, с.48].

Деякі вірші Аполлінера, наприклад, “Зону”, важко читати, тому що тут майже не: 

має епітетів, і в перекладі теж. Проте ми знаходимо молиїву, створену метафорами, що 

виходять одна з одної: “la flamboyante gloire —  le beau lys — la torche aux cheveux roux — 

le fils pâle et vermeil — l’arbre toujours touffu — la double potence —  l’étoile à six branches —  

l’aviateur” [ 5, c.35] та український варіант “огниста слава —  лілея прекрасна —  світич 

рудоволосий — блідий та обагрений син —  древо що буйнує — шибениця подвійна честі і 

безсмертя — зоря ш ести діл ьн ч — авіаспорт” [ 1, с.42].

Часто зустрічаються порівняння:

L’angoisse de l’amour te serre le gosier

Comme si tu ne devais jamais plus être aimé [5, c.47] —

Туга кохання вогнем підступає до горла
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Неначе тобі судилась довічна погорда {І, с.44].

La nuit s'éloigne ainsi qu'une belle Métive \5 , c 47) —

Ніч відходить неначе прекрасна метиска (і, с 48);

Et tu bois cet alcool brûlant comme ta vie

Ta vie que tu bois comme une eau-de-vie [5, c 48] —

1 ти п’єш алкоголь цей палким як життя 

Життя що ти п’єш як п’янюче пиття [І, с. 48]

Аналіз українських перекладів дозволяє зробігги такі висновки Переклад М Лука- 

ша є виразним, точним і повним як у передачі лексичних особливостей, так і у відтворенні 

стилістичних засобів оригіналу Образні засоби - метафори, порівняння епітети - і струк

турні особливості передані з найбільшою точністю за формою, змістом і в кількісному 

відношенні Втрати лексичного плану зводяться до мінімуму, крім того, вони компенсу

ються В основному ці додатки використовуються для відтворення емоційності оригіналу 

В перекладі М Лукаша вміло реалізований принцип єдності форми й змісту.

Поема не перекладається Вона інтерпретується ! найважливіше - передати експре

сивність висловлення, настрій автора оригіналу, стан його душі. Вірші Аполлінера можна 

читати до безкінечності, але й тоді ми б дійшли висновку, що надихаючою силою поезій 

були його смуток, ного печаль, його відчай - його життя “Je suis la tristesse mêtne, mais non 

la vilaine et pauvre tristesse qui assombrit tout. La mienne brille Comme une étoile, elle illumine le 

chemin de l'Art à travers l'effroyable nuit de la vie” [5, c.83].

Переклад поегичного твору має чимало труднощів, але М. Лукаш зумів побачити, 

відчути “провідну зорю” Аполлінера і донести ї ї  світло до j країнського читача.
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C'HINKAк о и к  о .

І/Е М РІ.О І DES TERM ES “ I1M P E R F E O T F " / “ PERFEC Г ІГ ’ 

DANS ЕЛ GRAMMAIRE FRANÇ AISE ET L’A SPECT SLAVE

Depuis un certain temps, les termes "ітрегГесІіГГрегГесііГ son! courammanl emplovés 

dans la urammaire française par rapport aux verbes français, et les définitions qu'en donnent les 

grammairiens divergent largement.

J Maiouzeau en parle déjà dans son Lexique de la terminologie linguistique ainsi, l'aspect 

perfeelif y est défini comme l'aspect d'une action envisagée comme aboutissant à son terme 

trouver est de sens perfeelif. et l'aspect imperfectif. comme l'aspect d une action envisagée dans 

son 'jours, sans considération de son début ni de son terme; ainsi chercher est imperfectif’ 

[113.101-162j Le fait qu'il n'y soit fait aucune référence aux langues slaves laisse supposer que, 

pour J Marouzeau, il s'agit de notion d 'ordre général

A partir des années 00. l'emploi de ces termes devient systématique 

Un premier point de vue consiste à dire que l'opposition perfectif / imperfectif renvoie à 

une distinction purement sémantique, celle entre un procès a terme et un procès sans terme, cf 

P.lnibs [16], A.KIum (pour qui cette oposition relève du mode d'action) [107], M Wilmet (qui 

caractérise les verbes perfectifs et les verbes imperfectifs comme relevant de f 'a sp ec t 

sémantique”) [9], La grammaire d'aujourd'hui (qui parle de l’aspect perfectif / imperfectif ou 

conclusif / non conclusif) [77-78], la Orammaire du I Lançais classique et moderne (qui parle îles 

verbes imperfectifs) [236-237], D.Leeman Bouix (qui parle de l'aspect perfectif / imperfectif 

comme faisant partie de l ’aspect lexical ’) [51 -52].

Dans certains? travaux, l’aspect imperfectif et l’aspect perfectif sont posés a priori comme 

relevant de la catégorie générale de l'aspect (et non comme manifestations d 'une opposition 

aspectuelle propre à une langue ou famille de langues) et donc existant aussi bien en français que 

dans les langues slaves. C 'est le cas des articles d 'O  Duchâcek et de W.Pollak Ainsi, selon

0  Duchâàek, “ces dernières dizaines d ’années, beaucoup de linguistes ont étudié l'aspect verbal, 

c’est-à-dire la manière d ’exprimer l'action soit dans son développement (aspect imperfectif // a 

cherché), soit dans son achèvement (aspect perfectif: il a  trouvé)” [161] Il en est de même pour 

W.Pollab-, qui pose que la catégorie de l’aspect est constituée de membres imperfectif (“vue de

1 intérieur ) et perfectif (“vue de l’extérieur”), sans prendre soin de préciser s’il s’agit d ’une 

langue particulière [294], et examine ensuite les faits français comme si les choses allaient de soi
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Une attitude semblable est adoptée dans le D u t lointain em ydapediqm  des sciences du 

/cniHage, où, après avoir dit que T  opposition entre le perfectif et l’im perfectif (est] clairement 

exprimée par les landues slaves”, ses auteurs signalent que le français oppose le perfectif 

“L’année dernière, j'a i été malade ”, et l’imperfectif “L’année dernière, j etais malade”  [391] 

Ainsi, le Passé composé serait-il “perfectif9

Parfois, la volonté de retrouver en français l’opposition aspectuelle imperfectif / perfectif, 

propre aux langues slaves, est clairement affichée, cf. C Vet “La notion d aspect prend son 

origine dan* les descriptions du russe et d’autres langues slaves [...] Dans les langues germanique 

et romanes, il n’existe pas de distinction aspectuelle comparable, se manifestant de façon 

morphologique On pourrait résumer I histoire de la description de^ aspects de ces langues 

comme un long effort d'y trouver les équivalents des aspects slaves” . Et pouvant, “nous croyons 

que le français possède deux aspects déictiques’Taspect imperfectif et l’aspect perfectif [...] Nous 

montrerons que l'aspect imperfectif est lié à l’emploi du PR[ésent] et de l’lMP]artait] et que 

l'aspect perfectif est lié à l'emploi des autres temps”(46]. Cf. également C Baylon et P.Fabre 

"Les giainmairiens qui se sont occupés des problèmes de l’aspect en français ont signalé le rôle 

important de l’aspect dans le système verbal slave et c ’est en empruntant à la slavistique qu’ils ont 

introduit dans l’analyse du français des concepts comme perfec tif vs imperfectif, ou accompli vs 

non accompli'' [96]. Parmi les principaux aspects du français, les auteurs citent l’aspect 

im/yerfectif (“action en cours d'accomplissement” ) et l'aspect perfectif (“action accomplie”) 

(Ibid )

On Fera remarquer, par ailleurs, à propos de la position de C.Vet, qu'elle relève du point 

de vue consistant à dire que l’opposition perfectif / imperfecti ' renvoie à une distinction à la foi 

grammaticale et sémantique Une telle aproche est présente également chez O Duchâôek et chez 

C Baylon et P Fabre Ainsi, O Duchécek distingue trois groupes de verbes: “imperfectifë ou non- 

conclusifs qui désignent les actions en cours dans tous les temps: aller, courir, nager", “perfectifs 

ou conclusifs qui désignent les actions achevées dans tous les temps passés sauf à l’impérafait: 

accourir, atteindre, s ’é c r ie r '. “biaspectuels (aussi conclusift) qui désignent, selon le contexte ou 

la situation, soit une action accomplie, soit non accomplie: lire, contraftre, croire” [163-164] 

C.Baylon et P.Fabre distinguent les trois mêmes groupes de verbes: imperfectifs, perfectifs et 

biaspectuels, c.-à-d. ceux qui peuvent être imperfectifs ou perfectifs selon le contexte [98-99].

Revenons encore à O Duchéèek qui, après avoir précisé que “la notion de l’aspect peut 

être inhérente au contenu sémantique des verbes”, ajôüte que le nombre des verbes classés en 

groupes est “assez resteint”et que “le contenu sémantique de la plupart des verbes n implique
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aucune notion aspecluelle 1164] Inutile d'insister sur le tait que lit fragilité de la conseption saute
t

au* veux

R Martin considéré que l'opposition grammaticale perfectif / impcrfectif existe en français 

entre .0 Passé simple et I Imparfait par ailleurs, il y a des lexèmes perfectifs (abattre, aboutir, 

apprête! ) et imperfectifs (admiree. adorer, aimer qui relèvent des modalités d'action 

f traduction lexicale de l'aspect , aspect sémantique"), ce qui signifie qu'il y a des cas ou 

l'aspect perfectif est "greffe sur un lexème imperleclif et des cas ou l'aspect imperfectif est 

grelle sur un lexeme perfectif [82-83] Ceci ne fait que renforcer la confusion D 'autre part, 

selon R Martin, "l'opposition perfectif / imperleclif n a de sens que dans l'inaccompli", car “dans 

le cas de l aspect de I inaccompli. Içsprit peut envisager ou non le terme du procès Selon qu'il le 

fait ou non. on parlera û'aspect perfectif ou d'aspect im perfectif [ J L'aspect de l’accompli, qui 

signf.ie que le terme du procès est atteint, releve forcément d une vision perfective" [53]. Donc, 

l accompli et le perfectif seraient-ils synonymes0 mais pourquoi alors le Passé composé (et les 

autres “temps ' composés) ne sontils pas caractérisés comme étant grammaticalement de l'aspect 

perfectif7

N Dupont étudié justement l'aspect perfectif / imperfectif (en faisant référence aux langues 

slaves et en “réajoutant” les notions en question au français) en rapport avec les “temps " 

composés et affirme, par exemple, que f  imperfectif peut être accompli (Maintenant il a mangé) 

et que le perfectif peut être non accompli (Hier il a mangé tonte la journée) [68-87] Ceci ne 

correspond pas à la position de R Martin ou à celle de C Baylon et P Labre, mais concorde avec 

celle d O.Ducrot, pour qui A l'arrivée de Paul, Jean cria est un perfectif inaccompli [5731

Quant aux dictionnaires de linguistique, ils affirment clairement que I accompli et le 

perfectif, d’une part, et l'inaccompli (ou non-accompli) et l'impcrfectif, d 'autre part, sont des 

termes synonmiques 1169,253] [5,328] Comme on l’a vu plus haut, c'est également l'approche 

de C Baylon et P Fabre

Toujours dans le cadre de l’opposition grammaticale, certains auteurs proposent une autre 

définition: selon eux, le perfectif offre une “vue globale" sur le precès et s’oppose à l’itnperfectif 

qui en offre une “vue partielle”. Ainsi, A.-M. de Bolh-Diez oppose le Passé simple (perfectif et 

global) à l’Imparfait (imperfectif et partiel) [6-7].

Pour D Mainguenea (qui précise que l’aspect est une catégorie grammaticale), “ l'aspect 

fm fe c tif  nrésente le procès comme un tout invisible, saisi “du dehors’ dans toutes les phases de 

son déroulement, comme une sorte de “point” apparu à un moment déterminé (il écrivit).

L aspect imperfectif saisit le procès “de l’intérieur”dans son déoulement, sans prendre en compte
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son début et sa fin (// écrivait) [62] Pourtant, en ce qui consente la place de cette caievorie 

grammaticale de l'aspect dans le système verbal français, la position de ! auteur manque de clarté 

il reconnaît tout au plus qu'il y a’deux formes perfectives (le Passe simple ci le Passe compose» en 

face d une forme imperfective (l’Imparfait) En ce qui conserne les autres formes temporelles 

“il n’est pas si aisé de les ranger univoquement du côté du perfectif ou de l imperfectil" (6*5) On 

pourrait alors se questioner sur l utilite pratique de dégager une catégorie grammaticale si 

insaisissable

On constate le même manque de clarté dans la <irammaire méthodique du fra isa i\ ou il 

est dit d'abord que “la forme verbale varie en fonction des catégories de la personne, du nombre, 

du mode, du temps, de l'aspect et de la voix, qui constituent sa flexion" [287] Mais ensuite on lit. 

à propos du perfectif (défini comme envisageant le terme du procès) et de F imperfectif 

«envisageant le procès dans son déroulement, sans visée d'un ternie final), que “cette opposition, 

essentielle pour l'étude du verbe slave, se manifeste surtout, en français, par le sens du verbe lui- 

même. [ ] Les verbes manifestent l’un ou l'autre aspect par leur sens propre” [293-294]. et donc, 

contrairement à ce qu'affirment les auteurs à la p 287, “l’aspect" imperfectif / perfectif ne peut 

constituer la flexion des formes verbales De plus, même ce critère lexical n’en est pas un. car 

“certains verbes peuvent être perfectifs ou imperfectifs selon leurs acceptions ou leur contexte" 

[294]. .

# * #

A présent ‘munons-nous vers l'aspect slave, présenté sur l'exemple de l'ukrainien, et 

essayons de démonter que ceux des linguistes français qui croient retrouver dans le système verbal 

français quelque chose de semblable à l'aspect slave et qui le prennent comme un point de départ 

pour la description grammaticale du français commettent une grave erreur

En effet, la catégorie de l’aspect est en ukrainien, comme dans les autres langues slaves,
j

une catégorie grammaticale. Ceci veut dire qu'il y a dfeux grandes classes de verbes, verbes 

d'aspect imperfectif et verbes d'aspect perfectif, chaque classe présentant des régularités 

morphologiques propres (préfixatin, suffixation), un paradigme de formes propre (le paradigme 

d'un verbe donné appartient toujours au même aspect) et un fonctionnement propre. Tout le 

lexique verbal (à quelques exceptions près) se range dans l'une ou l’autre de ces classes.

Ainsi, du point de vue morphologique, au sein de l’Indicatif de la voix active, trois formes
t

perfectives (Présent. Prétérite. Prétérite antérieur) sont opposées à cinq formes imperfectives 

(Futur analytique. Futur synthétique. Présent, Prétérite, Prétérite extérieur) De cette organisation
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grammaticale découle l’impossibilité d ’avoir, pour tout verbe perfectif, la forme du Futur 

analytique ou celle du Futur synthétique Du poin de vue syntaxique, on ne peut jamais avoir un 

verbe perfectif après un verbe de phase (comme починати почати “commencer’’, іцюдовжу- 

вати /  продовжити “continuer” etc ) ou un verbe perfectif au Prétérite après les adverbes ніко

ли “jamais”, часто “souvent” etc Quant à la définition sémantique de chaque aspect, les slavistes 

ne sont pas unanimes sur ce sujet, mais nous n ’entrerons pas dans le détail du problème car, à 

notre avis, ceci ne remet aucunement en cause ce qui est dit ici à propos de la comparaison de 

systèmes verbaux français et ukrainien Nous ajouterons simplement que la distinction entre les 

procès ayant un terme naturel (c -à-d. notionnellemént bornés) et les procès ne comportant pas de 

terme naturel (c.-à-d. notionnelement non bornés) ne correspond pas à la distinction entre l’aspect 

perfectif et l’aspect imperfectif en ukrainien car, s’il est vrai que dans la plupart des cas, les verbes 

perfectifs renvoient à des procès à terme, il existe néanmoins deux types de verbes perfectifs, à 

savoir les perfectifs perduratifs et limitatifs (très fréquents, par ailleurs), qui n’ont pas cette 

imp'i :ation, cf. починати “lire un peu (pendant un certain temps)”, прочитати години дві “lire 

pendant à peu près deux heures” etc. D ’autre part, si les verbes imperfectifs dénotent souvent des 

procès sans terme, ils peuvent tout aussi bien dénoter des procès à terme, cf. читати книжку 

“lire un livre”, дописувати статтю “finir d’écrire un article” etc. Par ailleurs, il faut insister sur 

le fait qu’il est préférable de parler de « p r o c è s »  à terme /  sans terme que de « v e r b e s »  à 

terme / sans terme, car un même verbe peut aussi bien dénoter un procès à terme qu’un procès 

sans terme, cf. Він пише листа “Il écrit une lettre” et Він пише ( -  Він письменник) “11 écrit 

(=11 est écrivain)” etc.

* * *

En revenant maintenant aux présentés dans la première partie de l’article, on peut 

constater que:

1) la bipartition des verbes français en perfectifs (dénotant des’procès ayant un terme),
Г-

comme mourir, qt imperfectifs (dénotant des procès sa..s tenue), comme nager, posée par R. 

Martin et reprise dans La grammaire d 'aujourd'hui, ou la tripartition où figurent également les 

verbes biaspectuels (lire), développée par О Duchacek et reprise dans la Grammaire 

swtêmalique Je la langue française de С Bavlon et P Fabre et dans la Grammaire méthodique 

tiu frwtçais (il faut préciser que tous les autfurs cités donnent, pour chaque cas, une trentaine de 

verbes au maximum qui sont grosso modo les mêmes d'un travail a l'autre), ne correspondent pas
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à l'opposition imperfectif / perfectif de l'ukrainien, ou nager, mourir ei lire (ioui c .. d'autres 

verbes français donnés par les auteurs cites) ont comme équivalents deux verbes. I un imoertecut 

et l’autre perfectif, c f , par exemple. auu/Hiniu hmc/hiiu "mourir ' etc P a r  a il leurs  il a e ie  'it ci- 

dessus qu'il n'ya pas de correspohdance en ukrainien entre f  aspect perfectif imperfectif et les 

procès à ternie / sans terme

2) Le système verbal français se fonde sur l opposition aspectuelle maccomftli (formes 

simples) / accompli (formes composées) Mais contrairement à ce qui est affirme dans certains 

ouvrages (C. Baylon et P Fabre, les dictionnaires de linguistiquekjl n'y a pas pour autant de 

correspodance entre l'opposition inaccompli / accompli du français (encore faut-il que I on 

s'entende sur ces notions, ce qui. comme on l'a vu, n 'est pas le cas) et l oppasition imperfecti1/ ! 

perfectif des langues slaves Ainsi, si l'on admet, par exemple, (comme le pense la majorité des 

linguistes) que le Passe composé est « a c c o m p li»  (comme toute forme composée), il a comme 

équivalents aussi bien le Prétérite perfectif que le Prétériie imperfectif etc

3) Poser qu’en français le catégorie rgammaticale de I aspect ne se manifeste que dans 

deux ou trois formes, celle d'imparfait (qui serait imperfectif et celles de Passé composé (qui 

seraient perfectifs), comme le font R Martin et D Maingueneau, est très peu économique, étant 

donné l'inventaire des tiroirs verbaux (dix à l'Indicatif, sans parler des autres modes) Par ailleurs, 

• Imparfait français peut avoir comme équivalent, outre le Prétérite imperfectif. le Prétérite 

perfectif ukrainien De même, le Passé simple et le Passé composé français peuvent avoir comme 

équivalent, outre le Prétérite perfectif. le Préterite imperfectif

4) Dans la perspectif d'une théorie générale de l’aspect, il esr erroné de prendre l'aspect 

slave comme modèle pour la description d 'autres types de langues, bien que ce soit pour la 

description des langues slaves que la notion d’aspect a été introduite à l'origine. Loin d ’être un 

modèle pour la théorie de l'aspect, ces langues constituent un phénomène plutôt exceptionnel sur 

l'échelle des langues du monde Par ailleurs, plaquer des concepts d’une langue n'est pas une 

bonne solution et ne peut qu'entraîner des confusions

En définissant de façon générale la catégorie de l'aspect comme la manière dont 

l énnciateur représente les particularités du déroulement du procès (à la différence du temps qui 

concerne la localisation temporelle du procès par rapport au moment de l’énorciation), il faut 

admettre (comme, d'ailleurs, l'ont déjà fait de nombreux linguistes, surtout ceux travaillant dans 

le domaine de la linguistique générale) qu'il existe non pas une opposition aspectuelle, mais des
r

oppositions aspectuelles, comme celles entre le perfectif et l'imperfectif des langues slaves, entre 

l'inaccompli et l’accompli du français et bien d autres langues, ent. le progressif de l’anglais etc



5) U  revue des différents travaux présentée ici démontre datremeni, à notre avis, que 

toute tentative de systématisation et d ’harmonisation en la matière est pratiquement impossible, 

étant donnée la confusion totale conceptuelle et terminologique. C ’est pourquoi, pour sotir de cet 

impasse, l’attitude la plus raisonnable qui s'impose est de refuser d ’employer les termes 

i m p e r f e c t i f  / perfectif relativement au système verbal français. Ces termes, introduits en fiançais 

dans la première moitié du XIX* siècle à propos du russe, sont devenus traditionnels en slavistique 

et n’y suscitent pas la moindre discussion.

6) En ce qui concerne la distinction sémantique entre les procès ayant un terme naturel 

(procès bornés notionnellement) et ceux n’en ayant pas (procès non bornés notionnellernent). on 

peut utiliser, dans ce cas, les termes conelnsif /  non conclusif introduit par O. Jespersen 

(Jespersen 1924 : 273) que de nomdreux auteurs utilisent à côté de perfectif / imperfectif, ou 

télique /  atélique, qu’on atribue généralement à H. Garey (Garey 1957 106), mais qui figurent

déjà dans le dictionnaire de J. Marouzedu (Marouzeau 1943 : 113, 161-162).
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(H IN K A R O U k  O.

SUR LE PROBLÈM E DU PARTICIPE EN FRANÇAIS MODERNE

Les linguistes sont loin d'être unanimes sur la présentation et le traitement des formes du 

Participe en français, et il suffit de jeter un coup d'oeil dans différentes grammaires pour s’en 

rendre compte.

Ainsi, Wagner et Pichon distinguent la forme simple chaulant et la forme composée ayant 

chanté du Participe, ce qui veut dire que la forme chanter n’a pas de statut de Participe (les 

auteurs l’appellent “forme adjective du verbe”) [12, 335,338].

La position de Grevisse est ambiguë: d une pan, il distingue le Participe présent lisant et 

le Participe passé lu, et, dans le chapitre consacré à ce dernier, il n’est jamais question d’une 

forme comme ayant lu, sauf dans une note de bas de page: “il s’agit [ dans ce chapitre] de la 

forme simple du participe passé, et non des formes composées {ayant blessé, ayant été blessé,

s ’étant blessé)” [6; 726] - mais on ne comprend pas bien pourquoi la première forme étant une
.

forme active est mise au même rang qu’une forme passive et une forme dite pronominale -.d ’autre 

part, cete forme composée figure bel et bien dans les tableaux de conjugaison, cf. Participe 

présent aimant. Participe passé aimé, ayant aimé. [6 ; 618] La situation est exactement la même 

dans la Grammaire française de Béchade dans le chapitre “Participe” on peut lire que “le 

participe se présente sous une forme simple ou composée: aimant ayant a im é” [3; 190] 

Néanmoins, dans la case “Participe” des tableaux de conjugaison, on peut voir “Temps simples 

présent aimant, passé aimé”, et “Temps composé: passé ayant aimé ” [3, 145]. Les mêmes termes 

de Participe présent. Participe passé et Participe passé composé sont employés dans la dernière 

édition du Bon Usage (refondue par Goosse) 7; 1203]

Selon Bonnard, ainsi que selon les auteurs de La grammaire d 'au jourd’hui et de la 

Grammaire méthodique du français, le Participe a trois formes: le Participe présent chantant, le 

Participe passé composé ayant chanté et le Participe passé simple chanté [4; 236] [1 1 , 339-344] 

Les autuers de la Grammaire Larousse du français contemporain énumèrent les trois 

mcmes formes, mais c'est la terminologie qui change il s’agit là du Participe présent chantant, de 

la forme simple du Participe parfait chanté et de la forme composée du Participe parfait ayant 

chanté [ 5, 374, 377-378].

Baylon et Fabre distinguent le Participe présent et le Participe de forme composée appelé 

parfait ayant dit. en indiquant que ce dernier “peut être employé sans la forme en -ont du 

participe [2. 160-162] Donc la formée/// n ’a pas de statut particulier
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Enfin, selon Lceman-Büuix. le Participe a quatre formes lt Panicipe présent simpie 

acquérant, e Participe présent compose ayant acquis, le Participe passe simple//»»/ et le Participe 

passé compose eu fin i  [9, 60) W ümet pai tage le même point ck ue [ 13 /  4]

Ainsi, sur dix grammaires, on a, en p enant en compte les diférences terminologiques, six 

points de vue différents.

Par ailleurs. i| est facile de constater que les étiquettes de “présen " et de “passe n  sont 

pas plus justifiées dans le cas du Participe qu elles ne le sont dans le cas de l'Impératif -u de 

l’Infinitif, car il ne s'agit pas là d ’une opposition d'ordre tempe re' Pour s'en rendre compte, il 

suffit de comparer

A) Participe du présent

Je l'a i 171 lisant son /lu r ta l  - antériorité pai rapport au mor - é de l 'énonciation (M E ),

Je le w /5 lisant son journal - concomitance avec le M.E.,

Je le verrai lisant son journal - postériorité par î apport au M. E.,

B) Participe dit passé

lots étudiants n ’ayant pas ix ir^ leur stage n'ont pas été admis aux examens - 

antériorité par rapport au M E ,

Les étudiants n ayant /ras ftassé tu stage ne sont pas admis aux examens - conconuancc 

avec le M E .

J.es étudiants n  'avant fxes passé leur stage ne seront pas admis aux examens - 

postériorité par rapport au M E

Ainsi, la localisation temporelle du procès dénoté par le Participe dépend uniquement de la 

forme du verbe principal Par ailleurs, les étiquettes de “présent et de “passé’’ occultent les 

rapports étroits existant entre les formes mangeant et ayant mai'gé, iapport du même type que 

celui existant entre les formes de l'Impératif, de l'Infinitif, du Subjonctif et de l'Indicatif, cf.

f a m é  impie form e composée

Pai lieipc mangeant avant mangé

Im pératif mange aie mangé

Infin itif manger avoir mangé

S ub jonctif (qu')il mange (qu’)i! ait mangé

Ind ica tif je mange j'a i mangé

etc... etc... etc. .
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C'est pourquoi la proposition qui découle logiquement des particularités du s> sterne du 

verbe fiançais - où l’opposition form e simple form e composée traduit non pas une opposition 

d’ordre temporel, comme on pourrait le croire d'après les dénominations traditionnelle:« (c f . par 

ailleurs, l’emploi fôcheux du terme “temps’ dans le paradigme du Participe dans la toute récente 

Grammaire française de Béchade (voir ci-dessus)), mais une opposition d 'ordre aspectuel - est 

celle de garder le terme “Participe” pour la forme mangeant et d'appeler “Participe parfait” la 

forme ayant mangé. Différentes grammaires confirment cette position, cf.:

La grammaire d'aujourd'dui : Le participe passé de forme composée “est au participe 

présent ce que le passé composé est à l’indicatif présent : comparer étant fiarti, jxm cm t à je  suis 

parti, je  pars ” [ 1 ; 474].

Code du français courant. “La forme composée du Participe passé exprime, par rapport à 

l'époque où se place la pensée, l’état résultant pour le support de l'accomplissement du procès, 

ou le procès antérieur lui même : A yant bouclé (= quand il eut bouclé) sa malle, il alla chercher 

un taxi. Le sens est le même quel que soit l’auxiliaire: étant sorti est à je  boude1' [4; 237].

Grammaire Ixirousse du français contemporain : “Une fois l’action achevée, il est loisible 

de considérer l’ETAT du sujet qui a supporté l’action, l’ETAT RÉSULTANT de l’achèvement 

de l’action. C’est ce que permet le participe parfait” [5, 377].

Les questions qui se posent maintenant sont de savoir: Quel est le statut de la forme mangé

dite forme simple du Participe passé? Est-ce qu’elle a un fonctionnement autonome?
••

Il convient de préciser que nous ne considérons ici que les valeurs dites verbales (ou 

prédicatives) du Participe et non pas les valeurs dites adjectivales (fonction d ’épithète etc ), 

puisque ce sont celles-là qui sont pertinentes pour l’analyse de la place du participe dans le 

système verbal.

La Grammaire méthodique du français  énumère trois valeurs verbales propres à la forme 

simple du Participe passé

A) “Le participe passé sert à former, avec les auxiliaires avoir ou être , les temps composés 

des verbes [...] : Elle a chanté. Il est parti

B) “Il est assossié à l'auxiliaire être pour former le passif des verbes transitifs ( ] Cette 

question est a été débattue à I Assemblée

C) “Le participe passé peut constituer le centre du groupe verbal d'une proposition 

subordonnée participiale [ ]

( I) l e spectacle termine, les comédiens saluent le public.

(2) l e  père mort, les fi ls  w u s  retournent le champ (La Fontaine)
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Le participe passe, employé sans auxiliaire, peut alors correspondre a une forme active (2) ou 

passive ( 1)' [ 11, 342-343 J

Étant donné que, dans les emplois du type A et B, la forme simple du Participe passe n a 

pas de fonctionnement autonome puisqu’elle fait partie des formes composées et doit donc être 

analysée dans le cadre de ces formes composées, nous allons nous tourner vers les emplois du 

type C afin de vérifier si, dans ce type d'emploi, la forme en question est réellement autonome 

Les énoncés cités dans C relèvent de ce qu’on appelle 'proposition participe absolue’’ ou 

“participale détachée", c -a-d subordonnée formée d ’un Participe et de son sujet, réalise et 

distinct de celui du verbe de la principale

Les auteurs de la ('nam maire méthodique du français signalent, comme on l’a vu, que la 

forme simple du Participe passé employée, dans les participiales absolues, sans auxiliaires peut 

correspondre à une forme passive ou ac'ive Maingueneau précise que, dans ce dernier cas, il 

s’.agit d’un verbe intransitif, c f "Cela peut correspondre à une structure passive (Le refhis 

avalé, il quitta la table), comme a un verbe intransitif (Frédéric sortie, Paul me téléphona)” [10;

114] Nous apporterons, pour notre part, une précision complémentaire: l’apparition de la forme 

simple du Participe passé dans les constructions actives relevant des participiales absolues n’est 

possible qu’avec les verbes intransitifs dont l'auxiliaire est le verbe "être” C 'est pourquoi, en 

essayant de mettre dans la même position un verbe intransitif dont l’auxiliaire est le verbe “avoir” , 

on obtient un énoncé agrammatical, cf :

* La fam ille marché plusieurs kilomètres, les enfants étaient fatigués 

D’autre part, les énoncés cités:

Le spectacle terminé, les comédiens saluent le public,

Le père mort, les f i ls  vous retournent le champ, 

peuvent être analysés comme obtenus des structures de base comportant le Participe passé de 

forme composée par efTacement de l’auxiliaire “être", cf.:

Le spectacle étant terminé, les comdiens saluent le public.

Le père mort, les fi ls  vous retournent le champ.

Cette analyse est confirmée par Le Gofïic: “Tout se passe comme s’il y avait ellipse de 

étant “ [8; 487], ainsi que les auteurs de la Grammaire méthodique du français  encore plus 

catégoriques: “La proposition participiale [...] dont le verbe est une forme composée peut subir 

l’ellipse du verbe être : Le café (étant ayant été) bu...- Les convives (étant) partis... [11, 510]. 

Le problème présente ainsi, le français s’inscrit dans la tendance très largement répandue à
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I échelle des langues du monde où les formes du verbe “être" peuvent, dans certains cas, être 

omises ( c f  les lanuues slaves etc )

On peut donc résumer que I apparition de la forme simple du Participe passé dans les 

participiales absolues, que ce soient les constructions passives (et donc comportant I auxiliaire 

être ') ou les constructions actives comportant un verbe intransitif conjugué avec l'auxiliaire 

être'’

I.cs Participes passés de forme com posée dont Г auxiliaire est “avoir "ne peuvent pas subir 

l'opération d'effacem ent,de l'auxiliaire, cf

l a  fam ille ayan t m arche p lu sieu rs kilom étrés, le s  en f in is  é ta ien t fa tig u és

* La fam ille marché p lu sieu rs kilom ètres, tes enfants é ta ien t fa tigues ;

M arte ayan t en un acculent. P a u l est désem paré  -

* M arie eu un accident. P a u l est désem paré.

{•tant donné, d une part, l'impossibilité de I aparition de la forme simple du Participe passé 

dans les constructions aci'ves avec l'auxiliaire “ avoir", et. d'autre part, le traitement de celte 

forme, dans les constructions passives ou dans les constructions actives dont l'auxiliaire est le 

verbe "être", comme forme réduite du Participe passé de forme composée, ont ne peut pas parler 

de fonctionnement autonome de la forme simple du Participe passé 11 convient de préciser, par 

ailleurs, que cette forme a la valeur aspectuelle de parfait, cf.: “‘Le participe passé sans auxiliaire 

exprime l’état résultant du procès [4; 238].

Compte tenu de ces deux traits caractétistiques de la forme simple du Participe passé - 

impossibilité du fonctionnement! autonome et valeur aspectuelle de parfait dont toutes les formes 

composées du verbe français (qui sont doitc obligatoirement dotées de cette forme) se trouvent 

être affectées -, il est proposé ici d'appeler la forme simple du Participe passé mangé Opérateur 

aspectueI ou Participe opérateur

Il reste le problème de la forme eu mangé que Goosse et Leeman-Bouix appellent 

Participe passé composé, ce qui semble également être le point de vue de Wilmet. Donc, selon ces 

linguistes, les formes du Participe se présentent ainsi

forme simple forme composée

Participe présent 

Participe passé

mangeant

mangé

ayant mangé 

eu mangé
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L ’objection que nous ferons a ce lle  presentaiion est que. maigre son apparence 

symétrique, elle n est pas appropriée

En effet, la forme mangé a un statut exceptionnel dans le systèm e verbal français 

qu ’aucune autre forme n'a elle est f  élément indispensable pour la formation de toute forme 

com posée, c'est pourquoi elle a été appelée ici Opérateur aspectuel (Participe opérateur) Par le 

biais du Participe operateur une forme simple est promue au rang de forme com posée

Ainsi, la présentation des formes du Participe citee ci-dessus ne peut pas êtree acceptée 

pour les raisons suivantes

1 ) Un opérateur ne s ’applique pas à lui-m êm e

2) La formation de la forme com p osée  ( cf. il mange - il a mangé;

mange! - aie mangé 

manger - mxitr mangé. 

mangeant - ayant mangé etc )

met en jeu deux unités morphogiques celle représentant, en ce qui concerne les exer'ples cités, 

la forme manger (Fm) et celle représentant la forme avoir (Fa) Selon le procédé de formation 

des formes composées en français, la forme avoir (Fa) de la forme composée correspond, du point 

de vue morphologique, à la forme manger (Fm) de la forme simple; la forme manger de la forme 

composée étant une forme transformée (fm transj), ce qu’on peut constater d'après les exemples 

cités ci-dessus Ainsi, le procédé de formation des formes composées peut être représenté comme 

suit

Fm -> Fj + fjra n .s f {je m ange  -> / ai mangé )\>

Or l'opposition proposée mangé - eu mangé n’entre pas dans ce schéma, car mangé ne 

subit aucune Iransfo..nation au passage de la forme simple à la forme composée, cf.:

Fm -> Fa + Fm {mangé ->ett mangé)

3) Le test de substitution permet de constater que la forme mangeant ne peut jamais être 

remplacée par la forme mangé ni la forme ayant mangé, ce qui prouve qu’on ne peut pas les 

mettre en parallèle, cf.:

Je le vois mangeant son scàutwitch - *Je le vois mangé son sandwilch;

A vaut mangé son sünchvitch, il est pan , - *Eu mangé'son sandwilch, il est

jxirti.

Par ailleurs, eu mangé n’a pas de fonctionnement autonome, ce que confirme Wilmet lui- 

même: “eu marché ne se rencontre jamais à l’état libre” .
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I .tant donne que la l’orme m angé est k  Participe ©pératuer participant a la formation des 

formes composées et compte tenu de tout ce qui <n d ette dit la forme en m angé se laisse 

analvser tou! louiquement comme opciatcur de deuxième deurc participant a la formation des 

formes composées et qu'on appellera ici P artic ipe  b i-op éritten r

\insi. les formes m ange et eu m ange  ont un statut particulier d'opérateur dans le système
iiverbal fr ança is  et d o iven t  ê t re  t ra i té e s  c o m m e  te lles

On peut donc dire, pour conclure, que les quatre formes examinées ici reçoivent les
'

étiquettes suivantes Participe opérateur' m angé. Participe bi-operaeur" eu m angé. “Participe" 

m angeant et “Participe parlait" ayan t m angé

On pourrait également précisa la fonction de la forme m an gean t par l’adjonction du terme 

“concomitant . cl' Participe concomitant mais ceci, a notre avis, n'est pas indispensable.
' yu <1 ... ' V J t y r . l '

compte tenu du fait que les formes m angé  et eu m ange  sont exclues de la série d’oppositions par
. î M H ’.'i ’. V V I  - v

k  jr  statut d  opératuer In  gardant ainsi le terme ‘Participe" ( v a .  “Participe parfait"), on retrouve 

l'harmonie du système, cf 'Subjonctif' v.v. “Subjonctif parfait” (qu i l  m ange qu 'il a il m angé),

Impératif' va. Impératif parfait" {m ange a ie  m an gé) “ Infinitif v.v. “ Infinitif parfait" {m anger
r ;■ Ô im nU ( -,;i rtobr! I . 'I ! ' V * - . *:.-i

avait m angé) etc
r.n ./j i.i.. »•) ~M’ \ i r i  eh 1 M v

, 'j
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KNlAZEVA D. V

Q U E L Q U E S  P A R T I C U L A R I T É S  DU S Y S T È M E  

R O M A N  D E S  C O N J O N C T IO N S  D E  S U B O R D IN A T IO N

L’objet du présent article se bornera à constater les éléments conjonctifs communs aux 

langues romanes qu elles ont reçus du latin qui sont le point de dépan de leur évolution et qui 

seuls en font un groupe linguistique autonome

Enfin, on a pour tâche de chercher, s'il y a, dans la morphologie, syntaxe et sémantique 

des langues de la Romania des modifications de l’élément latin communes amenées par l’action 

des idiomes postlatins

Les langues romanes ou néolatines forment un groupe d ’idiomes généalogiquement 

apparentes Elles sont dans leur patrimoine fondamental le prolongement du latin il n'existe 

aucune rupture entre le latin et le roman, elles représentent en idéal des langues-soeurs non 

seulement parce que la période entre l'époque de l’unité latine et celle de l'attestation des langues 

romanes indépendantes n est pas très longue mais surtout parce qu elles présentent le seul 

exemple de groupe de langues-soeurs dont la source commune s’est conservée

Les prosateurs romains de la période classique agençaient artistement leurs célèbres 

phrases et s'y sentaient a l'aise parce qu'ils disposaient de nombreux mots-outils propres à assurer 

tant la coordination que la subordination des pensées ou des arguments, réunis dans des 

constructions verbales d'une logique rigoureuse Les grammairiens de l’antiquité ont compté plus 

de cent outils de cette espèce, les conjonctions

C 'est que le latin langue écrite, façonnée par des juristes, était soucieux avant tout de 

nuances.et de clarté ses phrases savamment charpentées devaient exclure toute équivoque Des 

adverbes, des pronoms démonstratifs et surtout relatifs avaient été employés comme jointure et 

transformés ainsi en conjonctions.

Si nous tenons compte non seulement des éléments dont la fonction de subordonnant était 

la fonction unique et constante mais aussi de ceux qui peuvent être considéré comme éléments 

adverbiaux en même temps que conjonctions nous pouvons en donner rénumération sommaire 

que voici: le nombre des conjonctions de subordination en latin classique était relativement élevé 

—  214 Parmi elles 65 sont attestées dès la période archaïque jusqu’à la période du latin populaire 

et seulement 16 conjonctions sont présentées dans les langues romanes. Aut, et, mugis, neque,
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quam, quand», quo/nod» ч/. quod. (/ти ont hérite presque toutes les langues romanes. antequam, 

quamdiu. quam a  y quam si quantus. qinm  n'ont laisse que de faibles traces 8 conjonctions 

attestées en latin archaïque sont tom bées en désuétude faute de nécessité syntaxique 21 

conjonctions ne sont attestées qu'a Гépoque du latin classique lit ce n'est que quant qui s'est 

conserve dans les langues romanes mais avec une autre signification 104 conjonctions et unités 

phraseologiques conjonctives sont utilisées en latin populaire dont la plupart sont des 

combinaisons accidentelles et peu répandues eu ni ni, illico ni. / irimiini c/muulo, quoniam m m  Le 

latin populaire a sauve dum intérim (fr domentre (/ne. it mentre che, esp demientre que, port 

тент), qmindo quand (fi), u in d  (m um ) a conserve sa valeur temporelle, quoniodn corn (ej 

fr. l uni (rounij, adverbe devenu conjonction cu n seivc sa valeur étym ologique de 'telle maniérc"ct 

lui ajoute une valeur temporelle exprimant la sim ultanéité Sous une forme ou sous une autre 

toutes les langues romanes ont conserve les conjonctions v/, qttando et qnomodo.

Il existe en outre presque partout un élément à foctions multiples et d'un emploi 

extrêmement fréquent dont l'étymologie est encore peu sûre, mais qu'on peut qualifier d ores et 

déjà comme étant en gros l'héritier de qnod  et de quia il s'agit de la conjontion que (fr. esp, port), 

che (it), a i  (roum) Celte conjonction introduit des compléitves, des causales (rôle du latin quia 

renforce bientôt en yor ce que. Pour indiquer de diverses nuances de subordination que est 

accompagné de prépositions, d ’adverbes, de pronoms, de substantifs, de formes verbales parce 

que. huit que, de manière que, étant donné que (fr), para que , despues que, de modo que (esp), 

aindn que, pais que, de maneira que (port), perché, data che, di modo che (it), dut fiindcà, 

pentru câ (roum) etc. Ces locutions présentent divers degrés de soudure, jusqu’aux mots 

composés quoique (fr), fiindcci (roum), cillorché (it) Elles se caractérisent du point de vue lexical 

par la soudure sémantique des éléments constitutifs dont le sens s’affaiblit.

Il est évident à première vue que la différence qui sépare sur ce point le latin d une part et 

les langues romanes d’autre part est une différence qui vise le système même de conjonctions de 

subordination et non seulement telles ou telles conjonctions prises à part Les nombreuses 

conjonctions de subordination du latin classique forment une série atomisée, constituée d’éléments 

qui — le groupe quam - antequam, posl quant etc mis à part —  sont plus au moins isolés les uns 

des autres: sur le plan synchronique aucun lieu explicite ne rattachait les diverses conjonctions 

entre elles. Il n’y a qu’un petit nombre de conjonctions comparées à structure analytique, 

contenant un élément destiné à préciser le sens, la fonction spécifique de la conjonction en 

question.
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Dans les langues romanes, par contre, a la place de cette série atomisée et composer 

d'éléments isolés, nous trouvons un système de conjonctions groupés en grand partie autour d'un 

seul élément commun en dehors de quelques conjonctions simples, les langues romanes disposent 

surtout de conjonctions composées qui contiennent d'une part , un élément purement 

conjonctionnel et de l’autre, un ou plusieurs éléments (le plus souvent adverbiaux ou 

prépositionnels) qui constituent l’expression explicite de la fonction et du sens de la conjonction

Nous pouvons nous résumer en disant que la série des corÿonctions de subordination du 

latin classique contient une majorité d eléments purement arbitraires, tandis que les conjonc* >ns 

de subordination des langues romanes sont dans leur grande majorité relativement motivees
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KOMAROWSKA W. F. 

VPKIK 1 DES ARfrOTS ET DES ACCENTS EN FRANÇAIS AC TUEL

En (*'riince la langue nationale, le français, coexiste depuis longtemps avec des dialecies 

régionaux, comme le breton, parle en Bretagne, ou l'occitan qui se parle dans le Sud-Ouest du 

pays, sans compter toutes les langues étrangères qui continuent a pratiquer ceux qui sont venus 

s'installer dans l'Hexagone.

Si tout le monde parle le français, cela ne veut pas dire que tous le parlent de la même

façon

l es Français sont très sensibles à l'accent des autres. Quand un parisien “descend” en 

province, on lui fait sentir qu'il "parle pointu" et qu'il “n'est pas de chez nous, celui-là" Par 

contre, quand un provincial “monte” dans la capitale, son “drôle d ’accent” sera d ’autant plus bien 

remarqué En fait, avoir “un accent". cela veut surtout dire ne pas parler exactement comme les 

Parisiens

Pourtant, à Paris même, il existe tout un évantail d'accents: l’accent “pied-noir”, c'est-à- 

dire celui des Français d’Algérie, l'accent des faubourgs, propres aux Parisiens des banlieues; 

l’accent “titi" ou bien l'accent de Belleville, qui est celui des “gamins de Paris", l’accent “beur” 

qui caractérisé la manière de parler de la plupart des jeunes Français, des enfants de migrants 

maghrébins, enfin l’accent “BC - BG" (bon chic - bon genre), celui des classes sociales aisées du 

16-me arrondissement ou de Neuilly.

Selon le lieu de sa naissance l'accent peut être jugé ou bien “charmant” ou bien “affreux" 

Ceux qui parlent avec “un léger accent du Midi" de la Frarfce ont de la chance , on croit que c’est 

plutôt un compliment. Mais on trouve insupportable “un fort accent" alsacien. Parler en roulant 

les “r”, à la manière berrichonne ou bourguignonne sera critiqué plutôt négativement

Mais il n’y a pas que l’accent qui divise les Français. Chaque couche sociale, chaque 

groupe d’âge possède sa manière de parler au quotidien

II existe, bien sur, ce qu’on appelle “ le français standard” que les médias diffusent dans 

tout le pays et que tout le monde apprend à l’école. Mais chaque groupe social possède ses “tics” 

de langage. On distingue le parler “intello”, “la langue de bois” des politiciens, ; langage 

“distingué” et la langue “populo”. Chaque type marque l’appartenance à tel ou tel groupe, il est 

comme un emblème de solidarité.

Les gens “branchés”, c’est-à-dire ceux qui sont toujours au courant de tout, ont tendance 

a employer le maximum d’expressions américaines, les derniers-nées surtout, bien sur, mais aussi
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ceux des dix demieres années, qui continuent une belle carrière comme galere look ou 

“incontournable" La langue branchée invente peu. elle empainte A I anglais, a I arnot. aux 

jargons spécialisés de la philo, des affaires, du sport, etc On “parle in pour le plaisrr de 

renouveler son vocabulaire, pour se distinguer des vieux, des ringards, de ceux qui sont ' hors 

jeu" Ou tout bonnement pour mettre un peu de paillettes dans son. langage

Certains jeunes, surtout les “Beurs”. parlent un argot particulier, appelé le verlan, né dans 

des groupes éthniques de jeunes non français, surtout des Maghrébins C'est du français à 

l’envers” . Le mot même “beur” signifie “arabe" en verlan. “C'est génial, c'est terrible, c'est hyper 

bon, c’est galere" sont des expressions propres au langage des jeunes “ Tu m'étonnes1" veut 

justement dire que celui qui parle n'est pas du tout étonné

Mais à côté de la créativité lexicale dont le verlan est le meilleur exemple, le vocabulaire 

populaire et argotique reprend systématiquement des mots anciens qu’il remet au gcut du jour, 

comme par exemple le mot “frime”, aujourd’hui extrêmement fréquent dans le vocabulaire des

jeunes: “C ’est de la frime, faire quelque chose pour la frime " Tous les mots en vogue ne sont

donc pas nécessairement récents et l’on peut parfois réutiliser une forme ancienne

Ce recyclage des mots usés et remis à la mode est l’une des tendances du vocabulaire 

populaire.

La langue représentait toujours celui qui la parlait. De même que les cjjjférentes manjères 

de parler sont souvent comparables aux styles de vêtements que chacun choisit, et quand on 

observe une personne, son style d'habillement est aussi déterminant que son accent. D ’ailleurs, il y 

a une correspondance étroite entre le style de parole et le style vestimentaire, si bien qu’on 

pourrait parler de style de parole “ jean-basket", très distinct de celui de “complet-veston"

Références:

1 Le Nouvel Observateur, 1335, 7-13 juin 1990

2. Libre Echange 2, Paris. 1991

3. Les nouveaux mots à la mode. In “Lire” 1 192 / 09. 91

4 Louis-Jean C'alvet, La frime et le frimeur. FDM, 1 282, juillet 1996
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