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Română de Linguistică a hotărît să o publice, dimpreună cu
celelalte două lucrări apărute mai înainte, în aceeași colecție
de Memorii a Societăţii 1.
Prezenta lucrare se compune din două părţi: expunerea
propriu zisă şi bibliografia. Partea dintâi nu a fost scrisă
curat.

pe

în întregime

N.

să copieze numai

142 de pagini, format comercial, care pot fi considerate gata
de tipar. Restul manuscrisalui, până la pag. 518, scris pe
foi de format dictando, ne înțăţișează o redacţie pe care
autorul ar fi ameliorat-o cu siguranţă în vederea tiparului.
In lipsa acestei reviziuni, am fost obligaţi să aducem redacțiunii unele modificări pur formale.
Partea

a

două

a

lucrării

e

compusă

din

Bibliografia,

înşirată pe un număr de 1908 de fişe.
D-na Pia Gradea, fiica regretatului N. Drăganu,
pletat,

în

baza

notelor

rămase,

trei lacune

a

com-

ale prezentului

manuscris, şi anume la pag. 134—134 a (paginația manuscrisului) (M. Deutschbein), 136—136 a (R. Bliimel) şi
159 a-c (R. Meringer).
lucrării ne aparţine (autorul alesese co tiilu
Titlul
Istoria

sintaxei generale) ?.

Mulţumim pe această cale D-nei Pia Prof. N. Drăganu,
care a binevoit să ne încredinţeze spre publicare manuscrisul
lucrării.
In felul acesta, suntem fericiţi de a pune la îndemâna
cercetătorilor

o

lucrare

de o mare

utilitate,

care

nădăjduim

că va fi consultată cu profit. Bibliografia dela sfârşitul cărții
va aduce servicii însemnate, ea alcătuind un bogat repertoriu.
Bucureşti,

Iulie

1944.

SOCIETATEA

ROMÂNĂ

DE

LINGUISTICĂ

1 Morfemele românești ale complementului în acuzativ şi vechimea lor,
Bucureşti, 10943 şi Elemente de sintaxă a limbii române, Bucureşti, 1945.
2 Vezi N. Drăganu, Elemente de sintaxă a limbii române, cuvânt înainte.

INTRODUCERE
Fără îndoială, cea mai înapoiată dintre părțile gramaticii este sin-

taxa. Lingviștii au neglijat mult timp acest domeniu, pentrucă el le da
mai puțin prilej de comparaţie ca fonologia, morfologia şi etimologia,
care, cu numeroasele lor probleme și importantele rezultate spre care-i
ademeneau, nu le lăsau de ajuns timp liber pentru astfel de
cercetări. Afară de aceasta, sintaxa cere

o cunoaștere

mai

întinsă

şi o înțelegere mai adâncă și mai precisă a limbii decât celelalte părți
ale gramaticii. Astfel, cercetările sintactice au fost lăsate mult timp
aproape

exclusiv în grija filologilor (== «interpretători de texte »).

Și întradevăr aceștia, socotind gramatica în sensul dat acestei zExva
“pouuarii, de către Dionysios Thrax, de Eurerpla râv 7apă
mounrais me wa. ovyypapedorv 6 Ei ră rod Meyoutvovi, deci
de filologie (= «interpretare de texte »), cum o înţelegem astăzi pe
aceasta, au dat ce este mai bun în sintaxa mai veche.
În vremea din urmă, când celelalte domenii ale gramaticii oferă
tot mai puțin prilej de recoltă ştiinţifică, a început să crească interesul
pentru sintaxă, ca şi pentru stilistică şi semantică, ale căror metode
de cercetare au fost înnoite și desăvârşite, urmărindu-se în rândul

întâi laturea psihică a limbii. Pentru acest scop a fost avută în vedere,
şi mai mult ca mai nainte, legătura studiilor lingvistice cu cele filo-

sofice.
Se ştie doar că, deși gramatica s'a născut din nevoile practice ale
interpretării textelor în școală, iar gramaticii, la început, au făcut să
progreseze știința lor prin propriile mijloace și fără ajutorul teoreticienilor, perfecționând pe încetul noțiunile gramaticale și terminologia, totuşi, pentru ca să poată explica faptele lingvistice în întregimea lor, au fost nevoiţi să împrumute cu timpul sprijinul fiziologiei,

psihologiei și logicei.

Limbajul

este doar o activitate omenească

săvârşită cu ajutorul organismului.

Cele trei ştiinţe amintite

deci

trebue să conlucreze cu lingvistica, care este o știință de fapte şi legi,
pentru ca explicarea fenomenului să fie desăvârşită.
Mai întâiu a fost pusă la contribuţie logica, această ştiinţă formală

a relaţiunilor,

care a corespuns

1 « Cunoaşterea

mult

timp

tuturor

trebuinţelor

celor spuse în general de poeţi şi scriitori. ?
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gramaticilor din şcoala veche. În vremea din urmă i s'a dat tot mai
multă importanţă fiziologiei, necesare la descrierea şi definirea
sunetelor, şi psihologiei, care explică procesele sufletești ale limba-

jului şi pricinile formelor de limbă anormale, pentru care logica nu
poate da lămuriri. În special sintaxa, stilistica şi semantica nu pot
fi înţelese fără psihologie.
,
Cei mai mulți dintre lingviștii cari au împrumutat acest sprijin
nau avut pregătirea filosofică necesară pentru a-şi crea un sistem
propriu de filosofie a gramaticii sau de lingvistică generală. Au trebuit
deci să se întemeieze pe sistemele alcătuite de filosofi : la început pe
ale logicianilor; când acestea nu i-au mulțumit, pe ale psihologilor.
Nici psihologia însă nu și-a urmat dela început calea firească, ci,
pe urma legăturii pe care o avea cu metafizica, mai întâi a fost prea
speculativă și, prin urmare, lipsită de stabilitate.
Lingviştii cari au pornit dela ea au clădit așa dar pe un temeiu
labil

și,

odată

cu

doctrina

filosofică de care s'au servit, au căzut

şi sistemele făurite de ei. Abia
Wundt încoace, s'au îndreptat
vorbim, pe drumul cel bun care
Aceasta s'a făcut însă numai
cu cultivarea fiecăreia din ele

în timpul din urmă, mai ales dela
cele două discipline, despre care
duce la rezultate durabile.
în străinătate. La noi s'a continuat
pentru sine. Urmarea este că, deşi

putem constata o înflorire atât pe terenul cercetărilor de psihologie şi
logică, cât şi pe cel al celor de lingvistivă, partea comună a acestor

discipline a rămas cu totul necultivată. Dar lucrul trebue şi este pe
cale să se schimbe. "Totuşi schimbarea nu va putea rupe cu totul cu
tradiția trecutului. De aceea înainte de a ne apuca de studiul sintaxei,
este bine să cunoaștem evoluţia ideilor sintactice în trecut.
Cercetându-le, ne vom

convinge că sintaxa, așa cum

se face şi

acum, mai ales în școală, este o clădire învechită, cuprinzând foarte

multe reguli, fără a fi nevoie totdeauna de ele, şi o terminologie care

în multe privințe nu mai corespunde. Nu este de mirare deci dacă
se cere să fie premenită.

PERIODUL

1. GRECII

Disciplina sintaxei este relativ nouă,

ȘI ROMANII
deşi istoria ei este veche,

”
iar clădirea ei învechită.
ideilor
i
desvoltăr
a
completă
expunere
o
facem
Dacă am vrea să
sintactice, ar trebui să începem cu Grecii cari ne-au dat acest
termen.
Cuvântul sintaxă este fără îndoială identic la origine cu
grecescul ovvrafic, abstractul verbal al lui ovvr&oou, întrebuințat
în deosebite înțelesuri încă din secolul V înainte de Hristos.

Grecii. Discuţiile Grecilor cu privire la teoretizarea limbii încep
încă din secolul V înainte de Hristos. Cele dintâi discuții s'au ivit
cu privire la sunete și la originea limbii (pvoe. ori toc).
Protagoras. Dintre Greci, Protagoras din Abdera poate fi considerat începătorul lingvisticei în sens apusean. Cum apare şi din

care

« Norii » lui Aristophanes, el a fost cel dintâi

sa gândit la

genul numelor şi la modul verbelor.
Platon. Astfel a început să se impună trebuința unei categorisiri
a felurilor cuvintelor după înțelesul şi funcțiunea lor. Mai întâi

sa deosebit numele (Yvoua) de verb (5fua), care exprimă ceva despre
cel dintâi, deci este oarecum sinonim cu predicatul. Amândouă

aceste expresiuni se găsesc la Platon în Kratylos și Sophistes. Încolo,
la Platon, afară de atingerea chestiunii originii limbii, nu găsim nicio

idee care ar fi fost rodnică în privinţa studiului limbii la cei ce i-au
urmat.

Aristoteles. Cu totul altfel este situația la Aristoteles. Dela
acesta derivă, în cea mai mare parte, terminologia gramaticală, deși
este greu să spunem ce înțelegea el subt )6yos, prin care traducătorii

lui moderni înțeleg propoziţiunea. Adyog numește Aristoteles o grupă de sunete cu înțeles, din care chiar şi anumite părți
izolate au un înţeles oarecare. Cu terminologia de astăzi, Aristoteles
ar zice că X6yog se numeşte

înţeles

limbă

cu

exemplu

de X5yog compus

un

complex

independent.

de

elemente

de

Dar când aduce un

din mai multe părți, citează Iliada.

În

scrierile lui Aristoteles găsim nu numai termenul «nume » (Bvoţia)
şi «verb» (Sfjua),ci se introduce ca al treilea și «conjuncţiunea»
(5 obv3souog). În acest chip ajunge Aristoteles să definească cuvintele
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ca «părți ale vorbirii » (u£pn A6yov) şi să introducă ideea « cazului »
(7c765016). Se pare că încă în timpul lui Aristoteles s'a deosebit ca a
patra parte a vorbirii şi «articolul» (7% &p9%pov), numire care se
raporta la început la toate pronumele.
Stoicii. Cercetarea limbii a luat un mare avânt în cercul stoicilor
(Zenodotos, Aristophanes, Aristarchos şi şcoala acestuia), care în
legătură cu gândirea logică urmăriră şi mijloacele de exprimare ale
acesteia. Ei au deosebit: 1. «sunetul » (Ș Qovn) sau «semnul » (75
Onuxivov), partea fonetică a limbii; 2. «ideea » (Î Ewvota), «ceea
ce-i corespunde expresiunii din punct de vedere psibic »; 3. «partea

de real care ar trebui să fie numită şi să se înțeleagă prin expresiune »
(70 Exr06 Wmoxeluevov sau md zvyxdvov); 4. însuși «înţelesul»,
«sensul ». Stoicii au pus mai întâi chestiunea dacă în limbă dom=
neşte

«analogia » ori «anomalia » sau

« iregularitatea », care produce

atâtea forme uzuale în limbă, mai ales în sintaxă 1), şi şi-au câştigat
mari merite în privința desvoltării şi precizării terminologiei. Chrysippos,de pildă, a împărțit numele (7ă dv6uura) în două clase : «nume
propriu» (5voua «nomen proprium »), ca numire a unei însușiri
proprii (idia more), şi «nume comun » (Tpoomyopia sau
dvoua

Tpoo%Yopx6y) ca numire a unei însușiri comune mai multor
indivizi

(xowh robe).
„ Stoicii au fixat definitiv termenul, important și din punct
de vedere
sintactic, al «cazului» (zrâoc), reducându-i înțelesul
mai general
de
mai nainte la cel actual (cazuri, zezâsoere, avea şi
numele,

şi verbul).
Ei au deosebit mai multe feluri de cazuri şi o seamă
din numirile
acestora : 6p%i sau ev9eia rerâore, alături de
dvouaorixi) xrâoie

pentru
776016

«nominativ», vyevix)) rr&owg pentru
«genitiv», Borix?
pentru
«4 dativ), aizixrin, mrâow pentru «acusativ
» şi
4
ATi, sau Tpocayogevrixi ro
pentru « vocativ. », asupra A.înţelesului cărora voiu reveni, derivă
dela ei.

Stoicii au observat şi au stabilit mai întâi
prin ce schimbări
formale trec şi ce sensuri sintactice au numel
e.
Verbul l-au tratat întrun chip care dovedește
un deosebit simţ
de observație. Fără îndoială mai interesant
ă este teoria timpurilor,
pe care o desvoltară pe urma lui Aristoteles,
care observase că verbul
se raportează la «timp » (xpâvoc). Cele
6 timpuri greceşti la ei sunt
grupate astfel: Xp6vo. proutvor (=
«timpuri hotărite » sau
2
4

ii
.
Lupta -între analogişti
.
şi anomalişti
ne-o descrie,
nu tocmai obiectiv,
M. Lerentius Varro în lucrarea sa De
lingua
latina
, scrisă în 2 5 cărţi,
in Care însă ni s'au păstrat numai
fragmente. Atât Varro, cât și
Cicero,
ir
şi Caesar, care a scris De analogia
sunt aderenţii analogiei. - Cf.
L. 1. L Lersch, Di
G
l
.
Die
Sprac
chphi,
hphilos
darges
J
an dem Streir iiber
Boa tellt
,
05
Analogie und
,
matii lie derdee aie
Anoma
Sprache,
der 3 Alter,
vol,,
g

GRECII ȘI ROMANII

4

« determinate >), şi anume : 1. raparaxrinbe

(verbe

« prezent »

şi ropeoXnutvos «imperfect »), 2. zâeg sau ovvredude (2veorbe
«perfect » şi rapeoxmutvos «plusquamperfect »); iar alături deacestea
XpOvoL

dâpioroL (=

«timpuri nehotărîte»

sau

«nedeterminate »:

ropeoxnuăvos «aorist » şi 2. utXAov «viitor »). La cele dintâi patru
s'a avut în vedere faptul că acțiunea este în curs (durativă) ori încheiată (perfectivă). La cele din urmă statul acţiunii este nehotărit
sau nedeterminat ( «praeteritum » sau « futurum indefinitum »).
Dionysios Thrax.

Din

şcoala stoicilor a ieşit Dionysios

'Thrax

(n. în anul 166 î. Hr.), autorul celei dintâi gramatici grecești. Pe
această gramatică se întemeiază gramatica tradițională a întregului

Occident şi a unei însemnate părți a Orientului. .
După Dionysios Thrax « propoziţiunea este compoziția vorbirii
în proză (deci « împreunarea unor cuvinte ») care prezintă un înțeles
desăvârșit » (A6yoc £0ri mepic Acfewc ovvdeoic Bukvotav arorei

&nAodoa). Ea rezultă din împreunarea
singular 2cEc; sau uten

mai

multor

Adyov, singular utpoc

părți

(Attetc,

A5yov). De acestea

sunt 8: «nume» (5voua), «verb» (£îjua), «participiu» (uerox])),
«prepoziţiune »
«pronume» (âvrovvula),
«articol » (&p9%pov),
(77p6%eo16), «adverb » (Eni îmua), «conjuncţiune » (6vv3eouoc).
Acest număr

nu s'a schimbat

în cursul timpului.

Romanii

au

omis articolul care lipsea din limba latină, și, găsindu-se şi în limba
germană, s'a reintrodus, dar se trata de obiceiu ca pronume, de care

este apropiat prin originea sa. Romanii însă au făcut greşala de a
introduce, ca compensație pentru scoaterea din sistem a articolului,

pe care nu-l aveau, o nouă parte de propozițiune sau «cuvânt»
(A6yoc), cum ziceau ei, « interjecțiunea », pe care au scos-o, ca atare,
din adverb cu numeroasele ei subspecii, deşi întradevăr ea este o
propozițiune monoremă (monomembră) sau neanalizată a limbii
afective. În sfârșit, în timpul mai nou, tot din adverb s'a mai scos
o parte de propoziţiune, « particula », o numire cu înţeles vag.

Dar definițiile părţilor propozițiunii nu sunt scutite de orice fel
de critică. Înainte de toate, ele nu pornesc dintr'un punct de vedere
unitar.jUnele, de ex.,a numelui, verbului, participiului şi pronumelui,

sunt făcute avându-se în vedere natura sau felul lor de a fi. Altele au
la temelie prezenţa ori lipsa formelor de flexiune dintr'o oarecare
parte de vorbire. Articolul și prepozițiunea sunt caracterizate prin
poziția lor înaintea altor cuvinte, adverbul prin raportul său faţă de

verb, iar conjuncțiunea prin poziţie, raportul său față de înțelesul
propozițiunii și al părților ei. Dar, și din aceste. puncte de vedere,
unele numiri nu sunt proprii. În limba greacă şi latină, de exemplu,

prepozițiunea se putea și postpine. Este cazul atât de cunoscut al
apostrofei. A vorbi însă de o prepozițiune postpusă este un 4nonsens», o «contradictio in adiecto 5.
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Dionysios 'Thrax nu dă un nume deosebit și o definiție părţii
gramaticii care se ocupă de teoria propoziţiunii.
Apollonios Dyskolos. Apollonios Dyskolos («greoiul») din
Alexandria trebue considerat ca părintele sintaxei. Cu toate că cuvintele ovvrăooeiwv și owvratic au fost întrebuințate și de alții mai
nainte, totuși el a fost cel dintâi care a scris o carte megi, ovvrătewe,
adică

«de constructione », cum

s'a tradus latinește . Pornind

din

nişte asperități sintactice (fBapfaptouâc, oohoixiaube, &voxbhovYov,
dvonohovhia, rpayb ic emoviac, a5o7mpă dpuovia, termeni
întrebuințați de Dionysios 'Thrax), stabilește aproape desăvârşit
deosebirea dintre corectitatea faptică și cea gramaticală. Pentru
a ajunge la aceasta, împarte părțile de vorbire în flexibile și
neflexibile.

La

cele

dintâi

corectitatea

stă

în

împreunarea

for-

Fireşte,

mai

melor corespunzătoare (număr, persoană, caz, gen). Cele din
urmă pot să se lege cu orice alte cuvinte, pentrucă nau în
sine un semn care ar limita împreunarea. Totuşi şi împreunarea
unora dintre acestea este limitată prin însuși înţelesul lor, de ex.
a adverbelor

importante
întreagă

care exprimă

părți

de

propozițiunea

modul,

vorbire
rămâne

sunt

timpul,

cele

neîncheiată.

etc.

flexibile:

cele

fără

Verbul

ocupă

acestea
locul

întâi, numele ajunge la adevărata sa valoare numai când formele
sale flexionate se împreună cu verbul, articolul e legat de
nume,
iar pronumele îl înlocueşte. În propoziţiune însă numele
şi
înlocuitoarele lui au locul întâi. Apollonios își începe
sintaxa
deci cu ele, rămânând să continue cu verbul şi complementele
acestuia, dintre care unele sunt alcătuite din împreunarea
prepozițiunilor cu numele.
Herodianos.

Și Herodianos, fiul lui Apollonios

Dyskolos,

are

o
portantă lucrare de sintaxă : ze pi ovvrăteuc râv oroLxEcov
«
despre
construcția literelor ». E cercetează ce fel de litere
pot urma una
după alta, deci și cum se despart cuvintele în
silabe. D e altă parte are
în vedere faptul că din împreunarea mai multor
e
im

uvinte se naște

propozițiunea.

„ Maximos Planudes. Nu ne vom mai opri la
ceilalți continuatori
ai gramaticii greceşti din Bizanţ şi Roma, deși
se găsesc între ei unii,
de ex. Maximos Planudes (a. 1260—1310),
care afirmă lucruri nouă
(vezi lucrările meol Yeouuariniie şi megi
ovvrătwc).
Romanii. 'Teoriile lingvistice ale Grecilor
au fost primite şi
adoptate de Romani la trebuințele limbii
lor. Cele mai bogate informațiuni în privinţa aceasta le găsim la
Varro, De lingua latina;
PI
INI
a Su
- DbvraEie € constructio- » este aîntreb Pi
uințat 2în antite
ză cu owfSeoig t
positio ».. "Traducerea cu const
ructio a făcut-o Priscianus traducător comApollonios Dyskolos.
ul lui

!

iii
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Quintilianus, Institutiones, |. |, cap. VII; apoi la Priscianus !, Donatus,
etc., care se întemeiază în cea mai mare parte pe lucrarea lui Diony-

sios 'Ihrax.
Cea mai mare greutate, pe care au întâmpinat-o gramaticii latini,
a fost traducerea termenilor gramaticali greceşti, care nu odată s'a

făcut greșit. Să ne oprim, de ex., la cazuri.
Mai întâi Romanii au trebuit să constate
mai

mult decât

Grecii:

ablatizul,

nume și un loc între cele luate

căruia

dela

au

Greci

că

trebuit

au

un

să-i

dea

şi traduse.

Dar

caz
un

când

i-au dat locul, l-au așezat greşit după vocativ. Astfel vocativul,
care, nefăcând parte din propozițiune, întru cât nu exprimă un

raport, nu poate fi pus decât ori în fruntea, ori în coada cazurilor, a
ajuns între acuzativ
vocativ, ablativ).

şi ablativ

(nominativ,

genetiv, dativ, acuzativ,

Grecii au privit nominativul din două puncte de vedere: ca 3p9
sau să9eta mrâoe, întru cât, când numele are forma de nominativ,

ideea exprimată în el stă drept, nu se abate dela poziția normală
(numirea este nelogică, cuprinde o contradictio în adiecto: în acest caz
nu se poate întrebuința xrâoi pentru nominativ), și ca 8vouaoriu?)

7evâăouc, deci cazul pe care-l întrebuinţăm când vrem să numim un
lucru sau o persoană.

Romanii au tradus termenul

întâi

cu casus

7ectus, pe al doilea cu nominativus.
Grecescul yewxi) mrâou a fost interpretat încă de Priscianus
în două chipuri: «generalis », ca fiind cazul care exprimă raportul
cel mai general, şi cel ce exprimă «soiul» (genus). Dar latinul

genetivus

(scrierea

cu

e este cea

corectă, nu cea cu î: genitivus)

derivă
din
gignere,
deci înseamnă
«cel
ce naşte»,
cazul
«originii ». "Traducătorul latin a raportat pe Yevun, greşit la
“pirvouat-gigno, iar noi întrebuințăm ca termen o traducere recunoscută ca greșită.

“Traducerea

Numirea

se

lui Sorry

raportă

la

cu dativus

este fără îndoială

corectă.

«dare», funcţiune pe care au descoperit-o

în dativ şi gramaticii indici.
Numirea aiziarinh, 7erâoi însemna cazul

«obiectului, al prici-

nuitului, al efectului », derivând din aiziov > aiztarâv > airLorini).
Romanii ar fi trebuit să-l traducă casus effectivus. Dar ei au derivat

greșit pe aimari!) din airrăodat şi l-au tradus accusandi casus sau
accusativus. Chiar şi expresiunea causativus, întrebuințată de Priscianus, se întemeiază pe ideea greșită a acuzării.
|

Vocativus redă corect pe XANTIRI) sau TPOGXYOPEVTIXI TETÂdOLG.
1 Acesta, II, 45, defineşte propoziţiunea aproape ca Dionysios 'Thrax,
făcându-i doar un mic adaus: toratio est ordinatio dictionum congrue
sententiam

perfectam

demonstrans 9.

PERIODUL

II]. PÂNĂ

LA SFÂRȘITUL

SECOLULUI

XVIII

În intervalul de timp care urmează până la sfârșitul secolului

XVIII ne interesează mai ales scholasticii,

la cari putem alătura pe

Sanctius, apoi pe Locke, Grammaire gântrale et 7aisonnee, şi influența
filosofiei lui Wolf. Celelalte sisteme filosofice ivite între scholastici și
Kant n'au avut influență deosebită asupra desvoltării sintaxei.

În cursul uniformității culturale care a stăpânit începând cu
secolul XII, unitate în care conținutul gândirilor îl fixa biserica,

aparatul de prelucrare se lua din "O pyavov-ul lui Aristoteles (cunoscut

mai ales prin traducerea lui Boethius, născut a. 470, | 525), iar limba
în care se înfățișa era cea latină, învățații au început să se intereseze,
nu atât de deosebitele forme, cât mai mult de ce este general în limbă,

de

«universalia », de noțiunile gramaticale, pe care le credeau, greşit

anterioare formelor

( « Philosophus grammaticam

invenit »). Acest

punct de vedere, fără a fi bun, i-a fost folositor desvoltării teoriei
sintaxei. S'a întemeiat mai bine teoria cazurilor, s'a făcut deosebire
precisă între substantiv şi adjectiv, s'au stabilit înțelesurile părţilor

de propoziţiune, a așa numiţilor modi sienificandi (cam ceea ce ar
fi
« categoriile »).

Erau șapte astfel de

« moduri » și pentru fiecare corespundea o

parte de propoziţiune, de ex. numele pentru substanță cu calitate.
Definiţia verbului şi a propozițiunii corespunde punctului
de
vedere al lui Aristoteles.
'Termenii
«subiect» (=suppositum)
şi «predicat» (= appositum) încă nu se întrebuințează,
deși îi are
Boethius.
Se face deosebire între concordantia de o parte și regimen
de altă
parte. Întrebuințarea lui 7egere a ajuns generală
tocmai pe timpul
scholasticilor, iar cuvântul copula, pentru a numi
verbul auxiliar

esse în funcțiune sintactică, a fost introdus mai
întâiu de Abelard
1079 —1142).

Cea mai vestită gramatică medievală este Doctrinale
al lui
Alexander de Villa Dei (1199; publ. de D. Rechling
în
Monument
a
Germaniae paedagogica, XII, Berlin, 1893),
care are următoarele
părți: Orthographia, Etymologia, Diasyntast
ica (corupt din De
syntaxi) şi Proso
dia.
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Sanctius. Sanctius (Francesco Sanchez de las Brozas), autorul
cărții Minerva sive de causis latinae linguae commentarius (1587), care
și-a îmbogăţit cunoștințele gramaticale obișnuite în Evul mediu
cu unele teorii găsite în gramaticile arabe, are față de sintaxă o atitudine în fond identică cu a scholasticilor, procedând în mod aprioristic
ca şi aceștia. EI își întemeiază studiul pe observațiile făcute asupra
limbilor romanice. Părţile « vorbirii » (oratio) le împarte aproape
ca gramaticii greco-latini (termenii «subiect» și «predicat» îi
lipsesc). Deosebeşte trei grupe : «nume » (nomen), « verb » (verbum)
și «particule » (particulae), ca şi Arabii dela cari a luat această
împărţire. Noţiunea lui regere o restrânge : « În construcţia cuvintelor sunt de luat în considerare două lucruri : acordul și regimul.
Acordul este împreunarea reciprocă a numelui şi a verbului. Regimul
este când verbul arată puteri și efect faţă de un lucru oarecare, faţă
de care verbul se arată activ ori pasiv ». Sanctius a întemeiat teoria
elipselor, pe care, de altfel, o cunoaște și Apollonios . « Nu este nicio
limbă », ne spune el, « care să nu iubească scurtimea în vorbire şi cu

atât se spune ceva mai iute, cu cât se lasă mai multe de înțeles».
Acest fapt este un motiv puternic ca elipsele să fie studiate amănunțit,
John Locke. O deosebită importanță în cercetarea filosofică a
limbii şi a fenomenelor ei îi revine englezului John Locke ( 1632—1704),

care în această privință a rămas neîntrecut până în secolul XIX.
Ideile

sale

privitoare

la filosofia

limbii

sunt

cuprinse

în

cartea

a

treia a lucrării sale An essay concerning human understanding (= «O
încercare asupra înțelegerii umane »), o lucrare bazată pe experienţă,

deci cu totul altfel decât cele speculative urmărite până acum. După
el ceea ce avem în conștiință este rezultatul sensațiilor primite din
afară ( a nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu »). Sensaţiile
și grupele lor adunate întrun întreg, care e limba, sunt foarte variate,

iar cuvintele, cari au avut odinioară un înțeles concret, nu corespund
totdeauna scopului de a le numi și deosebi, nefiind un mijloc de
exprimare

desăvârşit.

Lucrarea

lui

Locke

porneşte

deci

dintr'un

punct de vedere semantic şi are la bază înţelesul.
Din
punct de vedere sintactic poate fi avut în vedere numai capitolul
VII, în care se tratează despre particule.
Grammaire gânârale et raisonne. O bază mai temeinică i se
pune sintaxei numai prin renașterea logicii în secolul „d raţiunii»,
când s'a ivit ideea unei gramatici generale și se poate vorbi de gândire

sintactică în adevăratul înțeles al cuvântului. Ideea unei gramatici
generale

s'a putut ivi uşor în mintea

gramaticilor

și filosofilor cari

Până acum studiau limba având în vedere elena şi latina, două limbi
moarte,

“e
“o
3

A

T—

Ss

deci fixate, cari nu le pricinuiau greutăți prea mari,
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Cea dintâi gramatică de acest fel este cunoscuta Grammaire
gendrale et raisonnte redactată în mănăstirea dela Port-Royal, după
care s'a şi numit, şi apărută în 1676 1.
Fără a ne da prea mult şi deosebit de important din punct de
vedere sintactic, această gramatică pornește în tratarea materialului
de limbă dela judecată (jugement) : « Judecata pe care o facem noi
despre un lucru, cum este când zic «pământul este rotund », se
numeşte propozițiune » (proposition). Cei doi termeni necesari în
propoziţiune sunt subiectul (sujet) şi atributul (aztribut), care ne spune
cum este cel dintâiu, iar la aceştia se adaogă cest» ca legătură sau
«copulă » (liaison). Avându-se în vedere cei doi termeni principali,

părțile propozițiunii sunt împărţite în două grupe: celei dintâiu
îi aparțin acelea care formează obiectul gândirii (les objects des pensees),

anume numele, articolul, pronumele, participiile, prepozițiile şi
adverbele; de a doua se ţin acelea care alcătuiesc forma şi modul
mod

limpede.

Genul

substantivelor

este numai

un

lucru

arbitrar,

care nu este întemeiat pe rațiune și mare niciun avantaj, ci mai multe
inconveniente, iar cel al adjectivelor s'a inventat pentru a se produce
«o diversitate după substantivele la care se aplică ». Dintre cazuri
nominativul are menirea de a fi așezat în fruntea verbelor ca subiect
1 Ediţie nouă, Paris, ed. V, 1750 de Cl. Lancelot şi Ant. Arnauld și ed.
nouă, 1754. Dintre celelalte gramatici generale se pot aminti: Duns Scotus

(4 1308), Grammatica speculativa, care înseamnă culmea gândirii medievale
despre

limbă

(a fost

publicată mai întâi

în Veneţia

la 1499,

apoi

la Paris,

1891, 1902, etc.); "Tommaso Campanella, Grammatica philosophica (1638);
A. F. Bernhardi, Anfangsgriinde der Sprachwissenschaft, Berlin, 1805; Joh.
Severin Vater, Lekhrbuch der allgemeinen Grammatik, Halle, 1805; GiraultDuvivier, Grammaire des grammaires, Paris, 1827; FE. Lange, Almindelig
Grammatik, Kăbenhavn, 1840. În timpul mai nou Gabelentz dorea t eine
wahrhaft allgemeine Grammatik, ganz philosophisch und ganz induktiv »,
stabilind anumite chestiuni generale, care ar cuprinde toate limbile. A.
Marty se ocupă de asemenea de o t Grundiegung der allgemeinen Grammatik

und Sprachphilosophie », iar A. Trombetti crede « possibile e dimonstrabile
Punită del linguaggio » şi-şi desvoltă « dottrina monogenistica » în Element:
di Glottologia, Bologna, 1923. La o « gramatică pură » se gândeşte și E. Husseri,
Logische Untersuchungen, L, 1, Halle, 1913, p. 319 şi urm., iarE. Cassirer,
considerând limba din punct de vedere semiologic, încearcă să fixeze punctele
esenţiale ale lingvisticei generale în Philosophie der symbolischen Formen,
18 Teil: Die Sprache, Berlin, 1923—1925. A. Meillet crede că se poate
vorbi de o «lingvistică generală » în Linguistique historique et linguistique
gentrale, Paris, 1921; ed. II, Paris, 1926. În sfârşit Louis Hjelmslev a publicat
acum în urmă Principes de grammaire gentrale, Kâbenhavn, 1928, întrun

sens mai mult de Saussure-ian. Gramatică generală logică poate fi considerată
Algebra der Grammatik a lui A. Stăhr (Leipzig u. Wien, 1898). La Rudolf
Carnap, 2 Logische
Syntax der Sprache, Wien, 3 1
7
1
i
i
« Allgemeine Syntax » (p. 106—202). ”
934 capitolul IV are tiu

1 00 alemani

gândirii (la forme et la manicre des penstes), anume verbele, conjunc-

ţiunile şi interjecţiunile. Substantivul este deosebit de adiectiv în

PÂNĂ LA SFÂRȘITUL SECOLULUI XVIII

19

al propozițiunii. Genitivul are o mulțime de subspecii: partitiv,
posesiv, etc. Celelalte cazuri sunt tratate cam ca la Sanctius. Elipsa
însă lipseşte. Adverbul a fost iscodit pentru a scurta vorbirea. Cel
mai

important

este verbul,

care are menirea să însemne

afirmaţia

« omului care nu numai înțelege lucrurile, ci le și judecă şi afirmă »,
deci indică «legătura pe care o facem în spiritul nostru între doi
termeni ai unei propoziţiuni ». În această întrebuințare simplă n'a
rămas însă decât verbul esse, sau, mai bine, numai est. Cu acesta s'au

împreunat o mulțime de atribute, şi
diversitate de verbe în fiecare limbă ».
propoziţiunea de haina unei judecăți
că verbul a fi este singurul verb şi el

astfel s'a născut acea «mare
Altfel toți cei ce au considerat
au trebuit să ajungă la ideea
este inerent tuturor celorlalte.

Această idee se găsește chiar și la Aristoteles. Mai târziu şi alții s'au
gândit la fel.
.

Gramatica dela Port-Royal ne arată limpede că ideea fundamentală a sintaxei logice este identificarea propozițiunii cu judecata
și afirmațiunea că în propozițiune există subiect și predicat, ca și în
judecată. Forma bimembră (diremă) a judecății este scoasă din
examinarea formei în care se prezintă propozițiunea indoeuropeană.
Examinarea mai atentă însă ne arată că avem şi propozițiuni monomembre (monoreme) : Ah !; Foc! Şi apoi, dacă din forma propoziţiunii
am scos forma judecății, evident, nu putem explica natura propozi-

țiunii din judecată.
De aici înainte, până la sfârşitul secolului XVIII, sintaxa a mers
mână în mână cu logica.
Christian Wolf. Dintre gânditorii germani, Christian Wolf (1679—
1754) este însemnat în istoria gramaticii pentrucă a stabilit termino-

logia acesteia în părțile logicei cari privesc şi gramatica. O parte din
istoria terminologiei s'a putut urmări în cele expuse până acum. Ca

întregire trebue să amintim că termenii (Zernini) cei mai importanți
ai sintaxei, Uroxeliuevov şi xorpyopobuevov, dați de Aristoteles, au
fost traduşi mai întâi de Bo&thius cu subjectum şi praedicatum. Est şi
non est nu sunt pentru el termini, ci significatio gualitatis « însemnarea
calităţii ». Au trebuit mai mult de o mie de ani până ce au prins
rădăcini sigure termenii de «subiect» şi «predicat». Ca a treia
numire s'a alăturat în Evul Mediu copula, pe care o întâlnim mai
întâi la Abelard. Statornicirea definitivă în terminologia logicei
şi-a ajuns-o copula prin lucrarea lui Wolf Philosophia rationalis sive
Logica : « Aceea, despre ce se judecă, se numeşte subiect; ceea ce
se atribue unui lucru, sau i se ia, predicat... Cuvinţelul care înseamnă legătura dintre predicat şi subiect, se numește copulă. Dacă i
se prepune copulei non, se înseamnă despărţirea noțiunilor. Copula
se pune în propoziţiune ori exprimându-se, ori se ascunde în termenul care priveşte predicatul... Semnul afirmației este. copula;
2*
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semnul negației este particula negării prepusă copulei ». ( «Illud,
de quo judicatur, dicitur Subjectum ; quod vero rei cuidam tribuitur,
vel ab ea removetur, Praedicatum. .. Vocula ista, quae nexum praedicati et subjecti significat, dicitur Copula. Quodsi copulae praefigatur non, significabitur notionum separatio... Copula in propositione vel expresse ponitur, vel in termino, qui ad praedicatum pertinet, latet...

Affirmationis signum est copula;

negationis signum

est particula negandi copulae praefixa »).
I. Kant. virea lui Kant înseamnă o întorsătură și în desvoltarea
lingvisticei generale 1. Mai mulţi încercară să aplice sistemul categoriilor lui în sistematizarea ideilor lingvistice. Astfel se ivesc din nou
gramaticile generale (allgemeine Grammatik), al căror scop era alcătuirea unui sistem comun, generai, pentru toate limbile.
A.

F.

Bernhardi.

Anfangseriinde

Acum

apare

lucrarea

der Sbrachawissenschaft,

gramatica generală astfel:

Berlin,

]ui

A.

1805,

F.

Bernhardi,

care

« Știința limbii sau gramatica

este știința despre forma necondiționată a limbii ».

definește

filosofică

Joh. Severin Vater. De asemenea și cele ale lui Johann Severin

Vater : Lekrbuch der allgemeinen Grammatik,
chungstafeln, etc., Halle, 1822, şi altele,

Halle,

1805;

Verglei-

Gottfried Hermann. Gottfried Hermann (1772—1848), în lucrarea
sa fundamentală De emendanda ratione grammaticae Graecae (1801),
etc., de o parte a întrebuințat şi desvoltat terminologia lui Wolf, de

altă parte a aplicat la explicarea fenomenelor de limbă, deci şi în
sintaxă, mijloacele logicei lui Kant, anume categoriile cantității,

calității, relaţiunii, modalităţii cu subîmpărţirile lor. În general însă
nu se depărtează prea mult de înaintaşii săi.
„După Hermann gramatica se împarte în 7 părţi, unele având ca

Izvor rațiunea omenească, altele experiența şi ajutorul rațiunii. Aceste
7 părţi sunt : despre litere, măsura silabelor, accent, măsura părților
de vorbire, construcția, dialectele. Relativ la sintaxă ne spune
:

« Partea a şasea care este despre construcție, care se ţine între capi-

tolele cele mai importante, se culege aproape toată prin
raționare
din natura părților de vorbire ». Gramaticul așa dar trebue
să înţe-

leagă nu numai ce este necesar în limbă și dat de însăși natura,
ci
apoi să urmărească fiecare limbă în parte în calea sa. Pentru
înțelegerea
problemei celei dintâi el are nevoie de filosofie, în
special de logică,
in care este Kant-ist.
de

B Afirmațiile teoretice ale lui Kant cu privire
la limbă au fost
Bezzenberger in cartea memorială publicată
de Universitatea din
crg cu prilejul aniversării a o sută
de ani dela moartea lui Kant.
Erin
£ nerung ann I. I. Kant ete * P- 344, articolu
i
lX: A. Bezz
wwissenschafthi

adunate
Kânigs-

e

chen Ausserungen Kants.

Cf, Zur

i

enberger, Die spraci,

-
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Împărţirea părţilor propoziţiunii în nume (nomen), verb (verbum),
particulă (particula) o are Hermann dela Sanctius, care, cum am văzut,
o învățase dela Arabi. Numai că Hermann motivează numărul de
trei prin faptul că şi judecata logică avea, după filosofia lui Wolf,
tot trei părți, ca şi propozițiunea. Această împărțire în trei, care se
pare naturală pentru logică, nu se potrivește pentru gramatică şi
tocmai pentru aceasta a avut urmări dezastruoase în desvoltarea
acesteia din urmă. În limbile indoeuropene se pot deosebi adică trei
tipuri de propoziţiuni : unul care n'are părți de propozițiune analizate,
ori are cel mult una, de ex. plut; unul care are două, de ex. eguus
currit; şi unul care are trei, de ex. terra est rotunda. Cei ce au pornit

dela tipul din urmă au trebuit ori să înlăture, ori să explice pe cele
două dintâi. Sa tăgăduit deci existența tipului întâi, arătându-se
că în pluit se cuprind în realitate două părți de propozițiune, deși
se vede numai una singură. 'Tipul al doilea îl explică Hermann

reducându-l la al treilea, deci currit = currens est, explicare pe care
a dat-o mai întâi însuși Aristoteles. Această explicare poate corespunde din punct de vedere logic, dar nu corespunde din punctul
de vedere al limbii. Copulei nu-i corespunde verbul însuși, ci per-

soana a treia a prezentului unui anumit verb. Tot așa este şi cu
numele. Nu numele, ci mai mult nominativul unui substantiv corespinde subiectului. În privința particulei este greșită afirmaţia
că în propozițiuni germane ca « das Pferd ist gut», acest gut n'ar fi
adjectiv, ci adverb 1. Aparenţa de astădată înșeală. Din punct de

vedere istoric faptul este altfel.
Stabilindu-şi pentru categorii numărul de trei, el continuă să-t

aplice în spiritul Kant-ian, și în celelalte părți ale lucrării sale, de ex.

la tratarea genului, numărului și cazurilor.
În privința genului el stă aproape pe același punct de vedere ca şi
Gramimaire gencrale et raisonnee, nu mult deosebit de cel actual]. ÎI
crede de prisos (prope superfluum), dar, deoarece îl avem, trebue
pus într'o categorie oarecare, după credinţa lui ar trebui trecut la
« calitate », cu subdiviziile : afirmaţie, negaţie şi limitaţie.
Numerii sunt puşi la categoria « cantității ». Singularul corespunde
unităţii, pluralul mulțimii,

iar dualul totalității sau universalității.

n privința cazurilor Hermann crede că fiecare noțiune poate fi
privită în sine, adică în nominativ, ori pusă în relație cu gândul și
simţirea

celui

ce

cugetă

înseamnă. substanța,

sau

vorbeşte,

deci

acuzativul accidentul,

în

vocativ.

Genetivul

ablativul cauza,

dativul

efectul,

* Th. Kalepky, Neuaufbau der
p. 76-—78, îl crede substantiv.

Grammatik,

Leipzig

u.

Berlin,

1928,
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În general autorul constată cu mulțumire că «nici nu pot fi
mai mult de şase cazuri, nici nu trebue să fie mai puţine ». Câţiva

ani mai târziu s'a dovedit că limba din care s'a născut și limba elenă
şi latină mai avea un al şaptelea caz, localul sau locativul, şi un al

optulea, instrumentalul.
I. G. Herder și D. Jenisch. Prevestitori ai curentelor care aveau
să urmeze, fără să fi scris lucrări speciale de gramatică sau sintaxă,

au fost I. G. Herder (disertaţia Uber den Ursprung der Sprache,
Berlin, 1772) şi D. Jenisch (Philosophisch-kritische Vergleichung und
Wiirdigung von vierzen ăltern und neuern Sprachen Europens, Berlin,
1796). Cel dintâi afirmă că în limbă se manifestă spiritul unui
popor : limba nu este numai

instrumentul literaturii, ci chiar lite-

ratură și poezie. Cel din urmă cercetează în ce constă armonia unei
limbi, care atârnă nu numai de consonantele şi vocalele din aceasta,
ci şi de legătura armonică dintre ele, şi susține că claritatea
şi preci-

ziunea dintr'o limbă se arată atât în lexic, cât şi în gramatică, mai
ales

în sintaxa regulată și naturală. În vreme ce Herder este
încântat de
limba sa maternă, pe care o crede superioară celorlalte vecine,
Jenisch

nu este satisfăcut de ea pentru topica sa nefirească, pentru continua

întrebuințare a articolului, despărțirea auxiliarului de verbul
principal,

prea lungile timpuri compuse, etc. Franceza o găsește mult superioară
prin claritatea şi simplitatea ei.
n comparaţie cu timpul nostru,

în acest period ne surprinde

sărăcia materialului de limbă întrebuințat : gramaticii s'au ocupat

aproape exclusiv de limba elenă şi latină, numai cu timpul
și de
ebraică. Limbile moderne, ce e drept, n'au fost desconside
rate toate
ŞI în tot timpul, dar ele n'au contribuit la formarea teoriei
gramaticale,

deşi vieaţa limbi
i în limba vie, nu în cea moartă. De aceea,
o vedem
cercetând numai limbile moarte, uşor s'a putut ajunge
la rătăciri,
cum este, de exemplu, aceea că limba este creațiunea raţiunii
omenești
la care n'au contribuit şi alte forțe, cum este fantezia, etc.,
iar deosebitele forme ale limbii se găsesc în tot soiul de teorii filosofice.
Marea
importanță care i se da limbii latine

a

fost uneori

păgubitoa

re:
prea multe lucruri erau rezolvite după regulile limbii
latine, cari
sunt adeseori potrivnice acelora pe care le urmează limbile
moderne.
Învăţarea limbii latine a fost considerată ca o școală
logică, iar urmarea
a fost că în chestiuni de corectitate de limbă i s'a
dat logicei o importanță deosebită, ca şi cum limba ar fi un fel
de întrupare a logicei,
cu

care totuşi gramatica nu se uneşte decât prin faptul
că şi una, şi

cealaltă, cunoaște subiectul şi predicatul.

PERIODUL III. DELA SFÂRȘITUL SECOLULUI XVIII
PÂNĂ LA W. WUNDT
În secolul XIX sa pornit un curent împotriva sintaxei logice.
Curentul venea din două direcţii: cea istorică şi cea psihologică.
Sintaxa logică din punct de vedere genetic s'a alcătuit din două
elemente disparate : empirie şi construcție logică. Încercarea de a
adăuga şi punctul de vedere istoric (care se impunea tot mai mult
pe urma cercetărilor de lingvistică comparată), ca un factor egal de

îndreptăţit cu ceilalți doi, n'a izbutit, căci caracterul teoriei logice
nu admite să se considere desvoltarea unui uz sintactic ca necesitate
istorică.

Punctul de vedere istoric directivează tot mai mult cercetările
de limbă spre fiziologie și psihologie în locul logicei.
Fr. v. Schlegel și Rasmus Rask. Dintre savanții cari au trăit în
acest period, pe care-l putem numi cu P. Kretschmer « comparativ »,
din punctul de vedere pe care-l urmărim ne interesează mai puțin
Friedrich v. Schlegel şi Rasmus Rask, ale cărui lucrări scrise în limba

daneză au fost, ce e drept, puţin cunoscute, dar s'au distins prin
spirit critic ascuțit și prin dispreț împotriva oricărei teoretizări și
prin

au

urmare

precum
asupra

avut

binefăcătoare

influență

elevilor

asupra

şi asupra unora din învățații cari i-au urmat, între

lui

Jakob

lui,

alţii

Grimm.

Dar înainte de a ne ocupa de Grimm trebue să ne oprim puţin
la doi învăţaţi mai puţin naționali decât acesta.
W. v. Humboldt. Cel dintâi este Wilhelm v. Humboldt (1767—
:
1835), al cărui spirit a fost pătruns de filosofia lui Kant şi a lui Fichte
punctul

de

vedere

estetic

în

examinarea

problemelor

celor

mai

adânci şi inexplicabile ale limbii și umanismul care nu face deosebire:
între limba aşa numiților sălbatici şi a popoarelor culte.
În 1812 a apărut cea

dintâi

veste că Humboldt

va publica o

carte despre limba și poporul basc. Încă în această lucrare sunt
cuprinse o parte din ideile cele mai productive ale marelui învăţat 1.
săvârșită
1 În limbă totul este rezultatul analogiei, iar limba este o clădire
încrucișările,
până în amănunte. Dar în desvoltarea analogică regulată intervin
care o turbură,

iar rezultatul

este: împrumutări,

amestecuri

de forme,

etc.

nu o poate
Limba se strădueşte să asimileze elementele străine, dar aceasta
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Şi mai lămurit sunt desvoltate în Einleitung în
die Kawi-Sprache
(Berlin, 1836), care a apărut şi deosebit cu titlul
Uber die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einflu
ss auf die geistige
Eniwicklumg des Menschengeschlechis (ed. A.
F. Pott, Berlin, 1876;

ed. III, 1883; ed. H. Steinthal, Berlin, 1884)
2.

Limba este așa zicând apariţia externă a
spiritului popoarelor,
limba lor este spiritul lor, pe aceste două
niciodată nu ni le putem
închipui destul de identice. Ea nu este Eeyov,
ci EvEpyea, şi apare
ca o enigmă pe buzele unui popor şi ca o minun
e răsare în gângăvirile
copilului. « Ea este activitatea mereu repeta
tă a spiritului pentru a
face sunetul capabil de a exprima gândirea
». « Omul are nevoie de
sunetul articulat, fundamental şi ființa
oricărei vorbiri, de aparatele
sale trupești în urma impulsiunii sufletului
său ; şi animalul ar putea
face aşa ceva, dacă ar fi însuflețit de un
asemenea imbold ». « Numai
intenţia
unui
sens
anumit
și putinţa
de a-l]
da fac din sunetul articulat limbă
şi o deosebesc de strigătul
animalic și sunetul muzical ».
«..0O limbă cu nicio condiție nu poate
fi cercetată ca o plantă
moartă. Limbă și vieață sunt idei insep
arabile, şi învățarea în acest

domeniu

este

totdeauna

numai

nouă

crear

e >. Nemijlocit şi luat
strict Humboldt are în vedere definiția
vorbirii sau vorbei
(fr. parole, germ. Rede, ung. Besacd)
2 de totdeauna, iar vorbirea
de
totdeauna poate fi întradevăr considerat
ă

de limbă (fr. langue,
germ. Sprache, ung. nyelv). Limba înţel
easă astfel are două laturi;
una externă, care propriu zis este fiinţ
a limbii, şi una internă, așa
numita «Innere Sprachform ».

Deoarece această idee intră în cadre
le sintaxei, este bine să insistăm
Puțin asupra ei. Humboldt crede
că ar exista oarecum două limbi,

Una este aceea pe care o auzim şi
cu care comunicăm conținutul
conștiinței noastre și pe care o numi
m în graiul de toate zilele limbă.
Afară de

aceasta mai este o limbă. Aceasta
trăiește în sufletul nostru,
ca un organism psihic. Ea este
alcătuită de imaginile interne
ale
limbii şi e mai conservativă decât
forma redată în sunete perceptibile.
Humboldt

însuși încă nu cunoaşte termenul

——

face totdeanna

«Innere Sprachform ».

desăvârşit. Din pricina aceasta
desvoltarea analogică nu se
face în mod consecvent. Astfe
l fiecare limbă constă din două
părţi: din forme
născute pe bază de analogie şi
din forme străvechi. Adevărata
știință va avea
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Acesta îi aparţine lui Steinthal. Humboldt o numește: «der întelektuelle 'Teil der Sprache » şi o înţelege astfel: « Oricât de excelente,
artistice şi bogate în ton ar fi formele fonetice, fie chiar
împreunate cu cel mai viu simț de articu lare, rămân însă
în neputinţă de a produce o limbă corespunzătoare în mod vrednic
spiritului, dacă claritatea strălucitoare a ideilor, care au să fie exprimate
în limbă, nu le străbate cu lumina şi căldura sa. Această parte cu

totul internă şi curat intelectuală constituie limba » £. Adică numai cu

ajutorul acestei laturi sau acestei limbi interne putem exprima așa
de multe lucruri.
Dar să ne oprim puţin la vederile lui Humboldt asupra sintaxei.
În teoria părţilor propoziţiunii Humboldt este cu un picior încă
pe vechiul teren, întru cât el crede că ele aparţin părţii de limbă care
poate fi extrasă din idei.

|

Nici concepţia lui despre verb nu ne mai mulțumește. De o parte
îl consideră, împreună cu filosofii greci, de cuvântul prin care spunem
ceva, deci predicat. De altă parte încearcă să mântuiască ceva şi din
părerea că verbul reprezintă copula.

După
i s'a dat
aceasta se
care ar fi

Humboldt verbul este singura parte de propoziţiune căreia
actul construcţiei sintactice ca funcțiune gramaticală. Prin
deosebeşte esenţial de toate celelalte părți ale propoziţiunii,
materie moartă dacă verbul nu le-ar da vieață. Tot printr'un

act sintetic se împreună prin a fi predicatul cu subiectul.

Un pas înainte înseamnă însă constatarea că trebue să pornim
ă
dela propoziţiune, deoarece chiar și o formă de exprimare necomplet

Flexiunea
poate să constituie în intenția vorbitorului o idee completă.
întru cât
nii,
propoziţiu
a
ată
ajută gruparea sau împărțirea proporțion

rea
prevede cuvintele cu semne speciale, care ușurează recunoaște se
împărţire
Această
nea.
propozițiu
întreagă
de
faţă
lor
raportului
clar, Steinthal, care o face
1 Jdcea limbii interne a desvoltat-o frumos,
uim înaintea noastră»,
închip
ne
«Să
u:
exempl
rul
următo
învederată prin
an să-l analizeze şi să
tehnici
un
rugăm
Dacă
ţesut.
de
zice el, «un războiu
ne va atrage atenția
el,
cu
ă
lucreaz
se
cum
felul
ni-l explice şi să ne arate
înaintea noastră esteunin strula următoarele trei lucruri: 1. Ceea ce avem
află pe pământ materialul pe care-l
ment cu care se lucrează. 2. Lângă el se
omul săvârşeşte

ască (adică
prelucrează. 3. Acel instrument trebue să săvârşe
Războiul este « âusie.
industr
de
obiect
fi
poată
să
ca
muncă,
o
cu el)
or noştri ; £ innere
semenil
le
gândiri
căm
comuni
ne
care
cu
»,
sere Sprachform
exprimăm,
Sprachform » este

materialul,

conţinutul

de

gândire

pe

care-l

Lucrul războiului este însăşi vorbirea ».
a limbii : V. Egger, La
Afară de Steinthal s'au ocupat de forma internă
încolo!); Dr. Saint-Paul,
parole interieure, Paris, 1881; A. Marty (vezi mai
Innere Sprachform. Eine EinLe langage întârieur, Paris, 1904; Otto Funke,
1924; Leo Weisberger,
nberg.
Reiche
hie,
hilosop
Sprachp
Martys
A.
în
g
fiihrun
ung fiir die deutsche
Bedeut
seine
und
form
Sprach
inneren
der
m
Proble
Das
241—256, etc.
p.
1926,
XIV,
chrift,
Monatss
rom.
Sprache, în Germ.-
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face în realitate numai în procesul de vorbire coherentă. Împreunarea
formei externe cu cea internă se face printrun proces de sinteză.
« În general limba adeseori, dar mai ales aici, în cele mai adânci și
neexplicabile părți ale acestui proces, ne reamintește arta». Altfel
ea, ca şi regulile gramaticii, este numai construcție moartă a analizei
științifice,
H. Delacroix observă bine : «Putem, cu Steinthal, să-i reproșăm

lui Humboldt că abundă în consideraţii generale şi că păcătueşte
uneori prin lipsă de cunoştinţe istorice şi comparative. Dar ar fi
greşit să spunem cu el că nu este psihologie la Humboldt. Humboldt
abundă în vederi puternice şi bogate, și chiar şi astăzi am putea
construi aproape în întregime o psihologie a limbajului după indicaţiile sale. Nu sunt decât indicaţii, dar merită osteneala de a ne opri
la ele» 2.
Scrierile lui Humboldt totuși n'au avut o influență atât de mare
asupra filologilor, cum ne-am fi așteptat. Ele sunt, ce e drept, citate
de Bopp, Pott, Grimm şi alții, şi scrierea sa asupra dualului este
citată și astăzi, dar în general lingviştii se poartă cu Humboldt, cum
atât de nimerit ne spune Delbriick 2, ca acel catolic care, după un

admirabil tablou al lui Goethe, la intrarea în biserică își udă degetele
în apa sfințită (aghiasmă), dar apoi, ca ŞI cum nu Sar fi petrecut

nimic, se gândește mai departe la grijile zilnice, ori chiar își vede de
aventurile de dragoste : se închină în prefață înaintea marelui maiestru,
dar încolo procedează după vechiul sistem.
Fr. Bopp. Cu totul altă situație are Fr. Bopp care, adunându-şi un
bogat material de observaţii izolate, l-a întocmit întrun întreg bine

consolidat și a pus astfel temelia cercetărilor ulterioare în domeniul
limbii. Dacă lucrările lui astăzi nu mai sunt citate, aceasta este pen-

trucă cele mai multe din vederile cuprinse în ele au trecut în conştiinţa ştiinţifică generală, sunt un bun comun.
În lucrările lui Bopp este vorba de două puncte mai însemnate :
mai întâi dovedirea că limbile indocuropene sunt înrudite ŞI apoi
explicarea formelor de flexiune. El presupune că toate cuvintele din
limbile indocuropene s'au născut din rădăcini. În privinţa nașterii
părților de propoziţiune

din rădăcini,

rădăcini, anume verbale şi pronominale.

Bopp

admite

două

Din cele dintâi

sau

clase de
născut

numele*(substantivele şi adjectivele) şi verbele, iar din cele din urmă
Pronumele, toate prepozițiunile străvechi, conjuncțiunile şi parti-

culele. Numele de rădăcini pronominale a fost ales de Bopp
pentrucă

1 Le langage et la pensce, ed. I, Paris, 1924, p. 13—r4;

p. 31.

2 Vergi. Syntax der îndogerm.

Sprachen,

|, p. 46—47.

ed. II, Paris, 1930,
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înțeles
toate aceste părți de propoziţiune cuprind în sine, după el, un
pronominal.

Împărțirea lui Bopp n'a adus vreun folos deosebit în tratarea

nu constituie
sintaxei. Ipoteza lui Bopp despre formele gramaticale

e
o temelie destul de puternică pentru o clădire sintactică. Vederil

le-am primi.
Jui cu greu se pot aplica în sintaxă, chiar în cazul când

ată de
Jacob Grimm. Cam în același timp, când a fost întemei
cii
gramati
ale
baze
Bopp lingvistica comparată, s'au pus şi cele dintâiu
În
1819).
ik,
Grammat
he
germane de. către Jacob Grimm (Deutsc
genul
de
altele,
între
ocupă,
se
Grimm
sale
volumul III al cărţii
e sale
cuvintelor și de forma întrebării și a răspunsului. Dar vederil
şi
verbul
tratează
care
în
IV,
sintactice sunt cuprinse în volumul
disertații.
numele în toate formele lor, precum şi în deosebite

Ceeace

, dar este
ne dă Grimm din punct de vedere sintactic, nu este complet lui Jespărerea
După
expus.
şi
bine observat, admirabil combinat
,
(trad. germ. R. Hittmar şi K. Waibel), Die Sprache
persen
e de
lucrăril
28—29,
P.
ung,
Enisteh
und
lung
Eniwick
ihre Natur,
a operei sale,
sintaxă ale lui Grimm alcătuesc partea cea mai trainică
Syntax, mit
îiber
ngen
Vorlesu
agel,
Wackern
cuprind, cum spune
Deutsch,
und
sch
Lateini
ch,
Griechis
von
ung
sichtig
Beriick
besonderer
se
limbă cum nu
ed. II., vol. 1, Basel, 1926, p. 41 « comori de
acestea le prețuia
pe
tocmai
însuși
el
că
găsesc nicăiri», cu toate

mai puţin.

În privința sintaxei, dela Grimm putem

lucruri : mai întâi

că

fenomenele

învăţa

două

trebue urmărite în mod istoric,

, ci trebue să
apoi că nu este de ajuns să ne oprim numai la excepții
.
ilustrăm cu exemple tot atât de viu şi fenomenele comune împreună
sale,
e
scrieril
prin
Vuk Stefanovis Karadit. În sfârşit,
a limbii sârbești,
cu Vuk Stefanovi€ Karadzic, care a scris o gramatică
populare,
limbii
Grimm a atras mai întâi atenția lumii asupra
limbă.
de
noastre
ile
cercetăr
dela care trebue să pornim în toate
sky
Dobrov
Joseph
şi
făcut
a
Grimm
cu
Jos. Dobrovskţ. Deodată

ştiinţifică a limbii paleocea dintâi încercare de a scrie o gramatică
veteris, Wien, 1822.
dialecti
slave: Institutiones linguae slavicae
numai să

mărginește
Sintaxa este tratată în trei capitole. Autorul se
nicăiri.
cu exemple. Explicări nu înțelege să dea
ilustreze faptele

unei gramatici
După ce, în felul schițat mai sus, Sau pus bazele
mare număr
un
către
de
nuat
conti
comparate, studiile de limbă sau
direcţii,
ite
deoseb
în
alţii,
şi
Kuhn
A.
,
Benfey
de învăţaţi, ca Pott,
avice.
litusl
și
indice
unile
având un material îmbogăţit prin contribuți

altă direcție.
Dar şi din punct de vedere filosofic cercetările iau
învățatul care
H. Steinthal. Heymann Steinthal (1823—1899) este
Humboldt
lui
l
uatoru
contin
este
EI
i.
direcți
noii
a
frunte
în
se pune
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şi, ca şi acesta, este în primul rând filosof, și numai
în al doilea

filolog. Din nenorocire, ne spune

Jespersen, Steinthal stă în

urma
lui Schleicher în privința clarității și a consecvenţii
în gândire: «La
cetirea unei lucrări a lui Steinthal, şi Chiar a mai
multor părți din
Humboldt, mi se pare ca şi cum aş umbla prin nori
cari sboară »,
observă Max Miiller cu deplină dreptate într'o scrisoa
re (Life, |, 2 56).
« Această obscuritate, împreună cu exotismul studiil
or lui Steinthal,
cari se întindeau dela limba chineză până la cea
a Mandenegilor,

dar limbile europene

exercite o influență
doar de intervenția
înțeleasă și explicată
el atracției sintactice
lui Paul 2.
După Steinthal,
trebue să se facă din

le

avea puţin în vedere,

l-au împiedecat să

mai adâncă asupra lingvisticei timpului său, afară
sa hotărâtă pentru adevărul că limba poate
fi
numai cu ajutorul psihologiei : explicarea dată
de
a deschis drumul pentru multe din « Principiile
»

ca și după Moritz Haupt, cercetările lingvis
tice
punct de vedere psihologic. De bază ia Steint
hal
psihologia lui Herbart. Cel mai mare
merit
carea psihologiei lui Herbart la lingvistică, al lui este tocmai apliSteinthal s'a ocupat mai întâi de marea
problemă a originii
limbii în lucrarea sa Der Ursprung der
Sprache im Zusammenhange
mit den letzten Fragen alles Wissens 2.
Lucrarea este de mare importanţă, atât din punct de vedere psihologic,
cât și lingvistic.
Dar și mai importantă este lucrarea
sa Grammatik, Logik und
Psychologie, Berlin, 1855. În aceasta
Steinthal arată că punctul de
vedere logic nu se poate susținea
în gramatică Şi trage hotarul definitiv între aceste două discipline. E]
dovedește amănunțit, clar și
definitiv că gândirea lingvis

tică este în fond altceva decât
gândirea
logică, că cuvintele nu sunt noțiuni
, propozițiunile nu sunt judecăț
i,
ci în cazul cel mai

noțiuni şi judecăţi 3,

bun numai prezentări, expuneri,
exprimări de

n partea cea mai mare a cărții sale
se ocupă de principiile psihoiii

Dai
|

1 O. Jespersen o. c., p.
68.
2 Ed. nouă, Berlin, 1881.
3
.

Delacroix, 0. €., p. 24——25

(ed. II, p. 42), ne spune : «. . .anal .
duce la vederi Curioase
iza frazei Aiîl
şi, întradevăr, foarte mode
r
j

este ca şi inexistentă.

acest intreg din

care aproape totalitatea
De aceea se înt: âmplă uşor
ca aceastăă construcţie să se

i se întâmplă să înceapă fraze
şi

ar trebui să rămână prezent—

—— Până la sfârşit în conşt
iinţă,
Ă
mai apare. Pentru ca fraza
poată construi, trebue
să se
ca conștiința să se înco
rdeze şi să se concentrez
sfârşitul să fie prezent
e, ca
la început, şi începutul
la sfârșit ».
!
a
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tea lui
logice ale lingvisticei (mai mult decât ale gramaticii). Activita
mult decât
deci este mai mult de interes general. El a contribuit mai

giei
oricare altul la izgonirea logicei din gramatică şi la așezarea psiholo
mai
cea
laturea
avea
îşi
care
ii
psiholog
acelei
a
,
acesteia
în locul
ase
numero
de
atât
explică
și
puternică tocmai în asociaţia ideilor
și numai
fenomene de limbă. Căci oricine observă limba, chiar

nu se ivesc
graiul propriu, trebue să constate că cuvintele şi formele

se influenizolate, ci în strânsă legătură unele cu altele. Ele aşa dar

tă.
ţează reciproc, întocmai ca şi ideile pe care le reprezin

În acesta
Foarte important este şi Finleitung-ul lui Steinthal 1.
în
înainte
pas
un
ă
înseamn
găsim două idei principale. Amândouă
desvoltarea științei.

«Innere
Cea dintâi este explicarea psihologică a așa numitei loc 2 A
alt
în
vorbit
am
care
Sprachform » a lui Humboldt, despre
, n'are numai
doua este teoria apercepției care, pornind dela Herbart
de

a însă este lipsită
importanță lingvistică, ci şi pedagogică. Laicrare
pe bază sintactică 2.
nici
gică,
pe bază morfolo

unitate, nu stă adică nici
Incheind, amintesc şi Zur Sprachphilosophie,

fiir Philosophie ed. de
1858, p. 194—224-

Fichte,

XXXI,

1857,

p.

publ. în Zeitschr.
64—95,

XXXII,

indice, care sunt
Gramaticile indice. În ce priveşte gramaticile
c indic 4, ele
ştiinţifi
un produs vrednic de admiraţie al spiritului
sunt vrednice
Totuşi
.
sintaxei
nu întră decât foarte puțin în domeniul
l sintactic,
accentu
la
privire
cu
lor
e
de menţionat contribuțiunil
.
compuse
lor
precum şi teoria lor despre clasele cuvinte
a contribuit la
Dar mai mult decât însăşi gramaticile acestea,
, împrejurarea că deodesvoltarea studiului limbii, deci şi al sintaxei
vedere filologie

de
sebiţi învățați europeni au studiat din punct
găsite în acestea
limbii
aţia
vechile texte sanscrite (Veda). Compar
instructive. Din
foarte
ii
concluz
la
dus
a
ei
de
cu limbile cunoscute
mai ales verbul
privesc
punct de vedere sintactic aceste contribuţii
propozițiune.
în
lor
cuvinte
a
(modul, timpul), cazurile și așezare
gie, trebue
semiolo
din
parte
face
sintaxa
Karl Reisig. Întru cât
care în
1829),
(1792—
să pomenim în acest loc şi pe Karl Reisig

Sprachwissenschaft, Berlin, 1871; ed.
1 Binleitung în die Psychologie und
,
1881.
II, Berlin
he: « Wort und Satz» şi «Innere
2 Cf. cap. IV. Entevichlung der Sprac
Sprachform », p. 396—451.
den
ichte der Sprachiwissenschafi bei
3 O altă jucrare a lui este: Gesch
|, Berlin,
ed.
Logik,
die
auf
icht
Riichs
erer
Griechen und Romern mit besond
1863; ed. II, Berlin, 1890.
în Bonn, 1839; ediţie nouă Leipzig,
i 'C£. ad. lui Pânini făcută de Bâthlingk Kenntnis der indischen Literatur
zur
g
Beitra
Ein
,
Pănini
ch,
1887; B. Liebi
Sk5ld, „Papers on Pânini and Indian
und Grammatik, Leipzig, 1891; H.
Arsskrift, seria nouă, |, t. XII,
sitets
Univer
Lunds
în
Grammar în general,
Nr. 8, 1926.
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lucrarea sa Vorlesungen îiber lateinische Sprachwissenschaft (ed. Fried.
Haase, Leipzig, 1839; și ]. H. Schmalz și G. Landgraf, Berlin, 1880)
introduce mai întâi termenul « semasiologie » sau «4 Bedeutungslehre ». Pentru Reisig obiectul propriu zis al gramaticii este «cuvântul ». Împarte gramatica în : 1. Etimologie (teoria formelor cuvântului); 2. Sintaxă (teoria legării unui cuvânt de alte cuvinte) și
3. Semasiologie.

În partea a doua tratează cam aceleași lucruri pe

care le tratează și Miklosich în Sintaxa sa. În semasiologie se ocupă
de schimbarea înțelesului cuvintelor (pe bază de asociaţie de
idei:
sinecdocă, metonimie, metaforă) ; morfologia și sintaxa rămân
de o
parte, fără a fi încadrate în ea decât întru cât se ocupă amănunți
t

de mijloacele de legătură.

Fried. Haase. Această încadrare o face mai întâi elevul
Reisig, Friedrich Haase (Vorlesungen iiber lateinische Sprachivi lui
ssenschaft, lecţii ținute pe la 1840—50, publicate : partea
1 de F. A.

Eckstein la 1874, a Il-a de Hermann

Peter la 1880). Acesta,

deși
menţine împărțirea lui Reisig, consideră morfologia
și sintaxa ca
ceva mort, așezat la temelia semasiologiei, căci numai
înţelesul dă
vieață formei externe a limbii.
A. Schleicher. Dintre ceilalți filologi din acest timp
trebue să

pomenim pe August Schleicher (1821—1868),
care s'a ocupat nu
numai de chestiuni generale privitoare la
originea, desvoltarea şi
împărțirea

limbilor (cf. Kompendium der vergleichenden Grammati
l
der indogermanischen Sprachen, ed. II, cea din urmă
îngrijită de autor,

1866, ed. IV, 1876, etc.), ci a publicat
şi un studiu asupra limbii
germane, un manual de limbă lituană, gramatică
cu texte şi glosar, la
Praga la 1856—57, dând şi din punct de
vedere sintactic tot ce este

esențial.

Pentru Schleicher limba trăieşte numai în momentul

când este
vorbită şi este moştenită prin tradiţie.
Prin trecerea dela o generaţie
la alta însă limba sufere schimbări, atât
în privința sunetelor şi a
formelor, cât şi
a funcţiunilor

sintactice,

schimbări

care nu sunt
aceleași în toate regiunile, şi astfel ea se diferenţia
ză. Aşa s'a întâmplat
cu limbile romanice, aşa cu cele germanice
care trebue reduse la o

limbă

« urgermanisch », prin urmare

așa a trebuit

să se întâmple
ŞI cu cele indoeuropene, care derivă fără
îndoială dintro limbă
«urindogermanisch ». În desvoltarea acesteia
deosebeşte un period
preistoric şi unul istoric,

Vederile lui Schleicher asupra

”

acesteia

sunt

întemeiate de o
parte pe fapte, de altă parte pe gândiri
filosofice, scoase în cea mai
mare
parte din filosofia lui,

„Fr. Miklosich. În cercetarea limbilor
slave, şi în mare măsură şi
a limbii româneşti, apoi a celei

ţigăneşti,
cuvine un loc deosebit lui Fr. Miklosichneogreceşti şi ungurești, i se
(1813—1891). Între alte

31

DELA SFÂRȘITUL SECOLULUI XVIII PÂNĂ LA W. WUNDT

numeroase lucrări a scris și o gramatică comparată a limbilor slave :
Vergleichende Grammatik

der slavischen Sprachen, 4 volume, Wien,

1852-—74. Partea a patra, apărută între 1868 şi 1874, cuprinde sintaxa
comparată a limbilor slave. Ea are vreo goo de pagini, deci un material foarte bogat, pe care l-au utilizat toţi urmaşii. Dar definițiile
şi aranjarea materialului nu sunt dintre cele mai norocoase. Sub
sintaxă Miklosich înţelege ştiinţa « înțelesului claselor şi formelor
de cuvinte », definiţie care de o parte este prea largă, de altă parte
prea strâmtă.

O teorie a propozițiunii și a felurilor ei nu cunoaşte

Miklosich. Prin urmare, de ex., capitolul despre propozițiunile fără
subiect, publicat şi aparte 1, formează o subdiviziune la nominativ,

propoziţiunea și felurile ei, mai ales propoziţiunea compusă, este
tratată în cea mai mare parte la moduri, congruența ocazional, iar

topica, accentul şi mijloacele muzicale ale limbii, pentru a exprima
raporturi sintactice, nicăiri. Astfel lucrarea lui Miklosich nu se

poate utiliza când este vorba de principii sintactice. «Sistemul
Miklosich » în sintaxă a fost aspru criticat de John Ries, Was îst
Syntax, Marburg, 1894, şi Prag, 1927, p. 19—45: Încercările de
a-l îndrepta şi de a-i completa lacunele au dat greș, nepotrivindu-se
cu spiritul acestuia. În sfârşit, după apariția lucrărilor similare,
5,
puse pe alte baze, ale lui Wenzel Vondrâk 2 şi A. Meillet
material
de
culegere
ca
Totuşi
învechită.
și
cartea lui Miklosich este
este şi astăzi neprețuită.
Fried. Chr. Diez. Ceea ce a făcut Miklosich pentru limbile slave,

o

de
a făcut pentru limbile romanice, mult mai potrivit din punctul

Diez în lucrarea sa
vedere al sistemului sintactic, Friedrich Christian

Grammatik der romanischen Sprachen, Bonn,

1882. În partea IV și V

se ocupă de sintaxă. Clasica operă a întemeietorului filologiei romanice, un

model

de cercetare

metodică

în timpul

său, acum

nu mai

cum este
poate fi întrebuințată cu folos decât de specialiști, deoarece,
ke 4,
Meyer-Lib
W.
lui
a
similară
lucrarea
iar
şi firesc, este învechită,

circulație.
de care mă voiu ocupa mai încolo, aproape a scos-o din
bogate,
epoce
fost
au
acum,
Epocele, despre care am vorbit până
dacă

în personalități

nu

geniale,

totuşi în personalități

marcante.
,

1 Subiektlose Săâtze, 2. Auflage, Wien, 1883.

Band: Lautlehre und Stammbil2 Vergleichende slavische Grammatik. |.
ehre und Syntax, Găâttingen,
Formenl
Band:
II.
dungslehre, Gâttingen, 1906;
t de Griinenthal, Gâtprelucra
II,
vol.
1924;
1908; ed. 2, vol. I, Gâttingen,

Altkirchenslavische Grammatik,
tingen, 1928. Vondrâk a mai scris și o bună
,
Berlin, 1goo; ed. II, 1912.
415-432, Lucrarea lui S.
3 Le slave commun, Paris, 1924; despre frază, p.
Kul/bakin, Le vieux slave, Paris, 1929, nu se ocupă de sintaxă.
|. Romanische Lautlehre,
4 Grammatik der romanischen Sprachen: vol.
vol. III,
Leipzig,

1890; vol.

Romanische

Syntax,

II,

Romanische

Leipzig, 1899

Formenlehre,

Leipzig,

1894;
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Între acestea mai putem aminti pe Ludwig Lange, G. Curtius,
I. N. Madvig şi Alfred Ludwig.
L. Lange. Ludwig Lange (1825—1885) s'a ocupat amănunțit de
Apollonios Dyskolos şi, în legătură cu acesta, a făcut nişte expuneri
importante despre scopul şi metoda sintaxei (cf. Andeutungen iiber
Ziel und Methode der syntahiischen Forschung, Verhandlungen der
I3-ten
Versammlung
deutschen Philologen, Gottingen, 18 53 p.
96—103).
G. Curtius. Georg Curtius, făcând lingvistică comparată ŞI cunoscând desăvârşit filologia clasică, a relevat importanţa filologiei
comparate pentru sintaxa limbii eline. EI s'a ridicat împotriva teoriei
analogiei, căreia credea că neogramaticii îi acordă o importanță
exagerată, mai ales că nu este un principiu nou, ci cunoscut şi de
Greci. Analogia lucrează alături de principiul de conservare, ea este
capricioasă întocmai ca o boală, Este bine să studiem în rândul întâi

formele « sănătoase », şi numai în rândul al doilea pe cele « bolnave ».
Nu admite nici ecuaţia analogie — psihologie şi cere să se dea cel
puţin tot atâta atenție studiului cuvintelor şi formelor limbii câtă dau
neogramaticii, în mod unilateral, studiului sunetelor.
I. N. Madvig. Danezul JI. N. Madvig, căutând să explice unele

pasagii neînțelese din Veda, a atins, într'o formă cam neîngrijită,
numeroase probleme sintactice. În special relevăm lucrarea sa Agglutination oder Adaptation, Prag, 1873, în care polemizează cu
teoria
modurilor (Moduslehre) a lui Delbriick.
Fr. Max Miiller. Un loc aparte i se cuvine în istoria lingvisticei
lui
Fr. Max Miller, fost profesor la Oxford (f 1900), care
a lucrat
izolat de deosebitele direcții mai nouă. Este însă un scriitor
plin de
spirit, care scrie admirabil, şi astfel lucrările lui se pot ceti
şi astăzi
nu numai cu plăcere, ci şi cu folos, căci sunt foarte sugestive,
deşi
sunt
învechite şi adeseori au fost contestate chiar şi de contemporan
i,
El a dovedit că cercetările adânci ale lingvisticei
se întâlnesc cu
problemele mari ale spiritului omenesc. Miller a
introdus în lingvi-

stică metoda

ştiinţelor naturale

față de unilateralitatea

filosofiei

lingvistice. Cu toate acestea el nu este un materialist
unilateral, ci a

avut totdeauna
sale aceea care
of Language (=
ed. X, 1880; în

în vedere și principiile psihologice. Dintre lucrările
ne interesează şi pe noi, este Lectures on the science
« Lecţiuni asupra ştiinţei limbii»), London, 1861,
limba germană în nouă prelucrare de Fick şi Wich-

man : Die Wissenschafi der Sprache, Leipzig,

1892—93.

W. D. Whitney. O concepție contrară celei naturaliste
a lui Fr.
Max Miiller a avut americanul William Dwight
Whitney în lucrările
sale : Language and the Study of Language, London,
1867, 1868;
Life and Growth of Language, London, 1875
şi Max Miller and the
Science of Language, New-York, 1892 (cf. și
răspunsul lui Miiller
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la atacurile anterioare în Chips from a German Workshop, vol. IV,
London, 1875). El crede limba o instituție umană, care s'a născut și

s'a desvoltat pe încetul din necesitatea înţelegerii împrumutate
convenire

reciprocă

sau

obișnuinţă

comună».

Ca

« prin

şi rivalul

său

Muller, nici el nu era un cercetător destul de independent ca să poată
recunoaște de ajuns greșelile înaintașilor şi contemporanilor săi.
Gramatica comparată a lui Bopp cuprinde în sine întâiul, Kompendium-ul lui Schleicher al doilea şi Grundriss-ul lui Brugmann al
treilea stadiu al evoluţiei lingvisticei comparate, întru cât poate fi
vorba de rezumarea într'o carte a ideilor dominante într'o epocă

oarecare.
Neogramaticii.

Epoca

din

urmă

se

prezintă

ca

o continuare

firească celor premergătoare. Din punct de vedere practic ies în
relief mai ales două idei : cea a legilor fonetice şi cea a analogiei 1.
După aceste teorii, afirmate mai

întâi

de A. Schleicher şi susținute

apoi de alți învățați mai tineri (W. Scherer și A. Leskien) înfăţişarea
unei limbi în orice timp este de o parte rezultatul unor legi cari nu

cunosc excepţiune, de altă parte al analogiei 2.
Deoarece a trebuit să se cunoască pricina acestor fenomene,
cercetările s'au îndreptat de o parte asupra fiziologiei sunetelor,
de altă parte asupra fenomenelor
psihice care
preced
nașterea acestora (Hermann Osthoff, Karl Brugmann, Hermann

Paul), avându-se în vedere cercetările de mai înainte ale lui Steinthal.
1 Asupra acestora cf. B. Delbriick, Finleitung în das Studium der îndoger-

nanischen Sprachen: cap. VII « Der Lautwandel », p. 142—158, şi cap. VIII

« Die Analogiebildungen », p. 159—169; 1. lordan, o. c., p. 16—22. Lucrări
deosebit de importante privitoare la fenomenele de analogie sunt cele ale
ui V. Henry, Essai sur Panalogie, Paris, 1883, și Antinomies linguistiques,
Paris, 1896. Cf. şi Hugo Pipping, Zur Theorie der Analogiebildung, în Men.
Soc. nto-phil. din Helsingfors, IV, 1906, p. 235—318.
Ă

2 Lucrarea cea mai importantă a lui W. Scherer este Zur Geschichte der
deutschen Sprache, ed. 1, Berlin, 1868; ed. II, 1878; ed. III, 1890. În ea se
observă limpede tendința de a explica fenomenele « regulate » cu ajutorul
așa ziselor « legi », pe cele « neregulate » cu ajutorul t analogiei ». Sunt cunoscute cuvintele lui: « Fir die Lehre von Wortbedeutungen stehen zwei
Wege offen. Man kann von den Worten ausgehen. Man kann von den Bedeutungen ausgehen... Sollte es in der Syntax nicht ebenso sein ? Auch făr
syntaktische

zu

Betrachtung

stellen...».

explica

formele

ist es vorteilhaft,

Punctul
este

admis

de
de

vedere
mulţi

die Bedeutungen

al plecării
din

dela

cercetătorii

de

an die

înţeles
azi

Spitze

pentru

(Brunot,

a

Jes-

persen, etc.). A. Leskien a formulat mai întâiu principiul că legile nu cunosc
excepţii în Die Declination im Slavisch-Litauischen und Germanischen, Leipzig,

1876, având în vedere că limba există numai în individ, iar activitatea psihică

şi fizică a omului, pentru a-şi însuşi limba dela înaintaşi, trebue să fie aceeaşi
de când lumea.
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H. Osthoff şi K. Brugmann. Părerile neogramaticilor au fost
expuse mai întâi şi mai desvoltat de către H. Osthoff şi K. Brugmann
în prefața lucrării Morphologische Untersuchungen, |. 'Teil, Leipzig,
188, care poate fi socotită un fel de program sau manifest al școlii,
apoi de K. Brugmann în lucrarea sa Zum heutigen Stand der Sprachmissenschaft, Strassburg, 1885. Principiile teoretice ale școlii sunt
cuprinse în Prinzipien der Sprachgeschichte ale lui H. Paul, iar pre-

lucrarea sistematică a materialului comparat al limbilor indocuropene
indogermanischen
în Grundhiss der vergleichenden Grammatik der
Sprachen

a] lui Karl

Brugmann

și Berthold

Delbriick.

În acesta

sintaxa îi aparţine lui Delbriick, cum vom vedea mai încolo. Brugmann şi-a desvoltat ideile sale sintactice în Kurze vergleichende
Grammatik der indogermanischen Sprachen, I-III, Strassburg, 1902—
1004, care nu este numai o simplă scurtare a Grundriss-ului, ci, mai
ales din punct de vedere sintactic, adeseori o prelucrare independentă,
ţinând seamă de cercetările ulterioare +. Spre sfârșitul vieții a început
să scrie o sintaxă de mare întindere, ţinând socoteală de cele din urmă
rezultate ale ştiinţei. N'a ajuns să termine însă decât sintaxa propoziţiunii simple, care s'a tipărit după moartea lui: Die Syntax des
einfachen Satzes îm indogermanischen, în Beiheft la Indogermn. Forschungen, Berlin u. Leipzig, 1925. În această lucrare, la p. 187 şi urm.,
a fost reprodusă și lucrarea Verschiedenheiten der Satagestaltung nach
Massgabe der seelischen Grundfunktionen în den indogermanischen
Sprachen, apărută mai întâi în Sâchs. Ber., 70. Amândouă aceste
lucrări aparțin epocei în care au apărut.

H. Paul.
(anul

Cea dintâi

ediție

a Principiilor lui Hermann

Paul

1880) a fost o cărticică destul de subțire. Autorul i-a simțit

scăderile chiar în cursul tipăririi (cf. prefața din 1886 a ediției 11).
În ediţiile care au urmat (ed. III 1898, IV 1909, V 1920) a îndreptat
şi întregit mereu. Principiile cuprinse în ea, felul de prelucrare și
claritatea cu care au fost expuse, au făcut din cartea lui Paul cea mai

importantă lucrare filologică apărută dela Humboldt până la Wundt 2.
„ Scopuri similare urmăresc: Dr. R. Meringer, Indogermanische Sprachzuissenschaft (ed. III. Leipzig, 1903), şi A. Meillet, Introduction d Peiude
comparative des langues indo-europtennes, Paris,

1908, o lucrare independentă

de mare valoare, scrisă întrun stil ușor. A apărut şi în traducere germană de

W. Printz, Finfihrung în die vergleichende Grammatik der îndogermanischen
SSprachen, Leipzig u. Berlin, 1909.
2 Însuși H. Schuchardt, care se deosebește atât de mult de Paul, este
nevoit să constate: « Aber ich habevielvon ihm gelernt; seine « Prinzipien»

sind mir als unnachahmliches Werk

erschienen », Individualismus,

extras din

Euphoria, 1923, p. 7. lar W. Streitberg, în Indovermanisches Fahrbuch, IX,
1922/23, p. 280, spune: « Denn Paul ist in den siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts einer der entschiedensten Vorkâămpfer der neuen, von

Scherer vorbereiteten, von Leskien durchgefiihrten sprachwissenschaftlichen
Methode gewesen, er hat 1880 in seinen Prinzipien der Sprachgeschichte
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Întrebuințând

deci

cu îndemânare legile din sistemul filosofic al lui Herbart, pe care
şi-l ia de bază, îl ilustrează cu nenumărate exemple culese din tezaurul de cunoştinţe ale lingvistului germanist.

deea fundamentală, care străbate ca un fir roșu întreagă lucrarea,
este că cercetarea limbii trebue să pornească dela individ şi dela
influenţa reciprocă a indivizilor, cari sunt ființe sociale.
Cuvintele, formele, etc., nu sunt păstrate izolat, ci unite în serii

şi grupe. Se asociază într'o serie imaginile sunetelor care se succed,
de asemenea mișcările organelor de vorbit săvârșite una după cealaltă.
Se asociază seriile de sunete şi cuvinte, iar cu acestea ideile pentru

care ele servesc ca simbol. Asocierea se poate face nu numai în privința
înțelesului cuvintelor, ci şi a raporturilor sintactice dintre ele. Se pot
asocia nu numai sunete şi cuvinte, ci şi propoziţiuni, atât cu con-

ţinutul de idei pus în ele, cât și în privința felului cum se urmează
una pe cealaltă. Asociaţiile odată făcute, pot să se ivească în mod
inconştient, arătându-se active. Ele nu trebuie confundate cu cate-

goriile, care sunt abstrase prin reflexiune gramaticală, chiar când ele

de obiceiu coincid cu acestea,
Din nenumăratele asociații existente se explică formele analogice,
dispariţia anumitor grupe, izolarea altora pentru o menire specială,
reacţiunea împotriva acestor izolări, etc.
Paul admite o continuă schimbare în limbă, deci, după el, nu se

pot fixa graniţe între deosebitele părți şi categorii de vorbire (substantiv, adjectiv, etc.), nici între felurile propozițiunilor (principală,
secundară, etc.).
Asupra vederilor sintactice ale lui Paul (din acest punct de vedere
sunt importante mai ales capitolele VI, VII şi XVI—XVIII), vom
mai reveni şi când vom vorbi despre Delbriick şi Wundt 1.
În acest loc amintesc numai că lucrarea lui Paul a avut norocul
să provoace o serie întreagă de lucrări în acest domeniu, unele de

als erster die Grundsătze der Sprachforschung mit unvergleichlicher Klarheit
und Schârfe systematisch erârtert und so das Fundament gelegt, auf dem
bald ein halbes Jahrhundert
weiter gebaut hat».

hindurch

die

Forschung

mit reichem

Erfolge
o

1 Afară de gramatici germane (Mittelhochdeustche Grammatik, ed. ultimă
Paul are şi
Halle, 1918, şi Deutsche Grammatik, 1-5, Halle, 1916—1920),
lucrări speciale de sintaxă, ca, de ex., Tjber Kontamination auf syntakt. Gebiete,
în Sitzungsber. d. bayer. Ak. d. Wiss., Munchen, 1919, 2. Abhandlung.
Indicaţii

metodice

Strassburg,

1897,

dă

Paul

p. 203.

în

Methodenlehre

der

germanischen

Philologie,

până

Găseşte insuficient felul de tratare urmat

ne lasă să bănu:m termenii
acum, împărţirea trebuind să fie mai variată decât
funcţiunii,

categoriilor. Sintaxa nu poate fi numai teoria funcţiunii şi a formelor
cum accentuează unii. Această concepție nu are în vedere tocmai
înseamnă

sintaxă în sensul strict al cuvântului : stabilirea

relaţiunii

stau părțile propoziţiunii între sine (cf. și Prinzipien, capitolele

ceea ce
în

care

citate).
3*
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mare valoare,
1890 şi 1goo
judeca fără a
Şcoala lui

succedându-se într'un timp relativ scurt, între anii
1. Pornind din însăşi lucrarea lui Paul, ele nu se pot
se pomeni de «Principiile » acestuia.
Paul se numește istorică. Totuși meritul cel mai
psihologică

mare al lui Paul însuși este explicarea

a faptelor

lingvistice, cum apare clar și din scurta expunere pe care am făcut-o
mai înainte 2.
Ph. Wegener. O lucrare de principii importantă din punct de
vedere sintactic, apărută curând după «Principiile » lui Paul, este a
lui Ph. Wegener, Untersuchungen îiber die Grundfragen des Sprachlebens, Halle, 1885. Wegener vrea să facă un fel de biologie a limbii și
urmărește felul cum se naște propoziţiunea, insistând apoi asupra
importanţei accentului și a melodiei sintactice, a mimicei şi a gestu-

rilor, a situaţiei, a concepţiei despre vieață și a culturii, cu un cuvânt
a factorilor externi în privința alcătuirii şi a înţelegerii propozițiunii.

Trebuinţele de comunicare ale copilului şi ale omului primitiv
lipsit de cultură îi fac pe aceștia să alcătuiască la început propoziţiuni
de câte un singur cuvânt, rostit mai mult ori mai puțin bine. Aceste
propozițiuni-cuvânt arată aceleași nuanţe temporale ca și limba
desvoltată (prezent,

viitor, perfect,

aorist,

optativ,

imperativ,

etc.,

dar n'au imperfectul). Cu timpul ele nu corespund situaţiei mai
complicate, iar omul are nevoie de mijloace de expunere mai bogate.

Materialul necesar îl dau cuvintele schimbate în predicate ale propozițiunii primitive, pentru care subiectul este locul unde se petrece

fenomenul, cu care ajung congruente. Cu ajutorul acestui material
își acopere vorbitorul trebuințele expunerii pe care el le găseşte din

întrebările şi mimica ascultătorului. Expunerea are deci o seamă de
corecturi, care cu timpul au ajuns forme de limbă fixe, iar simțul

de limbă nu le mai recunoaște originea. Aşa sunt, de ex., apoziţiunea,
propoziţiunea demonstrativă, cea relativă născută din aceasta, etc.
1 Ea a avut răsunet și în literatura românească:

« Principiile » lui Paul

au fost aplicate la limba română de A. Philippide, Istoria limbii rom. 1. Principii de limbă, laşi, 1894.

2 W.
p. 6—7,

Wundt,

Sprachgeschichte

observă cu drept cuvânt:

und
« Denn

Sprachpsychologie,
mochte

Leipzig,

1901,

Paul noch so sehr gegen-

iiber Steinthal betonen dass der Sprachgeschichte ausserhalb der Psycho-logie ihre Stellung anzuweisen sei, so liegt doch ohne Frage die Hauptbedeu-

tung seiner t Prinzipien der Sprachgeschichte » und zugleich die Hauptursache
ihres Erfolges ben darin, dass er unter măglichster Ausscheidung hypothe-

tischer Bestandtheile der Sprachgeschichte und deshalb durchweg auf der
Şrundlage der zuverlăssiger bekannten Erscheinungen unserer neueren
prachen, vor allem des Deutschen, die 'Thatsachen der sprachlichen Entwicklung psychologisch zu deuten suchte. Nicht als Sprachgeschichte,
was
es nach der ganzen Anordnung und Behandlung des Stoffes weder sein
fann noch. sein will, sondern als Sprachpsychologie hat unzweifelhaft das
aul'sche Werk seinen Erfolg errungen und seinen Einfluss ausgeibt
».
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Născut din trebuinţe etice, din voinţa de a impresiona asupra
unei persoane străine, de a-i comunica ceva (imperativ == poruncă,
întrebare, demonstrare, etc.), ea ajunge să fie înțeleasă de ascultător
prin concluziile pe care le trage el din situaţie, din anumite indicații,
pe care le dau

tonul,

melodia

vorbei,

mimica

și gesturile asupra

sentimentelor vorbitorului.
Concluziile ascultătorului se mecanizează prin deasă întrebuințare
şi deprindere, se comprimă în procese momentane

și inconștiente.

În acest chip porunca, etc., ia rolul de predicat, iar cel dela care
pornește executarea ei, de obicei persoană,

substanţă, deci substantiv,

pe cel de subiect.
Wegener insistă amănunțit asupra deosebirii dintre subiectul
gramatical şi cel logic şi a modului cum se pot recunoaște acestea
din ton, topică, etc.
"Toate elementele de limbă sunt aşa dar la origine propozițiuni.

Ele

se

după

nuanţează,

propoziţiuni

secundare,

expresivă

valoarea

cuvinte,

părți

de

care

pe

au,

o

sau

cuvinte

în

sufixe

şi prefixe. După această concepție cuvântul simplu este construit ca şi propoziţiunea şi periodul, deci ca și vorbirea
artistică

încheiată.

Trebue să deosebim două mari clase de elemente lingvistice,
expunerea şi predicatul, şi două forme de aranjare : 1. întâi predicatul,

apoi expunerea, forma naivă a corecturii ulterioare; 2. întâi expunerea, apoi predicatul. Forma cea dintâi este cea care stăpânește
în cele mai vechi forme de flexiune, compoziţie, sintagmă atributivă,

apoziţie, formarea propoziţiunii secundare.

Așteptarea predicatului comunicării formează legătura interioară
prin care încheie ascultătorul masele lingvistice. Ea alcătuește fundamentul legăturii cauzale logice, mijlocul de apercepţie pentru
înțelegerea predicatului care urmează.
Aşteptarea şi scopul în vederea căruia se aranjează seriile de
mişcări sunt factori importanți pentru înţelegerea acţiunii. Din ele
şi prin abstracțiunea experienței concludem asupra caracterului
grupelor

şi seriilor

cu ajutorul cărora se face

comunicarea,

asupra

raportului de subiect, obieci, a acestora între sine și, din conţinutul

obiectelor, asupra celui al acţiunii. Înțelegerea noastră se bazează
deci pe concluzii din elementele simple ale tonului afectiv şi ale

mijloacelor mimice, din cele compuse ale cuvintelor, propoziţiunilor

şi periodelor. Din schimbarea tonului

concludem

că

se

referă

la

situația altei persoane, deci că se întrebuințează vorbirea indirectă.
Numeroase

sunete

reflexe,

onomatopee,

etc., cu care reamintim

situația, ajung predicate. Obiectele primare ajung subiecte secundare,
iar

prin

aceasta

referatului.

vorbirea

câştigă

caracterul simplu

şi evident

al
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Toate aceste concluzii şi serii de concluzii se scurtează prin
mecanizare, iar mijloacele lingvistice ajung congruente cu funcţia lor.
Aceasta se face pe încetul, astfel că, alături de mijloace congruente,

găsim și mijloace incongruente. De deosebirea acestor serii de concluzii sunt condiţionate deosebirile stilistice în limbă.
Fenomenele de același fel, deci mecanizate, formează

obiectul

sintaxei; expunerea incongruentă, analitică, alcătuește obiectul pocticei, retoricei, stilisticei. Dar formele mecanizate și congruente
amestecându-se în vorbire cu cele incongruente și analitice, nu se
poate trage un hotar între sintaxă și disciplinele amintite.
Cuvântul este propozițiune comprimată, deci şi morfologia face
parte din sintaxă.

Întregiri la lucrarea sa a făcut Wegener
Indogerm.

Forsch.,

XXXIX,

1921,

p.

1-—26,

în Der
unde

Worisatz,

în

se

de

ocupă

propoziţiunile monoreme (monomembre) şi felurile lor.
O. Behaghel. Unul dintre cei mai importanţi sintacticiani germani
este O. Behaghel. Afară de o serie de cercetări sintactice de amănunt,
ca: Die Entstehung der abhângigen Rede, Paderborn, 1877, Der
Gebrauch der Zeitformen im konjunktivischen Nebensatz des Deutschen,
ibid., 1899, etc., a scris și Syntax des Heliand, Wien, 1897, Eine
geschichthche

Darstellung,

I—II,

Heidelberg,

1923—24.

Vederile

sale în privința sistemului de urmat în tratarea sintaxei şi le-a expus
mai întâi într'o dare de seamă despre O. Erdmann, Grundziige
der deutschen Syntax, |, Stuttgart, 1886 (II, ibid., 1898), publicată în
Lateraturblatt fir germ. u. vom. Phil, VII, 1887, col. 201—205,
apoi în Syntax des Helkand, Wien, 1897, Vorwort, şi în Deutsche
sSyntax, Band, | şi II, Heidelberg, 1924, Vorwort.

În gramatică el deosebeşte de o parte fonologia

de altă parte

semantica

(Lautlehre),

(Bedeutuneslehre). Semantica cuprinde

patru părți diferite : 1. semasiologia ordinară, ştiinţa înțelesurilor
cuvintelor (sau a semantemelor), 2. sinonimia, 3. 0 parte a ştiinţei
despre formarea cuvintelor, — aceste trei discipline având ca trăsătură

caracteristică comună că nu au în vedere combinaţia cuvintelor; în

sfârşit 4. sintaxa. Behaghel adaugă că şi morfologia este sintaxă:
«Auch die Flexionslehre ist Syntax; nicht ein Teil der Synatax,
sondern

ein

Kompendium

der

Syntax,

wenn

gesagt

wird

dass

in

einer Sprache der Dativ auf -e ausgehe, so heisst das nichts anderes

als : bei den Verben geben, schenken etc. stehen gewisse auf -e ausgehende Wortformen ». John Ries, de care ne vom ocupa în cele ce
urmează, a contestat dreptul de a întrebuința în acest fel termenul

sintaxă A Totuşi nu trebue să trecem cu vederea faptul că Behaghel
rupe cu împărțirea tradițională în morfologie şi sintaxă și nu vrea să
1 Was st Syntax?, Marburg, 1894, p.
160.
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recunoască numai o morfologie care nu tratează decât «forme»
fără considerare la înţelesul lor.
Fără îndoială acest sistem corespunde în mare măsură realităților

lingvistice. Însuși Ries, cum vom vedea, recunoaşte că o despărțire

totală şi reală între studiul înțelesului formelor de flexiune şi cel al
formelor de flexiune în sine nu este cu putință: singurul sistem
posibil este cel ce consideră în acelaşi timp forma şi înțelesul expresiunii lingvistice.
Acest sistem a fost realizat de altfel, în anumită măsură, în lucrările moderne de lingvistică indoeuropeană (Brugmann, etc.) 2,

Lucrarea Deutsche Syntax a lui Behaghel este o sintaxă germană
în sensul strict al cuvântului; izvoarele ei sunt tot ce s'a exprimat
în limba germană, începând din secolul VIII până la limba vie a
prezentului, pentru care fenomenele dialectale sunt luate în considerare numai arareori.
Procedeul urmat de Behaghel este strict istoric, urmărind fenomenele din timpul cel mai vechiu până astăzi.
Şi citatele sunt date în general în serie cronologică.
Studiind

fenomenele

sintactice,

întru

cât se pot observa,

nicăiri

nu putem constata o creație străveche, produs al gândirii pure;
totdeauna se găsește la temelia lor altceva, gata din punct de vedere
cronologic. Acest «altceva », treapta sau treptele anterioare, trebue
cercetat,i ar transformarea dela x la x 1,

2 trebue făcută înțeleasă.

cu
Behaghel renunță să pună aceste transformări în legătură
putut
fi
N'ar
popoarelor.
al
particular
caracterul
cu
timpului,
spiritul
cuteza, ne spune el, să întreprindă acest lucru şi pentrucă, dacă vrem
să înțelegem precis vieața unei limbi, trebue

să cunoaștem

precis

Neueren
vieaţa altor limbi (cf. şi cele spuse de Gerh. Rohlfs, în Die

și mai precis
Sprachen, XXXI, 56). Dar mai întâiu trebue să stabilim
şi popor.
timp
de
atârnă
nu
care
limbii,
vieața
din
influenţa puterilor

rolul important

Relevă

pe care-l are analogia în desvoltarea

fonefenomenelor sintactice. Ea înlătură fără cruţare particularitățile
funcţiune
0
pentru
funcțiune;
anumită
o
tice care nu reprezintă
părțile de
numai o formă de exprimare, este lozinca evoluţiei. Și

cum
vorbire, care nu îndeplinesc nicio funcțiune, sunt menite pieirii,

Marburg (Beshejte
a arătat într'o expunere făcută la congresul dela

a arătat apoi amăzur Zeitschrift des Sprachovereins, 5, x72) şi cum
nunțit W.

Relevă

Horn

în cartea sa Sprachkărper und Sprachfunktion.

că până acum

s'a dat puţină importanță

determinării

în formarea gruformei ritmice a vorbirii, nu numai în topică, ci și

au şi ele mare
pelor de enunciaţie (Sprechtakte), cu toate că acestea
1 Cf.
1928,

p.

Louis
95—06.

Hjelmslev,

Principes

de

grammaire

gentrale,

Kâbenhavn,
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importanță în desvoltarea formelor care îndeplinesc anumite funcțiuni
sintactice.
Slăbiciunea logică, pe care o face răspunzătoare pentru anumite
fenomene sintactice, aparţine domeniului pur spiritual. Ea influen-

ţează, de ex., ca adjectivele, verbele, participiile să aibă de cele mai

multe ori atât sens activ, cât și sens pasiv, și altele. Merită să se
adune din vorbirea de toate zilele acest fel de schimbări de funcțiuni.
Raoul

de La

Grasserie.

Nu

mulţi

ani după

«Principiile » lui

Paul a apărut și în limba franceză o lucrare de lingvistică orientată
psihologic. Ea este importantă mai ales din punct de vedere semio-

logic, deci şi sintactic. Este vorba de Raoul de La Grasserie, De la

Psychologie du langage, Paris, 1889.
Lucrarea aceasta este rezultatul unor cercetări mai îndelungate,
prelucrate în amănunte atât înainte, cât şi după apariţia ei în urmă-

toarele studii : Du verbe &tre et de ses diverses fonctions, Paris, 1887;
De la categorie du nombre, Paris, 1887; De la otritable nature du
pronom, Louvain, 1888; Des divisions de la linguistigue, Paris, 1888;

De la categorie

du

temps, Paris, 1888; De la conjugaison objective,

Memoires de la Socidtt de Languistique

300;
1890;
1891;
1891;

Des relations grammaticales ou
Essai de phondtique dynamique
De la catâgorie des modes, Le
De Dinclusif et de Pexclusif, Le

de Paris,

VI,

1889, p. 268—

de la catdgorie des cas, Paris,
ou historigue comparde, Paris,
Muscon, 1889—91, Louvain,
Muscon, 1893; De l'origine et

de L'Evolution premitre des racines des langues, Paris, 1895; De Particle,
morphologie et syntaxe, Mâmoires de la Societe de Linguistigue de Paris,

IX,

1895,

p.

285—322 şi 381—394;

Du syncretisme pronominal,

Paris, 1895; Essai de syntaxe gentrale, Louvain, 1896; De la
conjugaison nâgative, Le Muston, 1897, 1899; La categorie psychologique
de la classification revelte par le langage, Revue philos., XLY,
1898,

p. 594—624; De la catigorie des voix, Paris, 1899; Des diverses fonc-

tions des verbes abstraiis, Paris, 1899; Du verbe prepositional,
Le
Muston, 1g00—rgor; Des mots auxiliaires suppletifs et
expletifs,

Paris, 1gor; De la fonction concrete du pronom personnel, Paris,
1903; De la categorie du genre, Paris, 1906; De la categorie grammaticale de la distance, Paris, 1907; Du quantitatif dans
les langages,
Paris, 1911; Du verbe comme gentrateur des autres parties
du discours,

Paris, 1914.
Din De la psychologie du langage ne putem orienta şi
asupra
vederilor
cuprinse în celelalte lucrări.

De La Grasserie împarte gramatica în fonetică ( « phonctique
»),
morfologie ( « morphologie ») şi psihică ( « psychique
»). « Acest nume
era necesar, căci psihologia limbajului sau psihica diferă
profund de
psihologia generală; psihica nu consideră gândirea
umană decât
întru cât este expresibilă şi se poate acomoda la expresiune.
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Gramaticile practice conţin, alături de fonetică şi de morfologie,

o parte specială numită sintaxă ; nu trebue să o confundăm cu psihica,
cu toate că coincide cu aceasta în multe puncte. Astfel sintaxa se

ocupă de ordinea sintactică a cuvintelor, de construcțiunea frazei;
acest capitol al sintaxei nu aparține psihicei, ci morfologiei în multe
cazuri; este pentru multe limbi un mijloc de a exprima relaţiunile,
ceeace este esenţial morfologic. Dimpotrivă, psihica conţine, mai mult

decât sintaxa, clasarea cuvintelor în deosebite părți de vorbire. Coincid
întru cât amândouă se ocupă de uzul diferitelor categorii gramaticale,
moduri,

timpuri,

cazuri,

etc.

Întrun

cuvânt,

sintaxa,

diviziune

empirică și puţin compusă, nu este decât o parte importantă a psihicei».
« Psihica », singura care-l interesează și pe care o împarte în
psihică statică (Psychique statigue, p. 5—33) şi psihică dinamică

(Psychique dynamique,

p.

33—108)

se

poate

defini:

«studiul

elementului intelectual al limbajului, pentru care fonetica este elementul fiziologic şi morfologia rezultanta » (p. 2). Fenomenele care

aparțin foneticei şi morfologiei sunt pur mecanice. Principiul psihic
posedă o inițiativă şi face să prevaleze adeseori nu raționamentul
şi intențiunea, ci instinctul. Astfel psihica își are sfera sa proprie :
gândirile, ideile de exprimat. Pe acestea le studiază ea din punctul
de vedere al

expresibilităţii

lor

(p. 4).

În acest chip De La Grasserie ajunge să stabilească grupări și
clasificări pline de spirit, nu ale cuvintelor, pe care le ignorează,
ci ale

«gândirilor » şi «ideilor » din punctul de vedere al expresibi-

ităţii (în deosebire de gândirile şi ideile pur logice).
« Psihica statică consideră în stare de repaus : 1. ideea indivizibilă,
2. gândirea indivizibilă, 3. relațiunea între idee şi gândire, sau gândirea
divizibilă şi succesivă, gândirea cuprinde sentimentul. Ea se deose-

beşte de idee prin aceea că aceasta este imaginea unui obiect, în
vreme ce gândirea este o judecată prin care se leagă o idee de cealaltă,
se stabileşte între ele o veritabilă ecuație, ecuaţie care, de altminteri,
poate cuprinde termeni pozitivi ori termeni negativi. Această ecuaţie,
numită gândire, corespunde în psihică la ceea ce este propozitiunea

în morfologie, întocmai cum ideea îi corespunde cuvântului » (p. 5).
Gândirea, ecuaţia, poate fi simplă ori complexă, corespunzând
frazei de subordonare; mai multe gândiri simple ori complexe

logismul sau silogismul, iar mai multe logisme o catenă,

alcătuesc

căreia-i corespunde în morfologie periodul (p. 5).
Ideile sunt viziunile obiectelor, dar ele privesc obiectele din
deosebite puncte de vedere : 1. concret şi abstract, 2. subiectiv, obiectiv

şi relativ, 3. formal şi neformal.
Stabileşte diferitele clase ale ideilor, având în vedere ideile primitive :

1.

ideea

materiei

(obiectului)

spațiului în care se găsește aceasta.

în

acţiune;

ideea

mediului,
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cea

dintâi,

considerată

subiectiv,

o

reprezintă

pronumele

personal, iar obiectiv, substantivul-verb (p. 9). « Substantivul-verb
a rămas mult timp o unitate compactă, fără diferențiere » (p. ro).
Această diferențiere a fost datorită formei deosebite a pronumelui
de care se lega și a fost posesivă ori predicativă, după cum la legare

era considerat substantivul-verb de substantiv ori verb (p. 11).
Adjectivul s'a detașat din aceeaşi unire după despărțirea substantivului. « La origine adjectivul se conjugă ca și verbul propriu zis,
nimic nu-l deosebeşte; numai mai târziu se desparte, formează un
cuvânt autonom, şi pentru a-și marca vechea sa funcţiune verbală,
introduce în vorbire copula » (p. 11).

Ideea situației a dat naştere ideii timpului şi cantității care se exprimă în limbă prin: 1. adverb, 2. prepozițiune, 3. conjuncțiune.
Articolul s'a născut din pronume.
Înterjecţia are o natură aparte şi autorul se ocupă de ea înalt loc.

Nu mai insist asupra deosebirii concret-abstract, care este cu-

noscută.

« Dacă prepoziția unește ideile din gândire, conjuncţia

unește

gândirile între ele. Această unire este de două feluri; ori cu
egalitate între cele două fraze, ori cu subordonarea uneia dintre ele;
ori, dimpotrivă, nu este unire, ci disjuncţiune, chiar opoziţie.
De aici clasificarea următoare : 1. conjuncţii conjunctive,

2. conjuncții disjunctive, 3. conjuncții subordonate
(p. 16—17).
Din punctul de vedere al supra- şi subordonării «Ideile» sunt:
ori 1. principale şi determinate, ori 2. accesorii şi determinate, ori de
simplă relaţie.

O a treia grupă ar alcătui «ideile de relațiune >, la care deosebeşte :
«relaţia dela cuvânt la cuvânt», «cea dela cuvânt la propozițiune
ŞI cea a frazei» (p. 17—19).

Gândirea este nearticulată și articulată. Cea dintâi

este

strigătul

uman, desvoltat apoi în interjecție, formă care mai există încă.
De La

Grasserie se ocupă amănunțit de aceasta pe p. 19—22, deosebind-o

in concretă și abstractă, obiectivă și subiectivă. Forma completă
a
gândirii este «gândirea articulată » sau « propozițiunea »,
care este

ŞI ea : 1. concretă ori abstractă, 2. subiectivă ori obiectivă, 3. completă

ori necompleiă, adică mai mult ori mai puţin formală,
forme pe care

e

ale substantivului (gen, număr, determinaţia propriu zisă), ale
verbului (timpul, modul, vocea), ale adjectivului (gradul) şi ale adverbului. (întrebarea şi negația, mişcarea ori starea, direcţia mișcării).

Ru

țiilor, rezultate din grupa a doua, care sunt idei de rela țiune.
«Ideile accesorii şi determinante » se deosebesc în determinante

e

Idei principale sunt cele rezultate din « obiectele în acțiune », deci
părţile de vorbire, cu excepția prepoziţiilor și conjunc-
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ap o]
1e cercetează pe rând în amănunte (p. 22—29), pentru a trece
33).
(p.
»
period
«
la
şi
32)
(p.
logism»
sau
«fraza de coordonare

studiază
în «Psihica dinamică» (p. 33—108) De La Grasserie
Fără a
33).
(p.
»
frază
în
te
«acţiunea ideilor unele asupra celorlal

în această
putea rezolva problemele fundamentale, De La Grasserie
ie,
(derivaț
izări
schemat
şi
înşirări
simple
la
mult
mai
opreşte
parte se

etc.). Subt titlul
compoziţie, versiune ; timp, mod, voce, relație,
dans le mneme
rani
rencont
se
idees
des
ues
« Action et reaction rtciproq
se găsesc în
care
ideilor
a
că
recipro
nea
reacţiu
și
a
Acţiune
mot » («
zisă,
propriu
»
ca
semanti
4
acelaşi cuvânt», p. 70 şi urm.) tratează

ce au spus
fără a aduce prea multe contribuţii nouă faţă de ceea

înaintașii săi în această privinţă.

Grasserie,
Am insistat ceva mai amănunţit asupra ideilor lui De La
im.
reîntâln
o
formă,
la
idee
dela
a
plecare
fiindcă punctul lui de vedere,
etc.)
en,
Jespers
Brunot,
(cf.
actuale
ce
filologi
ile
cercetăr
în unele dintre
în

apăruse
G. von der Gabelentz. Încă în 18gr (ed. IL, 1901)n und bishe-

Leipzig Die Sprachwissenschajt, ihre Aufgaben, Methode
timpul în care
zigen Ergebnisse de Georg von der Gabelentz. Pentru
fel de

din urmă, fiind un
a apărut, această carte dă rezultatele cele
unui popor oarecare,
limbii
teoria
tratează
enciclopedie a limbii, care
a gramaticii istorice şi a celei generale.

analitică şi explică
Gramatica are două părți. Cea dintâi este
în limbă este
întregul
ă
pentruc
țiune,
propozi
fenomenele pornind din
Partea

pornească din întreg.
propoziţiunea, şi orice analiză trebue să
e ne stau la dispoziţie
mijloac
a doua este sintetică şi ne explică ce

gândire 1.
pentru a exprima o gândire ori o parte de
dicționarului, cea sinativ
aproxim
nde
corespu
ă
Partea analitic
gramaticală, sintaxei
ică
sinonim
tetică, pe care Gabelentz o numeşte
mai întâi rezulsunt
el
după
care
r,
pe baza teoriei propozițiunilo
ale sintezei
apoi
sale,
tatul analizei imaginii unice în elementele
verbale a acestora 2.
1 De

chestiuni sintactice se ocupase

a
Gabelentz şi mai înainte, Astfel

Volkerpsychonder Syntax, în Zeiischrift fiir
publicat Ideen zu einer vergleiche
îbid., VIII, 1871; Internat.
x,
Synta
vergl.
zur
res
Weite
,
logie, VI, 1869;
. Sprachovissenschaft, TIN, 1887.

Zeitschr. f. allsem
baut sie |
mnivorstellung in ihre 'Teile und gen noch
2 « Der Geist zerlegt die Gesam
die Vorstellun
seien
viele,
so
noch
dieser
Seien
daraus wieder auf.
einen
Gewirr einer Strassenszene oder um dem
so abstrakt, handle es sich um das
Bild, das
hes
itlic
einhe
ein
es
ist
r
imrme
ese
wissenschaftlichen Lehrsatz:
n muss, che er es in sprachlicher Synth
Geiste vorschwebt, das er zerglieder Spiritul analizează ideea comp lexă
nachbilden kann » (ed. Î, p. 431; > €
multe de
din acelea din nou. Fie oricât de
în părţile sale și o reconstruește
confuzia unei scene de pe
de
vorba
fie
acte,
abstr
de
cât
acestea, fie ideile
care ne
totdeauna este o imagine unitară
stradă ori de o teorie ştiinţifică,
zeze, înainte de a o
anali
o
să
e
trebu
acesta
care
pe
flutură înaintea spiritului,
reconstrui în sinteză verbală »).
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Aceste două părți trebue să fie precedate de o a treia, o introducere
1. despre sunetele respectivei limbi, 2. despre fizionomia generală a
aceleia, ca «să prezentăm peștele deodată », nu pe rând, părțile lui :
astăzi solzii, mâne altceva. În cadrele acestei împărțiri fiecare limbă
trebue să se prezinte altfel, pentrucă niciodată vreo limbă n'a fost
absolut identică cu alta.
Gabelentz încearcă să explice şi deosebitele anomalii găsite în
construcția limbii. Ținta, direcția și calea vorbirii este, ne spune
el, stabilită de mai înainte ; sufletul este atras în calea sa de cauze, nu

de scop. Aceste cauze sunt asociaţiile de idei: o idee ne duce la
cealaltă, aceasta la a treia şi așa mai departe, și numai întrun târziu
băgăm de seamă, ori poate nici atunci, că ne-am abătut dela obiect,

am greşit construcția, am făcut o anticipație ori repeţire, ori altă
greşeală de limbă. «Sufletul nostru nu se aseamănă întru toate
instrumentului muzical, la care fiecare coardă răsună la fel
de tare

când este lovit un ton înrudit : un lucru găsește în el răsunet mai viu,
altul mai slab, câte unul îl lasă cu totul indiferent; — acolo ajunge
cea mai mică aluzie, o atingere întâmplătoare, pentru a-l pune
în
mișcare, aici par'că este vorba de un surd căruia îi strigi de geaba
în
urechi. Sunt puteri atractive cărora trebue să le urmeze spiritul
lăsat în voia sa îndată ce ajunge în curpinsul lor, întocmai
ca mag-

netul plutitor fierului. Și în înlănțuirea ideilor şi gândirilor
stăpâneşte simpatia, apatia, poate şi antipatia » (p. 43—44).
Gândirea merge mult mai repede decât limba şi, cu toate
că
«cuvântul însoţeşte ideea aşa după cum umbra însoțește corpul
» 1,
nu arareori se întâmplă ca limba să fie lăsată în urmă de
gândire
întocmai după cum cânele este depășit de iepurele care coteşte
când
la stânga, când la dreapta. Aşa se nasc o seamă de construcții
greşite,
anacolute, etc,
O. Jespersen 2

caracterizează

astfel

lucrarea

lui

Gabelentz:

« Rezist până și încercării de a cerceta şi a face cunoscute
cele două
mai mari lucrări asupra lingvisticei generale, care au apărut
în acest
timp, aceea a lui Georg von der Gabelentz şi aceea a
lui Wilhelm
Wundt; ori cât de însemnate şi, în multe privinţe, excelente
sunt,

ele n'au exercitat aceeași influență asupra lingvisticii
timpului lor ca
unele de mai înainte. Eu personal îi datoresc celui
dintâi incompa-

rabil mai mult decât celui din urmă, care este mult mai
puţin lingvist
decât psiholog și ale cărui scrieri mi s'au părut adeseori
mai bogate
în cuvinte
decât în idei rodnice ».

B. Delbriick. Cele dintâi lucrări sintactice ale lui
Delbriick s'au ocupat de geneza întrebuințării cazurilor. Berthold
Împreună
1 Al. Philippide, Istoria bnbii om., Î. Princip
ii de limbă, p. 120..
2 Die Sprache, ihre Natur, Entwichlung
und Enistehung (trad.

R. Hittmar

şi K. Waibel),

p. 78—9.

germ.
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cu Windisch începu să scoată

apoi

Syntaktische
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Forschungen,

al

căror volum I apăru în 1871. La 1893 publică volumul | din monumentala sa Vergleichende Syntax der indogermanischen Sprachen.
La p. 73 şi urm. ale acestuia își fixează el principiile sintactice.

Făcând o revizuire a definiţiilor date propoziţiunii de cei
vechi şi de logiciani, Delbriick reproduce ca rezultat al ultimelor
cercetări înaintea sa pe cea a lui Paul : « Propozițiunea este exprimarea
în linabă, simbolul că s'a săvârşit în sufletul vorbitorului, legarea mai

multor idei ori grupe de idei, și mijlocul de a produce aceeași legătură
a aceloraşi idei în sufletul ascultătorului » (ed. II, p. 96; ed. IV și V,

p. 121). Şi Delbriick porneşte din faptul că limba se prezintă în
propozițiuni. Chiar şi când copilul exprimă numai anumite sunete
ori grupe de sunete pentru a numi unul ori un şir de obiecte sau idei,

el vorbeşte în propoziţiuni necomplete.
așezate în memorie

şi elementele

Aceste propozițiuni

lor constitutive,

sunt

părţi izolate şi

forme, sunt despărțite în cadrele lor cu ajutorul comparației. N'avem
niciun motiv să nu credem că și altădată a trebuit să fie la fel. Dacă
apoi propoziţiunea este

cea dintâi idee completă pe care o întâlnim

exprimată în vieața limbii, cu ea trebue să începem şi tratarea sintaxei.
După Delbriick, « O propoziţiune este o exprimare făcută în vorbire
articulată, care i se prezintă vorbitorului și ascultătorului ca un
întreg coherent şi omogen. Asupra stării sufleteşti, care premerge
exprimarea unei propoziţiuni, se poate spune numai : trebue să fie
astfel, ca exprimarea în limbă să nu se producă numai ca un strigăt»

(p. 75) 1. Sintaxa este «teoria propoziţiunii şi a părților ei ». Propo-

zițiunile pot să fie de unul, doi sau trei termeni (membre). În tratare
se poate începe cu propozițiunea, ori cu părţile ei. Delbriick preferă

acum felul din urmă, deși în altă lucrare a sa asupra sintaxei indice
vechi urmase pe cea dintâi. În privința ordinei tratării părților de
propoziţiune

nu există un șir necesar bazat ori pe cauze fireşti, ori

istorice. Urmând tradiţia, el începe cu numele, pe care-l desparte în
substantiv și adjectiv, deşi sintaxa pedantă ar cere în locul termenului
«adjectiv»

mai

curând

pe acel

de

«atribut».

La

substantiv

se

tratează despre genuri, numeri şi cazuri, cu toate că acestea din urmă

Sar putea trata, și se vor și trata, când se vorbeşte despre propozițiuni.
După nume urmează pronumele, apoi numeralele, dintre, care

unele sunt foarte deosebite de cele de mai înainte, atât ca înfăţişare,
cât şi ca întrebuințare, deci trebue tratate deosebit. Deosebirea

1920,
1 În Grundlagen der neuhochdeutschen Satzlehre, Berlin u. Leipzig,
8:

«Propoziţiunea

este

o exteriorizare

săvârşită

cu

mijloace

lingvistice

p.
care i se prezintă vorbitorului și ascultătorului caun întreg coherentşi omogen»
şi «o exteriorizare a unei gândiri ».
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substantivelor de adjective se face însă şi la pronume şi numerale,

deși ea nu este așa de importantă ca la nume.

Urmează

adverbele,

deoarece ele la originea lor sunt în cea mai mare parte cazuri de ale
numelor, pronumelor ori numeralelor. După adverbe se tratează
prepozițiile, apoi verbul şi, în sfârşit, particulele. Conjuncţiile
au fost rezervate ca un capitol introductiv la teoria propoziţiunii
compuse.
Partea a doua principală o formează teoria propoziţiunii. Aceasta
are o împărțire mult mai bogată și mai variată decât cum se făcea
la cei vechi şi în Evul Mediu.
De încheiere se tratează teoria propoziţiunii compuse.
Delbriick a scris și sintaxele deosebitor limbi (greacă veche,

indică veche, germană).

Dintre lucrările mai nouă, ca scurt rezumat al principiilor sin-

tactice ale lui Delbriick, amintesc

Grundlagen

der neuhochdeutschen

Satzlehre (Ein Schulbuch fir Lehrer), Berlin u. Leipzig, 19201.
J. Ries. O carte care a stârnit multă vâlvă Și a dat prilej la multe
discuții a apărut cu un an în urma introducerii lui Delbriick. Este

vorba de John Ries, Was ist Syntax Ein kritischer Versuch,
Marburg,
1894. În 1927 s'a scos din nou această lucrare în tipar
anastatic,
completată fiind cu un « Adaus » (Was ist Syntax? Ein
kritischer
Versuch, zweite, um einen Anhang vermehrte
Ausgabe, Prag, 1927).
Acest adaus dă lucrurile esenţiale din schimbările
şi întregirile pe care
autorul

intenţiona să le facă în ediţia a doua, care trebuia
să iasă
după 1914, dar a fost împiedecată de împrejurări.
La sfârşitul prefeţei autorul ne făgăduește ca întregire încă două lucrări:
1. Zur
Wortgruppenlehre (cu probe),

2. Was îst ein Satz?

„Ideile cuprinse în această carte s'au trezit
în autor cu prilejul
criticei

câtorva lucrări de sintaxă. De aceea expunerea
din ea are
caracter polemic.
|

Ries

se ocupă mai ales de două probleme : care părți
ale gramaticei intră în cadrele sintaxei şi ce raport este între
sintaxă şi celelalte:
părți
ale gramaticei ?

Cartea se împarte în două părți.

n partea întâia se critică felul

obișnuit de a se

trata sintaxa,
deose ind trei tipuri principale de tratare după
metoda urmată:

pornirea dela înțeles, pornirea dela formele date si așa numitul
« Mischsyntax
ÎN

» 2, care vâră în sintaxă tot ce nu încape în celelalte

O

O lucrare similară este aceea,
deutsche 'Satalehre în Schule und Wisse mai veche, a lui Robert Fritsch, Die
nschaft. Eine kritische Studie Leipz
u. Berlin, rgro.
ig
2
,
|
Pe p. 147, n. 7 şi 11 se dau 0 seamă de exemple tipice
de « Mischsyntax »,
Ku p. 178 se adaug exemple mai nouă, Între
acestea figurează și: R.
Uner (— Gerth), Ausf. Gramm. d. griech. Spr.5, 1898—1g04,
acelaşi,
1

.

.

>

-

.

.

,

*
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părți ale gramaticii și care-l mulțumește mai puţin, căci, vorba lui
Erdmann,

cel

mai

distins

urmaş

al lui

Miklosich:

« Entweder

Becker oder Miklosich, aber keine Vermischung beider Standpunkte.
Entweder Ausgehen von Innern oder von Aussern, aber consequent
in jedem» 1.
Ries face deosebire între sintaxă şi teoria propozitiunii, întru cât,
după el, sintaxa nu se ocupă numai cu tratarea propoziţiunilor.
Critică atât sistemul care se ocupă numai de chestiuni semantice,
cât şi pe cel care se ocupă numai de propozițiuni. Reprezentantul

tipic al celui dintâi este Miklosich, după care «sintaxă se numește
partea gramaticii care se ocupă de înțelesurile felurilor de cuvinte.

şi formelor cuvintelor », având deci două părți bine deosebite.
Această definiție cuprinde în sine o mare parte a semanticei,
dar exclude tratarea propoziţiunilor. Faţă de această părere este
mult mai corectă aceea că singurul obiect al sintaxei este propozițiunea, deci sintaxă înseamnă «teoria propozițiunii ». Nici această

definiţie însă nu este satisfăcătoare, căci dela cuvinte nu putem trece
de-a-dreptul la propoziţiune 2, pentrucă împreunarea cuvintelor, chiar
dacă are oarecare înţeles, încă nu este propozițiune. Așa dar obiectul
sintaxei sunt construcţiile
sintactice
(syntaktisches
Gebilde) sau construcţiile cuvintelor, sintagmele
(Wortgefiige), în cadrele cărora intră şi propozițiunea. Sintaxa este
«teoria propozițiunii şi a celorlalte sintagme de cuvinte» (p. 61).

Această definiţie nu exclude fraza-cuvânt,

chiar

cuvântul

şi dacă

este alcătuit dintrun singur sunet (p. 48—49), căci raportul sintactic,

fiind de natură afectivă, îşi are exprimat al doilea element, din care
este alcătuită sintagma, în modulaţia tonului, în gestul care-i Însoțeşte exprimarea, etc. Definiţia propozițiunii, « construcție de cuLai. Gram. 5, xora;
Engl. Gramm., 1914;
1917, ed. III, Leipzig,
ete. Chiar şi planul de

J. Haas, Neufranz. Synt., 1909; O. Jespersen, Nezu
M. Deutschbein, System d. neuengl. Synt., Căthen,
1928; Wunderlich-Reis, D. deutsche Satzbau, 1924,
sintaxă al lui R. M. Meyer, Germ.-rom.-Monatsschrift,

despre care va fi vorba mai încolo, cu
V, xor3, p. 640—646,
autorul nu aprobă « Mischsyntax »-ul, intră în această categorie.

toate

că

1 CE. p. 20 şi 149, n. 18, unde se citează Grundaiige der deutschen Syntax,
Lu
I, Stuttgart, 1886, p. 122.

2 În realitate nu este admisibil să pornim dela cuvânt şi să înşirăm aşa i
sunet-cuvânt-propozițiune, căci atunci întradevăr se găsește par'că o mică
lacună între cele două din urmă. Analiza limbii trebue să pornească dela
aceasta vom
propoziţiune, elementul în care se prezintă gândirea, și dela
propoziurmător:
felul
în
deci
face
va
se
Înşirarea
mici.
ajunge la părţile mai
ţiune-cuvânt-sunet. În gramatici se tratează invers numai din comoditate.
Nici definiţia propoziţiunii dată de Ries nu este acceptabilă. După el propoşi numai de
ziţiunea este « construcţie de cuvinte ». Dar sunt propoziţiuni
un cuvânt și sunt construcţii de cuvinte, ca, de ex., titlurile cărților, care au

înţeles, dar nu sunt propoziţiuni.
le cuprindă în sintaxă.

Întradevăr Ries şi pe acestea

încearcă să
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vinte », dată de Ries (vezi nota de mai sus), trebue deci lărgită pentru
a fi adusă în concordanță cu cea a sintaxei,
Sintaxa nu cuprinde grupe de cuvinte ca Omorul lui Cesar,
O călătorie la Paris, pe care

« nimeni nu vrea să le considere propo-

zițiuni » (p. 52), iar dacă sunt considerate ca părți de propoziţiune

(subiect, obiect, nume predicativ),

«ele nu se deosebesc de cuvântul

izolat, care se găseşte în aceeași funcţiune, și astfel, ca grupă de
cuvinte, nu oferă mai departe nici cel mai mic interes sintactic »

(p. 53).

În partea a doua a cărții sale Ries tratează despre raportul propo-

zițiunii faţă de celelalte părţi ale gramaticii.
De obiceiu gramaticile așează fonologia, morfologia şi sintaxa în
același rând, ca fiind părţile principale ale gramaticii ; la acestea se
alătură

tot ca o parte

principală,

dar

deosebită,

semantica.

Dar

această așezare nu este logică, pentrucă nu are o bază comună pe
care să se razime.
Fiindcă, după Ries, limba este alcătuită din sunete,

cuvinte

și

Ppropozițiuni, împărţirea gramaticii va fi triplă : fonologie, lexicologie
ȘI sintaxă.

Cuvintele,

care pot fi alcătuite chiar şi dintr'un

singur

sunet, se pot trata din punct de vedere formal şi al înțelesului, într'un
fel de încrucișare, cum arată schema următoare :
Obiect

Cuvânt

Privit. din

Sintagmă

|

unct

,

puntul de

,

.

Sintaxă -

Lexicologie

—_

J
Formei

Morfi

Orio-

logie

Teoria

III

formei

vintelor

cu-

cuvintelor

după

criterii formale şi
teoria flexiunii),

Înţelesului

Semantacă

,

(Felurile | Teoria formelor, construcţiilor

tice sau
lor.

sintac-

sintagme-

II

IV

Teoria înţelesului cu-|
vintelor,
a
felu-

Teoria înţelesului
construcțiunilor

xilor
lor.

şi

formelor

sintactice sau sintagmelor.

Schema deci nu este completă. Lipse
şte din ea fonologia, căci
.
sunetele singure,
după Ries, n'au decât fo rmă. Când au înţeles,
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t , ori cuvinte, ori
— Bărbaţi)
ele trebue considerate ori forme (bărba

chiar propoziţiuni (4! O!; Ss!, etc.).

|

ii,
Ries caută în acest chip să aşeze sintaxa în cadrele gramatic

stabilind amănunţit ce-i aparține ei și ce morfologiei (p. 64—75),
ei (p.
semanticei (p. 75—83), lexicologiei (p. 83—1 19), fonologi
).
126—135
(p.
ei
stilistic
şi
110—121)
trebui
Cu privire la «împărțirea sintaxei », constată că aceasta va
l
înţelesu
despre
cealaltă
forma,
despre
trata
va
să aibă două părți : una
capitole
două
în
tratate
fie
să
acestea
ca
cere
a
fără
sintagmelor,
sintagmă din
deosebite, unul după altul, ci putând fi urmărită fiecare
punct de
din
face
sar
tratarea
că
fie
vedere,
aceste două puncte de
ele de
Amănunt
vedere empiric, istoric, genetic ori comparativ.
formele
fiindcă
ales
mai
or,
aranjare le lasă în grija fiecărui cercetăt

de aceste două părți
sintagmelor se deosebesc după limbi. Deosebit
elor între sine (conse vor cerceta mijloacele de legare ale sintagm
re

le de exprima
gruență, parataxă, conjuncții, etc.) şi mijloace
etc.) (p. 136—142
melodie,
,
sintactic
accent
sintactică (topică, pauză,

şi 145).

bun și clar,
Rezumând, Ries încheie : «Sintaxa este un cuvânt însemne. . .
să-l
trebue
care
pe
lucrului
care corespunde întru toate
legate cuvintele
Sintaxa ştiinţifică nu ne învață cum trebue
ca felurilor de
semanti
este
nu
deolaltă, ci cum sunt legate. Sintaxa

ă opusul sintaxei nu este
cuvinte și a formelor de cuvinte, pentruc
sintaxa, ci

stă alături
morfologia, ci lexicologia. Morfologiei nu-i
atât lexicologia,
împarte
se
că
gie şi în semanti

semantica; în morfolo
a gramaticii împărţite după
cât și sintaxa. Sintaxa este partea a treia
nouă sau

or în unități
obiectele tratate. Ea tratează legarea cuvintel sintagmele şi nu numai
toate
construcția. Obiectul ei sunt sintagmele,
şi nu și felurile şi formele
propoziţiunile ; nimic alta decât sintagmele
alternând cu Însăși sintagmele.
cuvintelor, nici acestea singure, pici
lor aparţine principial tot
Semantica felurilor cuvintelor şi flexiuni
gie. Felul, forma şi înţeatât de bine, ca şi morfologia lor, la lexicolo
independente de felurile şi
lesul sintagmelor nu sunt însă cu totul
sintaxei nu se poate deci
a
formele cuvintelor legate în ele; problem
în considerare
deslega destul de bine fără a avea

felurile și formele

felurile şi formele cuvintelor
cuvintelor, dar sintaxa are în considerare
construcţiei sintactice ca
natura
numai întru cât este atinsă de ele
în capitolele privitoare la înatare. Materia unită acum de obiceiu
şi a formelor cuvintelor este în
semnarea și întrebuințarea felurilor
partea străină obiectului sintaxei
parte, dar numai în parte sintactică; şi trecută în lexicologie...
tă
despărți
din această materie trebue
ca îndreptățită şi utilizabilă îmnDacă în general se: recunoaște
cercetării în fonologie, lexicologie
părțirea gramaticii după obiectele
despărtirea semanticei felurilor
nici
şi sintaxă, nu se poate contesta
4
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şi a formelor de cuvinte într'o parte sintactică ȘI în alta nesinta
ctică,
care, cea din urmă, îi revine lexicologiei. “Tratarea
de mai multe

ori
a aceluiași obiect în deosebite locuri a sistemului nu înseam
nă repeţire;
ea nu este greșeală, ci avantaj, căci corespunde deosebitelor
puncte
de vedere, care sunt avute în vedere pentru cercetarea
şi expunerea
din toate punctele de vedere a materiei. Acelaşi lucru
se poate spune
despre raportul fonologiei față de celelalte părți
ale gramaticii şi
până acum n'a fost tras la îndoială. Și materialul fonolog
iei se atinge
cu cel al lexicologiei și al sintaxei : Şi aici poate și
trebue să se despartă
ceea ce priveşte sunetul izolat de ceea ce priveşte
cuvintele și sintagmele.
Despre pretenţia că materialul sintaxei şi al
stilisticei

s'ar exclude,
nu poate fi vorba. Stilistica îşi scoate materialul
din gramatică (deci
şi din sintaxă), în care el este cuprins sau cel
puţin ar trebui să fie
cuprins
în întregime ; ea presupune pretutindeni
rezulta

tele cercetării
Pur lingvistice ca date de mai înainte şi le așează
din punctul de vedere
al stilului într”o nouă lumină Și în altă legătur
ă. Alte scopuri și probleme

nu cer altă materie, ci numai alte căi,
o altă tratare. Cu cât
tratează sintaxa mai complet şi materiile
acelea din domeniul lexicologiei care sunt avute în vedere totodată
și de stilistică, cu atât mai
complet
îi dă

ea stilisticei materialul de care are
nevoie, şi cu atât
mai bine își împlineşte problemele sale
proprii... > (p. 142—145)..
PI
1

,
guta
Ă
ni
Despre influenţa lucrării
lui Ries asupra celor scrisa
e în cursul celor
dintâi ani după apariţia ei
ne lămureşte Rudolf Pestalozzi
în Syntaktische

măgen sie inhaltlich so
h
Germanisten Mensing, Wund
erli
lucrările analizate de Pestalozzi ch, Sweet oder Schiepek » (p. 3). Între
găsim şi pe ale lui L, Stitterlin
B. Delbriick (acesta fără a
, O. Behaghel,
fi dela început Ries-ian), K.
Brugmann, etc.,
despre Care constată că t
diese Arbeiten schiessen
sich, abgesehen von O.
Weise, im Grossen und Ganz
en seinem System mit Folg
erichtigkeit an »;
între lucrările care € după
putinţă» («4 mâglichst ») s'au
astfel « Mischungen der Refo
acomodat, dând
rm
mit
traditionellen
losigkeit » citează,

alături
ed. 4 (ed. 5 a fost prelucra
tă din nou de ]. B.
Ho fmann, Miinchen, 1928;
principiile sunt expuse
în vol. I, Minchen,
Meyer-Liiibke, Romanisc
he Syntax, Leipzig, 1926, p. și $ 30—35), şi pe W.
1889 (p. 2; cf. mai amăn
P. II şi 17). Adaug aici
unţit
observaţia, reprodusă după
Ries pe p. 16, că la împărţirea fenomenelor sint
actice este bine să ne
orientăm după formă,
după înţeles ne putem
iar
or
1
i
die der Finteilung und i
Anordnung zu Gru nde
liegen miăssen, erschâpft
sind ».

Anan liza lucr
n ării lui Ries din punctul de
vedere al ştiin
iinţţei
în Sprachtheoretische
ei actuale ne-o dăă
Studien, Jena u. Leipai
t: 1933

E. Winkler

.-
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Ad. Stăhr. Junker (vezi la acesta) consideră ca importante rezultatele la care ajunge Adolf Stâhr în lucrarea sa Algebra der Grammatii,
Ein Beitrag zur Philosophie der Formenlehre und Syntax, Leipzig
u. Wien, 1898.
Presupunând teoria numelor ca rezolvată, Stâhr se ocupă numai

de algebra formelor, a derivaţiei şi a propoziţiunii. Radicalele sunt
însemnate cu a şi cu deosebiți indici; da este cea mai generală notare

pentru o expresiune derivată, ca şi f (2); am este mai redusă; opusul,
ca rezultat, este oa, etc.
Activitatea gramaticii însă nu se termină cu operația derivării,
ci expresiile originale ori derivate sunt așezate în propozițiuni.
Aşezarea se face prin apoziție. « Derivarea şi apoziţia sunt operaţiile
indispensabile şi unice cu ajutorul cărora se alcătuește o propozițiune.
Orice altceva, care nu se iveşte nemijlocit ca derivare ori apoziție,
există numai în expresiile care scurtează aceste operaţiuni » (p. 62).

De obiceiu

comunicăm printr'o propoziţiune o întâmplare cu totul

individuală pentru care nu se găseşte un nume simplu. Deci, pentru
a face cu putință comunicarea, grămădim expresie după expresie
până ce numărul acestora va fi destul de mare ca să putem cuprinde
în conţinutul însemnărilor asociate conținutul comun și care se poate
reproduce în comun (p. 63).
Expresiile așezate laolaltă le numeşte Stâhr nume; expresia

poate fi simplă, derivată simplu ori multiplu; poate fi scrisă cu un

cuvânt ori cu mai multe cuvinte. În cazul din urmă este un nume de
mai multe cuvinte.
Fiecare propozițiune constă din nume; ea constă şi din cuvinte ;

nume şi cuvânt nu este același lucru. Împărţirea propozițiunii în
cuvinte se întemeiază pe semnul exterior al pauzelor în vorbire
sau pe al spaţiului dintre litere (p. 63).

«În cea mai simplă construcţie de propozițiune, propozițiunea
este o evidentă apoziţie de nume; numărul apoziţiilor trebue să fie
totuşi destul de mare pentru a numi individual de ajuns un conținut
deci şi în privinţa realității, nu numai a închipuirii, dorinţii, credinții,

pe cât se poate şi a timpului şi a locului, ș. a. m. d. Apoziţia « patru-

unghiu roşu » încă nu este propozițiune. În cea mai simplă construcție

de propozițiune nu există decât nume așezate pe aceeaşi treaptă,
dar nicio apoziţie între subiect şi predicat. Cea mai simplă construcție

de propoziţiune ca atare nu este nici exprimarea unei subiecțiuni, nici

a unei predicațiuni, nici a unei subsumpțiuni, nici a unei afirmaţiuni,
nici a unei negaţii, nici a unei analize, nici a unei sinteze. Ea nu
este altceva decât numirea multiplă a unui singur fenomen, chiar
dacă acesta ar fi foarte plin de conţinut. Dacă voim, prin codținutul

unei propozițiuni putem să afirmăm altul precedent, ori prin același
să negăm pe altul. Propoziţiunea întrebuințată pentru un astfel de
4*
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scop însă nu este altfel alcătuită decât orice altă propoziţiune. Conţinutul propoziţiunii nu se exprimă în construcția ei» (p. 64).
Prin construcția de propoziţiune cea mai simplă putem exprima
tot ce putem exprima prin construcția cea mai complicată,

și mai

bine decât prin aceasta. Deci construcția cea mai simplă este cea mai
bună, fiind cea mai clară și mai evidentă din punct de vedere psihologic; dar nu este şi cea mai practică, fiindcă are nevoie de foarte
multe nume, deci este foarte lungă și cere un mare număr de propoziţiuni » (p. 64).
Dintre formele

mai

complicate

Stăhr

cercetează

propozițiunea

interogativă, de recunoscut după ton, permutaţia în ordinea cuvintelor, particulă și pronume interogative; scurtarea apoziţiei prin
introducere de simboluri colective; cazul relației şi al comparației;
apoziția apoziţiilor ; contragerea unui semn de derivare cu un apozit;

construcţia de propozițiune subiectivantă şi predicaţia flexionantă;
forme de conjugare fără funcţiune și radicalul fără sens al verbului

da fi», semne 4g» care stau pentru o întreagă propoziţiune ; pronumele «el, ea, se, îşi », etc.; pronume relative ; timpuri și moduri care

se rapoartă la conținutul altei propoziţiuni, conjunctiv; contragerea
mai multor propoziţiuni într'una; propozițiunile negative. Arată
apoi cum se face socotirea gramaticii cu semne algebrice şi, în sfârșit,
foloasele algebrei gramaticii, care pot fi practice şi teoretice, socotind
între cele dintâi

crearea

unei limbi universale scrise, iar între cele

din urmă eliberarea gândirii de ceea ce este nefiresc şi de prisos în
forme şi întemeierea unei expuneri clare din punct de vedere filosofic
a morfologiei şi a sintaxei.

După Ad. Stâhr, în timpul din urmă mai sunt şi alții cari urmăresc

gândirea matematică atât în logică, cât şi în limbă.
„Gustav Grober. Cât priveşte sintaxa limbilor romanice, în special,

indicaţiile principiale pentru cercetarea ei au fost fixate de Gustav
Grâber. Lucrarea în care se ocupă Grâber de metodica sintaxei
romanice este Merhodik und Aufgaben der sprachuissenschaftlichen

Forschung,

în

Grundriss

der romanischen

Philologie,

vol.

I, ed.

|,

Strassburg, 1888; ed. II, Strassburg, 1904—-1906, p. 267—317.
Grâber deosebește trei puncte de vedere în cercetarea limbii :
empiric, istoric şi genetic,

„Cercetarea empirică descrie starea de fapt a limbii vorbitorului,
utilizând concepția gramaticală, analizând-o adică în propoziţiuni,
cuvinte, forme, sunete ; cea istorică ține socoteală de faptul evoluţiei
limbii în cursul timpului, că cuvintele îşi schimbă forma Și înțelesul,
că funcțiunile şi formele lor se schimbă și ele, şi urmărește
aceste
schimbări dela apariția limbii până la starea ei actuală, alcătuind
serii
de desvoltări cronologice; cea genetică explică pricinile schimbărilor

şi formele in.“- rmediare ale acestora din felul de a
lucra al organelor
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de vorbit, din fenomene sufleteşti, influenţe străine, împrejurări
culturale, etc. (p. 268).
Cele trei metode este bine să se întrebuinţeze împreună, căci se
întregesc reciproc: cea empirică numai ne înfăţişează fenomenul
în fiinţa lui, cea istorică ne lămurește desvoltarea lui, iar cea genetică

îi cercetează nașterea (p. 269).
Pentru

cercetarea empirică limbajul poate fi ori înfățișarea su-

biectivă (afectivă), ori obiectivă (logică, intelectuală) a gândirii,
întru cât adică se manifestă în el sentimentul vorbitorului față de
obiectul vorbirii, ori este vorba de o simplă comunicare a gândirii.

Astfel deosebim propoziţiuni afective şi fără afect (obiective), sau,
după cei vechi, o «syntaxis figurata» și o « syntaxis regularis » (p. 271).
Amândouă aceste forme se găsesc atât în limba obișnuită (comună),

cât şi în cea cultă. Înfăţişarea obiectivă stăpânește în lucrările ştiinţiregufice şi în speciile inferioare ale prozei descriptive. Ea păstrează
şi
voința
exprimă
care
subiectivă,
Sintaxa
vorbirii.
ale
lile normale
regudela
abate
se
vorbirii
sentimentul vorbitorului faţă de obiectul
lile normale

ale vorbirii în privinţa accentului, melodiei, topicei, etc.,

înțelege
ceea ce se explică din punct de vedere psihologic. Pentru a
două
cele
despărțim
să
desăvârşit mecanismul limbii, este bine
fi
putea
va
așa
numai
căci
deosebit,
tratăm
forme sintactice şi să le
logică
cea
De
«
272).
(p.
limbajului
a
psihică
partea
relief
scoasă în
aceea că ea
(intelectuală) se deosebeşte cea afectivă (cantitativ) prin lasă să se
ori
gest,
şi
ton
pauză,
prin
lasă neexprimat şi întregește
exprimă (elipsă;
întregească din context și situație ceea ce logica
fi fost de ajuns
ar
ce
ceea
repetă
4 fragmente de propozițiune ») :; că

; apoi (calitativ)
să se spună odată pentru a fi înțeles clar (pleonasm)
aleg alte nume
se
exprime
se
să
vrea
se
ce
ceea
pentru
prin aceea că
prin aceea că
(local)
ori
decât cele obiective (metaforă, parafrază);
logică (intelectuală) este
ceva este spus întrun loc, care, în vorbirea
propoziţiune (inversiune). Oratorii şi poeții

rezervat altor părți de
a propozițiunii în
întrebuințează cele trei feluri ale formei afective pentru a trezi în
dialectul,
ori
cultă
limba
măsură mai mare decât
ascultător starea
care este vorba.
« Şi sintaxa
şi cuvinte, ci şi

despre
sufletească în care i-a pus pe e; obiectul
275—276).
(p.
»
stilistica
şi
Aici se atinge sintaxa
de propozițiuni
empirică are să se ocupe nu numai
iar ca atare
de substratul sufletesc al limbii vorbite,

scrisă, și în mod
trebue să fie considerată de gramatici şi vorbirea
ce exprimă şi
ceea
după
cuvântul,
aibă în vedere

necesar trebue să
e, propoziţiunile în
înseamnă, în relaţiile sale față de propozițiun
cu întreagă vorbirea,
legătură
în
relaţiile lor faţă de alte propoziţiuhi și
Wundt, XIX, p. 93 şi urm.
1 Dittrich, în Philos. Stud. ale lui
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când se dau formule generale în loc de o mulțime de reguli externe,
cum mai face gramatica latină și greacă » (p. 273).
« Sintaxa are un teren mai redus 1 decât i se atribuie de obiceiu,
Ea are să se ocupe de felurile propozițiunilor şi de formarea părţilor
de propozițiune, de relaţiile cuvintelor în construcția propoziţiunilor
şi a părților de vorbire flexibile, de topica propozițiunilor, a părților
de propozițiune şi a cuvintelor. Unde se întrebuinţează forma de
propozițiune afectivă în vorbirea de toate zilele, ori în cea cultă, se
poate spune numai prin comparația şi stabilirea diferențelor dintre

cele două feluri de vorbire într'o limbă ».
«Sintaxa istorică va urmări evoluţia sintactică a limbii mai vechi
în mod necesar, atât în vorbirea logică, cât şi în cea afectivă. Pentru
acest scop trebue să cunoaștem dela început dacă o lucrare în proză
ori poezie, o întorsătură, construcție ori așezare de cuvinte, îi aparţine

uneia ori celeilalte forme stilistice, dacă ea se întemeiază pe imitaţia
unei limbi străine, ori este un fel de exprimare originală, etc. Ca să
putem ajunge la această cunoaștere, trebue să studiem

mediul

din

care sunt scriitorii, gustul lor, pregătirea lor, cultura lor, influenţele
exercitate asupra lor, etc,, căci numai așa vom putea înțelege întru
cât au contribuit ei la schimbarea întrebuințării unor părți de propozițiune, la strâmtarea sau lărgirea funcţiunii unei propozițiuni, a unor
forme şi cuvinte, la moartea și înlocuirea acestora, etc. » (p. 287—289).
Sintaxa afectivă poate să schimbe forma sintaxei logice, ori s'o
păstreze. În cazul din urmă se manifestă sentimentul prin
ton,
gest, etc. În cazul întâi se naşte forma sintactică afectivă, care
însă
nu este posibilă totdeauna,

Și sintaxa regulată va da pricinile regulelor din expresiunile
vorbirii logice (de ex., pentru ce precedă subiectul predicatului,
pentru ce nu se putea începe în limba veche românească
o propozițiune
cu un pronume aton, cu un verb auxiliar, etc.).

Abaterile dela regulele formării propozițiunii fără afect sunt
ori
semne pentru necorectitatea regulii, care a fost stabilită
fără considerare la legătura internă a vorbirii, ori este vorba de arhaisme
de ale
limbii, pe care gramatica istorică le poate explica
dintr'o concepție
qi vene a unei forme de limbă, din schim
barea înțelesului, etc.
p. 276).
Sintaxa genetică încearcă să explice construcţiil
e și topica sintactică

uzuală, indiferent de întindere, dintro formă sintact

ică mai
simplă şi din schimbările acesteia pe urma
unor procese spirituale şi
a evoluţi
ei lingvistice. Dacă propoziţiunea, care în oricare
întindere
a sa redă numai părți din gândire, a crescut peste
părţile
consti
tutive
necesare, aceasta s'a făcut din necesitatea
de a exprima determină-

1 Ries, Was îst Syntax 7, 1894; C. Svede
lius, L'analyse du langage, 1897.
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cugetă,
rile cerute de spirit care doreşte, observă, își aduce aminte,
nte
conştie
idei
de
comori
aceste
a
exprim
a
de
din necesitatea
numiri
ă
provoac
nu
ori inconștiente. Unde aceste determinări
în legănouă, sunt înșirate în propozițiune ca expresii distinctive
cale,
gramati
forme
prin
acestea
cu
relaţie
în
tură cu altele şi aduse
at
desvolt
forme
de
poziţie şi ton. Unde limba dispune de un sistem
te
neocupa
locurile
iau
nate
determi
şi de un ton distinctiv, cuvintele
o procliză și
încă de predicat şi subiect, locuri care sunt mai rare la
vorbitorului
spiritul
encliză desvoltată, în seria în care se ivesc în
prin topică,
ne
determi
să
trebue
(topică psihologică). Unde limba
(topică
nate
determi
părțile
la
direct
treacă
să
determinările trebue
cu
numai
e
mutabil
logică) şi sunt părți de propoziţiune determinate
a
exprim
a
de
ele
mijloac
Dacă
determinantele lor, deci sintagmatic.
,
fonetică
slăbire
prin
fie
ea,
claritat
pierd
relaţia într'o limbă își

se introduc forme nouă,
fie prin întunecarea sensului, în locul lor
mai

c şi socotite
înțelese ca atare uneori greşit în contextul sintacti fiu de rege, fiul
rom.
roi,
du
fils
le
fr.
=
expresive (cf. filius regis
viitorul cu voie socotit
regelui), ori sunt înlocuite cu altele străine (cf.
300—302).
(p.
etc.)
de origine grecească sau neogrecească,
sintactic în sensul
tor
cercetă
distins
de
A. 'Tobler. Un deosebit
Grammatik des
zur
e
indicat de Grâber este A. Tobler în Besirăg Beitrăge zur Jranz.
hte
Vermisc
Franzăsischen (ZRPh., | şi urm.) Şi
şi urm.), index de
Grammatik,

ed. III, Leipzig,

1921

(ed. 1, 1886

A. Schulze.

ă din punctul de vedere al
Activitatea lui Tobler a fost judecat
L. Spitzer în studiul său
către
de
cercetărilor sintactice moderne
romanischen Gebiet (Die Neueren
Uber syntaktische Methoden auf
8). După el, 'Tobler are fără
Sprachen, XXXVI, 1919, P: 323—33
cută sârguință
cu mare precizie și neîntre
îndoială meritul de a fi strâns,
sintactice.

Dar el
fenomene
exemple pentru ilustrarea deosebitelor
nu
vulgară
latina
la
până
franceză;
de obiceiu se opreşte la vechea
îl
cum
decât
istoric
puţin
mai
deci
merge decât foarte arareori. Este
mai
este
Tobier
etc.). Metoda lui
cred elevii săi (Ebeling, Kalepky,
se
este mai mult gramatic decât
el
gică;
psiholo
mult logică decât
cari
pe
reguli,
dela
ile
excepţi
numai
credea însuși, deoarece caută
Primeşte construcția sintactică
le crede date și veşnic intangibile.
întăreşte cu pietre unghiulare de
logic-gramaticală a lui Diez şi o
decât prea puţin chestiunile, mari,
mare preţ. Dar nu-l preocupă
(doar cu excepția sintaxei

însăși temeliile sintaxei neo-romanice
generali- .
: formarea cazului analitic,
articolului, partitivului, etc.)
etc., ȘI nu incearcă să-și
zarea oblicului, pronumele impersonal,
cercetează la întâmplare,
Tobler
c,
sintacti
clădească însuși un sistem
, pe care 1-0 pune la
de aceea preferă excepţiile gramaticii normale
comparaţie. in sfârşit,
dispoziţie limba germană întrebuințată pentru

56

PERIODUL

III

Tobler se ocupă de celelalte limbi romanice, afară de franceză,
numai incidental și indirect.
W. Meyer-Liibke. Cea mai bună lucrare de sinteză a sintaxei
comparate a limbilor romanice este, cum am amintit, cea
a lui W.

Meyer-Liibke 2, care a scris sintaxa romanică şi în Grundris
s-ul lui

Grăber, vol. I, ed. II, p. 487—491, precum și partea Die
lat. Sprache
în den romanischen Lândern, vol. |, ed. II, p. 451 şi urm.2.

ea
ci
de
cu

In ceeace priveşte partea de sintaxă a gramaticii lui Meyer-Liibke,
este importantă nu numai pentru bogăția materialului
informativ,
în parte și pentru metoda urmată, care, fără a se ținea
prea mult
prescripţiile lui Ries, este cea istorică şi comparativă. În
comparaţie
lucrarea lui Diez, ea constituie un real progres. Cât priveşte
partea

românească,

trebue

avute

în vedere

observaţiile

lui J. U.

lateinischen

Neutrums,

Jarnik,
Za jazyhkem rumunskym, în Casopis pro mod. filologii,
v Praze, IV,
1915 (în româneşte: Glose la Partea românească
a sintacticei din
gramatica limbilor romanice a lui Wilhelm Meyer-L
iibke, în Transildania, XLVII, 1916, Nr. x—6, p. 39—63).
W. Meyer-Liibke. a scris şi alte lucrări care
interesează sintaxa
romanică,

astfel:

Die

Schichsale

des

Halle,
1883; Zur Geschichte des Infinitios îm Rumânis
chen, în Abhandlungen
Prof. Dr. Ad. Tobler, Halle a. S., 1895;
Vom Passivum, în Festgabe

Kari Luick zu seinem sechaigsten Geburtstage
dargebracht von Freunden
und Schiilern (= fasc. 6 din Neusprachliche
Studien), Marburg a. d.

Lahn, 1925, p. 158-—171;

Vom

Wesen des Passtoums, în Die

Neu: ren
Sprachen, XXXIV, 1926, p. 161—184; Rumânisch
und Romanisch,
Bucureşti, 1930, etc., apoi gramatica
istorică a limbii italiene şi
franceze.
Fără a insista mai amănunţit asupra acest
or lucrări, nu pot să
trec cu vederea Binfiihrung în das Stud
ium der romanischen Sprachen,
Heidelberg, ed. 1 Igor, ed. II 1909,
ed. III 1920, care în capitolul
«Syntax » ($ 210—229, p. 209—225)
ne dă pe scurt, cu bogate

trimiteri bibliografice, cele mai
interesante trăsături caracteristice
ale

sintaxei romanice față cu cea latin
ă 2.

! “Titlul ei se poate vedea la Diez şi
Bibliografie, unde e dat şi cel al
trafranceze.
2 Un bun rezumat, cu unele note
origi
nale
şi pus la punct cu rezultatele
cercetărilor mai nouă este:
Adolf Zauner, Romanische
'Sprachavissenschaft :
1. Lautlehre und Wortlehre I,
ed. IV, Berlin u. Leipzig, 1921;
II und Syntax, ed. IV, ibid.
II. Wortlehre
1926 (Sammlung Găschen)
Fără
ducerii

a urma un sistem bine conc
eput
comparate ne dă şi E. Bour
ciez Elements de linguistiq
ue romane, Paris, 1910;
ed. II, 1923; ed. III, 1930,
care tinde să fie un fel de
a limbilor romanice.
istorie pragmatică
3

_

Acelaşi . scop aîl urmâreşte

,

.

şi lucrarea lui Karl R. v. Ettm
fiir studierende der romanisc
ayer, Vademecum
hen Philologie, Heidelberg,
1919, care însă cuprinde
mai multe informaţii prin
cipiale şi practice.
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«Principiile » lui Paul încoace n'a apărut nicio

avut atâta răsunet cât cea a
lucrare de lingvistică generală, care să fi
Entoichlungs-

ng der
lui W. Wundt, Vâlkerpsychologie. Eine Untersuchu Band. Die Sprache.
Erster
Sitte.
und
s
gesetze von Sprache, Mythu
III, rg12; ed. IV, 1922).
Erster und zweiter Theil. Leipzig, 1900 (ed.
indoeuropeană, ci și

A
Aproape două decenii nu numai lingvistica
influența covârșitoare a sistecea romanică şi fino-ugrică, a stat subt
de a
Cartea lui Wundt este cea dintâiu încercare

mului lui Paul.
al lingviștilor herbartiști,
clădi un nou sistem, care se deosebeşte de
în amănunte, cât mai
nu atât
nu numai în amănunte, ori, mai bine,
pii.
princi
în
şi
ală
gener
pţia
mult în conce

Principiile » lui Paul și
Nu se poate face o comparaţie între «
edentele, ci şi scopul le
între lucrarea lui Wundt 1. Nu numai antec
principii rezultatele

sistem de
sunt deosebite. Paul a cuprins întrun
întregi, în vreme ce Wundt
şcoale
unei
cercetărilor îndelungate ale
stică pe baza cercetărilor sale
şi-a alcătuit un sistem propriu de lingvi
lingvist şi numai în al doilea
psihologice. Paul este în rândul întâi
N
i
PI

care se întemeiază pe sistemul
1 Se poate face doar una între Steinthal,
ându-se polemica dintre ei,
discut
,
Wundt
între
psihologic al lui Herbart, şi
urt pe Main, 1906, p. 12
Frankf
e,
Sprach
aşa cum face Fr. Mauthner, Die
dulap de fişe sau pentru
unui
rii
aranjă
și urm.: € În această ceartă în jurul
ea ştiinţifică și cu şcoala logică
sistemul ştiinţelor trebuia ca un om de gândir
ani, poate şi
ător. Pentru douăzeci de
a lui Wilhelm Wundt să rămână înving
o ccmparaţie între Paul
face
poate
Se
13).
(p.
.-»
ceva mai mult.
de el şi a-l

dela care pornește cel dintâi
urmă:

pentru a se depărta

«Paula văzut șia descris

şi Steinthal,

combate

pe

albia şi
mai fin şi mai precis decât altcineva

pe marginea albiei, priveşte râul,
picurii de apă. Steinthal stă în admiraţie
țărmul căreia stă. Paul nu vrea să
pe
albia
de el, şi tăgăduieşte
minunându-se
vadă râul numai

picurilor,

Steinthal

picurii,

numai

din

pricina

din pricina
limbii şi consideră ca ireal acel sensorâului. Istoricul Paul observă schimbarea
că-l prinde cu mânile.
care psihologul etnic Steinthal crede

sium commune, pe
eral
pentru punctul lor de vedere unilat
Amândoi au dreptate şi se ceartă
în cursul discuţiei
care
zi,
o
de
e
cuvinţ
cu
ate,
cu cuvintele limbii discut
între
p. 119). Se poate face o comparație
schimbă formă şi înţeles » (iq. ibid.,
ţa

Gabelentz

şi cea a lui Wundt, atât în privin

lui Georg von der
cu toate că
nţei pe care au exercitat-o ele,
fondului psihologic, cât şi a influe
Waibel), Die Sprache, ihre Natur,
K.
și
ar
Hittm
R.
germ.
(trad.
O. Jespersen
facă această încercare.

lucrarea

, renunţă să
Entusich lung und Entstehung, p. 78—79
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psiholog ; întrebuințează principii primite de-a gata pentru scopuril
e
lingvisticei. Wundt, deși, după părerile lingviştilor indo-europeni,
dovedește cunoștințe foarte temeinice în filologie 1, este în
rândul

întâi psiholog; în cercetările sale punctul de vedere

principal

este

cel psihologic; nu-l interesează atât fenomenele de limbă,
cât mai
mult îl atrag adevărurile psihologice generale care se
pot scoate
din ele.
Paul se restrânge la materialul câtorva limbi, Wundt
îmbrățișează
mult mai mult materia].
În acest chip se explică pentru ce cartea lui Wundt ne
lasă cu totul

altă impresie decât cea a lui Paul. Această deoseb
ire o caract

erizează
Siitterlin întro comparație cam îndrăzneață, dar
destul de nimerită,
astfel :
« Având în mână cartea lui Paul credem că
înaintăm

pe o potecă
de munte înaltă, netedă Şi sigură, şi de acolo privim
peisaju
l evenimentelor lingvistice: priveliștea este acum mai
îngustă, acum mai
largă, ici cultivată frumos, ordonat şi plăcut,

colo

mai sălbatică Şi
mai Încurcată; totdeauna însă ne simțim pe
pământ solid şi ca o
fiinţă care ia parte şi are parte la modelarea
peisajului. Wundt își
duce cetitorii într'un balon. Ne conduce
într'o călătorie plăcută,
sublim și sigur, peste câmpul lingvis
tic; vederea este mai largă
decât la Paul, privitorul stă mai sus ȘI priveli
ștea i se oferă într'un
şir ordonat; deoseb
itele

linii despărțitoare devin mai slabe
ori dispar,
înălțimile şi afunzimile teatrului nu
se mai ridică așa de pronunţat
unele în faţa

celorlalte : spațiul dispare, totul apare
ca un șes, deși
Lingvistica mai veche, împrumutând princip
iile admise în ştiinţele
natura
— începâ
lend cam dela Schleicher —,
credea într'o regularitate strictă în desvoltarea limbii, ceea
ce părea că arată și desvoltarea
istorică. Numai când excepţiile dela
regulele stabilite s'au înmulțit
într'un număr foarte mare, au început
să motiveze ştiinţific această
regularitate şi să explice din punct
de vedere psihologic excepţiile.
Pentru acest scop s'a întrebuințat
aparatul oferit de psihologia
herbartiană, care era la modă. În
realitate s'a prelucrat în acest
chip numai o parte din material:
partea privitoare la desvoltarea
sunetelor şi a cuvintelor ; pentru celel
alte domenii s”a păstrat principiul
variat ca configuraţie, totuși
neted » 2.

2

__* I se impută însă că întrebui
Fr Max Miller, contestat chiar nţează în cea mai mare parte materialul la
şi de contemporanii acestuia.
insă între inspiratorii săi
Întradevăr
trebue socotiți şi H. Paul,
K. Brugmann, B. Delbriick şi L. Sutterlin, care,
pentru timpul în care şi-a
scris Wundt cartea
insemnau ultimul rezultat
al ştiinţei.
? Ludwig Siitterlin, Das Pese
!
n der sprachlichen Gebilde,
1902, p. 1—a,
Heidelberg
”
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i valoarea şi a lucra
regularității ca presupunere, fără însă a-i doved
le sufleteşti fundadupă el. Schimbarea înţelesului cuvintelor și forme
în considerare
luate
fost
au
ni
mentale ale alcătuirii de propoziţiu
numai arareori şi insuficient.

e sale cele mai
Wundt aduce tocmai în această parte contribuţiil
prețioase.
, este un studiu
« Cartea sa asupra Limbii, parte a unui vast întreg
vorba mai

ogie; nu este
de lingvistică generală întemeiat pe sociol
stică; o psihologie de
lingvi
la
mult numai de aplicarea psihologiei
decât cea a lui

oasă
altminteri mult mai largă şi mult mai mlădi citatea sufletului,
simpli
despre
sa
dogma
prin
ată
încurc
Herbart,
prin intejectualismul
prin figurația sa mecanică a reprezentaţiilor,
ogie. În faptele
psihol
u
pentr
stica
lingvi
şi
zăm
său; trebue să utili
bună parte din
o
;
solidă
de limbaj psihologia găseşte o materie
El pretinde să
limbaj
de
fapte
pe
legile sale este bazată la Wundt
a psihologiei individuale
pună în locul observaţiei subiective şi
al tradițiilor, şi socioşi
observaţia istorică, studiul instituţiilor
imentală,
psihologia. Când încetează de a fi exper

psihologia trebue

materialele în evoluția
să devină în mod necesar socială şi să-și caute
uri, şi principiile
obicei
drept,
marilor fapte umane, limbaj, religiune,
».
ă
de explicare în psihologia social
colective au constanța
« Numai faptele psiho-fizice şi fenomenele
ifice ».
ştiinţ
necesară pentru a fi obiecte ale observaţiei
în stare izolată, ci
există
nu
e
psihic
« Întocmai cum elementele
ă formează ceea ce noi numim
cum legătura lor şi operele care rezult
tă într'o sumă de unități
consis
nu

suflet, tot așa sufletul colectiv
individuale; ci din această sinteză

rezultă

creaţiuni

care

nu

s'ar

în această formă şi în această
naște în conştiinţa individuală, cel puţin
sufletelor individuale, dar
al
s
măsură. Sufletul social este un produ
» 1.

social
acestea sunt la rândul lor un produs al sufletului au înţeles greșit
at lui Lazarus Și Steinthal că

Wundt a reproș
altceva decât o proiecţiune
viaţa socială; « Volksgeist »-ul lor nu este
ţiune se poate întoarce
obiec
tă
Aceas
dual.
indivi
exagerată a spiritului
a că

împotriva lui Wundt.
obiectul pentru

« Va fi prilej potrivit pentru â afirm

nţă inova« Vălkerpsychologie » este a pune în evide

acțiunea membrilor unei
ţiile care rezultă din unirea şi din inter
social al schimbărilor
societăţi. 1 se va spune că ma văzut caracterul
ura şi rolul grupelor
struct
în
el
lingvistice, a căror explicare o caută
tul şi amestecul
contac
în
ne,
misiu
trans
de
sociale, în discontinuitatea
a înțeles greşit
că
va spune
popoarelor, stadiul de civilizaţie. 1 se
ci, dimpotrivă,
socialul,

care

nu

este

permanentul

şi universalul,

în
societate, şi, în aceeaşi societate,
ceea ce variază dela societate la
PI

i

P. 4041;
1 Dejacroix, 0. C- ed. Î,

ed. II, p. 56—s8.
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cursul timpurilor. Nu este uşor în practică de pus de acord aceste

două teze, că socialul depăşeşte individualul, departe de a fi o simplă
eflorescență, şi că, din faptul unirii și grupării oamenilor, este iMpo-

sibil să se nască un produs spiritual, ai cărui germeni n'ar fi în individ » 1.
Nu ne vom epri la părțile cari nu ne privesc din cartea lui Wundt,

ci vom trece la capitolul al VII-lea, în care se ocupă de problemele
fundamentale ale sintaxei (în ed. III, p. 222—458; în ed. IV, p.

222-459).

Mai întâi analizează și critică cu agerimea sa caracteristică defi-|
niţiile date propozițiunii înaintea sa, arătându-le defectele Și originea
acestora.
Greşeala comună a tuturor definiţiilor de mai înainte este, după
Wundt, că propozițiunea
cuvinte, fie de idei.

a fost considerată

ca împreunare,

fie de

Acest punct de vedere se mai poate primi pentru definiţia gramaticală și logică, dar este greșit în cea a lui Paul, pentrucă, dacă spunem.
sau exprimăm o propozițiune, ideile nu apar în conştiinţa noastră
deosebit, una după alta, fiecare numai în momentul în care
începem
să exprimăm sunetele cu care o însemnăm, ci dimpotrivă :
încă în
momentul în care începem să exprimăm propozițiunea, se
află în
sufletul nostru întreg conținutul ei de idei şi rămâne acolo până
ce o
terminăm de exprimat. Dacă cumva nu ar fi astfel, pierdem
definitiv
firul propoziţiunii. Fireşte, în centrul conştiinţei noastre
(Blickpunkt)
se găsește numai ideea cuvântului pe care tocmai îl exprimăm,
dar
în câmpul de vedere (Gesichtsfeld) al conștiinței se
găsesc şi celelalte
părți din conţinutul ei de idei.
După Wundt, deci, propoziţiunea nu este împreunare .
de idei, ci,
dimpotrivă, despărțirea în părţi izolate a întregului
care se află în
conștiința
noastră.

Așa dar şi fenomenul alcătuirii unei propozițiuni este
în esență o
acțiune sufletească analitică, care se manifestă
în despărțirea în
elementele sale constitutive bine distincte a
conţinutului propozițiunii, care se găsește dela început în sufletul nostru
ca idee complexă
(Gesammtvorstellung) cu elementele neclare.
Dar el este şi sintetic în același timp, căci această
despărțire nu
este o simplă împărțire (Teilung) în părți.
Acestea, în momentul
când s'au despărțit
de întreg, intră numaidecât în raporturi
de natură
logică (de ex. subiect şi predicat, obiec
t şi predicat, atribut şi substantiv), pentr

u aceasta el nici nu o numește împărţire,
ci analiză sau
grupare (Gliederung).

i Delacroix, 0. €., ed. Î, p. 41—42;
ed. II, p. 383—s9, unde se trimite
Meillet, Annce sociologique, V, p.
la
596, şi Wundt, Vâlkerpsychologie,
|, p. 127.
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de anaPrin deprindere, în baza legilor psihologice, acest proces
e

una este o acţiun
liză şi sinteză ajunge să se facă automat, dar totdea
iţiune ori n'am
propoz
o
intenționată când formăm mai întâi
repetat-o de mai multe ori.

ie a proPe baza tuturor acestora Wundt dă următoarea definiţ îndoială
fără
aminte
aduce
ne
poziţiunii, care, spune Siitterlin (p. 145),
« Propoziţiunea
de oul lui Columb, cum judeca încă Ehrenberg!:
xe

a unei idei comple
este exprimarea în limbă a analizei intenţionate
ÎN

NIN

definiţia, ca şi procedeul
: Globus, vol. LXXIX, p. 21—22. întradevăr
cum a arătat van Ginneken, Prinajungerii la ea, nu sunt nouă. Se regăsesc,
Paris, 1907, p. 28 1—283,
cipes de linguistique psychologique. Essai de synthăse,
of Psychology, New York, 1890,
Principles
The
James,
W.
la
$ 324—328,
ca: € întention of saying a thing before
I, p. 253 şi urm., care consideră fraza
întention, distinct from all other
definite
entirely
an
is
«It
he has said îi».

. .
intentions, an absolutely distinct state of consciousness.
into the mind; the anticipatory
Linger, and the words and things come
that replace it arrive, it welintention is there no more. But as the words

it, it rejets
and calls them right, if they agree with

them successively
It has therefore a nuture of his
them and calls them wrong if they do not.
we say about it without using
the most positive sort and yet what can

Lomes

own of
is the only name it can
-mords that replace it? The intention to-say-so-and-so a-l spune ». € O intenţie
de
înainte
lucru
un
spune
a
de
intenţia
receive » (= c
celelalte intenţii, o stare de conştiinţă
cu totul definită, deosebită de toate
vin în spirit; intențiunea nu mai
lucrurile
şi
absolut distinctă... Cuvintele
înlocuesc, ea le agreează succesiv
o
care
este ; ci pe măsură ce vin cuvintele
nu se potrivesc. Ea totuşi are o natură
dacă se potrivesc cu ea, le respinge dacă

fără a întrebuința cuvintele care
bine determinată ; totuşi ce putem noi spune
? Intenţiunea de a spune că aceasta este
înlocueşte
o
care
ulterioare
stării
aparţin
poate primi >).

care ea-l
„așa ori altfel este singurul nume pe
care explică clar aproape acelaşi
Avem aici o analiză fină de autoscopie,
şi « germ-concept »-ul lui E.P.
Wundt
lui
»-ul
lucru ca şi € Gesammtvorstellung
New-York, 1901, p. 39Syntax,
Latin
în
Morris, On Principles and Methods
ich

analitic: « În dem Moment, wo
Şi Wundt procedează în acelaşi chip
bereits als eine Gesammtdesselben
einen Satz beginne, steht das Ganze
îhren
Dabei pflegt diese aber nur în
Bewusstsein.
meinem
in
vorstellung
zu sein; alle ihre Bestandteile sind
geformt
fester
einigermassen
Hauptumrissen
sich zu
sich erst in dem Masse, als sie
zunăchst noch dunkel und haben
ab. Der Vorgang gleicht
Finzelworte
als
verdichten,
klaren Vorstellungen
eines Zusammengesetzten

Erleuchtung
ungefâhr dem bei der plâtzlichen
hat, dann
ungefâhren Eindruck vom Ganzen
Bildes, wo man zuerst nur einen
zum Ganzen,
Beziehung
ihrer
in
immer
aber sukzessiv die einzelnen Teile,
p. 563).
ins Auge fasst » (Die Sprache, |,
observaţia spirituală a lui

este, după
Deosebirea între Wundt şi James
la « perioadele sale germane cu mersul
gândeşte
se
dintâi
cel
»,
'Ginneken, că
la « micile sale fraze înaripate
James
ce
vreme
în
»,
capricios şi complicat
lor american »
spiritului
a
puternică
individualitatea
« expresive în ele însăşi prin
nici ca terminologie. Ea se regăseşte
Definiţia lui Wundt nu este nouă
« Der Geist
Gabelentz, în care ni se spune:
în definiţia citată a lui von der
wieder
daraus
sie
baut
und
'Teile
zerlegt die Gesammtvorstellung in ihre
das dem Geiste vorschwebt, das
Bild,
auf... : immer ist es ein einheitliches
in sprachlicher
er zergliedern muss, ehe er es

(ed. I, p. 431).

Synthese

nachbilden

kann »
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în părţile ei constitutive aşezate în raporturi logice » (ed. II, 2, p.
240; ed. III şi IV, 2, p. 248).
Totuşi această definiţie se potriveşte numai din punctul de vedere
al vorbitorului, nu şi al ascultătorului. Paul (Prinzipien der Sprachgeschichte, ed. IV şi V, p. 122 şi urm.) ridică mai multe obiecţii
împotriva acestei definiţii, dar cea mai mare parte a linpviştilor o
primeşte. Delbriick, Grundfragen der Sprachforschung, Strassburg,
1901, p. 140, ridicând obiecţiuni împotriva cuvintelor « intenționate »
şi «raporturilor logice », recomandă din punct de vedere practic să
fie scurtată astfel: «exprimarea în limbă a unei idei complexe
analizate », sau să fie definită : «exteriorizare care constă din cel puțin

doi termeni » (p. 145), dar Wundt,

Sprachgeschichte und Sprachfor-

schung, Leipzig, 1901, p. 68—75, nu găseşte acceptabile aceste mo-

dificări,

întru

exprimă

gândire

cât

«intenţia»

creată,

nu

spuse (p. 69), iar cuvântul
« psibologic-logic » (p. 71).
greutate

mai

este

există

şi

numai

la cele

«logic»

la

propoziţiunile
care

repetă

trebue înțeles

la întrebuințarea

care
lucruri

«aperceptiv >,

cuvântului

«analiză».

Acum în urmă Otto Selz, Zur Psychologie des produktiven Denkens
und des Irrtums, Bonn, 1922, p. 361, a arătat că formularea lingvistică
nu este numai analitică în cazul reproducerii
unui

conținut de limbă cunoscut, ci şi în faze, şi sintetică
cazul când conținutul lingvistic trebue găsit din nou.

Wundt numește expresiile, cari
complexe, echivalente de Propozițiune

€x.,

la întrebarea

Mâne

nu redau analiza
(Satzaequivalente).

pleci ?, răspunzi

adevărat că aceste cuvinte din punct

Mâne

de vedere

ori

în

unei idei
Dacă, de

chiar

Da,

este

practic sunt egale

cu 0 propozițiune, dar numai din punct de vedere practic, nu și
psihologic. Din faptul că cuvântul da înlocuește în dialog
uneori o

Propozițiune nu urmează că și el este propozițiune.

Şi simbolul

poate înlocui obiectul, dar pentru aceea el nu este
obiectul însuşi.
Apoi ŞI un gest, plecarea capului, pot să fie echivalente cu propozi-

țiunea, căci pe da şi nu foarte adeseori le exprimăm printr'o
mişcare
a capului; totuși cu greu ar putea considera cineva această mişcare
ca o propozițiune, dacă nu vrea să rupă

orice legătură dintre

propo-

zițiune şi limbă. Întocmai cum nimănui nu-i vine în minte
să considere

Propozițiune

niciun motiv

gestul care

să numim

substituie

propoziţiune

propozițiunea, tot aşa n'avem
cuvântul

aceasta. Dacă la întrebarea de mai sus a răspuns care o înlocueşte pe
cineva Mâne merg,
d
(Popoziţiune; dacă a răspuns Mâne ori Da, a spus un echient de propoziţiune, deşi din punct de vedere practic valoarea
le este aceeași,
|
de paprimarea asa dar se poate face în propozițiuni ori
echivalente

5

A. & ropozițiune avem când se face gruparea analitică a

DELA

W.

WUNDT

PÂNĂ

LA E. VOSSLER

63

dacă ideea
întregii idei complexe; echivalent de propoziţiune avem
ă este
practic
În
sale.
complexă nu este despărțită în elementele
iţiuni
propoz
multe
căci
două,
aceste
foarte greu de tras un hotar între

iţiuni.
degenerează cu timpul în echivalente de propoz
ițiuni : exclaWundt deosebește trei tipuri principale de propoz
-

tive (cu subspe
mative (cu subspeciile : afective și optative), afirma
înrudite cu
fiind
dintâi
cele
fapte,
de
ri
întrebă
şi
ciile : dubitative
ive).
afirmat
cele
cu
propozițiunile exclamative, cele din urmă
fiecare fel
în
ndu-le
urmări
țiunii,
'Tratează apoi părțile propozi
ogic »
psihol
ct
«subie
l
numitu
aşa
la
el
şi
opreşte
Se
de propozițiune.
p.
chaft,
vissens
Sprachi
(Die
în propozițiune, adică, după Gabelentz
cugete, spre
ascultător să
348 şi urm.), «ceea ce lasă vorbitorul pe
este ceea ce trebue să
ogic
psihol
t
predica
«
iar
»,
ce îi atrage atenţia
confuzia, Wundt le
evita
gândească despre cel dintâi ». Pentru a
Vorstel-

» (dominirende
numeşte «idei dominante în propozițiune
lungen îm Satze).
în propozițiune.
“Trece apoi la deosebirea părţilor de vorbire
sunt numele şi
i
ițiuni
propoz
cția
constru
Părţile principale pentru
a din urmă.
acestui
verbul. Principalul punct de greutate cade asupra
, verb şi complement,
Studiază raportul dintre nume şi atribut
copulative, forma
lele
particu
,
iţiune
locul pronumelor în propoz
a propozi-

ea analitică
primitivă a limbii şi limba copilului, grupar
atributive), ordinea
ative,
ţiunii şi formele de propozițiune (predic
e, principiul preformul
sau
tipice
(forme
părților de propoziţiune
tonului în

şi modulația
punerii ideilor care se relevă, etc.), ritmul
limbii.
a
internă
propoziţiune, forma externă și
întâi limba ca vorbă
Deoarece pe lingviști îi interesează în rândul
ca chestiune psihoşi
limbă
şi ca chestiune istorică, şi apoi numai ca
la părerile lui
rezervă
fără
alătura
logică, de multe ori ei nu se pot

ogic al limbii este
Wundt. Dar din experienţă se ştie că studiul psihol
ent, cum credea
indifer
de mare folos pentru istoria ei. Și nu este
ul psihologic pe
sistem
ung)
forsch
Delbriick (Grundfragen der Sprach
ul lui Wundt
sistem
t
prefera
de
este
,
Firește
care îl luăm ca bază.
a lucrării lui
apariți
că
ă
faţă de cel al lui Herbart. Sitterlin constat
adeseori cu
căi
pe
umblat
a
sintaxă
Wundt, «care în chestiuni de

uneori însă și întortochiate,
totul nouă și de cele mai multe ori drepte,
de
» de el, l-a silit să-și schimbe cu totul felul

şi de aceea combătute
seamă deci de multe
tratare al sintaxei 1. Şi noi va trebui să ținem
.
Wundt
lui
ale
iale
din rezultatele princip
amintit că lucrarea lui
Criticele aduse lucrării lui Wunât. Am
filologi și filosofi de o
:
său
jurul
Wundt a produs o vie discuţie în
sau mărginit la critica
potrivă au ţinut să-şi spună cuvântul. Unii
DI
ed. III, Leipzig, 1910, p.Y.
1 Die deutsche Sprache der Gegenwart,
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sistemului, alții au încercat să-l ducă mai departe, propunându-i
îmbunătăţiri ori căutând soluții intermediare între cele două sisteme
"opuse.
Dintre lucrările
mai importante,
B. Delbriick.

Grundfragen

care

Mai

der

întâi

privesc
mă

aceste

erărtert,

amintesc

opresc

la cartea

lui

mit

Riichsicht

auf

Sprachforschung

“Sprachpsychologie

discuții,

Strassburg,

1gor,

care

B.

Delbriick,

W.

în

câteva

Wundts

capitolul

VI

se ocupă de «felurile cuvintelor şi formele lor, caz şi relativ », iar
în capitolul VII de «propozițiune și analiza ei ». Lucrarea lui Delbriick este o critică obiectivă făcută psihologului de filolog. Din
punct
întru

de vedere

sintactic critica lui este

cât Delbriick

este nu

numai

autorul

deosebit
celei

de

mai

importantă,

întinse

şi mai

bune sintaxe indo-europene, ci s'a ocupat şi de viata limbii și a scris
o foarte bună introducere în studiul limbii (Einleitung în das Sprach-

studium, ed. V, Leipzig, 1908).
În critica sa Delbriick ţine seamă de mersul ideilor lui Wundt.
Afirmă, fără a avea dreptate, că pentru filolog, care întrebuințează

filosofia numai din punct de vedere

practic,

aplicând-o, este

indiferent sistemul psihologic pe care-l adoptă (Grundfragen, p.
44); critică, cum am văzut, definiția propoziţiunii, îşi menţine

părerea că avem și propoziţiuni monoreme (monomembre) și nu
admite deosebirea propozițiunilor predicative și atributive, ci pe acestea din urmă le socoate pur nominale
și
predicative (p. 145 şi urm.).
Wundt i-a răspuns în același an lui Delbriick în Sprachgeschichte
und Sprachpsychologie. Mit Riicksicht auf Delbriicks Grundfragen der
Sprachforschung, Leipzig, 1gor. Din punct de vedere sintactic (p.

68-—82) este mulțumit cu primirea pe care i-a făcut-o Delbriick

definiţiei propozițiunii și împărţirii acesteia, fără a se învoi, cum am

arătat, la scurtările recomandate de Delbriick. Şi Delbriick admite
acum gruparea analitică a unei idei complexe.

n privinţa felurilor propozițiunii este mai mare deosebirea între
Wundt şi Delbriick. Acesta din urmă deosebește propoziţiuni cu unul
şi doi termeni. Wundt continuă să creadă că în cele dintâi avem
numai echivalente de propoziţiuni. Propoziţiunile cu caracter atributiv există în afară de domeniul indo-european, singurul pe care-l

are în vedere filologul Delbriick, în vreme ce psihologul nu poate să
nu ţină socoteală de toate limbile.
L. Siitterlin. O foarte frumoasă şi judicioasă critică din punct de
vedere filologic a cărții lui Wundt este lucrarea lui Ludwig Sitterlin,
Das

Wesen der sprachlichen Gebilde. Kritische Bemerkungen zu

Wilhelm

Windta Sprachpsychologie, Heidelberg, 1902 (cf. de acelaşi și : Werden
n

eseu der Sprache,

Leipzig,

1913). Aprobă

definiția propozi-
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țiunii dată de Wundt, pe care o consideră ca un ou al lui Columb, dar

îi arată şi oarecare scăderi. Părăsindu-şi punctul de vedere mai vechiu,

urmat în cea dintâi ediţie a lucrării Die deutsche Sprache der Gegen- .
zvart, se alătură la cel al lui Deibriick care, cum am amintit, deosebește

propozițiuni cu unul şi cu doi termeni. Cel dintâi fel ar cuprinde
în sine propozițiunile afective (Ce casă frumoasă !), imperative şi
chiar şi interjecţiile. Cele cu doi termeni iarăși, după forma lor

lingvistică, ar fi dintr'un cuvânt și din două ori mai multe cuvinte.
După cum putem conclude și din cele spuse până aici, propoziţiunea
nu o mai consideră ca o grupă de cuvinte, ci o alătură ca a patra,
sunt
coordonată lângă sunet, cuvânt şi grupă de cuvinte. Acelea
care
întreg,
un
este
aceasta
iar
vorbirii,
complexul
din
părţi rupte
poate fi alcătuit din oricare dintre cele trei de mai înainte.

În ediţiile II (1907), III (1910) și IV (1918) a lucrării sale Die
deutsche Sprache der Gegenwart, Siitterlin a trebuit să ţină socoteală

acestea i-au
mai ales de înnoirile lui Wundt pe terenul sintaxei, ba

pricinuit chiar prelucrarea fundamentală a întregii lucrări 1.
Ph. Wegener. Ph. Wegener îşi arată îndoiala în privinţa concepției
der Sprachlui Wundt în Besprechung von Delbriicks “Grundfragen
şi urm.
401
col.
Martie,
22
1902,
forschung” în Lit. Centralblati,
n,
Mitteilunge
Neuphil.
în
m
Mandelsta
].
].
aşa
'Tot
Mandelstam.
herausgeg. vom Neuph. Verein in Helsingfors,

1902,

15 |—15 III,

de Wundt « cop. 22——23, care socoate definiția propoziţiunii dată
de vedere
punctul
din
greşită
dar
logic,
vedere
de
rectă din punct
al limbii».
numai în privința
J. v. Rozwadowski. Note interesante, nu
cuprinde, în
sintactic,
vedere
de
punct
din
și
ci
formării cuvintelor,
von RozwaJan
Dr.
și
legătură cu cercetarea lucrării lui Wundt,
,
1904.
,
Heidelberg
ung,
dowski, Wortbildung und Wortbedeui

materialului
7. Gombocz. Contribuţie prețioasă prin utilizarea este Dr. Z.
Wundt
lui
limbii maghiare din punctul de vedere al
neplelektanânak ismertetese,
'Gomboez, Nyelutărtenet €s Idlektan, Wundt
capitolele V—VII,
interesează
ne
sintaxă
Pentru
Budapest, 1903.
p. 29—5I.
din punctul de vedere
Ch. A. Sechehaye. Critica lucrării lui Wundt

Sechehaye în Proal lingviștilor Saussure-ieni a făcut-o Ch. Albert
du lanPsychologie
—
theorique
gramme et methodes de la linguistique
20—46.
p.
gage, Paris—Leipzig—Geneve, 1908,
Gegenstandes, Erfahrungen beim Uni1 « Weitere Durchforschung des ht,
vor allem aber das Erscheinen der
erric
arunt
Semin
versităts- und beim
Fragen der Syntax auf hâufig
den
în
die
Wundtschen Sprachpsychologie,

hrten und
gen, zurwreilen freilich auch verke
ganz neuen und meist auch richti
n wandelte, ergaben mir die
darum von mir ausdriicklich bekămpften Bahne

Notwendigkeit einer griindlichen Umarbeitung ».
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Recunoaște meritul lui Wundt de a fi încercat cea dintâi expunere
a ştiinţei de legi care se numeşte psihologia limbajului, întemcindu-se

pe rezultatele generale ale lingvisticii moderne şi pe toate resursele de
care dispune acum psihologia, precum

şi de a fi provocat interesul

lingviştilor şi al psihologilor pentru chestiunile de limbă și discuții
interesante,

însemnând

«o dată în istoria cercetărilor

lingvistice »

(p. 20). Dar, deşi trebue să admirăm informația lui Wundt în chestiunile de limbă și ingeniozitatea lui în găsirea de ipoteze originale,

el nu şi-a atins decât în parte ţinta propusă. Wundt «n'a înțeles
importanța problemei gramaticale » (p. 23), pe care o evită, deși
psihologilor nu le este permis să o evite. El

«se interesează numai

de valori și nu de semnele valorilor; el crede că poate considera
categoriile gramaticale in abstracto, în entitatea lor psihologică și
logică în afară de natura semnelor pe care le poartă. Adevărata pro-

blemă gramaticală, sau morfologică, cum o numește Sechehaye, este
însă să ştim cum trebue să fie organizat un sistem de semne in concreto, pentru ca să fie corespondentul unui sistem abstract de idei și
de relațiuni; și importanța acestei probleme consistă în aceea că
modul de expresiune şi lucrul exprimat se condiționează împrumutat

şi sunt absolut solidare. Dacă
logice,

fără

îndoială

am

putea

limba
studia

n'ar

exprima

aceste

relaţii

decât

relații

în ele

însăși,

fără a ne neliniști de ceeace le poate corespunde în gramatică; dar
dacă orice în limbă are un coeficient psihologic, cum afirmă de mai
multe ori Wundt,

şi cu drept cuvânt, acest coeficient nu se poate

nici determina, nici închipui în afară de asociația de idei cu anumite
semne > (p. 34).
„_
Waundt nu pune, ci abia atinge problema fonologică, cea fonetică
lipseşte la el cu totul. Pe cea morfologică o tratează numai fragmentar,

adeseori evitând intenționat să dea soluții.
„_ «Partea cărții, în care Wundt aduce fără îndoială cea mai prețioasă contribuție la soluția problemei morfologice, este capitolul
VII, care tratează construcția frazelor. El ne dă definiția generală a
frazei, ne descrie diferitele specii de fraze posibile, şi ne spune

care

trebue să fie părţile esenţiale în fiecare din aceste forme tipice »

(p. 36).

Dar nici aici nu abordează pozitiv totul. În legătură cu discuţia

ordinei cuvintelor, de ex., ne avertizează că definiţia, pe care o dă

el propozițiunii, nu se poate aplica decât la frazele care au caracterele
unui act spontan şi arbitrar. Sunt însă şi altele care sunt de resostul

automatismului psihologic şi a căror enunciație se întemeiază pe
repetiție și obișnuință. Wundt trebuia să ne dea, alături de definiţia
sa pur psihologică, şi o definiţie care să ţină socoteală de factorul

gramatical şi care să ne expună cum se unește în formarea frazelor
noastre actul intelectual al combinației cu cel inconștient al expre-
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sii automatice (p. 39—40). Dar evită să facă acest lucru. În schimb
atinge chestiunea morfologică în legătură cu deosebirea care crede că
trebue făcută între un imperativ şi o interjecţie (p. 40), ori în legătură
cu discuţia

sau

« subiectului logic > al lui Paul, căruia el îi zice

«reprezentaţie

«idee»

dominantă > (p. 41).

Wundt îşi aranjează materia tratată urmând dispoziţia tradițională

(sunet, cuvânt, flexiune, frază), care este în contradicţie cu unele
din principiile sale. În orice caz această dispoziție nu poate fi admisă

într'o carte al cărei autor ne dovedește că fraza nu a fost făcută din

împreunarea

de cuvinte şi forme preexistente,

ci că, dimpotrivă,

cuvântul a rezultat din analiza frazei, decât cu riscul de a ne da,
în loc de o tratare ordonată, una confuză.

H. Paul. La discuţia cu Wundt a luat parte şi H. Paul însuși în

prefața pusă în fruntea ediţiei IV
precum şi în textul și notele acesteia,
V (1920).
Dela început declară că, oricâte
lucrarea lui Wundt, nu poate să-i
Deosebirea între sine şi Wundt nu

(1909) a «Principiilor» sale,
reproduse întocmai și în ediția

stimulații aduce în amănunte
primească principiile generale.
o găsește atât în faptul că el

urmează sistemul lui Herbart, iar Wundt îşi are sistemul propriu,

cu cei mai
cât mai mult în împrejurarea că el, de altfel împreună
şi
activitatea
în
covârșitor
rol
un
mulţi lingviști, îi atribuie analogiei
n'are
aproape
Wundt
la
analogia
ce
vreme
în
limbii,
desvoltarea
niciun rol.

în privința
O deosebire fundamentală între cei doi antagoniști este
Wundt
după
limbă:
în
r
schimbărilo
naşterea
ei
felului cum văd
individului
al
cel
în
Paul
acestea se petrec în sufletul poporului, după

limba numai din punctul
în contact cu semenii săi. Wundt tratează deci
i. Pentru aceste motive
ascultătorulu
al
şi
nu
,
de vedere al vorbitorului
ea radicală a lingvinu aşteaptă dela cartea lui Wundt transformar
l

mijloc indispensabi
sticei, pe care o aşteaptă alții. Psihologia este un
aceasta ea se poate
pentru
dar
limbii,
desvoltării
pentru înțelegerea
istoria limbii. Cele
de
servi de observaţii imediate şi nu are trebuinţă
se pare că Wundt
i
general
În
despărțite.
două discipline rămân deci
psihologice formate de mai
a plecat la studierea limbii cu vederi
înainte.
Din

de vedere sintactic Paul își menţine

|
și mai departe

punct
complexă a fost despărțită,
definiţia propozițiunii, căci, dacă ideea
care vorbea el. Afară
despre
tocmai împreunarea

rămâne să se facă
sunt rezultatul analizei. Nu aprobă
de aceea nu toate propoziţiunile
dată de Wundt, după care trebuie

nici împărţirea propozițiunilor
exclamative ȘI interogative
să deosebim propozițiuni afirmative,
care, în Archiv fiir syst.
Marty,
lui
(p. 133). Se ridică şi împotriva
Scheidung von grammadie
(Uber
Philosophie, vol. ILl, p. 74 Şi urm.
52
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tischem, logischem und psychologischem Subjeht resp. Predihat) zice că
termenii subiect şi predicat nu ar fi admisibil să-i întrebuințăm în
gramatică decât cu vechiul lor înțeles logic.
V. Porieziâski. Lucrarea lui Viktor Porzeziriski, Ernleitune în die

Sprachwissenschaft (trad. din ruseşte în nemţeşte de Irich Boechme),
Leipzig u. Berlin, 1910, este o scurtă expunere a ideilor maestrului

şi înaintaşului autorului, Ph. F. Fortunatov, cuprinzând idei foarte
apropiate de cele ale lui H. Paul, în c. VIII, Wortgruppe und Sats (p.

137—142) şi IX, Verănderungen der Sprachen (5. « Wandlungen in der
Wortgruppen »). Ea este prea redusă și prea puţin originală ca să
putem ținea seamă de ea în discuția principiilor de sintaxă.
Fr. Mauthner. O lucrare filosofică interesantă, deși nu totdeauna
destul de sistematică, o contribuțiune importantă la teoria cunoștinței,
este : Fritz Mauthner, Beitrăgze zu einer Kritik der Sprache. Band
| :
Sprache und Psychologie; Band IL : Zur Sprachavissenschaft ; Band
III :
Zur Grammatik und Logik (ed. I, Stuttgart, rgor—rgo2;
ed. II,

ibid., vol. I, 1906, vol. I], 1912, vol. III, 1913)
1.

Critica sintaxei o face în vol. III, p. 185—223.
Pentru Mauthner limba este «uz de limbă» («Sprache
ist
Sprachgebrauch »). Sintagmele, pe care le întrebuințăm
pentru
a
exprima deosebite raporturi sintactice şi care sunt combinaţi
i de
forme
de cuvinte, nu sunt pentru noi idei clare şi unitare
din punctul

de vedere al înțelesului : nu le înțelegem cu toții întrun chip.
Sintaxa
ne ajută la ordonarea șirului de idei, îar prin faptul
că şi în ea sunt

posibile categoriile analogice, ne dă putinţa să gândim

deodată

cu
cineva ceva, să-i continuăm sau completăm firul vorbirii. Din
această
_ A Un scurt și sintetic rezumat al vederilor
cuprinse în această lucrare a
făcut însuşi Mauthner, Die Sprache, Frankfurt
am Main, 1906. Reproduc în
traducere, fiind caracteristic,
următorul

de pe p. 35—36:
„4 Critica limbilor populare existente a pasaj
fost făcută de mult de însăşi lingvistica. "Poate limbile omenești, limbile
culturale,
sălbatici, s'au desvoltat irațional, absurd. Vocabu ca şi limbile așa numiţilor
larul nu formează la niciun
Popor 0 construcţie ştiinţifică clară, dicţio
narul nu corespunde niciodată
cunoaş

terii științifice a realităţii. Astfel, de ex.,

numele plantelor din limbile
populare nu pot fi întrebuințate pentru
o botanică sistematică, numele pietrelor nu pot fi întrebuințate

pentru

o mineralogie sistematică, numele așa
numitelor elemente, întrucât sunt în genera
l cunoscute și au ajuns nume de
materii, ca aur, fier, etc., nu mai pot

fi întrebuințate pentru o chimie sistematică. De aceea au trebuit să creeze
pe aceste terene limbi internaţionale
artificiale; ori au desvoltat mai depart
e limba latină cea moartă, ori au invent
at
o nouă limbă de semne... “Tot aşa de
puţin se acopere morfologia limbilor
existente, gramatica, cu cerinţele
unei morfologii filosofice. O limbă
este
încărcată cu deosebiri de gen

de prisos, alta are forme flexionare
de prisos
pentru declinarea numelui şi conjugarea
verbului, o a treia nu poate să exprime
nicidecum întrun chip deosebit
relaţiuni aiurea importante ; și
toate limbile,
fără deosebire, au în formele lor nepotrivir
i şi iregularităţi, care le îngreuiază,
invâţarea așa de mult. ..».
|.

.
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pricină pentru efectul vorbirii sintaxa este mai indiferentă decât se
crede. Are numai importanță negativă : o băgăm în seamă numai
când se greșeşte împotriva ei prea mult. Lipsa de valoare a sintaxei

ne-o arată și faptul că, dacă cetim un pasaj cu înțeles complet, adeobservăm

seori nu

greşeala de tipar, întocmai

cum

nu observăm

greșeala de sintaxă când auzim rostindu-se un pasaj cuprinzând o
«elipsă ». Asociațiunile de idei întregesc elipsa.
'Topica este fără îndoială importantă pentru limbă, căci în aceasta
găsim, dacă nu şirul din realitate, totuşi şirul în care ne închipuim
realitatea din punctul noastru de vedere.
Importante sunt și conjuncțiile, care au înaintea propozițiu-

nilor acelaşi rol pe care-l au prepozițiile înaintea substantivului.
Ele nu sunt semne sau simboluri pentru idei, ci pentru raporturi.
Aceste simboluri sunt foarte neclare : aceeași conjuncţie sau prepoziţie se poate întrebuința cu înțelesuri foarte variate, ba același
cuvânt poate fi când prepoziție, când conjuncție. Ele au putut
fi la origine cuvinte independente, dar cu timpul s'au schimbat

De cele mai
pentru a ajunge numai semne de raporturi sintactice.
logice
raporturile
exprima
a
pentru
improprii
multe ori însă sunt

dintre
pe care ar trebui să le exprime. Ele se pot omite, iar raportul
acest
din
este
care
ton,
din
propozițiuni se poate înțelege şi numai
însă să înţelegem
punct de vedere mult mai important. Ele ne ajută

mai cu ușurință vorbirea neintonată.
sintactice
Cât de nesigure sunt ideile noastre despre categoriile propozi-

clară
reiese din faptul că noi nici nu putem da o definiţie

o definim în mod
ţiunii principale şi celei secundare. Pe cea dintâi
o considerăm
doua
a
pe
iat
doua,
obişnuit punând-o față 'n față cu a
propozițiune.
de
formă
în
e
propozițiun
de
ca desvoltarea unei părți
şi propozițiunea
e
propoziţiun
de
secundară
partea
între
Deosebire
Pe urmă, prin ton
secundară însă nu există pentru intenția limbii.

secundar, și invers. Aceste
putem schimba ceea ce este principal în
deci hotăritoare pentru
categorii principale ale sintaxei nu sunt
ca ȘI
prin obişnuință întocmai
înţelesul propozițiunii. Ele ne înşeală

formele de caz şi timp.
,
şi alta pentru graiul de
Cărturarii au două sintaxe : una literară
atât de simplă, încât
toate zilele. Aceasta din urmă este mai simplă,

,
,
aproape nu cunoaşte periodul.
mai de prisos
cea
este
subiectul
că
arată
ne
Observaţia atentă
ul, trebue

parte

de

propoziţiune.

Numai

predicatul,

determinant

7). Acest fapt ne explică
exprimat (cf. Acest arbore este stejar şi Stejar
», despre
nașterea « propoziţiunilor impersonale » sau « fără subiect
Ă
care s'a scris atât de mult în vremea din urmă.

Numele « elipsă », ca și
Face o critică nemiloasă teoriei elipselor.
vreunei părţi din propozițiune »,
definiţia acesteia ca fiind 4 omiterea
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nu corespunde realității. Nu este vorba de «omitere », ci numai
de
«reticenţă », 4 aposiopesis ». Este greşită deci și deosebirea în elipsă
gramaticală ( «elipsa unei singure părți de propoziţiune ») şi
elipsă
logică ( «elipsa unei întregi gândiri, a unei propoziţiuni »).
Se ocupă apoi de raportul dintre logică și sintaxă. Realitatea nu
este nici logică, nici sintactică. « În fond în întreg domeniu
l limbii,
propriu nu este alt raport decât acel dintre subiect şi predicat
. Dacă

subiect este ceea ce se înțelege de sine, predicat este ceeace
merită
să se spună; orice determinare mai de aproape, orice
parte de

propoziţiune,

orice

desvoltare a înţelesului,

orice

parte secundară

de propoziţiune este iarăși predicatul celei precede
nte, care,
în momentul în care o ştim, s'a schimbat în subiect.
Toate
raporturile din propozițiune se pot reduce la raportul
cuvântului
de determinat față de determinare » (p. 214—215).
Atârnă de cum
simțim lucrurile. Cine are un simț de limbă fin, va
deosebi bine
predicatul sau
« predicabilul » ceea ce merită să se spună,
cu
toate că şi simțul de limbă stă sub puterea obiceiul
ui. Predicat este
ceca ce este «nou».
Paranteza (intercalarea unei propoziţiuni principa
le în cadrele
une! propozițiuni străine) i se pare că are deosebită importa
nţă din
punctul de vedere al criticei limbii. "Toate parante
zele exprimă adică
o determinare
care,

din

punct

de vedere gramatical, s'ar putea
exprima prin intercalarea unei propozi
țiuni secundare de cauză, timp,
loc, etc.,

cum o și exprimă cei mai buni stilişti.
tetică este mai vioaie; exprimarea prin propozi Exprimarea paranțiuni secundare şi
conjuncțiuni este, la aparență, mai
uşoară de înţeles, într'adevăr însă

ne obișnueşte cu lenea în gândire.

”
„Prea multa ordine din limbile culte nu corespu
nde deloc scopului
dar de cele mai multe ori
serveşte numai trebuințelor de împodobire.
Dacă limba n'ar numi sau
exprima decât realitatea, ea n'ar avea dreptul
să întrebuințeze nicio
limbii; ea poate avea un scop practic,
podoabă, căci

« realitatea este fără regulă, ca şi natura

originală, ca
pusta, stepa sau codrul secular.
Toate limbile noastre culturale
însă,
prin

formele lor flexionare analogice, și mai
mult însă prin grupările
au

lor sintactice,

ajuns

arabescuri » (p.

222).

Putem admira deci construcţia limbii numai
din punctul de vedere
al artistului. Şi nu se vorbește fără

melor.
trăim.

Din

acest

A. Marty.

punct

de

vedere

temeiu despre un stil al sintagsuntem

robii

timpului

în care

Afară de lucrarea citată
8râmmatischem, logischem und Psychologische(Uber die Scheidung von
m Subjekt resp. Predikat,
Archio Fir syst. Philosophie, LII, pP174—190, 294—333) a lui Anton
Marty, mai Putem aminti: Uber subjektl
ose
der Grammatik zu Losik und Psychologie, Sâtze und das Verhâlnis
Vierteljahrschrift fe is-
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senscă. Philos., VIII,
1884,
p. 56—094;
161—102, 292—340;
XVIII, 1894, p. 320—356, 421—471; XIX, 1895, p. 18—87,
263—334;

Uber das Verhăltnis von Grammatik

Pragenses,

Prag,

1893,

p.

99—126;

Zur

und Logik, Symbolae

Sprachphilosophie : Die

«logische », «lokalistische » und andere Kasustheorien, Halle, 1gro;
şi mai ales : Untersuchungen zur Grundlegung der allgemeinen Grammatik und Sprachphilosophie,

Halle,

1908.

Această din urmă lucrare a lui Marty «se menţine în marginile
unei cercetări logico-psihologice, fără a trece în domeniul propriu
zis al lingvistului » (Paul, Prinzipien, ed. V, p. VII). Cercetările
lui Marty

privesc

întradevăr

chestiunile

funcţiunii

şi a

înțelesului ca mijloc de exprimare în limbă, chestiuni pe
care, după părerea sa, psihologia trebue să le rezolve mână în mână
cu lingvistica istorică.

Pentru Marty limba este un organ, care trebue judecat — ca orice
instrument — după scopul sau problema pe care este chemat să o
împlinească. În privința funcţiunilor și a felurilor de funcțiuni
necesare pentru ca mijloacele de exprimare să acopere categoriile

fundamentale de exprimat prin manifestare și analiză, el constată că
«pentru privirea celui ce analizează psihologic, complexul întreg al
stărilor noastre de conștiință și al conţinuturilor lor se analizează
întrun număr de elemente care nu se pot analiza mai departe, care

parte sunt într'adevăr separabile şi se întâlnesc separate, parte și
numai distincţional ne lasă să deosebim un număr de laturi care nu
se pot analiza mai departe. Și o limbă ştiinţifică formată cu plan,
după vorba lui Brentano, pe temeiul unei astfel de «anatomii microscopice a conştiinţei şi a conținuturilor ei » va reda acele elemente
şi laturi ale celor de exprimat prin semne elementare și va ajunge la
exprimarea a ceea ce este constant pentru ea ori a înlănțuirii ei
schimbătoare prin legături făcute după reguli fixe ale acelor semne
elementare. Şi ea ar zugrăvi astfel, întru cât este în general cu putință

acest

lucru,

firele

interne

ale țesăturii încurcate

a vieţii noastre

sufleteşti, în sintaxa mijloacelor de exprimare » (p. 58). Acesta ar
fi idealul de desăvârşire de care deosebitele limbi se apropie mai
mult ori mai puţin, după înălțimea gândirii analitice care stă îndărătul lor, ori după abaterile care se ivesc pe urma altor pricini (comoditate, insuficiență în gândire, brahilogie). « Nu trebue să observăm
că dintre limbile reale niciuna nu corespunde nici pe departe acelui

ideal, cu toate că fiecare
— oricât de fără plan şi nedesăvârșit—
exercită în anumită măsură acea art de decomposer la penste (ca să
vorbim ca Condillac)

»

Marty critică în DA
privința

formelor,

(p.

59).

|

59), inţe teoria lui Wundt,

cercetează

amănunțit

raportul

de ex., în

dintre

«innere

Sprachform » şi « ăussere Sprachform » ( « forma internă » și « forma
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externă a limbii ») 1, se ocupă de « Wortform » ( « forma cuvintelor »),
etc., combate definiția sintaxei ca

o găseşte

«teorie a propoziţiunii », pe care

«atât prea largă, cât și prea strâmtă» (p. 532 şi urm.),

etc., aducând numeroase contribuţii nouă şi prețioase.

În special s'a ocupat Marty de raportul dintre subiectul gramatical, logic şi psihologic (Uber die Scheidung von gramimatischem,
logischem und psychologischem Subiekt resp. Predihat, în Archiv fâr
system. Philos., III, p. v74—190, 204—333 2.
Cum vom avea prilej să arătăm mai încolo, ideile lingvistice ale
lui Marty sunt foarte apropiate de cele ale şcolii lui F. de Saussure,
deşi pornesc

din

puncte

de vedere

deosebite.

Ele

au

fost făcute

accesibile mai ales prin meritoasele publicaţii ale lui Otto Funke,
care a editat şi: Sata und Wort.

Eine kritische Auseinandersetzung

mit der iiblichen grammatischen Lehre und ihren Begriffsbestimmungen.
Aus A. Martys Nachlass herausgegeben, Reichenberg, 1925, unde se
cuprinde şi o expunere scurtă şi bună asupra lucrării Anton Martys
Sprachphilosophie und die neuere Sprachforschung a editorului (apărută

mai întâi în

revista Hochschulvissen, vol. IL, p. 345—357) şi Uber

Wert und Methode einer beschreibenden Bedeutungslehre aus A.
Martys

Nachlass herausgegeben, Reichenberg, 1926 2.

1 Pentru această chestiune cf. acum în urmă, afară de
lucrarea lui O.
Funke, pe care o citez mai jos, şi importantul articol al lui
Leo Weisgerber,
Das Problem der inneren Sprachform und seine
Bedeutung fiir die deutsche
Sprache, în
2 Asupra
Psychologische

Germ.-rom.

Monaisschrift,

XIV,

acestei chestiuni vezi şi K.
Sprachformen,

în

Gesammelte

1926,

Vossler,

Aufsătae

p.

241—256.

Uber grammatische
der

und

Sprachphilosophi

e,
1923, p. 105-—131: Definiţia și mai precisă a termenil
or subiect
logic, gramatical, psihologic şi metodologic

Minchen,

Impersonalien

în

sprachpsychologischer,

a dat-o Ernst H. F. Beck, Die

logischer

und

linguistischer Hinsicht,
Leipzig, 1022, care întrebuințează și termenii
subiect şi predicat general;
dar cf. şi H. Corrodi, Das Subjekt der sozena
nnten unpersânlichen Verben în
Zeitschrift fiir vergl. Sprachforschung,
LII, 1925, p. 1-—36, şi LV, 1927,

p. I50—r55;apoi

E. Heyde,

ibid.,

LIV,

1926,

p.

149—155, şi Die Neueren
Sprachen, XXXL, 1927, p. 161 şi urm.
Mai pe urmă W. Brandenstein,
Das Problem der Impersonalien, în Indog
erm.
şi Th. Kalepky, Sind die « Verba împersonal Forsch., XLVI, 1928, p. r—26
ia » ein grammatisches Problem?
în Die Neueren Sprachen, XXXV,
1927, p. 16x—1
3 Dintre lucrările lui Funke citez: Innere Sprac73.
hjorm. Eine Einfiihrung în
A. Martys 'Sprachphilosophie, Reichenberg,
1924 (Prage
Studien,
Het 32) şi Uber Prinzipienfragen der Sprachwissensc r Deutsche
haft, în Engl. Studien,
Asupra lucrării principale a lui
Mart y (Untersuchungen, etc.) cf. darea de
seamă a lui K. Jaberg

din Archiv f. d. Stud. d. n. Sprachen,
123, 1910, p.
420—430, precum şi Revue de lingu
istique romane, t. II, 1926, p.
12—13;
iar asupra lucrării Satz und Wort,
cf. ]. Ries, în Literaturblatt fiir
und rom. Phil.,
germ.

XLNII,

1926,

col.

337—341

(pentru A, Marty, p. 16,
propozițiunea feste d eine sprac
hliche Einheit, von der man
ublicherweise
zugibt, dass wir durch sie Zuei
nander reden, oder dass durch
sie etwas gesagt
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O. Dittrich. Un distins elev al lui Wundt este Ottmar Dittrich.
Lucrările sale principale sunt: Uber Wortzusammensetaung auf
Grund der neufranzăsischen Schrifisprache, în ZRPN., XXII, 1898,
p. 305—330, 441—464, XXIII, 1899, p. 288—312, XXIV, 1goo,
p. 465—488; Die sprachaissenschaftliche Definition der Begriffe
«Sata » und « Syntax », în Philos. Studien, XIX, 1go2; Grundziige
der Sprachpsychologie, Band I, Halle, 1903; Die Grenzen der Sprach-

zuissenschaft, Leipzig u. Berlin, 1905; « Sprachwissenschaft und Psychologie, în Germ.-rom. Monatsschrift, 11, 1910, p. 616—633; Die
„ Probleme der Sprachpsychologie, Leipzig, 1913; Die Sprache als
Psychobhysiologische Funktion, în Dr. Emil Frâschels, Psyckhologie der

Sprache, Leipzig u. Wien, 1925.
În cele dintâi două lucrări mai vechi Dittrich nu atinge decât
puține chestiuni de sintaxă. Asupra lor revine în Die Probleme der
Sprachpsychologie. Astfel este de ajuns dacă insistăm asupra acesteia,

Dittrich nu este numai filosof, ci şi filolog. Încearcă deci să
desăvârşească sistemul sintaxei lui Wundt, aducându-i importante
modificări în terminologie, definiţii şi împărțire.
După Dittrich (Grundziige der Sprachpsychologie, IL, $ 3; Probleme,
p. 18), «Limbă este suma tuturor acţiunilor de exprimare ajunse

vreodată actuale, oricare pot ajunge actuale, ale indivizilor umani
ori animali,

întru cât ei încearcă să fie înţeleși de cel puţin

individ »; iar propoziţiunea (Philos. Studien ed.
1902,

p. 124;

de

Grundziige der Sprachpsychologie, i,

Wundt,

un

alt

XIX,

$ 87 A, p. 45;

Indogerm. Forschungen, XXV, 1909, p. 37, şi Probleme, p. 20): «un
semn de exprimare modulatoric încheiat, prin care primitorul unei
comunicări de limbă (scurt: ascultătorul] se simte îndemnat să
încerce o analiză sau grupare subiectiv-predicativă relativ încheiată,
recunoscută de către vorbitor ca fiind corectă, a conţinutului unei idei».

În definiţie ţine deci socoteală atât de vorbitor, cât şi de ascultător.
Wundt (Vălkerpsychologie, ed. II, 12, p. 246; cd. III, L, p. 248)
tocmai pentru aceasta nu admitea această definiție, ci-şi menținea
e a sa.
P

În Probleme Dittrich se

ocupă

mai întâi de problema ontogene-

tică 1, făcând o introducere în sintaxa psihologică.
sei » sau « Glied, welche abgetrennt selbst eine Rede bildet »; pe Ries nu-l
zerlegbare Einheit der
mulțumește, mai bine ar fi: « Der Satz ist eine nicht
le în
)

lebendigen Rede », sau scurt: 4 eine kleinste Redeeinheit
într o
1 Ontogeneza tratează faptele sau actele care-şi au toate cauzele
vorbeşte
fiinţă izolată, în subiectul vorbitor (semnul spontan) ; Phylontogeneza

influența unuia
despre ceea ce se produce când subiectul izolat ajunge subt a simbolului) ;
subiecte vorbitoare (creaţiunea inconștientă
colectivă a
Phylogeneza în sfârşit se ocupă de ceea ce rezultă din activitatea
ori a mai multor
mai

multor

subiecte

care

acționează

(adoptarea simbolului de colectivitate).

şi

reacţionează

unele

asupra

altora.

“4
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Felul de exprimare atârnă nu numai de cel ce exprimă, ci și
de ceea ce se exprimă. La întrebarea EI a făcut? este de ajuns dacă
răspundem Da. Dar putem răspunde și altfel. Propoziţiunile de felul

lui
sau
sale
Cea
din
au

Da sunt numite propoziţiuni «de un termen», «monoreme»
« monomembre » (einghedrig). Din punctul de vedere al înfățișării
externe fiecare propoziţiune nu este decât o înlănțuire de sunete.
mai mică unitate de acest feleste + bloc- »ul. O propozițiune constă
două blocuri, care au o bază (de ex. EI a făcut-o şi EI a făcut-o?
aceeași bază de sunete) și o modulație sau o cadență melodică

prin

care

este

caracterizată

respectiva

înlănțuite prin întonare (deixis).

Dacă

am

schimbă

însemna

despre

care

punctele

unde

se

propoziţiune.

Ele

sunt

prin niște linii transversale
întonarea,

propozițiunea

vorbim sar înfățișa :
Deci fiecare bloc îşi
are baza şi modulaiunea

sa

Modulaţiune

Secţiuni transversale

Blocul |

Blocul Il

|

în

oarecare

puncte.

Înlănţuire (întonare)

În fiecare propoziţiune putem
predicat

general

deosebi un

(termenii

subiect

cardinali),

și
şi

un
apoi

termeni
speciali
ai înțelesului propoziţiunii. Subiectul
general : «el ca agent sau făptuiţor ». Predicatul general : «afirmare,

îndoială, provocare », deci constanta relativă în propozițiune. În
propozițiunea dată : el este subiect special, a făcut sâmburele (nucleul)

sau elementul principal al predicatului special, iar a făcut-o predicat
special.

Pentru ca, de ex., subiectul general să fie considerat ca atare,

se cere ca atenția

vorbitorului să

se îndrepteze în această direcție.

Se numeşte deci încordare (tensiune) general-subiectivă a vorbitorului
aceea, care-i dă subiectului general caracterul de «el agentul sau
ăptuitorul ». Încordarea

care-i

dă

predicatului

general

caracterul
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le predicat se numește încordare general subiectivă.

Încordării îi

corespunde o descordare (destindere) care, şi ea, este de două feluri.

În sfârșit mai este în fiecare caz, necondiţionat, şi o concepție
finală, pentru a nu lăsa subiectul și predicatul general izolat în

înțelesul propoziţiunii, ci chiar pentru a încheia acest înțeles. Şi
aceasta se caracterizează ca ceva specific, ca încordare (tensiune) și

(destindere) a înțelesului propoziţiunii, şi numai după

descordare

constatarea ei am umplut măsura a ceea ce trebue să fie minimul
psihologic principial al înţelesului unei propozițiuni : subiect general,

predicat general și raporturile acestora unul față de altul (p. 68—69).
Schema răspunsului Da se prezintă astfel :

|

Subiect

general

Predicat

general

Concepţia

finală

|

Modulaţia t „ plocutui
Baza da

|

|

/

Înţeles

—

Întonare

Înlănţuire

Propoziţiune

Întonarea
ungegliedert),

propozițiunii da nu este analizată în lungime (lăngscăci, dacă ar fi, ar avea două blocuri.

Dar ea nu este

cu totul neanalizată în termeni, căci are şi bază, şi modulație. Analiza

este însă transversală.

Dittrich crede că, deși formal avem
numirea

un

«cu

(eingliedrig)

nu

este

termen»,
potrivită,

(monoremă»

propozițiuni

|

sau « monomembră )

ci recomandă numirea «propozițiuni

cumulative » (Hăufungssătze).
Aceste

«un singur termen », totuși

cumulative

a

sunt

propozițiunile

al

minima e

Ele pot fi considerate ca propoziţiuni « fără cuvinte »; deşi dup
vechea teorie propozițiuni fără cuvinte nu există, în vreme ce pro-

pozițiunile interjecţionale (Ah 7) ar fi propozițiuni « de un cuvânt »,

Afară de propozițiunile minimale se mat găsesc şi alte propoziţiuni
fără cuvinte. În felul acesta, fireşte, se poate naşte întrebarea ac
poate

analiza
să se nască analiza de înțeles a unei propozițiuni fără

corespunzătoare a întonării ei (deixis), sau, scurt, estecu putință

discordanta între analiza înţelesului și a întonării (deixis) propozițiunii. Dittrich crede că concordanța între ce spunem în realitate şi

decât cum se
forma gramaticală în care o spunem este mult mai mică
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credea până acum (p. 96—97). Această teorie o numește el a discor=
danței. Dacă examinăm propoziţiunile Titus... vocat... Câium şi
Câius... vocat... Titum, găsim părţi de-ale bazei care rămân nealterate, integrale, sunt integrative : Tit- şi Cai-. Celelalte sunt
flexionale. Dittrich cercetează apoi rolul lor în propoziţiune.
Termenii

«subiect»,

«predicat»,

«subiectiv-predicativ », etc.,

au și în acest sistem un rol important. Se mai adaugă assubiectiv
(= atribut), appredicativ (= obiect), etc.
A) Felurile principale ale propoziţiunilor:
a) cumulativă (Hăufungssatz), partitivă (Verteilungssatz) şi hibridă (Zwittersatz).
4) Cumulative sunt propoziţiunile în care subiectul şi predicatul

general, eventual şi însemnarea sau sensul propozițiunii analizat în
subiect și predicat special, sunt cumulate în întonarea
în lungime a propozițiunii, fiindcă are un singur bloc:

neanalizată

Da! || Da? | Ah! |] Scrie. ||
B) Partitive (tip: Acel țăran seceră grâu ||) sunt acelea la care

putem deosebi sâmbure sau nucleu de subiect şi predicat, assubiectivum şi appredicativum.

Y) Hibride (tip: Vai de mine! Vai de mine şi de mine!

Doamne

Dumnezeule ! |) sunt « interjecţiile secundare », în care se exprimă
mai mult un afect, care în propoziţie are funcțiunea de predicat

general şi care ca subiect general arată motivul din care porneşte
afectul (mânie, durere, etc.). Ca formă deci nu stă dintrun singur
bloc, ci din două.

Teoria formării cuvintelor (Wortbildungslehre)

teoria

integrării

cuvintelor

(Wortintegrationslehre),

o definește

ca

iar sintaxa

ca

teoria generală a flexiunii propoziționale sau în propoziţiune (allge-

meine Satzflexionslehre) (p. 100).
b) „Noţiunea flexiunii, fireşte, astfel trebue lărgită. Fără o lărgire
a noțiunii «flexiune» nu putem alcătui propoziţiunea simplă și
construcția de propozițiuni sau propoziţiunea compusă. Noţiunea
propozițiunii contrase aparţine unei analize a periodului logic căruia.
1-a trecut timpul.

B) Felurile principale şi secundare ale propoziţiunilor :
Dacă observăm propoziţiunea EI scrie. ||, E2 serie?||, E1 scrie? |,
EI scrie ! ! ||, constatăm că ea poate fi afirmativă, interogativă, exclamativă și optativă sau imperativă. În fiecare din ele se alătură la
subiectul general (constătător din integral și flexional) predicatul

general (și el constând din integral şi flexional) ca flexional. Să

observăm numai raportul E], |, 222), £17||, Er

|şi

EI serie.

Acelaşi lucru se poate constata şi pentru
propoziţiunile hibride.
C) Terminologia. Părţi caracteristice ale înţelesului propozițiunii
:

subiect general, predicat general, uncori appredicat
şi adappredicat
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general; subiect, predicat, assubiect, appredicat, adassubiect, adappredicat special, precum şi elementul principal (sâmbure, nucleu)

al subiectului general (general Subiektskern), etc., complex formal
de subiect, etc. 1.
Părţi caracteristice și importante din punctul de vedere sintactic
ale întonării (deixis) sintactice : subiectiv, predicativ, etc., general,
subiectiv, etc., special, elementul principal (sâmbure, nucleu) al
subiectului, etc., complex-formativ de subiectiv, etc. 2.
« Fiecare parte a înțelesului propozițiunii care are caracterul
unei variabile relative și este relativ independent (deci predicat,

appredicat, adappredicat) poate să se prezinte ca flexionalul unei
părți a înţelesului propoziţiunii care are caracterul unei constante

relative şi relativ independente » (deci a subiectului, respectiv nucleului subiectului, etc.) (p. 106).
În

cap.

II

Sata und Wort;

die Sprache als phylontogenetische

Funktion din lucrarea Die Sprache als psychophysiologische Punktion
(p. 146—163) rezumă ideile desvoltate în lucrarea analizată mai
înainte,

R. M. Meyer. O foarte judicioasă așezare a sintaxei în cadrele

gramaticei,

cu o împărţire

sistematică și bine aranjată, pe care o

putem accepta în mare parte, deoarece ține seamă și de rezultatele

cercetărilor psihologilor dela Wundt încoace, fără însă a se depărta

prea mult de vederile filologilor, este Richard M. Meyer, Der Aufbau
der Syntax, în Germ.-rom. Monatsschrift, V. Jahrgang, Heidelberg,
1913, p. 640—646.
,
,
Pe R. M. Meyer nu-l mulţumeşte definiția dată sintaxei de Ries
(«teoria formei şi înțelesului sintagmelor »), căci, dacă am admite-o,
n'ar încăpea în sintaxă teoria cuvintelor însăși întru cât au înțeles
sintactic. Cum se deosebeşte verbul de nume, substantivul de adjectiv ?
Deosebirile flexionare au temeiu intern : pentru ce are adjectivul trei
genuri ? Ce înseamnă cele trei grade de comparație ? Aceste chestiuni i
se par pur sintactice şi trebue încadrate în sintaxă. Dar totuși, ca și

Ries, nu admite

« Mischsyntax »-ul. Şi mai strâmtă decât definiția

lui Ries este cea după care sintaxa este
putem

da o definiţie bună

4 teoria propozițiunii ». Nu-i

sintaxei cât timp

definițiile celorlalte părți ale gramraticei.

nu ţinem socoteală de

_

După R. M. Meyer gramatica se împarte în :

.

x. Fonologie sau teoria despre elementele și factorii transformatori ai silabei (elemente : sunete; factori transformatori : accent,
asimilaţie, etc.).
1 Ex. înţelesul lui și în propoziţiunea : Pelru şi Ioan scriu şi cetesc.,
şi Ioan scriu și celesc.
Exemplu: partea deictică în propoziţiunea : Petru
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2. Morfologie sau teoria elementelor şi a factorilor transformator
ai cuvântului, deci cu alt nume (Ries) şi lexicologie (elemente:
radical, sufix și prefix; factori transformatori : uniformizare sau
analogie, diferențiare, etc.). Ea se împarte după gradul independenţei
părților cuvântului în : 2) teoria flexiunii, 5) teoria formării cuvintelor.
3. Sintaxă sau teoria elementelor şi a factorilor transformatori ai
vorbirii cu înțeles, deci atât ai celei brahilogice, cât şi ai celei deplin
construite sau analizate. Termenul « propoziţiune » ar fi potrivit
dacă l-am întrebuința în sensul mai larg de « vorbire cu înțeles», nu
în cel strâmt obişnuit în gramatici. Element.le vorbirii cu înțeles
sunt : clasele de cuvinte (cu deosebire verbul şi numele, pronumele;
se va vorbi deosebit despre numele proprii) şi formele cuvintelor
(timp, caz, grade de comparaţie, etc.), dar şi «sintagmele » și în
special propozițiunile. Factori transformatori sunt: topica, tonul
şi ritmul, etc.
4. Semantică sau teoria despre elementele şi factorii transformatori ai limbii înțelese ca un organism unitar (elemente : categorii;
factori transformatori : specializare, generalizare, etc.).

Fiecare dintre aceste părți are câte o ştiinţă teoretică

auxiliară.

Fonologia are fiziologia sunetelor, morfologia are etimologia ; sintaxa
are stilistica ; semantica are filosofia limbii. Fiecare are în centrul său

o unitate bine caracterizată : fonologia : sunetul, morfologia : cuvântul,
sintaxa : propoziția, semantica : sistemul de cuvinte. « O propoziţiune
este o bucată

de vorbire

omenească,

singură

(adică

fără

ajutorul

altor mijloace de înțelegere, ca gesturi, mimică, etc.) de ajuns pentru
înţelegerea între cei ce aparţin aceluiași domeniu ce limbă » (p. 642).
Prin domeniu de limbă «nu trebue înţeles strict : domeniul limbii
oamenilor culți. Acest domeniu cuprinde cuvinte şi idei neînțelese:
păturilor de jos, şi invers, cei neinițiați în graiul negustorilor, etc., nu
vor înțelege totdeauna ce spun aceştia >,

Tratarea sintaxei se va face din punct de vedere sintactic, deci nu,

d. p» făcând deosebirea între nume

şi verb,

idei luate din teoria

flexiunii. Fireşte, această deosebire nu este fără importanţă pentru

sintaxă, dar din punct de vedere sintactic adjectivul, d. p., este mai
aproape de verb decât de substantiv, căci atât verbul, cât şi adjectivul

pot alcătui predicatul, în vreme ce substantivul alcătueşte subiectul
şi obiectul. Trebue să pornim dela su biect
şi predicat, căci
la baza oricărei vorbiri cu înțeles se găsesc aceste două părți funda-

mentale : un moment al unei sensaţii care ne face să glăsuim ( «zum
Tânen bringt »), deci motivul și purtătorul acestuia, și momentul pus
în mişcare, de exprimat, sau spus despre cel dintâiu.
Sintaxa așa dar va trata :

__I. Teoria vorbirii în general, întru cât aceasta are
importanță pentru sintaxă : despre formele principale în care se
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prezintă aceasta, ce ne ajută să o înțelegem, formele de propoziţie
neanalizată (deosebitele forme de exclamaţii, dela interjecţii până la

aşa numitele

« propoziţii eliptice »). Partea principală va fi alcătuită

de propoziţia monoremă (monomembră), deci de propoziţia în care

subiectul și predicatul nu sunt despărțite.
2. Teoria predicatului: despre enunciația pentru care
se vorbeşte în general, și despre formele ei a) predicatul pur verbal :

aa) verbul (timpuri, moduri, genuri verba
— le
nume

verbale), 8b)

complementele verbului : «) generale, şi anume aa) prin compoziție,
BB) prin adverbe; 6) la verbul transitiv: prin obiect (se va adauge :
obiectul intern al verbului intransitiv). 8) predicatul mixt : aa) verbul

auxiliar şi copula, bb) adjectivul, şi anume : «) în funcțiunea sa originală : predicativ, f) în funcțiunea sa secundară : atributiv.
3. Teoria
subiectului:
a purtătorului momentului
emotiv sau stimulent, a obiectului sau persoanei la care este observat

fenomenul despre care se face enunciația. Se va vorbi întâi despre
noţiunea acestuia, apoi despre formele lui reale:
a) pronume (ca înlocuitorul nemijlocit al gestului explicativ sau

demonstrativ) ; 5) nume (cu particularităţile lui : apelativul numește

un singur exemplar al unei noţiuni reprezentate multiplu ; dimpotrivă,
numele propriu, o individualitate reprezentată o singură dată. Atingerea (contingenţa) cu singulare tantum ca

« Dumnezeu », «soare »,

etc. ; c) substantivul (atingerea cu numele proprii din titluri ca «regele », «împăratul», «orașul»; semnele după care se poate cunoaşte
substantivul, mai ales: aa) articolul, 85) prepoziţiile) 1.
4. Teoria
propoziției: despre partea de limbă omenească cu înțeles; noţiunea acesteia şi formele reale de legătură a
predicatului cu subiectul : a) formele propozițiilor, adică împărțirea

externă a propoziţiilor : aa) propoziție simplă (congruentă, topică,

subiect neexprimat și exprimat), Bb) propoziţie compusă, și anume :
a) desvoltare istorică (parataxă ; inserțiune ; period), 8) sistematizare :
1. fără indicarea dependenţei, 2. cu indicarea acesteia (mijloacele de
indicare — intuiţia dependenţei : interpuncție, imagini de propoziţii)

5) felurile propoziţiilor sau împărțirea lor internă : aa) exclamative,
bb) expositive, cc) interogative, dd) hortative.
Aa
5. Factori transformatori: mai întâi despre însăși
noţiunea și apoi despre formele ei, mai ales : a) influenţe inconștiente
(afect : inversiune, elipsă în sens strict, aposiopeză, etc.) ; 6) intenţie
(mijloace retorice etc.) ; c) împreunarea amândurora (ritmarea vorbirii,
paralelism, etc.).
prepoziţiile
ul şi greșit.
1 Fireşte, acest punct de vedere, de a considera
cate articol
cu totul
numai

ca semne

caracteristice ale substantivului,
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6. Mijloacele auxiliare ale înţelegeri
i.
Deoarece în tratarea de până aici a sintaxei se izolează propoz
iția pentru
ușurință şi claritate, rămâne să se adaoge că în vorbire
, alături de
propoziții, se mai întrebuinţează anumite mijloace
de lămurire sau
intuiţie : a) optice (gesturi, mimică); b) acustice (schim
barea tonului ŞI
de tempo,

întonare

retorică;

aici trebue

să se

menționeze

şi între-

a)

Desvol-

barea exprimată prin melodia sintactică).
7. Desvoltarea
internă a sintaxei:
îare

generală

înaintași cu

(influența

autoritate);

limbilor

străine,

b) Deosebite

constrângerea

fenomene

din

școalei,

desvoltarea
sintactică, şi anume : aa) desvoltare progres
ivă, în special : a) formațiuni sintactice nouă (verbe auxiliare şi «verbe
auxiliare de ordinea
a doua »; verbe negative); f) valorizare
nouă a unor fenomene vechi
(forme atributive fixate pentru anumite
accepțiuni, etc.). bb) desvoltare regresivă (sintaxa lucrează periodi
c împotriva tendin

ţelor sale de
specializare sau gramaticalizare : aceeași
formă a adjectivului o
întrebuinţează atât pentru nominativ,
cât şi pentru genitiv, etc.).
Capitol

ul

despre

factorii

transformatori

privesc

și stilistica,
trebue tratați deci cu grijă, numai întru
cât sunt mijloace sintactice.
De asemenea

este numai

Și capitolul

subsidiar.

importanță,

despre

mijloacele

Dar capitolul

auxiliare

din urmă

ale

înțelegerri

este de deosebită

Sar părea o scădere a sistemului faptul
că subiectul este tratat
Întradevăr însă, acestea două nu
sunt atât
de apropiate cum se crede în general, iar
credința că obiectul nu este
decât subiect în acuzativ este cu totul
greşită. Firește particularităţile
prea departe de obiect,

substantivului se vor trata în legătur
ă cu subiectul, iar la obiect
se
va vorbi numai despre raportul
dintre acesta și verb.

Prin acest sistem, susceptibil de îmbu
nătăţiri în amănunte, crede
noui
posibilităţi de cercetare
sinta
R. M. Meyer căi i Sar putea desc
hide

xei, al cărei viitor îl vede deos
ebit de rodni

c. O seamă de obserVaţii, care i s'au făcut de alţi cerce
tători, se vor vedea în cursul celor
ce voiu expune mai depar
te 1.

Josef Haas.

Prin lucrările sale

Neufranzăsische Syntax, Halle
a. S., 1909, Franzăsische Syntax,
a-te Ausgabe, Halle a. S., 1916
Grundfragen der franzăsischen Synt
ax, Halle a. S., xgr2 Şi Abriss der;
franzăsischen Synt
A. 'Tobler,

ax, Halle (Saale), 1922, Iosef
Haas, în deosebire de

încearcă să clădească un nou

Sistem. sintactic, pe care-l
numește « psihologic ». Pentru
Haas «sintaxa este teoria numi
rii, nu a
sensului» («die Syntax ist mir
Bezeichnungs-, nicht Bedeutun
gslehre»),
PI
II
1 Richard M. Meyer
mai are o lucrare de stilisti
că: Deutsche Stilistik
Miinchen, 1906; una
d e semantică, Bedeutungsysteme,
în Zeitschr. f. vergl.
„Sprachforschung, XLI
II » Gâtting

en, 190, p. 352, Ş. U., etc.
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pornind dela conţinut la formă,

căci

«din punct de vedere psihologic propoziţiunea este rezultatul

unui

proces

al conştiinţei,

care-și găsește începutul

sau

cauza

în

apercepţia unui fapt oarecare întrun subiect... >, «corelatul lingvistic pentru

o idee complexă apercepută de un vorbitor, pe care

vorbitorul o judecă potrivită să trezească în ascultător aceeași idee
complexă » (« Vom psychologischen Standpunkt aus ist der Satz
das Resultat eines Bewusstseinsvorganges, der in der Apperzeption

irgend eines 'Tatbestandes in einem Subjekt seinen Anfang oder seine
Ursache hat... So ist der Satz das sprachliche Korrelat fiir eine von
cinem Sprechenden apperzipierte Gesammtvorstellung, das der
Sprechende fiir geeignet hălt in dem Hârenden die gleiche Gesamtvorstellung zu erwecken »). Având ca punct de plecare apercepțiunea

ideilor, Haas stabilește amănunţit ce corelate psihologice le revin
singuraticelor părți de propoziţiune, deosebind în sistemul său
psihologic următoarele părți :
JI. Propoziţii neanalizate
(Ungegliederte Sătze)
A) Propoziţii nominale
(Nominalsătze)
B)

Propoziţii

verbale

II. Propoziţii analizate
(Gegliederte Sătze)
A) Propoziţii nominale
(Nominalsâtze)
B)

(Verbalsătze)

Propoziţii

verbale

(Verbalsătze)

Scopul sintaxei lui Haas nu este cercetarea expresiunii lingvistice,

ci mersul ideilor care ajunge să fie exprimat în limbă. Sintaxa lui
de
este deci cu totul aservită psihologiei, iar cercetarea istorică, atât
importantă pentru studiul limbii, este lăsată pe al doilea plan, Con-

sale nu pare a
cepția sintactică a lui Haas în cea dintâiu ediţie a cărții
nota pur
atenuat
mai
a
1916,
dela
doua,
a
ediţia
În
fi destul de clară.
sinilor
schimbăr
psihologică, accentuând mai mult însemnătatea
ei.
cătuşele
din
totul
cu
a
emancip
putea
tactice istorice, fără însă a se

de a fi atras
Cât priveşte metoda de cercetare istorică, el are meritul
mai multe
găsi
putem
atenţia că, pornind dela prezent spre trecut,
invers,
drumul
apucând
decât
compleți
mai
chestiuni nouă și să fim

din fenomenele în
căci din trecut nu ni s'au păstrat decât o parte
timpului ar putea
cursul
în
uz odinioară, iar cele ce le-au înlocuit
_
,
rămânea neobservate.
să urmeze atât
„bine
este
sintaxa
studiază
ce
cel
Întradevăr,

să plece în cercetare
punctul de vedere psihologic, cât și pe cel istoric,
expunere îl poate
în
care
pe
trecut,
de
uite
nu
din prezent, dar să
pune după plac, fie înainte, fie îndărăt.
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Un sistem de sintaxă unitar
numai când teoria funcţiunilor
fi cunoscută până în amănunte
Max Deutschbein. Vederile
încercat să le aplice la limba
der neuenglischen Syntax, ed.
1028.

În legătură

într'o direcţie ori alta va fi cu putinţa
şi desvoltarea sintactică-istorică ne vă
L.
sintactice ale lui Wundt și Haas a
engleză Max Deutschbein în System
Il, Câthen, 1917; ed. III, Leipzig,

cu aceasta a scris Sprackpsychologische

Studien,

Câthen, 19182, Sata und Urteil, ibid., 1919 şi Prinzipien und Methode
der syntaktischen Forschung, în Die Neueren

Sprachen, vol. XĂXIUI,

p. 1—12. Punctul de vedere al lui Deutschbein, care găsește îndreptățită cererea lui Husserl de a ne gândi la o « gramatică pură și apriorică », nu este deci nici descriptiv, nici istoric (pentru el: «punctul de
vedere istoric în sintaxă are numai o valoare redusă», p. 4, $1,e),
ci psihologic-logic. El cere o sintaxă eidetică (fenomenologică) alături

de sintaxa istorică și curat descriptivă. « Uzul actual trebue să fie
în toate cazurile, din punct de vedere principial sintactic, desăvârşit
inteligibil şi clar; ceea ce a ajuns istoric trebue să fie ca sintaxă
cu înțeles, de aceea cele mai vechi straturi de limbă nu pot să aducă

cele din urmă explicări pentru sintaxă, deoarece sintaxa lucrează cu
forme de valoare generală, apriorice, necesare.
Valoarea punctului de vedere istoric stă în faptul că el adeseori
poate

să arate cele

dintâi

cazuri ale unui

fenomen

sintactic

într'o

limbă. La aceste cazuri explicarea este mai ușoară pentrucă mai
târziu adeseori raporturile originale sunt turburate prin analogie,
contaminare ori prin trecerea din gândirea intuitivă în cea logică
(respectiv invers) » (p. 3—9, $6).
n special accentuează

Deutschbein

necesitatea de a se da

mai

mare atenţie formei interne a limbii, deosebind gândirea subiectivă
de cea obiectivă şi de cea neutrală 2. Astfel nu ne vom restrânge numai
la forma lingvistică a gândirii, ci ne vom ocupa și de partea ei filosofică
şi de rolul ei în artă. Făcut în acest chip, studiul sintaxei i se pare
deosebit de rodnic 4.
4 Cf. Karl Ettmeyer, Vademecum fiir Studierende der romanischen Philologie, Heidelberg, 1919, p. 59; L. Spitzer, Uber syntaktische Methoden auf

romanischen Gebier, |. c., p. 331—333); E. Lerch, Die Aufgaben der romanischen
Syntax, în Hauptfragen der Romanistik. Festschrift fiir Ph. A. Becker, Heidelberg,

1922,

p.

82—83.

2 1. Uber die neutrale (indefinite) Form im sprachlichen Denken: 1. Allgemeines. 2. Neutraler Numerus. 3. Neutraler Kasus. 4. Subjektives, objektives
und

neutrales

Denken:

A)

Das

intellektuelle

Einfiihlen

îm

Neuenglischen.

B) Phantasievolles objektives Denken. Il. Auffassung und Bedeutung der Aktionsarten. III. Definition des Indikativs und der Modi iiberhaupt. IV. Der Akkusativ nach den Verben der sinnlichen Wahrnehmung.
3 Cf. şi Eduard Herman,
Objehti
jehti
i

Forsch. XLV,

1927, p. 207208 frive und. subjeătioe, Ahiomar,
Indogerm

4 Cf. L. Spitzer, sbid., p. 332—333;

E. Lerch, sbid., p. 84—87.
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Rudolf Bliimel. O lucrare vrednică şi foarte utilă este cea a lui
Rudolf Bliimel, Finfiihrung în die Syntax, Heidelberg, 1914. Distins
elev al lui H. Paul, care a publicat şi unele lucrări speciale în domeniul

sintaxei t, Bliimel, în această lucrare, încearcă să concilieze punctul de
vedere istoric şi pe cel psihologic herbartian cu cel al lui Wundt. El
caută să stârnească în cetitor cumpănirea mai adâncă a fenomenelor
pentru a le înțelege, fără ca însuşi să ne dea explicări definitive. O
lature bună a lucrării lui Bliimel este că are mereu în vedere limbajul

comun. Altfel, voind să purceadă psihologic, adeseori este mai mult

logic. Expunerea cam formalistă nu este totdeauna destul de clară.
În capitolul 1 « Was ist Syntax ? » încearcă să precizeze ce trebue
să înțelegem sub sintaxă, funcțiune sintactică, analiză sintactică,

scurtime şi belşug în vorbire, propozițiune, etc. (vezi discuţia acestei
părți în legătură cu cele ce se vor spune

despre definiția sintaxei

semasiologie,

sintaxă

dată de Spitzer).
În capitolul II studiază raportul dintre sintaxă și disciplinele
apropiate (1. sintaxă şi celelalte domenii ale gramaticii : fonologie,
morfologie,

derivațiune;

2.

şi

stilistică;

3.

sintaxă și psihologie ; 4. sintaxă și logică).
,
În capitolul III ne arată cum trebue să procedăm în cercetările
sintactice, punctele de vedere din care putem porni aceste cercetări,
şi încearcă fixarea unei terminologii sintactice.
,
,
În capitolul IV încearcă construcţiunea unui sistem sintactic,
stabilind ce este propoziţiunea, felurile propoziţiunilor, raportul
dintre subiect şi predicat, forma părţilor de propoziţiune, SCTI6,

grupă,

topică,

forme

sintactice;

accent

sintactic;

deosebeşte

face o comparaţie

formele

între deosebitele

sintactice regulare

_iregulare, ale căror feluri şi pricini le arată.

de cele

|

Capitolul V cuprinde discuția evoluției istorice a fenomenelor

sintactice, iar VI, îndemnuri la studiul și instrucțiunea sau predarea

sintaxei în şcoală.
E. Sievers. Deşi se ocupă în rândul

întâi

5
.
de fonetică, totuşi,

întru cât cercetează melodia propoziției şi rolul acesteia în fixarea
înțelesului, trebue să amintim în acest loc și lucrările lui E. Siever :

Grundziige der Phonetik, ed. ş, Leipzig, 1901, Rkythmisch-melodische

1 CE. Vom heutigen neuhochdeuischen Modus, Germ.- Rom. Monatsschrift»
VI, 1914, p. 279289, Gibt es Gebiete der Grammatik, die fiir Schule am

matik

nicht în Betracht kommen?, îbid., VILI,

1920, p. 1—215

Die ge sări

und gesprochene, und die gelesene und geschriebene Sprache, îbid., VII

Verhâlinis
p. 237-—281; Grammatische Kunstausdriicke im
Bedeutung der sprachlichen Erscheinungen, îbid., VIII. 1920,

— 1920,

i
zu Form
p: 334

Îsi Grammatik îm Recht, oder die Sprache?, îbid., LX, 1921, p. 252 Pip A
“Rege! und * Ausnahme', ibid., X,

tung der Sprache, ibid., XI,

1922, p. 273—279;

Geschichtliche

Be

1923, p. 139—149, etc.
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Studien, Vortrăge und Aufsătze, Heidelberg, 1912 şi Ziele und Wege
der Schallanalyse, în Stand und Aufgaben der Sprachivissenschaft,
Festschrift fiir Wilhelm Streitberg, Heidelberg,

1924, p. 65—I1rI.

Ca fiind caracteristice pentru ceea ce urmărește Sievers citez
următoarele din Rhytmisch-melodische Studien, cap. IV «iiber ein
neues Hilfsmittel philologischer Kritik » (p. 78—111):
« Fiecare vorbire omenească rostită are, după împrejurări, un
caracter ritmic melodic. În special vocea se mișcă într'o variaţie vie
acuși mai sus, acuşi mai jos, şi se suie ori se coboară, fie în interiorul
unei silabe deosebite, fie dela silabă Ja silabă, dela cuvânt la cuvânt,
dela propozițiune la propozițiune.

«Pentru înțelegerea vorbirii sunt apoi melodiile propoziţiunii tot
aşa de necesare şi indispensabile ca și ritmul propoziţiunii şi alte
însușiri formale ale vorbirii. Fără ritm, melodie, etc., în general nu
ne putem închipui « propozițiune », întru cât nu vrem să înțelegem
prin «propoziţiune » o serie moartă de imagini de cuvinte scrise

pe hârtie, ci concepem

« propoziţia » ca ceea ce este şi trebue să fie,

anume ca purtătoarea unui anumit înțeles.
«În vorbirea rostită melodiile sintactice se pot auzi. Dar ele,
fireşte, se leagă tot așa şi de propozițiunea nerostită, ci numai gândită.

Deosebirea este numai că în cazul din urmă melodia este numai
închipuită, împreună cu seriile de cuvinte care o poartă și din care
numai

prin adițiunea

interioară a ritmului,

melodiei,

etc.,

ies în

general propozițiuni cu înțeles.
« Fiecare propozițiune singuratică își are deci melodia sa sintactică.
se angrenează
În deosebitele melodii sintactice e m pirice
deosebite elemente. Unele sunt înălțimile naturale (die natiirlichen
Tonhshen) ale sunetelor cuvintelor socotite izolat... ele formează
impreună

în propoziţie un fel de sistem de tonuri principale

conducătoare (Fiihrtânen).
« Din acest sistem însă se nasc deosebitele melodii

sau

sintactice

empirice prin aceea că sistemul de tonuri principale sau conducătoare

se contopește într'un întreg cu alt sistem,

cu acela pe care eu îl

numesc melodia sintactică ideală. Jar prin melodie sintactică ideală
înţeleg însuşirile melodice care nu se leagă de un cuvânt izolat (sau
de o formă izolată), ci de întreagă propoziţiunea ca atare, deci, d. €.,
ivirea sunetelor descendente la sfârșitul propozițiunilor afirmative
simple în opoziţie cu cea a celor ascendente la sfârşitul propozițiunilor întrebătoare fără cuvânt interogativ, şi altele mai multe ase”
menea 1,
i scriitorul care lucrează tăcând produce deci în cursul activităţii
sale în continuu melodii închipuite, chiar şi dacă nu este conştient
+ Mai multe despre acestea în Phonetik!,

$ 654 ş.u.
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scrierea
de această parte a producţiunii sale. În

gândirilor sale

mai puţin cu totul: căci
aceste melodii sunt omise mai mult ori
n'au mijloace de exprimare
sistemele noastre de scris, din nefericire,
lucruri.
oarecum adecvate pentru astfel de

fără înţeles considerat
« Această transformare a semnului de text, pe instinctiv, după
plă aproa
în sine, în semn cu înțeles, se întâm
întemeiat pe amintiri din
rul,
cetito
care
pe
ctivă
subie
sia
impre
seria de semne pe care o
din
giam
analo
vorbirea vie, o câştigă per
mul amintit

sprijin de o parte siste
are înaintea sa. La aceasta îi dă
re, pe care i-l oferă deosebitele
al sunetelor principale sau conducătoa
ideale cu care este

sintactice
cuvinte, de altă parte sistemul melodiei
în legătură cu anumite
numai
e,
fireşt
ouă,
amând
:
tot aşa de obişnuit
despre serii de înțeri
zentă
repre
(şi dacă iarăși nu clar conştiente)
i
lesuri de aşteptat ori posibile.
către
de
scris
de
lor
a semne
« Această interpretare subiectivă
», după cum nimerește ori
«falşă
ori
ctă»,
«core
ori
fi
poate
cetitor
ia
Deci, ca să putem înţelege şi aprec
nu melodia închipuită de scriitor.
la
posibi
u
pentr
e
metod
să găsim
corect scrisul, trebue să ne îngrijim
2)79-—8
(pp.
»
cire
tâlmă
la
i
greşel
e de
înlăturare a eventualelor izvoar
este
dintâi și cea mai importantă
Sievers socoate că metoda cea
scriitorul.

vorbeşte aceeași limbă cu
cercetarea graiului masei care
i chip
multe ori reacţionează în acelaș
felul
Instinctul masei de cele mai
ia,
melod
i
ştient al melodiei. Uneor
cu felul conştient ori incon
etc.
,
ziţie
propo
din
cuvintelor
ei, ne este indicat prin topica
o idee completă despre

să ne facem
în acest
Ti. Schuchardt. Ar fi greu
hardt urmărindu-i anume
Schuc
H.
e ?,
ideile sintactice ale lui
revist
bite
deose
în
e
împrăștiat
lucrări
scop toate numeroasele-i
cunoscutul
ni sar fi ușurat munca prin
nu
urmă
din
a
dacă în vreme
Sprachuisn
meine
der allge
ier. Ein Vademecum

H. Schuchardi-Brev

zum

80.

Geburtstage

des Meisters

zusammen-

1928), tun
Spitzer, Halle, 1922 (ed. 2,
subgestelli und eigeleitet von L.
ments
eigne
d'ens
plein
senschaft als Festgabe

generale,
petit manuel de linguistique
yes, Le langage, Paris,
Vendr
(].
>
stantiels et savoureux

1921, retip.

că
ai im când
a . . în care răsfo
1924, p. 438)-. este un clasic al lingvi
sticei.
« Schuchardt
pe care-l cităm când
pare că nu se poate deslega,

o problemă ni se
II
PI

ă la 1916
o Schuchardt pân
ckschriften von Hug
în fruntea Bre
1921
la
Verzeichniss der Dru
ă
pân
tat
ple
orul. El a fost com
Possesitorie
şi-a alcătuit însuși aut
apărut după aceasta:
. Câteva lucrări au
j issenviar-ului (p. 10—42)
ischen Akademie der
1 Un

h preuss
orion,
gsberichte der Răniglic
Individualismus, uph €tCund passivisch, Sitzun
iehung, îbid., 1922;
,
Bez
1925
he
g,
lic
pzi
ach
Lei
Spr
;
u.
n
ung, Wie
schaften, 1921
mus în der Sprachforsch
1923 ; Der Individualis ă ed. 1.
2 Paginile le dau dup
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afirmaţiile noastre
. 2).
Schuchardt

a

ştiinţifice au nevoie
deschis

lupta

de un

împotriva

sprijin»

teoriei

(Brevier,
legilor

fonetice a neo-gramaticilor (cf. Uber die Lautgesetze. Gegen
die Șunggrammatiker, Berlin, 1885) pe care le-a combătut ori de câte
ori i s'a dat prilej. Dacă astăzi nu mai credem în perfecțiunea acestor
legi, fără îndoială aceasta s'a ajuns în mare parte mulțumită activității
lui Schuchardt. El a accentuat totdeauna marele rol al întâmplării
şi al individualului în schimbările de limbă care se propagă în toate

direcţiile : «Individualul joacă în desvoltarea limbii rolul stăpânitor.
Că tot generalul în limbă a fost la origine individual, este accentuat
din deosebite părți și în formă diferită. Nu putem admite originea
generală a unei înnoiri în limbă cât timp nu primim sufletul etnic al
lui Wundt alături de sufletul individual » (Individualismus , în Fuphorion, 1923, p. 1). « Între numirea nouă a vechiului şi între numirea
noului nu este nicio deosebire, căci orice nou este într'un anumit

înțeles vechiu ori continuă vechiul și iarăşi vechiul ni se prezintă
totdeauna într'o nouă haină » (Brevier, p. 123).
Desvoltarea limbii este tratată de unii lingviști în două chipuri :
genetic şi descriptiv, ori (ca Saussure) diacronic și metacronic. Pentru
Schuchardt « numai cea genetică este adevărată știință; ființa intră
în desvoltare ca o desvoltare infinit de mică (Der Individualismus în
der Sprachforschung, p. 6).
Ne cere să renunțăm la triptychonul obișnuit al gramaticei; « nu

există decât o singură gramatică și ea se numește semantică sau mai
bine semiologie » (Brevier, p. 127).

nsuși «amestecul limbilor» (Sprachmischung), decât care nu
este problemă « de mai mare importanță » în lingvistică (Brezier,
p. 129) 1 porneşte dela individ, iar dela acesta se întinde mai departe
întocmai ca şi celelalte schimbări de limbă. « Două limbi se amestecă
nu ca două lichide deosebite, ci ca activități deosebite ale aceluiași
subiect » (Breuier, p. 129). «Nu există limbă neamestecată », căci

«încrucișarea » psihică şi fizică presupune şi încrucișare de limbă
(îb., p. 131). «Posibilitatea de amestecare a limbii n'are graniță
în nicio direcție » (îb., p. 132).

« Amestec săvârşeşte în general orice

desvoltare a limbii ; ea se iveşte între singuratice limbi, între dialecte
apropiate, între limbi înrudite ori chiar cu totul neînrudite. Fie că este
vorba de amestec ori împrumut, imitație, influenţă străină, totdeauna
avem fenomene înrudite din punctul de vedere al firii lor » (Sprackverwandschaft, p. ş22; Brevier, p. 171).
p

Ce

şi E. Windisch,

Zur

Theorie

der Mischsprachen

und Lehnwărter,
1897, p. 107 sa.şi O.
Jespersen, Die Sprache, ihre Natur, Entwicklung und Entstehung,
p. 189 ş. u.
erh. d. săchsischen Geselisch. d. Wissensch., XLIX,
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ale lucrării sale Slazvo-deutsches und slawo-italie-

1885) Schuchardt dă numeroase exemple

de împru-

muturi sintactice, Fără îndoială limbile se influențează reciproc şi
pe teren sintactic și oamenii, cari nu cunosc bine o limbă, o clădesc
pe sistemul

sintactic

al limbii

lor

proprii.

Totuși

influența sin-

tactică prin graiul viu este relativ mai redusă şi mai puţin trainică

decât, de pildă, cea lexică. Mult mai durabilă este influența sintactică

asupra limbii literare prin traducerile făcute din alte limbi 1. Limba

noastră veche dă numeroase exemple de felul din urmă. Unele din
ele ajungând uzuale s'au păstrat până astăzi. Numai influența prin
graiul viu explică o seamă de potriviri sintactice în limbile balcanice
(postpunerea articolului, dispariția infinitivului, formarea viitorului

cu zoiu, parataxa etc.) asupra cărora a atras atenția Kr. SandfeldJensen în deosebitele sale lucrări 2,

Alături de înrudirea istorică în amândouă formele ei (unitatea

dialectelor într'o limbă scrisă sau universală; unitatea de odinioară

a grupelor de limbi actuale) Schuchardt pune înrudirea elementară,

care se întemeiază pe însușirile sufletești generale. Ea se poate recunoaște mai bine între limbile cari nu sunt propriu zis înrudite, nu
sunt în contact, și se rapoartă atât la forma externă, cât şi la cea

internă a limbii. Cea din urmă este mai greu de recunoscut decât cea
dintâi (Brevier, p. 194—195). D. p. nu putem preciza «unde s'a
ivit articolul definit pe teren romanic în mod independent «unde a

fost împrumutat » (ib., p. 196); de asemenea întrebuințarea reflexivului (ib., p. 196), întrebuinţarea atributului genitival explicativ în
cazuri ca ung. Roma vârosa cu sensul apozitivului germ. die Stadt
Rom

(ct. rom.

cetatea

Ciceului, etc.), alături de romanicul

la ville

de Rome (p. 197—198), generalizări analogice ale expresiilor individualizante de felul : das Land der Russen, der Fluss der Krokodile,
der Berg des Schnees, das Dorf Walters, etc. Se poate pune întrebarea

dacă între port. sua besta şi dan. dit Băst «Sie (Du) Bestie (Dummkopf)», între rom. nenorocitul de mine şi sved. min stackare «ich
Ungliicklicher

(Armer) » poate

Schuchardt este pentru cea

fi înrudire elementară

dintâi, fiind vorba de

ori istorică.

o expresiune

afectivă sau emoțională care cu greu s'ar fi putut împrumuta dela o

distanță atât de mare în spaţiu ori s'ar fi putut moșteni în cursul
timpului

(ib.,

în ea
trebue

p. 198).

să fie dovedirea

«ca scop

a

90, ret, pentru care scopul final al lingvistului

suprem

originii comune

a limbii,

Schuchardt

al lingvistului înfățișarea clară a

crede

originii

n, ihre Natur, Entwichlung und Entstehung,
Die Sprache,
1 Cf. şi O. Jesperse
p.

196.

2 Cf. şi O.

,

Jespersen, îbid., p. 197.
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limbii sau, ceea ce este totuna, a originii
ţiunii» (Sprachverwandschaft, p. 529; Brevier, p.

propozi182 și 205;

Sprachliche Beziehung, p. 206). La început, în studiul « Lzebesmetafern » (1879), considera limba ca derivând din dragoste: din
cântecul fără cuvinte s'a desvoltat cântecul vorbă 1. Cu patruzeci de

ani mai târziu (Sprachursprung IL, Brevier, p. 210—211), râzând de
încercările din tinerețe, socoate că limba s'a născut din nevoie (Not)
şi culminează în artă (Kunst).
Fără a se putea hotări între monogeneză şi poligeneză («die
Lâsung liegt in dem Sowobhl-als-auch », Brevier, p. 200), ci socotind

convergența limbilor ca rezultată din amestec şi uniformizare, din
analogia întemeiată pe asemănarea ființei omeneşti de pretutindeni,

este pentru explicarea genetică cu întrebuințarea

atât a metodei

inductive, cât şi a celei deductive : să înțelegem trecutul din prezent

şi să explicăm prezentul din trecut (Brevier, p. 211). În acest chip
găsește monogeneza și poligeneza totdeauna împreună : fiecare limbă,
desvoltându-se la fel cu celelalte, pogoară din deosebite izvoare într'o
albie comună din care iarăși se desface în mai multe brațe (ib., p.
204). « Desvoltarea limbii stă din divergență și convergență; una
urmează imboldului de acţiune individuală, cealaltă împacă nevoia
de a fi înțeleşi » (ib., p. 206—207).
Propoziţiunile cele mai vechi, străvechi, sunt monoreme; ele

s'au continuat până astăzi, fie ca îndemnuri (imperative, exclamări),
fie ca expresii fără subiect (impersonale, vocative). Cele dintâiu le

sunt comune oamenilor cu animalele (amenințări, admoniţii, chemări
etc.), dar îndărătul lor stând totdeauna un proces care le provoacă,
proces intern ori extern (ivirea foamei, a instinctului de conservare
sau înmulțire, vederea dușmanului etc.), ele servesc ca mijloace de
exprimare. Invers, putem întrebuința forma de exprimare enunciativă

pentru

îndemn:

am

dureri

de

cap

sau

mă

doare capul.

«Ivirea limbii n'a fost cu putință într'o lume înţepenită și mută,

ci

numai într'una agitată, sunătoare ; ea a început cu numirea proceselor

care s'au petrecut la lucruri, nu cu lucrurile la care s'a petrecut ceva »
(Brevier, p. 229—230).

Propozițiunea cu structură simplă sau mo-

noremă a fost deci simbolul unui proces, al unei prefaceri sau schimbări2 (nu al unei stări, al lucrului însuși) și a servit numai pentru
scopul comunicativ, nefiind încă judecată. Judecata este un act de
gândire, având un rol secundar în desvoltarea limbii. « Comunicare
în general este limbă; comunicarea singuratică
1

._.

-

-

.

.

propoziţiune;

x
.
Originea limbii explicată din muzică
(Lied ohne Worte) şi : poezie: se
găseşte mai întâi la Humboldt. A schițat-o și Jespersen în Progress în language. Critica acestei teorii a făcut-o Wundt în Sprachgeschich
te und Sprachbsy-

chologie, 1901; cf. şi Delacroix, o. c.,
p. r18—1 19.
2 Vorgang.
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din punctul de vedere al ascultătorului propoziţiunea este experiență »
(ib.,
.p. 208).
”

« Propoziţiunea » este « elementul străvechiu, primitiv al limbii »;
«cuvântul a răsărit apoi din propoziţie întocmai ca și ideea din
gândire. Două propoziţii așezate una după alta se schimbă în cuvinte

ale unei singure propoziţii. Cea mai simplă legătură este cea dintre
un îndemn, și anume unul demonstrativ, și o expunere : schau dort
hin! Feuer! Uite! Foc! = «dort brennt es»; «acolo arde»).
Demonstrarea în spaţiu poate fi însoţită ori înlocuită de un gest;
expunerea demonstrativă în timp se face printr'un verb. « Acea

împreunare a unui cuvânt demonstrativ cu unul expozitiv este tipul
propoziţiunii direme, în care subiectul s'a pus alături de predicat.
Nu se mai expune ceva de-a-dreptul, ci se expune despre ceva;
subiectul este locul în sau la care se petrece ceva » (p. 209).
Rezultă deci că la propoziţiunea monoremă, la origine monolog

întrebuințat

apoi

dialogic (mai târziu monologul

s'a născut din

dialog) a fost procesul (schimbarea, întâmplarea), nu lucrul; deci
predicatul nu subiectul. Ideea lucrului a fost dedusă pe cale de
abstracţiune din fenomenul observat; subiectul, alături de predicat,
din expunerea fenomenului (cf. ib., p. 221).

Având

în vedere aceste fapte Schuchardt nu admite definiția

propoziției dată de logicieni, care pleacă dela ideea că aceasta este

judecată, deci trebue să aibă două părți, nici aceea dată de psihologi

care văd în ea analiza unei idei complexe 1 și care se unesc cu gramaticii numai în punctul că toți consideră propozițiunea ca o un ire, o
succesivă de cuvinte sau idei (ib., p. 214—215).
împreunare
Au existat totdeauna propozițiuni monoreme, fie propriu zise, fie
condensate din două sau mai multe cuvinte care nu se mai simt ca

atare, alături de elipsele și aposiopesele vorbirii brahilogice.

Din punct de vedere sintactic, pentru Schuchardt nu există decât

o împărțire în două : subiect-predicat sau predicat-subiect. Atributul
şi obiectul nu sunt decât nişte etape ale unei evoluții relativ târzii :

unul predicat (substantiv, verb ori adjectiv) degenerat, celălalt
subiect intervertit, rezultate din schimbarea punctului de vedere 2,
Schuchardt nu admite decât un fel de predicat și un fel de subiect.

Împărțirea în subiect gramatical, psihologic şi logic, ca şi stabilirea

semnelor distinctive ale acestora (forme, topică, intonaţie) nu o crede
fericită (ib., Brezier, p. 222—227).

gire

şi aceasta

poate

& Copula » nu este decât o între-

fi foarte variată (cf. Blatt

zelk —

«das

Blatt

ea nu se întemeiază
1 « Dualitatea, cel puţin în limbă, nu este originală;
adiţiune » (Brevier,
pe
ci
e,
diviziun
pe
pe despărțire, ci pe împreunare, nu
,
,
Lu
p. 231—232, II, p. 285—287).
(același); numai punctul de
sieşi
egal
na
totdeau
rămâne
Procesul
«
2
vedere al privitorului se schimbă » (Brevier, p. 233).
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ist welk », ich Haus — «ich habe ein Haus», îch — Arbeit = «ich
tue Arbeit », er — Wort — der macht Worte » etc.). În propoziţiunea

străveche ceea ce premerge este totdeauna subiect, ceea ce urmează,
totdeauna predicat (cf. dort ! Feuer! şi Fener ! dort ! = «dort brennt
es» şi «das Feuer ist dort»): P = $. Ceea ce leagă aceste două
membre extreme are funcţiune dublă. Din aceasta se nasc formele
cunoscute subt numele ârwuotvod (ich sah einen Mann şi der Mann
schhief= ich

sah

Mannschlief,

deci

îch

sah

einen

Mann,

welcher

schiief sau der Mann, den ich sah, schhef; der Mann geht rasch + (sein)
Gang ist rasch > der Mann geht rasch).

Întreg domeniul limbii se împarte în două pături : forme de limbă
externe și interne (Sprachvermwandschaft, p. 524; Brevier, p. 175).
Acestora Schuchardt le atribue alt înțeles decât cel dat de Wundt;
d. p. pentru el între er folgt ihm şi îl le suit există o deosebire dublă

de formă internă (Brevier, p. 214).
În evoluţia mai departe a propoziţiunii are mare rol punctul de
vedere al vorbitorului.
« Dacă îndărătul cuvântului stă lucrul, îndărătul propozițiunii
faptul, ne putem întreba : îndărătul limbii nu stă realitatea? Vom
răspunde afirmativ, dar vom adăuga : precum stă ideea între lucru

şi cuvânt, gândirea între fapt şi propozițiune, așa stă concepția între
realitate și limbă. Scurt, ne desparte de realitate un văl care-și schimbă
culoarea din loc în loc, din timp în timp, care pricinuește toată
deosebirea dintre limbi și din lăuntrul lor ». (Exkurs zu Sprachursprung
III, p. 197; Brezier, p. 240).
n realitate ființa fenomenelor este totdeauna aceeași; fiecare se
poate înfățișa într'o linie cu punctul iniţial A şi cu cel final B : unul
este

cauza,

celălalt efectul.

Fenomenele

sunt

numai

transitive,

nu

când transitive, când intransitive ori când active, când pasive. Și
intransitivele se pot reduce în fond la transitive. Intransitivul mărul
cade (der Apfel făllt herab) înseamnă în realitate «gravitația
atrage mărul în jos ». Mărul cade pe pământ (Der Apfel făllt auf den
Boden) =

« Mărul

atinge

pământul »

(«der

Apfel

erreicht

den

Boden ») înseamnă alt obiect real. 'Transiţia este şi mai evidentă în
propozițiuni de felul Vânătorul împuşcă paserea (der Țăger schiesst den
Vogel).

Lucrul stă tot așa şi relativ la fenomenele fiziologice: răsuflă

(er atmet), în sfârşit și relativ la impersonalele cărora le corespunde

în realitate o stare de fapt de cel puţin două membre, chiar şi dacă
la aparență sunt observate ca fiind cu structură simplă. Îndoială
am

putea avea în privinţa intransitivelor

care exprimă

o stare,

ca a

şedea, a zăcea (sitzen, liegen); totuşi și aici să observăm fenomenul
care încheie starea, cf. pasărea se aşează (pe) ramură (der Vogel setzi
sich (auf den) Zmeig) alături de pasărea şade (pe) ramură (der Vogel
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« apasă » ramura (Exk.,

p. 198, Brevier, p. 241—242). Activul se poate inversa exprimându-se
prin pasiv, cf. Petru bate (pe Paul). Cine este bătut? Bătut este Paul;

Paul este bătut... Cine bate?... Bate Petru. « Aceasta înseamnă :
inversarea este prezentă static, dar nu genetic, amândouă sunt tot
atât de originale. Deoarece din punctul de vedere al realității nu
există intransitive, ci numai transitive (inclusiv reflexivele), urmează

că din toate putem face pasive... » (Exk., p. 199; Brevier, p. 242—43).
Dacă

am încerca să redăm totdeauna fidel realitatea, ar trebui

să înfățişăm agentul, întru cât ar putea fi recunoscut, totdeauna ca

subiect, pasivul nu l-am putea admite; «dar interesul personal a
fost conducătorul principal la formarea limbii » (Exk., p. 200; Brevzer,

p- 243).

NI

Fiind atât pasivismul cât și activismul la fel de originale, la început
amândouă aceste feluri de a proceda se confundau ; numai la nașterea

propoziţiunii trireme s'a ivit necesitatea de a le despărți pentru a

lămuri înțelesul. "Totuși această despărțire nu este desăvârşită aproape
în nicio limbă (Exk., p. 200; Brevier, p. 244).

o

Indiferența originală a verbului s'a păstrat mai ales la infinitiv,
şi anume în legătură cu despărțirea acestuia în două ca parte de cuvânt.
Propoziţiunile : el mă laudă (er lobt mich) şi eu îl laud (ich Jobe îhn)

se pot înfățișa cu verbul substantivat astfel : Jauda mea din partea
(gura) lui (mein Lob von îhn) şi lauda mea asupra lui sau despre el

(mein Lob iiber îhn); scurt, lauda mea rămâne cu două înțelesuri;
numai din context se poate vedea dacă trebue înțeles pasiv ori activ
(dacă atributul este genitiv subiectiv ori obiectiv) 1. Nesiguranța este

Şi mai evidentă la infinitiv care stă între verb și substantivul verbal.
În amănunte limbile singuratice se prezintă foarte variat în această
rivinţă...

(Exk.,

p. 202)

2.

,

pronumelui sau al unui substantiv, Dar
este Pra
P pă:
cele mai multe cazuri în care întrebuințăm pronumele posesiv Ori

genitivul n'au nimic de aface cu posesiunea; cartea mea (mein Buch)
nu Înseamnă numai cartea care-mi aparține, Ci şi cartea pe care am

scris-o, pe care tocmai o port la mine, în care cetesc, pentru ia mă
însuflețesc, etc. Schimbul între genitivul subiectiv și cel obiectiv,
mai ales la numele verbale (cf. sosirea mea, men Kommen; lauda mea,
acestei chestiuni cf. şi articolul mai vechi

aktivischen

Uber a

1 Asupra
E cri icat de
X
und passivischen Charakter des Transitius, Indog. Forsch.,
,
ve
F. N. Finck în Der angeblich passivische Charakter des transiti

Z.

fir vergl. Sprachf., XLI,

4 Gea iu

prepoziţie

at

re

care înseamnă

p. 209—282.

,

SR

|

Date fi exprimat numai cu un inele Parca
originea, cf. bătaia de părinte,

regelui, alături de bătaia părintelui, lauda regelui care are
(p. 203).

au a

dou

ce
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mein Lob), glăsuește hotărît împotriva concepției posesive. Și nu este

nimic mai uşor decât înlocuirea ei cu cea pasivă (Possessiaisch und
Passivisch, p. 657) 2.

Deoarece comunicarea în limba sunetelor se face în formă lineară
(nu ca la pictură în suprafață şi la plastică în formă de corp), rela-

ţiile, cel puţin original, nu pot fi înfățișate decât în două chipuri
(AB şi BA, activ ori pasiv). Aşa numita înfățișare pasivă a verbului

poate fi considerată numai ca secundară (p. 662).
Relaţiile în limbă nu trebue considerate numai

din punct de

vedere logic, ci şi psihologic şi mai ales psihogenetic. Orice definiţie

a ei cuprinde structura dublă, posibilitatea de inversare şi subiectivitatea copulativului ca al treilea membru. Cu toată această unitate,
relațiile au fost privite din deosebite puncte de vedere ca fiind de
1 Vorbind de vocativul nearticulat al numelor care exprimă un raport
de înrudire când sunt urmate de pronumele posesiv, d-l S. Puşcariu, în
Dacoromania, V, 750, între
pe lat. mamma mea, este şi
prin demonstraţia «illa » era
însuși de ajuns, scoţându-l

altele spune: + Forma mamâă-mea, care continuă
azi generală. O individualizare a substantivului
de prisos, deoarece pronumele « mea » îl preciza
în relief faţă de oricare altă « mamma ». Numai

cu timpul, regula formală, că orice substantiv urmat de o determinaţie primeşte articolul hotărit, a făcut ca după exemple ca mama copilului, mama
vecinului să se construiască mama mea », iar în notă adaogă: t În epoca când
încep textele noastre scrise, mama mea e în concurenţă cu mamă-mea, dar

în locul lui mama lui de azi se întrebuința încă adesea mamă-i. Construcţii
ca înainte-i, împotrivă-mi etc. alături de înaintea lui, împotriva mea sunt urme
rămase până astăzi de această întrebuințare ».
Nu vreau să cercetez acum partea întâia

pare ceva mai complicată
Vreau să arăt numai

decât cum

a acestei

ne-o prezintă

că mamă-i, înainte-i, împotrivă-mi,

afirmaţii,

care mi

se

în fugă d-l Puşcariu.
etc., nu se pot pune

alături de mama lui, înaintea lui, împotriva mea, etc. Numai în cazul din urmă
avem construcţia atributivă obişnuită la prepoziţiile așa numite improprii,
tratate ca substantive determinate şi articulate înaintea atributului posesiv.
n cazul întâi însă este vorba de o construcţie completivă: chiar şi în cazul
că a ajuns să fie un dativ posesiv şi să înlocuească atributul posesiv (cf. Pe
umeri pletele-i curg râu, etc.), la origine pronumele aton în dativ este un
complement directiv, care m'are cu adverbul nicio legătură sintactică decât
doar că se razimă de acesta din punctul de vedere al accentului. Să se compare

exemplele: Iar împărăteasa la Por împăratu eşi înainte-i (Alexandria, 38,
v. 23), să sculă Evagrid şi eşi nainte-i (ibid., 46 r, 20), alături de îi eși înainte
Şi eși înaintea lui; Sloboziră asupră-le gadine cumplite (Dosofteiu, V. S., 138),
care se poate spune altfel: /e sloboziră asupră s. asupra gadine cumplite, alături
de Luând o săgeată au tras asupra lui Robinson (Drăghici, R., 368); ori Ursul
se vepezise asupră-i (Odobescu, III, 48/14) alături de Se ndpusti asupra ei
un lup (Ispirescu, L. 16), Și asupra mea se repede (Teodorescu, P. P.,
2:74); etc.

, Făcând parte
directiv este - şi
intre aceste două
punct de vedere

din construcţia lui a fi cu dativul (= « avea »), complement
în Mamă-i este diavolul şi Mama-i este diavolul. Deosebirea
exemple este că în cazul întâi predicatul nominal este din
general, nedeterminat, deci nearticulat, în al doilea e socotit

determinat, individualizat (= mama

lui), deci articulat; ş. a. m. d.

.
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două feluri, predicative (sau sintactice) şi asociative; dar de același
fel sunt elementele între care au loc ele... Limba omenească se
întemeiază pe imitarea sunetelor din natură. Ea este creată pentru
comunicare cu semenii. «Propozițiunea străveche cu structură
simplă, cuvântul străvechiu, este așa dar al doilea fundament al
unei relații, în vreme ce cel dintâi stă afară de limbă şi membrul

«de legătură dintre ele este sunarea la fel » (p. 200).
În acest chip se procedează şi acum, deși în măsură mai restrânsă.

Înţelesul (ceea ce se înțelege
meşte), lucru şi cuvânt sunt
Beziehung, p. 200).
Desvoltarea propoziţiunii
legătură cu ideea spaţiului în

sau numește) şi numirea (ceea ce nuînlănțuite prin convenţie (Sprachhiche

bireme din cea monoremă se face în
care se iveşte fenomenul. Unde nu este

aceasta, ca de pildă la fenomenele atmosferice, avem impersonalul
(înghiață, tună; es friert, es donnert). «Timp şi spațiu sunt exprimate
în predicat și subiect: arde (sc.) acolo (es Brennt, und zwar dort)
Deoarece relațiunea predicativă, ca orice relațiune, se poate inversa,
se poate spune și : acolo arde (dort ist etwas los, es brennt). La început
a putut să aibă loc aici o mică îndoială în privinţa înțelesului, după

cum s'a făcut mai curând una ori cealaltă observaţie. Aceste demonstrative, cum le numesc scurt, au trebuit să fie cele rai vechi propoziţiuni bireme; fără îndoială, cele mai importante, deoarece la ele

se amestecă limba gesturilor în cea a semnelor» (p. 200—201).
Între două propoziţii monoreme care urmează una după alta
între

Şi

o

biremă

propoziţie

este

nu

deosebire. „Dacă

nicio

subiectul se iveşte automat în propoziţia diremă, obiectul se ivește
numai În propoziția triremă, şi anume prin mijlocirea unui fenomen,
din

repetarea

căruia

se

compune

în

fond

întreagă

desvoltarea

sintactică. Pe toate acestea Schuchardt le numeşte condensare sau
-cumulare (Verdichtung).

E

,

Ceea ce este în strânsă legătură, este intuit și în privința sunetelor :

,

|
compunere, derivare, flexiune (p. 202).
Verbul în sine, verbul pur (care n'are sufixe

personale,

deci

radicalul) îl numeşte Schuchardt indiferent; el nu este nici activ,
nici pasiv, nici trausitiv, ori mai curând amândouă în acelaşi timp

. 202),
o

De

noscute

|

„1.

erbul indiferent se explică activul şi pasivul limbilor cu(p. 203).

începutul unui fenomen ; dar el premerge, au
Agenti mă
este în fenomen, nu face parte din aceasta, deci nu poate servi pentru
a-l distin
,
.
e
|

Dacă ge (p. 203) două ori mai multe nume de lucruri, fiecare din
ele poate fi subiect şi obiect în propozițiunile indiferente. Pe aceasta

se întemeiază cazurile limbilor noastre (p. 203—204)-
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Nominativul
nu este caz (tot atât de puţin ca și vocativul);
el stă drept, el este numele pur; totuși este de observat că și
el,
prin întonare ori topică, poate fi întrebuințat

ca obiect...

(cf. Te

cheamă... Cine te cheamă?... Tâta te cheamă = Man ruft dich
—
Wer ruft dich
— ?Der Văter ruft dich, unde chemarea este lucrul

cunoscut, deci subiect, iar predicatul, noul, este tâta). — Activul
poate
fi prevăzut cu un sufix, dar şi cu un pronume : tatăl—e
l strigă (der

Vâter— er rufi), iar în acest caz emfaza iarăşi s'a pierdut
și tata — el

Chidmă (der Vater — er ruft) (p. 204).
Genitivul sar numi mai bine generalis, căci ne
dă tot felul

de relațiuni. Ceea ce-l caracterizează este legătura adnomin
ală. Ar
trebui scos cu totul din mulţimea celorlalte cazuri şi pus
în faţa ior

(p. 204).

Genitivul este condensat sau cumulat din
propoziţiuni ca foaia
veşiedă (das welke Blatt) < foaia este veștedă
(das Blatt ist welk),

fiul regelui (der Sohn des Kânigs) < regele are un
fiu (der Kânig hat
einen Sohn)
şi casa regelui (das Haus des Kânigs) < regele are
o casă

(der Konig hat ein Haus) (p. 205).

Din punctul de vedere sintactic merită să mai
fie pomenit

e lucrările : Die mehrzielige Frage und Relativs
ata Graeciensia,
— Analecta
1893, p. I05—217; Ital. adesso; rum. iară, ZRPh.,
XV, 1891,
p. 240 ș. u.), precum şi o seamă de recensiu
ni, ca : A. Tobler, Vor
Gebrauch des

Imperfectum Futuri îm Romanischen (Litteraturblatt
fir
germ. u. rom. Philologie, XII, 1891,
p. 124—127); R. Lăwe, Die
Ausnahmlosigkeit sămtlicher Sprachneuerung
en (ibid., p. 217—219);
B. Delbriick, Vergleichende Syntax der îndogermanischen Sprachen
.
Finleitung (ibid, XIV, 1893, p. 417—421); O. Jespersen, Sprogets
Logik,
în Anthropos, IX, p. 340—343

etc.

De încheiere observ că Îa sfârșitul activităţii
sale Schuchardt
constată că în vremea din urmă, în studiile de
limbă, prevalează factorul psihologic față de cel fiziologic, iar caracter
ul social al limbii
a fost ee
în locul

organismului

natural

(Sprachliche

DBeziehung,
p. 207)1.
Ă Schuchardt se ocupă incidenta] și de raportul
dintre limbă și
gândire, dintre limbă şi logică. Limba
însăşi nu este logică : uneori
ne dă prea mult (cf. gestern begegnete ich
einem Freunde, begleitete îhn,
speiste mit iîhm etc., unde formele -ie,
ca și gestern, exprimă timpul),
, 1 Asupra lui H. Schuchardt, cf. [.
Iordan, Der heutige Stand der roma
ni
Sprachwissenschaft, în Stand
und Aufeaben der Spracheiss
Fesischrift fir Wilhelm Streitberg,
enschaft.
Heide
lberg
,
1924,
p.
587—589;
SPrachevissenschafrund Zeitgeist.
Eine Sprachphilosophische Studie Fr. Schiir,
a.
, Marburg
L.,p. 35 E. „Herzog, Revis
ta filologică, 1, 1928
(Cernăuţi)
339——351; E. Richter, Hugo
Schuchardts Wissenschaftliche , Nr. 3, p.
în Die Neueren “Sprachen,
Persânlichkeit,
XXXVI, 1928, fasc. 1;
etc.
schen
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aită dată atât cât trebue, iar câteodată prea puţin. Rezultatul este
bogăția de sinonime sintactice (cf. gestern begegnete ich ihm şi gestern

begegne ich ihm) (Brevier, p. 257).
'Totuși nu este pentru expulsarea cercetărilor logice din lingvistică,
cum cer psihologii. Împreună cu Jespersen, crede că gramatica și
logica se pot lumina reciproc (ib. p. 258). Cele dintâi exteriori-

zări lingvistice, provocate de nevoile vieții, au putut fi numai afective,
comunicări de voințe şi sensații : îndemnuri (invitații) : geh ! komm ?
şi propoziţii exclamative : Blitz ! Regen !, rămase până astăzi în formă
de imperative şi impersonale. La monoremele din categoria din
urmă s'au adăugat propoziţiunile expozitive direme; acestea sunt

judecăţile primitive, cele dintâiu expuneri logice. Afectivul și
logicul străbat mai departe întreagă vieața limbii; acela multiplică,
acesta simplifică. Când un copil, în loc de bog, Jag, zice : biegte, kegte,
deoarece este obișnuit cu kriegte, el procedează logic, fără să-şi dea
seama; inconștient logică este creațiunea gramaticală primitivă,
mulțumită căreia s'au format limbile creolice în timpul mai nou;
pe o temelie conștient logică sunt clădite limbile auxiliare interna-

ționale (Brevier, p. 260).
R. Meringer. Ca și pe teren etimologic, şi în sintaxă cercetările

lui Schuchardt au deschis căi nouă, Şi este interesant că, precum în

cele dintâi, în care a accentuat necesitatea cunoașterii lucrului înainte
de a explica cuvântul, şi în cele din urmă are oarecari înrudiri cu R.
Meringer, cunoscutul șef al direcţiei « Wârter und Sachen», pe
care se întâmplă să-l combată (cf. Gegen R. Meringer, Graz, 191 T).
E vorba de originea individuală a schimbărilor în limbă, care se gă-

sește la temelia lucrării Versprechen und Verlesen, pe care acesta a
scris-o împreună cu K. Meyer în 1895 şi a reeditat-o prelucrând-o
singur, împreună cu alte două lucrări sub titlul Aus dem Leben der
Sprache. Versprechen. Kindersprache. Nachamungstrieb, Berlin, 1908
de
(asupra acesteia cf. A. Meillet, Bulletin de la Socicte de linguistique
Paris, XVI (ag08—1910), p. Ixvij şi u. care contestă că greșelile

lingvistice relevate de M. ar avea importanță în evoluția unei limbi
und
date) iar mai târziu scriind Die tăghchen Fehler în Sprachen, Lesen
Handel, în Wârter und Sachen, VILL, 1923, p. 122—141. Numeroase «greşeli sintactice » sunt înşirate şi explicate în deosebitele
şi
capitole ale lucrării Versprechen, ca fiind Ja origine individuale
sintaxa
pentru
interes
deosebit
având
deci
uzuale,
ajunge
putând
iregulară sau afectivă. Asupra acestor lucrări ale lui Meringer vezi
1932, p.
şi I. Iordan, Introducere în studiul limbilor romanice, Iaşi,
Zu Psychopatho88—89, 91, care trimite şi la lucrarea lui S. Freud,

Belogie des Alltaglebens (Vergessen, Versprechen, Vergreifen) nebst
fir
Monatsschrift
în
Aberglaubens,
des
merkungen îiber eine Wurzel
Psychiatrie und Neurologie X,

1901, p. 1 Ş- u.).
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Astfel de « greşeli » sau *4 deformațiuni » uzuale a relevat pentru
limba germană Gustav Wustman, Alerhandsprachdummheiten. Kleine
deutsche Grammatik des Zoeifelhaften, des Falschen und des Hăsslichen,
ed. IX, Berlin u. Leipzig, 1923; K. Vossler, Uber gramatische und
Psychologische Sprachformen (în Gesammelte Aufsâtze zur Sprachphilosophie, Miinchen, 1923, p. 10ş—x5r; H. Weimer, Psychologie der
Fehler, ed. II, Leipzig, 1929 şi Fehlerbehandlung und Fehlerbewartung,
ed. II, Leipzig, 1931; A. Kiessling, Die Bedingungen der Fehlsamkeit,

Leipzig, 1925; W. Havers, Sprachavissenschaft und Fehlerforschung,
în Donum natakicium Schrijnen, p. 27—33 (cf. şi Handbuch der erklărenden Syntax, p. 54—66, unde ni se dă același lucru, cu oarecari
întregiri, și apoi se înşiră pe p. 66—98 deosebitele feluri de greșeli) ;
pentru limba franceză Emile Deschanel, Les deformations de la langue

frangaise, ed. II, Paris, 1898; 'Th. Jordan, Le peril de la syntaxe et la
crise de L'ortographe. Recueil de locutions vicieuses, dresse par ordre
alphabetique, Paris, ed. Il (ed. I, 1915), care mai trimite la P. Stapfer,
Les recreations grammaticales et litteraires şi Cl. Vincent, Le pcril de la
langue frangaise, « publicaţiuni similare » rămase mie inaccesibile;
pentru limba română: A. Philippide, Istoria limbii române, |, Principii
de istoria limbii, laşi, 1804;
Transilvania, XLI, 1910; |.

Cono.

N. Drăganu, Asperități sintactice, în
Urban-Jarnik, Spicuiri aromâneşti, în

lit., XLIV, 1910; L. Gorun, Știi româneşte ?, Bucureşti, 1911;

A. Banciu, Pentru kmbă, Braşov, 1910; Cum vorbim şi cum ar trebui

să vorbim româneşte ? (Ardelenisme şi alte -isme), Braşov, 1913; apoi
în deosebite reviste și ziare, în special Societatea de mâine, 1 şi II
(Din dicționarul greşelilor noastre de limbă); Leca Morariu, FătFrumos,

Suceava, | şi II; etc.

* Cf. şi H. Schuchardt, Sprachtherapie (« Sprechdummheiten»
; Purismus

usw.), în Breziar, p. 322—337.
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Şcoala germană : Karl Vossler. Glottosoful Karl Vossler a purtat .
cu îndârjire lupta împotriva neogramaticilor deschisă de H. Schu- ,
chardt. Ideile în materie de limbă ale lui Vossler nu sunt nouă. El:

se adapă mai ales din două mari izvoare : Wilhelm v. Humboldt şi !
Benedetto Croce, fără a fi însă atât de adânc ca aceștia, dar având |

un deosebit de fin simţ pentru valoarea artistică. Dela cel dintâi!
a luat ideea de a considera limba ca expresia caracterului național |
(Sprache als Kulturgeschichte), dela cel din urmă identificarea feno- menului lingvistic cu cel artistic (Sprache als Kunstgeschichte) 1. Mai !
puțin are în vedere merituoasa lucrare a lui Gustav Gerber, Sprache

als Kunst, ed. |, Bromberg, 1871; ed. 1] Berlin, 1885 (pentru sintaxă
importantă partea I, cap. V, p. 214—235 şi VI, p. 235—291). Metodica sintactică a lui Vossler o regăsim în parte la Grăber, iar în
privința vederilor asupra stilului afectiv putem constata numeroase

afinități între Vossler şi Bally, despre care va fi vorba mai încolo.
O listă completă a lucrărilor lui Vossler ni se dă în Idealistische
Neuphilologie, Festschrift fiir Karl Vossler zum 6. September 1922,
Heidelberg, 1922, p. XI—Xu.
,
,
Cele mai importante sunt: Positiuismus und Idealismusîn der
“Sprache, Heidelberg, 1904; Sprache als Schăpfung und Entwichlung,
Heidelberg, 1g0ş; Frankreichs Kultur im Spiegel seiner Sprachentdicklung, Heidelberg, 1013; Neue Denkformen im Vulgârlatein,
Hauptfragen der Romanistik, Festschr. f. Ph. Aug. Becker, Heidelberg,
1922, p. 170—191; Gesammelie Aufsătze zur Sprachphilosophie,
Miinchen, 1923; Geist und Kultur în der Sprache, Heidelberg, 1925.
Din punctul nostru de vedere interesează mai ales cea dintâi şi cele
două din urmă.
_
,
_

Cea dintâi este schițarea unui întreg program; în cea din urmă
avem o serie de aplicări ale acestui program la studiul limbii. Pozitivismul în studiul limbii este cercetarea fenomenelor de limbă

i Cf. K. Jaberg, Idealistische Neuphilologie (Sprachowvissenschaftliche Betrachtungen), în Germ.-rom.-Monatsschrift, XVI, 1926, p. Sşi Ir şil. Iordan,

Der heutige Stand der romanischen Sprachevissenschaft, în Stand und Aufgaben
der 'Sprachtwissenschaft. Festschrift fiir Wilhelm Streitberg, p. 589.

ţ
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von

Astfel în Gramatik und Sprachgeschichte, oder das Verhălinis
«richtig» und «awahr» în der Sprachwissenschaft (p. 1—19)

considerate ca scop în sine; idealismul este urmărirea
vederea legăturilor de cauzalitate dintre ele.

Pozitivismul este sistematic
lismul este istoric.

acestora în

şi metodologic,

idea-

Pentru Vossler lingvistica este o disciplină istorică; lingvistul nu

poate proceda în chipul cerut de pozitivişti numai adunând materialul,
ci cercetând şi explicarea cauzală a fenomenelor

de

limbă. “Totuși

Vossler este numai împotriva pozitivismului « metafizic », nu şi a
celui « metodologic », care ne poate fi de folos și în cercetarea istorică.
Problema

lingvisticei

este

să

arate

spiritul

ca

singura

cauză

efectivă a tuturor formelor limbii (p. 10), limba fiind un fel de
exprimare a spiritului cu scop comunicativ.

Dar, fiindcă limba fără conţinut spiritual ar fi numai o serie de
sgomote fără desvoltare, fără momentul fizic ar fi numai gândire, iar

fără scopul practic al comunicării ar fi... artă, lingvistica are a face
şi cu laturea acustică a limbii, fireşte întru cât aceasta este formă de

exprimare, și astfel ea trebue să se ocupe cu condiţiile de vieață
interne (sufleteşti) ale ei £. Astfel limba trebue privită nu numai ca
«desvoltare », ci şi ca «creaţie ». Prin acest nou idealism studiul
istoric al limbii nu este înlăturat, ci întregit şi adâncit 2.
Pentru Vossler : « Istoricul cel bun se va osteni să satisfacă în
același chip cerinţele positivistului şi pe cele ale idealistului. EI îi va

da materialului de fapte cel mai mare respect şi conştiinciozitate, dar
nu se va opri numai la descriere și cunoaştere, ci va voi să treacă la
explicarea cauzală și la înţelegere. Cunoaşterea este numai mijloc şi
drum spre înțelegere » (p. 2).
Dacă reușeşte să arate ca stil personal un fenomen lingvistic care
a ajuns convenţional, iingvistul, istoricul limbii şi-a terminat problema.

Astfel la Vossler categoriile gramaticale se angrenează cu cele stilistice
ca scop final al cercetării lingvistice ?.
Sistemul de limbă la care ţin pozitiviştii se numește gramatică.
n privința acesteia Vossler
Sprachphilosophie, p. 62—63):

observă (Gesammelte Aufsătze zur
«O ştiinţă, care se ocupă de cuvinte

în sine, face abstracţie de raporturile lor față de alte produse culturale
şi are în vedere numai raporturile dintre deosebitele feluri și combi-

naţiuni de cuvinte, ar putea să apară așa dar ca cea mai nefolositoare,
indiferentă şi nebunească întreprindere

din lume.

"Totuși se pare că

există o astfel de știință, și cercetători cu totul serioși stau în serviciul
ei. Aceștia

sunt

gramaticii ). Din

acest

pasaj

este

clară

1 CE. Fr. Schiir, Sprachwissenschaft und Zeitgeist, p. 34-

2 Id., ibid,

p.

go.

3 Id., ibid, p. 39.

atitudinea
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idealistului Vossler față de gramatică aşa cum o înţeleg pozitiviştii,
care uită că cuvintele și frazele sunt articulațiuni ale vorbirii omeneşti
pe care le mișcă, le întregește şi variază spiritul limbii. Pentru idealist
limba este adică expresiunea spiritului omenesc, Gramatica este
istorie, o istorie a formelor de exprimare, o istorie artistică în
înțelesul cel mai larg al cuvântului, deci face parte din istoria stilului

şi a literaturii, iar aceasta este o ramură a istoriei culturale (cf. Pos. u.
Ideal., p. 10).
Aceste vederi teoretice și le susține Vossler în lucrările citate cu
exemple scoase din toate domeniile limbii.

Asupra felului cum înţelege Vossler să se facă studiul sintaxei, ne
lămureşte

pe

p. 33—43 ale celei dintâiu dintre lucrările sale.

« Cu cât un șir de idei stârneşte mai viu interesul personal al
vorbitorului,

cu cât este ea [sintaxa] mai colorată din punctul de

vedere al afectului, cu atât va fi mai mult diferențiată și din punct de
vedere sintactic. Astfel ajungem să avem două grupe tipice de mij-

loace de exprimare sintactice : sintaxa regulară (syntaxis regularis)
obiectivă şi sintaxa iregulară (syntaxis irregularis) subiectivă, care se
amestecă în continuu în vorbire, în gramatică însă se pot despărți |.

aproape precis» (p. 33).
'Toate mijloacele de exprimare afectivă ale sintaxei se deosebesc
în patru direcţii principale de sintaxa obiectivă. Este vorba de
deosebiri cantitative (elipsă şi pleonasm) şi calitative (inversiunea și
permutația).

Ceea ce astăzi trebue considerat ca sintaxă obiectivă, a putut să
fie mai înainte o permutaţie afectivă.
Sintaxa se deosebeşte de stilistică prin faptul că aceasta din urmă |
Î
« creație curat individuală» (p. 36).
« Vorbirea este totdeauna reprezentare și intuiție, niciodată
abstracţie. Chiar şi când vorbim despre idei şi lucruri abstracte,
în limbă rămânem totuşi în domeniul intuiției mai mult ori rai
puţin materiale. În idei putem numai gândi, nu vorbi. Unde începe
logica, se desparte limba şi gândirea şi începe războiul filosofiei
împotriva limbii
— fireşte un războiu care nu poate fi purtat cu
altă armă decât iarăși cu limba » (p. 42) 1.
este

discutate în
În legătură cu numeroasele chestiuni principale
Gesammelte Aufsătze zur Sprachphilosophie, Vossler se ocupă adeseori

şi de sintaxă.
A În legătură cu cele desvoltate de Vossler în acest capitol cf. B. Croce,
Di alcuni principi di sintassi e stilistica psichologiche del Grâber, în Atti del
Accad. Pontaniana, vol. XXIX. La aceasta observaţiile lui Vossler, Literaturbl.

f. germ. u. rom. Philol., 1900, c. 25 sq. Replica lui Croce în Flegrea, Neapol,
v. IL, 1 Aprilie ; observările lui Vossler, ZRPI., 1903, p. 352—364

şi în sfârşit

Croce, Critica, vol. II, p. 2a52—258, Neapol, 1904.
7
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Astfel în Grammatik und Sprachgeschichte, oder das Verhălinis
von «richtig » und «wabr» în der 'Sprachwissenschaft (p. 1—19),
mai întâi categoriseşte gramaticile (şcolară, academică, logică, psihologică, istorică), apoi se ocupă de nepotrivirile dintre funcțiunile
gramaticale

şi categoriile

logice.

din punct

de vedere

Corectitatea nu este identică cu adevărul. În gramatică domneşte
corectitatea de limbă, în logică adevărul. Limba este adevărată
întru cât are înțeles, neadevărată întru cât este fără de înțeles. « Cea
mai adevărată şi mai de valoare lucrare de limbă ar fi deci aceea care
S'ar prezenta

formal

ca cea mai

particulară,

exclusivă şi individuală, din punct de vedere al conținutului ca cea
mai multilaterală, cuprinzătoare și universală. Cea mai exclusivă
individualitate

unită

cu

cea

mai

cuprinzătoare

universalitate,

este

idealul gândirii lingvistice » (p. 14). « Gândirea lingvistică este
propriu gândire poetică, adevărul lingvistic este adevăr artistic, este
frumos cu înțeles » (p. 14). Gramatica practică « lucrează în folosul

limbii ca artă, ea ne învață tehnica frumuseții lingvistice » (p. 1 5).

În această privință gustul are un rol important. EI este un factor
efectiv al istoriei limbii.
Fără anumită simpatie estetică, — un fapt care priveşte gustul
sau simțul de limbă, — nu se întâmplă nici cea mai mică schimbare

în limbă. Istoria științifică a limbii va urmări deci limba ca gândire
lingvistică, ca adevăr lingvistic, ca gust şi simț de limbă, deci în toate
schimbările ei condiţionate de factori fizici, psihici, politici şi în
general culturali.
În Das Verhăltnis von Sprachgeschichte und Literaturgeschichte (p.

20—39) susţine că istoria limbii este istorie culturală și de artă. Și
anume «fiindcă vorbirea este în linia întâiu o plăsmuire artistică, deci

un proces estetic, astfel şi istoria vorbei sau a imitaţiei receptive a formelor, adică istoria culturală a limbii este în rândul întâiu înclinată să
se razime pe istoria artistică a limbii, pe istoria literaturii » (p. 35).
Din punct de vedere practic însă putem considera «4 istoria Litera-

turii ca şcoală pregătitoare optică, în special sinoptică la istoria limbii
şi pe aceasta ca o îmbogățire de izvoare analitică și explicativă a istoriei
literaturii » (p. 39). Între aceste două discipline deci, deși se angre-

nează, «nu se pot ivi concurență și discuții de competenţă » (p. 39).
Și Vossler încheie ironic:
« Ce e drept, se găsesc şi astăzi iarăși filosofi ai limbii care cer o gra-

matică independentă, generală, pură,speculativă şi universală, o gramatică a gramaticilor. Aceşti neoplatonici și neoscholastici se vor cuminţi
din consideraţiile mele tot atât de mult ca și eu dintr'ale lor ». (p. 96) 1.
i
*
.
.
A
.
La o tgramatică pură» (reine Grammatik) se gândeşte şi Husserl,
ă
[ogische Untersuchungen, vol. Ii, r, Halle, 1913, p. 319 ş. u., cum vom arăta
1

Logi
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În Das System der Grammatik (p. 63—96)
de

cercetat

se reduc

la, lămurirea

fonetică ori analogie, schimbare

câtorva
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arată că fenomenele.

echivocuri:

schimbare

de înţeles ori gramaticalizare şi

diferenţiere ori contaminare. Acestea se produc numai când spiritul
este neatent. În fiecare caz sistemul cuprinde două momente : al

uniformizării și al diferenţierii. Dacă este vorba de o excepţie la o
lege fonetică, aceasta apare ca o confirmare a legii analogiei sau a
contaminării; dacă nu putem vorbi de schimbare de înțeles, trebue
să fie vorba de o gramaticalizare sau o diferențiere ş. a. m. d. ». Ca

întreg, ca sistem, se întinde explicarea gramaticală asupra tuturor
comunităţilor de limbă istorice fără excepţie, întocmai cum moartea

stăpânește peste tot ce e viu. Moartea este granița vieții, înaintaşul
și urmașul ei » (p. 89). Fiecare formă de limbă sau înțeles, care se
gramaticalizează, contaminează, diferenţiază îşi are soarta, istoria sa.
Gramaticul ne lămurește asupra acesteia. "Totuşi metoda acestuia
este mai mult naturalistă decât istorică. Şi gramatica comparată

trebue să fie istorică. « O gramatică, care ar fi independentă de idei
istorice, ca comunitate de limbă, desvoltare a limbii, amestec de limbă

etc., în fond nu ne putem închipui și întradevăr nu se poate găsi ».
În Uber grammatische und psychologische Sprachformen
(p.
105—151), discută, completând şi rectificând pe Paul, Gabelentzşi
Marty (v. acolo şi bibliografia mai nouă), raportul dintre categoriile
gramaticale și cele psihologice (subiect gramatical și subiect psihologic,

deosebite construcții sintactice) şi mai ales discordanțele dintre ele,
care se nasc:
1. Când vorbitorul se exprimă neglijent, neprecis, grăbit ori
neîndemânatec, încât forma propoziţiunii este alta decât cea plănuită

.
dela început.
3. Când însuşi vorbitorul nu știe ce vrea, fiindcă este nehotărit
şi împărţit față de deosebitele păreri pe care le are în suflet, așa că
Na
|
nu se încurcă în gramatică, ci în el însuși.
3. Când scriitorul, intenționat, nu caută claritatea, inteligibilul,
adresându-se maselor, ci sensibilul, adresându-se sufletului individului 1.
,
.
4. Când ordinea gramaticală, abstrăgând dela conflictele ei cu
trebuinţele sufleteşti ale singuraticilor, ajunge în contradicţie şi cu

|
RA
sine însăşi.
Deoarece în artă stăpânește dreptul individului, iar în gramatică

al comunității, în limbă, care este artă, se poate întâmph ca o deraiere,
1 Aşa procedează poeţii francezi conduşi de “Stephane Mallarm€ şi
futuriștii. Punctul 1 din Manifeste technique de la liticrature futuriste de F. T.
Marinetti (Milano, 12 mai 1912) este: « Il faut detruire la syntaxe en disposant les substantifs au hasard de leur naissance », etc.
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dacă este originală, să ajungă la valoare artistică, dar ea ajunge
gramaticală numai dacă este comună, uzuală. Vossler se mai ocupă
în acest articol şi de laturile formale şi semantice ale ritmului şi
melodiei limbii, ale căror forme nu sunt totdeauna în concordanță
cu categoriile psihice pe care ar trebui să le exprime.
În Der Finzelne und die Sprache (p. 152—209) Vossler arată

că individul are o mai mare libertate în vorbire decât colectivitatea;

în originalitatea individului își au izvorul așa numitele figuri stilistice
care,

născându-se

totdeauna

din

cauze

psihologice

individuale,

trebue să se explice psihologic individual, deci stilistic.
Anacolutul este o formă de exprimare obişnuită în uzul zilnic al
indivizilor, fără ca să fie autorizată de colectivitatea acelora în care

trăieşte individul. Anacolutul sau anacolutia şi orice fel de întrerupere
a vorbirii poate fi explicată stilistic, psihologic, sociologic, eticoistoric, dar niciodată gramatical.
După Karl v. Ettmayer trebue să facem deosebire între e lipse
şi propoziţiunile scurtate : elipse trebue să vedem numai acolo
unde putem stabili cu siguranță cuvintele suprimate în mod eliptic,
dar nu acolo unde numai se pare că lipseşte ceva fără a putea stabili
în sunete ce lipsește. În cazul din urmă avem a face cu propozițiuni

scurtate. Pe acelea le putem considera ca expresia completă a
unei gândiri rudimentare, pe acestea, elipsele, ca expresia rudimentară a unei gândiri complete !. Ele nu pot alcătui o problemă
sintactică, întru cât în sintaxă poate fi vorba numai de cercetarea
unei gândiri psihologico-lingvistice, nu logice (p. 164—165).
Şi pleonasmul este o himeră gramaticală. Pleonasmi se găsesc
numai în vorbirea indivizilor care odată exprimă mai mult, altădată
mai puţin decât gândesc.
«Permutaţia » în sintaxă este întrebuințarea unor părți de
propoziţiune în altă funcţie decât cea normală sau originală a
lor (prezent în loc de viitor sau perfect istoric, viitor în loc
de imperativ, întrebuințarea formei de acusativ în locul celei de
nominativ, a genitivului în locul superlativului absolut, etc.). Prin
permutaţie se creează nouă forme de exprimare care, părând
mai expresive decât cele obișnuite, ajung uzuale, înlăturându-le pe
cele dintâi.
Arhaismul este întrebuințarea unor forme de exprimare (cuvinte,
forme, prepoziţii, conjuncţii, etc.), învechite, ieșite din circulaţie.
Ele pot fi reînwiate, fiind întrebuințate cu sensul lor vechiu în nouă
legături sintactice, mai expresive decât cele în care se întrebuințau
înainte de a dispare.
„+ Ettmayer, Saizobjekte und Objektoide, Zeitschrift făr franz. Sprache und
Literatur, XLN, 1919, p. 337 ş. u.
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și inaugurează

o nouă

categorie psihologică, prin fiecare arhaism o nouă categorie gramaticală. Cât de repede se afirmă ele, cât de adâncă intră în uzul zilnic,
cât de curând dispar iarăși, e greu de spus. Ele sunt produsele individuale ale momentului şi intră în gramatică numai dacă au ajuns
bun comun.
În Die Grenzen der Sprachsoziologie (p. 210—260) Vossler dis-

cută limba din punct de vedere sociologic,

adică

întru

cât

este

socotită ca mijloc de comunicare a sentimentelor și gândirilor oame-

nilor și arată că hotarul acestei concepţii trebue stabilit acolo unde
limba încetează de a fi comunicare şi începe a fi numai expresie.
Din acest punct de vedere urmăreşte limba mai întâiu în poezie

şi proză, apoi în oratorie şi în limba comună 2.
n cursul acestei cercetări Vossler găsește prilejul să stabilească raportul dintre sintaxă, logică şi psihologie. În special relevă importanța-

aşa numitei limbi interne, a X6yoc-ului din acest punct de vedere.
Aceasta «nu este partea externă, sunetul și alte lucruri secundare,
nu este ceea ce se exprimă în limbă, ci despre ce este vorba de fiecare
dată, sâmburele activ, expresiunea în fieri, nu de facto » (p. 222)?.

Forma internă a limbii este punctul de: vedere condiționat istoriceşte şi individual de care nu poate scăpa nicio ştiinţă, nici chiar
abstracta matematică. Și aici se găseşte ceva asemănător cu forma
internă a limbii, un fel de sintaxă matematică, adică o posibilitate și o

necesitate de a înfățişa una și aceeași valoare în chip deosebit. De. ex. :
3a-7b+4tb,
3

a-(7b

”

4b),

3a-3b
3(a-b).

Etudes
1 Relativ la aceasta dă terminologia după Raoul de la Grasserie,
classes
differentes
des
parlers
Des
.
lingustiques
sociologie
de
et
psychologie
de

sociales, Paris, 1909, fireşte făcându-i critica necesară. Ea însăşi e numită
cataglosă. Are subspeciile: oecoglosă «stilul fomiliar », demoglosă « graiul
secretă 2. Stilul
popular », cleptoglosă « limba hoţilor » şi cripioglosă « limba

r,
înalt este numit anaglosă; cel .mijlociu, elegic şi amestecat al burghezilo
el, se
masoglosă, vorbirea aristocraților, a cetățenilor, a proletarilor, crede

deosebeşte după cum se referă la lucruri generale şi normale ori la lucruri
speciale. Prin aceasta se naște în interiorul fiecărei din cele trei clase sau
cu cataglosă, altul cu
glose o orthoglosă şi o paraglosă. Când vorbeşte unul
Aa
anaglosă, se naşte aşa numita seboglosă.
Din amestecul tuturor acestor glose se naşte metaglosa

obișnuită în presă

LL
,
,
. 241—
lumina ochiului),
e 2 E pa (Pupille) este numită sp. niâa del ojo (cf.jrom.
fiecare popor o
gr. x6o7, lat. pupila, fr. prunelie, germ. Augenstern, fiindcă
vede altfel, are altă formă internă de limbă.
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« Dacă scoborîm dela sistemele

uriaşe ale ştiinţei la mititelele

forme interne ale limbilor omeneşti date, putem face o mică descoperire că propozițiunea în înțelesul gramatical-sintactic al cuvântului

nu este altceva decât cea din urmă și cea mai simplă unitate în care
putem vâri o gândire logică. Lingviștii și psihologii care se ocupă de
limbă au încercat tot felul de definițiuni ale propozițiunii, şi niciuna
nu ne satisface cu totul i. Niciodată nu vom putea defini propoziţiunea, cât timp nu ne vom lămuri că ea nu este nici plăsmuire logică,
nici psihologică, nici practică, ci de limbă, numai de limbă și în
acest chip de artă, poetic-prozaică. Această destinaţie practică ŞI
întrebuinţarea unei forme în fond artistice pentru un scop logic este,
cum mi se pare, punctum saliens în ființa propoziţiunii » (p.223—224).
Propoziţiunea poate fi întrebuințată pentru a exprima orice fel de
gândiri, nu numai gândiri logice : porunci, dorințe, visuri și orice
fel de nebunii. « Esenţial la propoziţie, afară de natura ei lingvistică,
este destinația ei, năzuinţa ei după un înţeles, nu, cum se admite

de obiceiu, fiinţa ei compusă din atât de multe ori atât de puţine
cuvinte, ori dintr'un subiect şi un predicat, ori cum vrea Schuchardt,
numai dintr'un predicat, şi fără subiect 2. Se găsesc formede propo-

Ziţii_ în care predicatul. de-a-dreptul nu_se mai poate deosebi de

„subiect. 2 şi care sunt alcătuite dinir'un singur sunet: «ah /» ori
„4 oh 1». La întrebarea, dacă aceste exteriorizări sut chiar propoziții,
răspunde Biihler cu contraîntrebarea dacă embrionii ar fi chiar oameni,
prin ce problemă e mascată și trecută în domeniul naturalistic.
Răspunsul simplu însă este : sunt propoziţii când, în contextul în
care se ivesc, au înțeles clar și hotărît, și nu sunt, când mau.

Un

astfel de «ah!», pentru ca să fie propoziţie, trebue să se
raporteze la o durere, care să nu fie numai simțită și resimţită,

ci şi reprezentată, adică gândită ca a mea, a ta ori a noastră, ori
ca durerea lumii, ca actuală, trecută ori viitoare, în sfârșit o

durere oarecum hotărită.

o propoziție

mai

Împlinind

această

cu totul terminată, chiar

complicată

construcție

periodică:

așa

condiţie însă el este

de

căci

completă

el

leagă,

ca și cea

şi despre

aceasta e vorba, un element formal cu un element de gândire real
şi comprehensibil. Un astfel de ah/ în context poate să aibă chiar
mare valoare artistică ».
a

.

în

i Vezi Karl

Îndogerm.

Biihler, Kritische Musterung

Jahrbuch,

VII,

Berlin

1919.

der neueren

Biihler

Theorien des Satzes,

vede

caracterul

final

al propoziției, dar rămâne prins în psihologism. Cf. acum
pătrunzătoarea cercetare,

Vom Wesen der Syntax, în volumul omagial Ideakstische Neuphilolo
gie,
Heidelberg, 1922, p. 54 sqq.
* Hugo Schuchardt, Sprachursprung, Ul, Sitzungsber. d. preuss.
Akad.
d. Wiss.,
1920, P-44ş.u.

* Cf. studiul

Uber grammatische

und psychologische

Sprachformen.
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« Înţelesul lingvistic al unei propoziţiuni atât de simple fireşte
nu este numaidecât și logic, precum în general nu este în firea limbii

să-i ia parte logicei. "Totuși această părtinire se întâmplă în construcţia
unei propoziţiuni prin activitatea specială a principiului sintactic.
Aici este punctul în care se desparte drumul formei interne al prozei
de cel al poeziei. În poezie structura sintactică rămâne lucru secundar,
latent, imanent şi se subordonează grupării ritmice, metrice, prozaice,

până când în proză ea iese cu atât mai mult în relief, devine cu atât
mai importantă şi mai activă, cu cât prozaicul (prozatorul) se depărtează de stilul poetic şi de dispoziția sufletească lirică. Fără îndoială
şi proza își are ritmul său, melodia sa, etc., precum, la rândul său,
poezia își are construcția sa sintactică. E vorba de ceva mai mult ori

mai puţin, dar nu în sens cantitativ şi extern, ci calitativ al preponderanţei. Indată ce forma internă, gândirea şi inspiraţia unui autor
se îndreaptă spre logic, expresiunea sa lingvistică se va rezema €o

ipso pe latura sintactică;

dimpotrivă, cu cât va ajunge mai mult în

liric, cu atât mai puţin importantă va fi construcția sa sintactică,

oricât de artistică și de socotită ar fi ea în sine : ea se aseamănă atunci
unui stâlp decorativ, nu unuia de sprijin.
Să luăm un mic cântec popular toscan :
LP8

rinvenuto

il fior di primavera

LPă ritornatu la verdura al prato;
LP& ritornato chi prima non c'era,
E ritornato

lo mio

*'nnamorato

Sunt patru versuri, şi la aparență şi patru propozițiuni, din punct

de vedere sintactic însă numai una singură : E ritornato chi prima

non c'era : il fiore, la verdura e il mio innamorato. Dar în această

structură extrasă nu mai este poezie, căci farmecul deosebit al cântecelului este întrețesut în ritmuri, rime, cadențe, repetiții şi în felul

să
cum pulsează sentimentele. Dacă păstrez aceste elemente, pot
vieața
primejdui
a
fără
sintactică,
structura
chip
schimb în orice
lirică a cântecului.
Pot să transform toate nominativele în vocative, toate persoanele

1 în 2 şi afirmaţiunile în alocuţii:

Sei ritornato, il fior di primavera,
Sei ritornata, la verdura al prato,
Sei ritornato, che prima non c'era,
Sei

ritornato,

lo mio

*nnamorato

ul chi
Să se observe cum am schimbat în versul al treilea subiect

o schimîn conjuncția che, ceea ce din punct de vedere sintactic estee neins
emvariați
o
este
poetic
vedere
de
punct
din
dar
ă,
bare radical
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nată. Propoziția afirmativă din versul din urmă aș fi putut să o schimb
chiar într'o propozițiune optativă, fără vreo pagubă lirică specială :
E ben tornato, lo mio

'nnamorato!

Dimpotrivă, să examinăm acum o propoziţiune cu logică strânsă :
cogito, ergo sum. Cel ce se atinge cât de puţin de construcția propoziţiei, răstoarnă tot sistemul lui Descartes. Sum guia cogito ar fi în

sine același lucru, dar n'ar mai fi gândirea carteziană care, în contrast
cu filosofia mai veche, porneşte tocmai nu dela ideea ființii, ci
dela cea a conștiinței.
Tot aşa de puţin potrivită ar fi și transpunerea în plural ori în
persoana a doua şi a treia: cogitamus, ergo sumus, cogitatis, etc.
Pentrucă sistemul se întemeiază pe gândirea mea, nu pe a noastră, a voastră, etc., pe eu și pe gândirea acestuia. Sa
încercat și îndreptarea propoziției lui Descartes în sens psihologic,
anume așa că gândirea să apară fenomen natural, nu ca acţiune, deci

omul gândește, gândeşti, gândim, se gândeşte : cogitat, ergo sum;
dar prin aceasta gândirea lui Descartes şi sensul istoric al filosofiei
lui sunt şi mai fundamental falsificate. Scurt, structura sintactică a
acestei propoziţii stă şi cade cu conţinutul ei de adevăr logic. Cel
mult din punct de vedere ritmic, melodic, fonetic am putea-o doctori
în glumă şi nu prea mult : cogito, ergo etiam sum; cogito, et ideo sum,
şi în alte variante de acestea, ceea ce ar fi tot atât de nevinovat pe
cât de nefolositor.

Când vrem să examinăm

precizia

şi

soliditatea

construcției

sintactice și a temeiului intern al acesteia, fie într'o limbă,

fie în

mai multe, trebue să avem în vedere scopul logic în serviciul căruia
S'a fixat. Un maestru al cercetărilor de acest fel a fost Adolf 'Tobler,
căruia prea pe nedreptul i se impută logicismul 1» (p. 224—228)n ce privește lucrarea

Geist und

Kultur

în

der

Sprache,

ea

este, ca şi cea de mai înainte, o colecţie de lucrări publicate în deosebite
reviste și rotunjite apoi într'un întreg, dar mai puţin reuşită, cu tot

stilul strălucitor al lui Vossler. Aici Vossler se mișcă mai mult pe
teren

metafizic,

este semn
fiind uz de
fapt care-i
gândirii şi
categoriile

mereu

menținându-și

teoriile

anterioare,

anume

că limba

și mijloc de comunicare; că ea se deosebeşte de vorbire,
vorbă, nu între indivizi, ci între persoane,
caracterizează noţiunea ; că are valoare ca educatoare a
tăinuitoare a adevărului; că este expresie poetică, iar
gramaticale, deşi rămân neschimbate ca noţiune, se schimbă

ca expresii de limbă concretă, nu numai în fiecare limbă

națională, ci şi în fiecare stil individual, în fiecare moment

în altă

„A L. Spitzer, Uber syntaktische Methoden auf romanischen Gebiet, în revista
Die Neueren Sprachen, vol. XXVI, p. 326 ş. u.
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direcţie, în alt ritm, în alt înțeles; că aceste schimbări sunt de origine
simbolică, mitică, poetică: «fiecare formă gramaticală prin poezie
ajunge formă a vorbirii trăite ». "Toate categoriile gramaticale sunt
poetice, după valoarea lor spirituală şi originea lor sufletească : « Dacă
d. ex. viitorul romanic, ca și perfectul ori prezentul, n'ar fi exprimat

să
o conştiinţă de timp trăită, bănuită, dorită, cum ar fi putut ajunge
,
intenţiunea
siguranţa,
,
nesiguranța
necesitatea,
a,
posibilitate
exprime

voinţa şi hazardul unei întâmplări şi să pună sub aceeași pălărie
ar
puncte de vedere care se exclud din punct de vedere logic? Ori cum

putea

prepoziţiile,

ca mijloc de orientare

în spaţiu, să ajungă

să

dacă
însemne tot felul de relațiuni şi dependențe sufleteşti și interne,
fantastică
visului,
specia
de
fi
n'ar
etimologice
şi
funcțiunile lor topotrăite sufletește
şi poetică, dacă ele ar fi numai socotite logic şi nu

nu sunt nici religioase,
(vw. p. 249, în special nota 1). Regulile gramaticii

nici logice, nici naţionale, nici arbitrare, ci de limbă.
Cartea cuprinde următoarele capitole :
1. Voraussetzungen und Erfahrungen.
II. Sprechen,

III.
IV.
V.
VI.
VII.

VIII.
IX.

Gesprach und Sprache.

Sprache und Religion.
Ein Beispiel. Neue Denkformen im Vulgărlatein.
Sprache und Natur.
Sprache und Leben.
|
Die sprachlichen Gemeinschaften :
inschaft;
Sprachgeme
empirische
und
a) Metaphysische
5) Die Nationalsprache als erlebte Sprache;
c) Sprache und Nationalgefiihl;
|
d) Die Nationalsprachen als Stile;
ft;
gemeinscha
e) Sprachgemeinschaft als Interessen
ft.
gemeinscha
Gesinnungs
als
£) Sprachgemeinschaft
t.
Wissenschaf
und
Sprache
|
Sprache und Dichtung.
Neue

mai important este articolul
Din punct de vedere sintactic,
mai întât in Haupt-

(p. 56—83), apărut
Denkformen îm Vulgărlatein

Ph. Aug. Becker, Heidelberg,
fragen der Romanistik, Festschrift firde topica gramaticală și stilistică
ocupă
1922, p. 170—191, în care se
pasiv,
este construcția d + inf.), de
(nouă
vulgare
(afectivă) a latinei
ke,
Meyer-Liib
lui
al
citat
lui (Cf. şi articolul

dispariţia şi înlocuirea
indicativ, de verbele invocare este de altă părere), de imperfectul
viitorului, de gerundiv, de pierderea
cative, de dispariţia şi înlocuirea

cu infinitiv în latina vulgară, etc.
neutrului, de înlocuirea acuzativului
ceea ce
erlebte Sprache dovedeşte că
În Die Nationalsprache als
există
€nu
€1», câci
este important la o limbă este « instrumentarea
sunt
nu
naţionale
limbi
iar deosebitele
decât o limbă, limba,
unităţi ».

acestei
decât variante, instrumentări ale
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în Die Nationalsprachen als Stile (cf. şi Jahrbuch fir
al lui v. Klemperer şi E. Lerch, 1. Band, Miinchen, 1925,
arată că o limbă străină de obiceiu ne surprinde şi ni se pare
Aceasta o pricinueşte «ornamentul » ei, ceea ce este «
caracteristic, individual, naţional, dialectal,

Philologie
p. 1—23)
« comică ».
particular,

idiomatic, etc., în deo-

sebire de general şi personal», nu numai coloritul vocii, intonaţia,
melodia, ritmul, etc. Partea aceasta «ornamentală » alcătuește « naţionalul » în limbă. Vossler încearcă să ne lămurească cum trebue
concepute limbile naționale, pentru ca să fie înțelese ca « limbi trăite,
ca stil, ca poezie şi ca realizări schimbătoare, condiţionate din punct
de vedere istoric, ale marei şi unicei comunități de limbă a omului
cu universul ».
« Sprache und Dichtung »
Despre ceeace cuprinde capitolul
am pomenit mai sus î.
Mai amintesc articolul Sprache als Ausdruck der Volkspsyche,
publicat în Faust, 1925—26, fasc. 6, p. 13—21. Aici Vossler nu
admite existența așa numitului « Volksseele » în știință (cf. Wundt),
în care se poate vorbi de « Volkspsyche», înțelegând « dispoziţii
sufleteşti, situaţii, obișnuințe, concepții, inclinații, condițiuni, etc. ».
Această psyche poate să ajungă la cea mai înaltă şi perfectă expresie
în limba naţională în operele scriitorilor din anumită epocă. Ea apare
ca stilul vieţii naționale ( « nationaler Lebenstil »). Urmărirea și înțe-

legerea ei este lucru anevoios. Ea se va face la cei mai buni şi mai
curaţi scriitori ai unui popor.
Aceste idei se aseamănă cu cele din « Die Nationalsprachen als
Stile », unde arată că o poezie populară e mai apropiată de limba unui
popor decât cea artistică. Scrisoarea este un mijloc de nobilitare
artistică a limbii, dar şi de înstrăinare și de depărtare de limba populară, ale cărei produse se nasc și se păstrează oral, deci au caracterul

limbii vorbite. Meritul naţional al poetului popular stă în faptul

că el face înţeleasă şi auzibilă ornamentica limbii sale materne și-i
evidențiază frumuseţea, în vreme ce în proza
găseşte numai sporadic şi ascunsă adânc. Cine
folositor şi convingător despre frumuseţea unei
să studieze în rândul întâiu poezia populară (p.

vulgară aceasta se
vrea să spună ceva
limbi, va face bine
165—166).

În acest loc ne interesează mai puţin articolul Der Kampf gegen

den Abstraktismus
Die neueren

în der heutigen

Sprachen,

XXXVI,

Sprachwissenschaft,

publicat

în

1928, p. 322—33.

Vossler ţine să fie original: «obişnuește să semene unde încă
nu s'a cules şi adeseori simte un dispreţ ivit involuntar pentru munca
1 Cf. şi, recensiunea
.
.
apLiteraturblati fiir. germ. u. rom.
lui , L. Spitzer
în
XLVIII, PI 1926, ,
iu
Mitteilungen, XXVIII,

Phil.,

şşii a lui i
3927, p. poa,

col. . 8r—89 9

Arno

Bus

i

senius,

, 3 Neuphil.i
?
10
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răbdurie și îngrijită a vechilor metode » 1. Altfel ideile și lucrările sale
și ale elevilor săi, cu toate scăderile lor, evidente mai ales la aceştia
din urmă, sunt bogate în îndemnuri la cercetări nouă 2. Au fost și
vor fi folositoare mai ales pentru lămurirea unor chestiuni din do-

meniul stilisticei şi al sintaxei, în care se exprimă mai clar caracterul
estetic al limbii, deși sintaxa pornise pe acest drum şi înaintea şcolii
lui Vossler prin cercetările lui A. 'Tobler și W. Meyer-Liibke 2.
Dintre obiecțiile ridicate împotriva lucrărilor de limbă ale lui

Vossler relev următoarele.
Vossler nu defineşte precis şi clar noțiunile pentru care adeseori
acceptă o terminologie neobișnuită ori improprie; se întâmplă
uneori numai le circumscrie în mod impresionist 4.

că

Atitudinea lui Vossler este şovăitoare nu numai în privința stabilirii noţiunilor, ci şi în fața problemelor fundamentale ale limbii:
ne scoate în relief când un aspect, când altul, după impresia pe care
i-o lasă lectura întâmplătoare ori după interesul momentului 5.
Vossler se oprește de obiceiu la generalități. Dar acestea pot fi
greşite când nu ţin socoteală de amănuntele pe care ar trebui să se
întemeieze.

De pildă, «se poate afirma în general cu uşurinţă că spiritul
omenesc este pricina tuturor schimbărilor, dar este mult mai greu
de spus, în multe cazuri direct imposibil, care însușire a spiritului
este legată de anumită însușire de limbă,

omenesc

pentrucă între

cauza capitală şi între efectul lingvistic se găseşte o serie de condiţii

care nu se pot stabili. Principala obiecţie care
Vossler și elevilor lui este că nu ţin socoteală de
Ei trec cu vederea, în optimismul lor prea larg,
condiţiilor, ci prea adeseori neglijează aproape

i se poate face lui
ajuns de acest fapt.
nu numai mulțimea
în chip primejdios

domeniul faptelor, cu toate că teoretic $ admit necesitatea pozitivismului metodologic. Astfel, în aplicarea principiilor teoretice, lucrările lingvistice ale lui Vossler şi ale lui Lerch, cu toate calitățile
,
,
lor, lasă impresia de diletantism »”.
Lui Vossler îi lipseşte contactul intim cu faptele şi experiența
care se poate câştiga numai prin ocupațiunea plină de iubire faţă
de problemele lingvistice concrete 8.
1
2
5
4

K.
Id.,
Id.,
1d,,

Jaberg, o. c., p. 2.
îbid., p. 4.
ibid, p. 10.
îbid., p. 2.

5 Tq., îbid., p. 3.

_

care ne
6 Aici se trimite la o afirmaţie a lui Lerch, Fr. Syaut., xi) sq. de
vom

ocupa

mai

târziu.

? X. Jaberg, o. c., p. 12—13.
3 ]d., bid., p. 18.
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Informaţia lui Vossler, în chestiuni de limbă, este scoasă din a
doua şi a treia mână 1 şi fără îndoială slăbiciunea lui Vossler pe terenul
lingvistic stă în faptul că nu se informează din izvorul întâi şi că

niciodată n'a încercat deslegarea unor probleme lingvistice speciale 2.
Fără îndoială direcţia inaugurată de Vossler a fost rodnică şi a
dat îndemnuri la numeroși elevi (Lerch, Hatzefeld, Klemperer, etc.).
Dar aceştia, fiind lipsiţi de cumpătul și intuiţia adâncă a maestrului,
s'au rătăcit în labirintul de viziuni istorico-culturale și au făcut
lumea să nu mai creadă în ele, Gerhard Rohlfs este nevoit să constate :
« Lucrării de limbă a

lui Vossler, cu toate rătăcirile sale metodice,

în înlănțuirea sa plină de spirit dintre spiritul limbii şi caracterul

timpului nu-i lipsesc idei strălucitoare şi valoroase 3, dar vin apoi
“elevi slabi

şi se joacă de-a

mingea

cu

ideile

maestrului, le strâng

servil şi mecanic în toate raporturile posibile și le chinuesc de moarte
în sensul adevărat al cuvântului 4. Gândiri care pe aripile spiritului
lui Vossler izvoresc dintr'o intuiţie fină, se schimbă în mâinile săl-

batice şi neputincioase ale elevilor săi în crasă caricatură 5.
« Noua filologie idealistă », pe care ne-o predică elevii lui Vossler,
s'a arătat de mult ca o plăzmuire goală, umflată. Cine va vrea să ia
în serios în viitor o direcţie de cercetare care s'a compromis prin
produse pe cât de lipsite de spirit pe atât de superficial? Totuşi cu
nimic mai puţin vor continua reprezentanții ei să prindă pe proști
cu reţete cunoscute de șarlatani de bâlci? Vor mai avea noroc cu
aceasta ? 6,
în

1 Id., îbid., p. 18.
> Id., ibid, p. 24.
3 Cf. recensiunea mea din Die Neueren Sprachen, XXXI, p. 65—yr.
î Cf. şi cuvintele vrednice de ţinut minte ale E. Richter (în legătură cu
Typen der Woristellung de Lerch) în ZRPh., XLII, 1922, p.
716, şi
Leo Jordan, îbid., XLIV, 1924, p. 331.
5 S'a împlinit deci ceea ce a prezis Leo Spitzer încă din anul 1919:
4 Cine este convins ca mine că idei ştiinţifice nu se pot transmite, ci trebue
să răsară din personalitatea cercetătorului, nu va crede că o idee vossleriană
poate

fi tratată

în amănunte

de

altul

decât

de

Vossler...»

(Literaturblatt

fiir germ. u. rom. Phil., XL, 34 sq.).
î « Idealistische » Neuphilologie (extras din Zischr. f. frz. Spr. u. Lit,
XLVIII 1/2, p. 136); cf. şi cele ce le spun asupra şcolii lui Vossler: H. Schuchardt în Individualismus,

Bulletin
Liibke,
u. Litt.,
9. C-, p.
Arhiva,

extras din Euphorion,

1913,

p.

3—5;

A.

Meillet,

de la Socicte de Linguistique de Paris, XXVI, p. 26 sq.; W.
MeyerRevue de linquistique romane, |, 16; L. Spitzer, Zischr. f. frz. Spbr.
XLIL, p. 139 sq.; Terracini, Arch. gl. ital, XIX,
p. 156; I. Iordan,
589—506 şi româneşte Teoriile lingvistice ale lui Karl
Vossler, în
lași, XXXI, 1924, p. 27—35, 101—109; W. Sâderhjelm într'o

dare de seamă despre Fahrbuch der Philologie ed. V. Klemperer
şi E. Lerch, Î,

Minchen, 1925, în Neuphilologische Mitieilungen,

S. Puşcariu,

Dacoromania,

IV,

p. 1313—r31 ş.

XXVII,

1926,

p.

14—27;
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La fel judecă şcoala lui Vossler şi M. Bartoli, Introduzione alla

neolinguistica (Principi — scopi — metodi), Genăve, 1925, care găseşte
că filosofia crociană și gentiliană, alături de avantajul de a fi ajutat
combaterea greșelilor neogramaticilor din partea neolingviștilor, a
produs şi un neajuns : «ha partorito i glottoso
fi vossleriani, dei
quali la maggior parte, compresso il lor caposcuola, dimostrano
di non aver alcun sentore di linguistica, di nessuna scuola. E per

compeso dicono e ridicono: «noi linguisti », «la Scuola dello Gillicron e la nostra », a parită di merito ! Ne sutores ! Essi sono bensi
alleati della Scuola dello Gillisron, cio& dei neolinguisti, ma sono
alleati che Dio ci liberi e scampi» (p. 65, cf. și notele de pe p. 102).
Întradevăr, multe lucruri trâmbițate ca nouă de către elevii lui
Vossler, care revendică îndreptățire exclusivă pentru direcţia lor, au

fost descoperite de mult şi spuse la fel de alte şcoli.
Cu drept cuvânt constată Spitzer :
« Nu văd nici trebuința unei lingvistice «nouă», nici singura
îndreptăţire a lingvisticei lui Lerch : eu văd, alături de fără îndoială
vrednica

cercetare

directivată

cultural

a lui Vossler, în total chiar

cinci direcţii vechi-nouă, care pot fi desvoltate mai departe în
cadrele filologiei romanice :
direcția istorică a lingvisticei comparate, cum este reprezentată
între romanişti de Schuchardt și Meyer-Liibke, care de mult (dela

1898, data apariţiei « etimologiilor romanice » ale lui Schuchardt) se
simte ca slujitoare a științei culturii și care se dispozitivează și se
spiritualizează tot mai mult (este adevărat că a început cu «lucruri »
(Sachen), astfel a rămas

« obiectivă » sachlich);

direcţia biologică a dialectologiei, reprezentată de Gillicron, care
este chemată să revoluționeze întreg felul de cercetare a evoluției
limbii şi are de lucrat la Atlasul francez zeci de ani;
direcţia static-descriptivă, văzută de Saussure, care prin observarea

valorilor stilistice,

cum

face

Bally,

ne

ajută să cunoaștem

— o
schimbările latente ale limbii și realizarea sistemului limbii
direcţie, care încă n'a ajuns dincolo de o seamă de presimțiri geniale
ale numiţilor învățați;
|
a
cercetarea sociologică întemeiată de Meillet, Saincan şi Dauzat,
care priveşte limba după straturile sociale ale vorbitorilor şi a produs

,
chiar lucruri de valoare în studiarea argoturilor !;
îndreptățire
la
râvnește
nu
dacă
chiar
care,
filologică,
direcția

exclusivă, astăzi este reprezentată prin oameni cu cunoștințe bogate
1 În Frankf.

Zig. din 23/VIII

1919 Lerch

reclamă pentru

€ noua » sa

Lerch
« lingvistică » cercetarea limbii « în funcțiunea sa socială ». Dar tocmai

nu se ocupă cu cercetarea argoturilor care au format obiectul de studiu serios

al «acelor

Francezi ».
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ca Appel şi Schultz-Gora, și pe care vrem să o «afumăm » (ausriuschern) tot atât de puţin ca pe o ramură a științei.
Şi cine ştie dacă nu se vor mai descoperi nouă direcții? Dar nu
este un fel de dictatură, să răstorni toate amvoanele și să predici de
pe unul singur: Haec est veritas. Aceasta este noua lingvistică|
Să ne bucurăm că mai sunt şi alte amvoane şi alți oratori, cari spun
mai cuminte: Quid est veritas? 1.
E. Lerch. Dintre elevii lui Vossler s'a specializat în chestiuni de
sintaxă tocmai E. Lerch, care a fost acuzat de exagerările amintite.
În Der Aufbau der Syntax (Germ.-Rom. Monatsschrift, VII, 1915;
Heft 3, p. 07—109) 2 Lerch combate sistemul sintactic al lui Ries şi

R. M. Meyer, care, alături de fonologie, morfologie şi de sintaxă,
pune semantica ca a patra parte a gramaticii. Sintaxa este semantică,
căci nu se poate scrie sintaxă fără a se studia înțelesul propozițiunilor
şi al părţilor acestora, în vreme ce în fonologie se pot studia sunetele

şi schimbările acestora și fără a lua în socoteală înțelesul lor, — chiar
şi în morfologie se pot grupa deosebitele clase de flexiune fără a avea
în vedere numaidecât înțelesul respectivelor verbe

şi nume

(p. 99).

Gramatica propriu zisă începe cu sintaxa; fonologia și morfologia
sunt numai preliminarii. Fonetistul şi morfologistul sunt specialişti,
sintacticianul nu, pentrucă trebue să cunoască și celelalte părți ale

“gramaticii (p. 100).
Cu toate că s'ar putea crede posibilă o împărțire a gramaticii în :
1. Teoria sunetelor, a înţelesului lor şi a schimbării amândurora.
II. Teoria cuvintelor, a înțelesului lor şi a schimbării amândurora.
III. Teoria propoziţiilor, a înţelesului lor și a schimbării amândurora,
la care presupunem totdeauna că unei schimbări de formă îi cores-

punde o schimbare

de

înțeles,

nu este recomandabilă: o astfel de

împărțire ar însemna fărâmițarea unui corp viu, considerarea limbii
din afară, nu din lăuntru, căci sunetul, cuvântul şi flexiunea lui se
schimbă numai în cursul vorbirii, deci, tratând fonologia şi morfo-

logia am fi nevoiţi să ne vârîm mereu în domeniul sintaxei. Singura
formă de expunere ştiinţifică a gramaticii este cea strict istorică,
strict cronologică, pe care a întrebuinţat-o şi Brunot în a sa Histoire

de la langue franaise (Paris, 1905 ş. u.) și Vossler în Frankreichs
Kultur im Spiegel seiner Sprachentwicklung, unde fenomenele fonetice,
de flexiune şi sintactice nu sunt tratate deosebit. Dar, în vreme ce

fonologia şi morfologia, nu se pot trata fără a se atinge domeniul
+ Eine Strămung înnerhalb der romanischen Sprachwissenschaft, extras din
Archiv fiir das Studium der neueren Sprachen und Liieraturen, 1921, P130—131.
2 Vederile

din această lucrare a lui Lerch sunt

aprobate,

cu câteva mici

rezerve, şi de W. Meyer-Liibke în Die romanische Sprachwissenschaft der
detzten 2wălf Jahre (extras din Revue de lingustique romane, t. |), p. 19—20.
.
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sintaxei, sintaxa are avantajul de a putea fi tratată singură în sine
şi pentru sine : propoziția are înţeles independent, încheiat, în vreme
ce sunetul și cuvântul nu au un astfel de înțeles decât dacă au
caracter de propoziție (d. e. O! Un cal, un regat pentru un

cal — O! Ein Pferd, ein Kânigreich făr ein Pferd), şi atunci aparțin
sintaxei (p. 102).
Sintaxa nu se va trata după categorii logice, ci avându-se în vedere
evoluția istorică, înaintând dela simplu și popular spre complicat

şi artistic, deci având alături stilistica. Ea nu va da mai întâi teoria
claselor de cuvinte, ci va începe de-a-dreptul cu propoziţiunea.
Propoziţiunile se împart în imperative, optative, interogative, exclamative şi expozitive (seria probabilă în care s'au născut). Mai putem

deosebi propoziţiuni care arată

« întâmplarea » și altele care arată

«existența ». Imperativele, din punct de vedere logic, pot cuprinde
numai o «întâmplare », niciodată o «existență », şi nu este tocmai

corect din punct de vedere logic când zicem : Fii cuminte: Să nu ai
frică!

(Sei verniinftig!

Hab

keine Furcht | Ne

sois pas malade!).

Pentru celelalte feluri de propoziții are mare importanță deosebirea
dintre

« întâmplare » şi « existență », căci pe ea se întemeiază deose-

birea dintre predicat verbal și adjectival [(el) îl bate— (el) este
rău; er schlăgt ihn — er ist băse] (p. 103).
Fireşte aici trebue să remarcăm că această deosebire nu este
observată strict de limbă, căci adiectivul nu însemnează numai ceva
ce

durează

absolut

(d. e. Arborele

este înalt;

der

Baum

ist hoch),

ci și relativ (Arborele este zerde, der Baum ist griin, adică acum,
primăvara și vara; dar toamna şi iarna nu), de altă parte verbul nu
arată numai o întâmplare momentană, ci și una care durează un anumit timp (Funcţionarul doarme, Pomul înflorește ; der Beamte schlăf:,

der Baum dliiht), deci verbul și adjectivul se ating, se angrenează,
cum se vede din faptul că între der Baum bliiht, der Baum ist bliiend
şi der Baum ist griin nu sunt decât nuanțe de înțeles, dar nu deosebiri
esenţiale. Având în vedere acest fapt, va trebui să se facă aici un

tablou al vorbelor momentane și cu durată relativă
(p. 104).
Verbul şi ad ectivul alcătuesc predicatul propoziției. După R.M.
Meyer predicatul este «exprimarea a ceea pentru ce în general se
vorbeşte » (« die Aussage, um derentwillen iiberhaupt gesprochen

wird», p. 104). Deci «el este singura parte de propozițiune necesară,
propoziţiunea constă propriu zis din predicat, iar subiectul nu este
decât o anexă târzie ». Dovada o avem în faptul că propoziţiile cele

mai simple constau numai din predicat, iar subiectul vorbirii a fost dat
la origine în situaţie, în intuiţie ori a fost indicat printr un gest. Necesitatea de a se exprima subiectul s'a ivit numai când limba vorbită
a fost înlocuită prin comunicarea scrisă, în care putinţa intuiţiei înce-

tează. Astfel sau se exprimă subiectul în propozițiile imperative, care
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aparțin limbii vorbite (Vino',

V

Veniţi', — Komm ', Kommt ', — viens!,

venez!), dar față de limbile clasice (gr. Epxouat, lat. vento) se exprimă
în limbile moderne (fr. je viens; germ. ich komme ; eng. come etc.)
în celelalte forme de propoziție mai abstracte. Chiar şi acolo unde nu
avem un agent al enunciaţiei, ci numai procesul, se întrebuințează
cel puţin un surogat de subiect : lat. pluit, fr. îl pleut, germ. es regnet
[teoria propoziţiunilor fără subiectiv). Deoarece acum se pune un
subiect deosebit, el poate fi așezat înaintea predicatului ori după el:
afectiv trebue să spunem ce avem de spus, deci predicatul, cât mai
repede,

iar subiectul

ia locul al doilea

(Prost

e”,

Mare

măgar

€';

dumm ist er, ein Dummkopf ist er, schlafen tut er); aceeași este situaţia
şi în întrebări (Vine el?, Kommt er?). În expunerea liniştită, dimpotrivă, politeţea cere să pornim dela lucrurile care le sunt cunoscute
ascultătorilor, deci dela subiect, pe care trebue să-l așezăm înainte;

este totuşi mai politicos spus : D-ta ești sucit — Sie sind verdreht ,
decât exclamarea: Sucit ești D-ta. — Verdreht sind Sie — (p.
104—10Ş).
”
Predicatul gramatical nu este totdeauna identic cu cel psihologic,

iar subiectul gramatical iarăşi nu este totdeauna identic cu subiectul
psihologic.

În întrebarea : Vine el? — Kommt

er? ele coincid,

căci

nou, până acum necunoscut este venirea,kommen, cunoscut, dat, este
el. Dacă însă întreb : Cine vine ? — Wer kommt ?, este cunoscut, dat,

că vine cineva, deci venirea— das Kommen şi necunoscut este cine
vine, mer kommt — aşa dar vine — kommt este subiect psihologic Şi

cine, wer predicat psihologic. "Tot așa este și în răspuns : în El vine—Er
kommt, a veni — kommen este iarăşi ceea ce e cunoscut, subiectul psihologic, iar er ceea ce este nou, conținutul propriu al enunciației, predicatul psihologic, de aceea la întrebarea Cine vine ?— Wer kommt ? este

de ajuns ca răspuns numai predicatul psihologic: E/— Er. Astfel
enunciația Carol pleacă mâne
— Karl reist morgen ab poate să aibă
înțelesurile cele mai deosebite, după intonaţie : Carol pleacă mâne —
Karl

reist morgen

ab

(adică este

cunoscut

că cineva

pleacă

mâne,

dar încă nu se ştie cine, d. p. dintre membrii unei familii). Ori : Carol

Pleacă mâine
— Karl reist morgen ab (adică Carol ne-a fost până
acum oaspe, dar acum este hotărît să ne părăserscă: subiectul și
predicatul gramatical și cel psihologic coincid). Ori: Carol pleacă
mâine — Karl reist morgen ab (deci vă este cunoscut că Carol vrea să
—r

plece; acum

a hotărît ca plecarea să se întâmple mâine).

Ceea ce ce

fiecare dată se intonează este predicat psihologic, ceea ce rămâre
neintonat (fiindcă este cunoscut) este subiect psihologic.
Deosebitele conţinuturi ale acestor propoziţii constătătoare din
aceleași elemente se pot alcătui în forme în care subiectul ŞI predicatul

gramatical să se potrivească cu cel psihologic (Cel ce pleacă mâine este ....

Carol— Der morgen Abreisende ist Karl. — Carol pleacă mâne — Karl
rame

e er
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veist morgen ab. — Plecarea lui Carol va fi mâine — Karls Abreise ist
morgen (Ori cu topică afectivă
— prepusă: Carol e cel ce pleacă.
mâine — Karl îst der morgen Abreisende. — Pleacă 1mâne Carol — Ab-

reisen tut Karl morgen. — Mâne este plecarea lui Carol — Morgen ist

Karls Abreise).
m
De aici urmează că în legătură cu predicatul, propriul conţinut |
al propoziției, trebue tratate toate clasele de cuvinte care pot fi
predicat, deci pot exprima un înţeles încheiat. Aşa sunt: 1. Verbul _
(d. e. [el] doarme — [er] schlăft); 2. adjectivul (d. e. [el] este ostenit — |
[er] ist zniide); 3. substantivul (d. T] este un măgar— [er] ist ein
Esel); rar un pronume (ex sunt tu — îch bin du). În legătură cu verbul
se vor trata modurile, care dau enunciaţiei valoarea şi în general se
potrivesc cu împărţirea principală a propoziţiilor (imperative, optative, interogative, exclamative şi afirmative), înțelegând între ele și
condiționalul, anumite adverbe (poate, probabil, chiar
— vielleicht,
verinutlich, hoffenthch, wahkrscheinlich), verbele modale și auxiliare,
iar deodată cu acestea din urmă, infinitivul (substantivul verbal)

(p. 105).

Ie

Vor urma apoi genurile verbului și timpurile, pe care R. M.

Meyer le aşează la început, deși ele, evident, s'au născut mai târziu.
După acestea se vor trata complementele verbului, şi anume : IL. cele

necesare (obiecte), şi 2. cele facultative (determinări adverbiale).
Obiectul este determinarea verbului, ca și articolul substan-..
1 a

tivului ; determinarea sau complementul adverbial se poate compara
cu atributul facultativ (epitheton ornans). Obiectul specializează noţiunea verbală generală (a vâna — a Zâna iepuri, jagen —

Hasen jagen). Cel mai necesar este obiectul în. acuzativ; dativul se
iveşte de obiceiu numai când avem obiectul în acuzativ și este mai

puţin necesar ;.tot așa şi obiectul în genitiv presupune prezenţa unui

obiect în acuzativ. Amândouă se apropie de complementul facultativ,

adverbial, de aceea ele pot fi înlocuite cu complemente adverbiale

(cf. în fe. şi engl.; în lat. ablativul este un caz adverbial).
Deosebirea dintre obiect şi adverbial este disparentă. La obiect şi la

adverbial trebue să se vorbească despre nume;

se pune adică che-

stiunea : ce poate fi obiect? — Deosebirea dintre obiect mort şi viu;

obiecte primare, care pot fi schimbate prin acțiunea verbului (stric

casa — ich zerstăre das Haus) şi secundare, care nu sunt schimbate
— îch lebe dich); ch. în. « la maison
de acţiunea verbului (te iubesc

est detruite par moi», față de: « elle est aimee de moi »; şi în germ.
:
se poate spune: « das Haus wird durch mich zerstârt »), dar numai

«sie wird von mir geliebt ». Obiectele vii sunt introduse în spaniolă

de prepoziţia d (același lucru îl afirmă Lerch şi despre rom. pre,
N.D.
a
A
i:
la origine şi articolul N
ceea cem este
1 Mai bine atributul,
me aim aa or
a
ae
Tm e
8*
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ceea ce nu este adevărat decât în parte). Deosebirea între obiectul
pronominal şi substantival. Cum ajunge substantivul, dela noțiunea
generală a substanței,

lucru individual, concret,

determinat
? — În

grecește, în germană, engleză și în franceză prin determinare, prin
articol (tot așa şi în româneşte). Sintagme de verb şi obiect fără
articol (d. e. a lua loc — Plata nehmen — prendre place). Determinări
substantivale necesare și facultative (articol şi ad ectiv determinativ —
adjectiv atributiv, epitheton ornans) (p. 106). Alte determinaţiuni:
prin genetiv posesiv și pronume posesiv (pălăria tatălui, pălăria sa);
prin determinări adverbiale (pălăria de colo din colț
— der Hut dort
în der Eche), etc. Acelaşi lucru are valoare şi pentru substantivul
din adverbial. Acesta trebue tratat totdeauna, de o parte împreună
cu adverbul, de altă parte împreună cu propoziţiunea secundară
adverbială,

căci este

clar că l-am găsit

acolo,

l-am găsit

la cascadă,

l-am găsit unde apa cade pe stânci (ich traf ihn dort, ich traf îhn am
Wasserfall, ich traf ikn, wo der Fluss die Pelsen hinunterstiirzt), ori :
l-am găsit dimineața (curând), L-am găsit în zorii zilei, l-am găsit

când răsărea soarele (ich traf ihn friih, ich traf ihn am Morgen, ich traf
îhn als die Sonne aufging), ori: sa sinucis pentru aceea, sa sinucis din
pricina unor

supărări

din dragoste,

sa

sinucis pentrucă

l-a părăsit

iubita (er hat sich deshalb getătet, er hat sich aus Liebesgram getătet, er hat
sich getătet, aveil seine Liebste ihn verlassen hat) sunt în legătură organică și în gramatici nu pot fi despărțite una de alta. Dar nu este o
greşală că se despart propoziţiunile adverbiale de celelalte propoziţiuni secundare care circumscriu subiectul, obiectul şi predicatul,

căci n'au nimic comun; numai nefericitul termen gramatical îi face
pe gramatici să le trateze împreună. Nu

ştiu ce va să zică (Ich weiss

nicht, vas soll es bedeuten) ori am întrebat-o dacă mă iubeşte (ich fragte
sie, ob sie mich liebe) sunt « forme speciale ale obiectului » (şi anume
la enunciaţii şi întrebări) ; “a făcut ce era tatăi său (er wurde, was sein
Vater war) se va trata la predicatul nominal; cine poate oase roade
(2as ein Kăâkchen merden cill, kriimmnt sich beizeiten la 4 formele
speciale ale subiectului ». Dimpotrivă adverbele, prepoziţiile şi con-

juncţiile trebue tratate aici împreună, din pricina că se angrenează
(prepozițiile s'au născut în cea mai mare parte din adverbe; ele nu
aparțin în niciun caz, cum vrea R. M. Meyer, «caracteristicelor
substantivului »). Aranjarea deosebitelor determinări adverbiale ale
verbului se va face pornindu-se dela concret la abstract: locale,
temporale, modale, cauzale, finale, real-concesive, etc. (condiționa-

lele și condiţional-concesivele au fost puse între « moduri »; această
despărţire a concesivelor în două nu este așa de rea cum se pare:
într'adevăr este mare deosebire între : cu toate că era bolnav, a venit —

obgleich er krank war, îst er gekommen, şi chiar şi dacă ar fi fost bolnav,
ar fi venit — auch wenn er krank gewesen wăre, 2văre er gekommen — în
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cazul întâi enunciația este reală, într'al doilea ireală). Să se observe
cât de precis își corespund deosebitele feluri de adverbe (loc, timp,
etc. : acolo, atunci, de aceea, totuşi — dort, damals, deshalb, trotzdem),

fiind, ca să zicem aşa, adverbe demonstrative. Dacă suntem nevoiţi
să spunem 4în Neapole » (în Neapel), 4 înainte cu 20 ani» (vor 20
Țahren), «din gelozie » (aus Eifersucht) şi cu toată boala mea (trotz
meiner Krankheit), situaţia nu mai este prezentă pentru ascultători :
avem a face mai curând cu propoziţii scrise (p. 107).
— Urmează
predicatul nominal, mai întâiu fără subiect: Minunat!, Frumoasă
istorie |, Așa un stricat] (Prăchtig |, Eine schăne Geschichte ! Solch ein
Lump |), deci a) adjectivul, b) substantivul. 'Frecerea
o formează for-

mele verbale. adiectivale, participiile; Aici putem insista din nou

asupra degradării adiectivului din întrebuințare. predicativă în cea .

atributivă. — Urmează "întrebuințarea tuturor celorlalte clase de |
cuvinte cu valoare de predicat, d. e. propozițiuni imperative cu substantivul

în acuzativ:

Un

cal!,

Un pumnal!

(Ein

Doleh1), în dativ : Regelui! (Dem Kânig!), adverbul:

Pferd!,

Finen

Sus!, Afară!

(Hinauf |, Hinaus!), etc. Lângă adverb putem avea și un acuzativ,
iar acesta este în acest caz subiect psihologic: Sus inimile! (Die

Herzen auf!),

Schweppermann

Azi un ou, mâne un_bou (Jedem ein Ei, dem braven

DIC trehue să vorbim. despre.

aber “apei, ete

», acum abandonat de toată lumea, şi cu. drept

termenul . celipsă
cuvânt. Prin scurtime, brahilogic, importantul ește relevat mai bine
(comandă).
„Acum

|

m

|

să exprime
apare. subiectul :. vorbirea primitivă n'are nevoie

deosebit agentul enunciației dat în situaţie sau intuiție. Deosebite

forme de subiect, în seria dată de R. M.
înlocuitor nemijlocit al gestului explicativ,
propriu şi nume comun. Nume proprii ca
subiect au valoare aceleaşi lucruri care s'au

obiect:
şi

mort

determinaţie
(cf.

Deosebirea

şi atribuţie.

Bucătăreasa

Meyer: pronume
demonstrativ 5),
nume comune,
spus mai înainte

încălzeşte

(«ca
nume
Pentru
despre

între subiect viu

[bucatele] — die

Kâchin

heizt

— der
e Ofen heizt, acest din urmă
alături de Cuptorul încălzeşt
sunt autorii sau urzitorii acţiunii
nu
care
numai figurat). Subiecte
(Apa

verbale, ci servesc pentru o legătură sintactică mai „comodă
: Hannibal
fierbe— das Wasser kochi, etc. Feluri speciale de subiect
receptus Prusiam suspectum faciebat

« primirea lui Hannibal »;

aceste

constitu6 puncte primite, a fost (!) nimic mai puţin decât învingerea
als
geringeres
michts
(1)
war
— diese 6 Punkte erfiilli
fionalismului
der

Sieg

des Konstitutionalismus

4 primirea

— viele
a Kăche
bucătărese strică mâncare

celor

6 puncte »

verderben den Brei

nulte

« mul-

este cel mai bun
timea bucătăreselor ». Subiecte abstracte : Foamea
cest tout
comprendre
Tout
Koch;
beste
der
ist
bucătar — Hunger
în unele
lipseşte
pardonner. Aici vom vorbi despre copulă (care
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limbi), căci ea devine necesară numai când punem un subiect special
(cf. Minunat! — Prăchtig! cu Asta sau asta-i minunat! — Das ist
prăchtig!). În acest loc e bine să tratăm și despre acord și desacord,
construcția după înțeles.

În acest chip am termina cu propoziţia simplă. Ar urma compunerea propoziţiilor : parataxă, inserțiune (Einschachtelung), construcţia periodului (p. 108).
De încheiere sar recapitula fenomenele istorice ( « influența
limbilor străine », «constrângerea şcoalei », «influența înaintașilor
cu autoritate »), care vor fi fost tratate fiecare în parte la locul său.
De dorit ar fi şi o scurtă istorie a respectivei limbi, ca introducere sau
încheiere.
Acest sistem desparte multe lucruri care până acum erau tratate
împreună (d. e. subiectul și obiectul la R. M. Meyer) şi împreună pe
altele care erau despărțite. El mai are nevoie de unele îmbunătățiri,
ca să poată fi firesc, organic. Gramatica nu mai poate despărți sintaxa
de semantică, iar sintaxa nu poate continua să mai fie « teoria vorbirii
în general, a predicatului, subiectului şi propoziției », căci propoziția
a existat Înaintea predicatului și a subiectului ; ea se desface din vor-

bire şi constă înainte de toate din predicat, iar subiectul s'a desvoltat

probabil pe urmă din predicat ( « Cine a făcut acest lucru ? » —

« Wer

«Ich»; eu — ich este predicat psihologic,

«Eu» —

hat es getan ? y —

tot aşa în : «eu l-am făcut » — « ich hab es getan ». Dar în : [eu] vin —
ich komme ! [eu] — ich este subiect psihologic). Și topica nu este de
tratat la sfârşit, ci la început : acolo unde se face deosebirea între propoziţia imperativă, optativă, exclamativă şi afirmativă, unde se
vorbeşte despre vorbirea afectivă şi logică, despre subiect şi predicat

gramatical şi psihologic. După acest sistem intenționează Lerch
să scrie sintaxa limbii franceze (p. 109).
În lucrarea Die Aufgaben der romanischen Syntax, publicată în
Hauptfragen der Romanistik. Festschrift fiir Ph. A. Becker, Heidelberg,
1922, p. 8r—r00, Lerch crede că problema cea dintâi, care se
pune

sintaxei

pe terenul

este

romanice,

felul

cum să. se_explice.

fenomenele sintactice (ori cum am defini sintaxa). Examinează deci
metodele întrebuințate pentru aceasta. Mai întâiu se ocupă de metoda
istorică

şi

de

rezultatele

la care

s'a

ajuns,

aşa

cum

a fost

înțeleasă până acum. Se poate porni dela latina vulgară (Diez, MeyerLiibke), înaintând spre prezent, ori dela limba actuală, întorcându-ne
spre

trecut.

Calea

doua

a

este

mai

potrivită

pentru

de probleme nouă şi variate, pe când cea dintâiu
neavându-şi
sintactice,
fenomenele
venientul că
putul

în latina vulgară,

s'ar putea

întâmpla

ca unele

punerea

are incontoate încedin

ele,

deși

importante, să ne scape din vedere. Metoda istorică s'a întrebuințat

şi comparativ,

făcându-se progrese destul de mari în consta-
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şi şcoala

lor), în vreme

ce

deosebirile abia au fost puse în discuție (Vossler). S'a încercat şi
întrebuințarea metodei psihologice şi. logice (Haas, Deutschbein)
alături de sau împreună cu cea istorică, fără însă a se ajunge la rezultate mulțumitoare în toate direcțiile. Fenomenelor sintactice Li se
mai poate da şi o explicare estetică ori socială. Totuși în
limbă, deci şi în sintaxă, nu prinde totdeauna ceea ce este frumos;
adeseori ajung uzuale greșelile. Prinde ceea ce place mediului într'anumit timp. Pentru aceea trebue să studiem păturile sociale, mediul
din timpul respectiv și « valorile evocative », limba fiind fapt social

(Meiilet, Bally). Se poate constata în general că înnoirile de limbă
se fac mai des în limba comună, mai rar în cea vulgară şi cultă.

In încheiere Lerch rezumă astfel problema :
« Cercetarea sintactică are de urmărit pentru fiecare sintagmă :
1. Ivirea ei cea

dintâi

(ori cel puţin apariţia ei cea

dintâi

în

tradiția scrisă).
2. Pricina nașterii ei.
3. Pricina păstrării şi întinderii ei :
a) prin răspunderea la întrebarea întru cât a corespuns
unei trebuințe spirituale a timpului;

înnoirea

5) prin răspunderea la întrebarea în ce strat social s'a născut şi

prin ce straturi sociale a trecut până ce a ajuns «regulă».

Numai după ce s'a făcut această cercetare pentru singuraticele
sintagme, se va putea reconstrui «sistemul » sintactic dintrun anumit
timp (fiind deosebit pentru fiecare timp) al unei limbi» (p. 99).
Alte lucrări de principii ale lui Lerch sunt: Satzglieder ohne
einer logischen Beziehung,

den Ausdruch

V, 1913, p. 353—367; Die Verwendung

Germ.- Rom. Monatsschrift,

des vomanischen

Futurums

als Ausdruck eines sitthichen Sollens, Leipzig, 1919, în care constatând
că în limbile romanice viitorul se întrebuințează adesea în locul
acest
_ imperativului, fiind mai expresiv decât acesta, şi explicând
conla
ajunge
istoric,
și
psihologic
vedere
fenomen din punct de

cluzia că Francezii întrebuințează mai des această formă sintactică

decât celelalte popoare
şi mai

dispreţuitoare,

(particularitatea

romanice pentrucă au o fire mai despotică

lucrare

se găseşte

pe

care

critica

unilaterală

a găsit-o

şi la alte popoare i)

şi

na

aprobat-o

(cf. L. Spitzer, Eine Strămung innerhalb der romanischen Sprachuwis-

75, 1921, vol.
senschaft, Archio f. d. Studium der n. Spr. a Lit. a.
este nevoit
Vossler
INsuși
594;
p.
C-,
o.
lordan,
].
şi
141, p. rrx—131,
moralpsychologischen
der
să constate; « Zweifellos ist Lerch in

Ausdeutung

des franzozischen Gebrauch des historischefuturums zu

weit gegangen », Frankreichs Kultur?, p. 384); Die halbe Negation,
- Cr.

G.

Rohlfs,

Zur «e halben » Negation,

ZRPh.,

XLII,

1922,

p. 8o.
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Die neueren Sprachen, XXIX, 1921, p. 6—45!, cea mai bună
lucrare a lui Lerch, potrivită să arate la ce rezultate frumoase se poate
ajunge prin cercetarea idealistă, dacă cercetarea este lipsită de subiectivism și rămâne pe terenul solid al faptelor ; Die stilistische Bedeutung des
Imperfektums der Rede (“style indirect hbre') (Germ. Rom. Monatschrift, VI, 1914, p. 470—498) şi Das Imperfektum als Ausdruck
der lebhaften Vorstellung, în ZRPh., XLII, 1922, p. 311—331,
385—425; Die zmei Arten des franzăsischen Konjunktivs, Die Neueren
Sprachen, XXVII, 1919, p. 147—154; Der Konjunktiv des psychologischen Subjekts, Die Neueren Sprachen, XXVII, 1919, p. 338—344;
Zum Konjunktiv des psychologischen Subjekis, Die Neueren Sprachen,
XXXVI, 1928, p. 8r—104; Nochmals der Konjunktiv des psychologischen Subjekts, ibid., p. 605—612; Die zwei Arten des franzăsischen Konjunktivs, Die Neueren Sprachen, XXVII, 1919, p. 147—
154; Typen der Wortsellung, în Idealistische Neuphilologie, Festschrift fiir Karl Vossler, Heidelberg, 1922, p. 8s—106:; Uber das
sprachliche Verkăltnis von Ober- zu Unterschicht, Jahrb. f. Philologie,
1925, fasc. 1, p. 92 ş.u.; speciale: Die Bedeutung der Modi im Fran-

zăsischen, Leipzig, 1919, etc.
Principii desvoltă Lerch şi în prefața și introducerea gramaticii
istorice a limbii franceze:
Historische franzăsische Syntax, |.
Band, Leipzig, 1925. Aici își revizuește părerile anterioare şi apoi
încearcă să-și fixeze un sistem de cercetare.

Cu

toate că Lerch

și

în această prefață şi în definițiile umflate pe care le dă, continuă a fi
condus de pretenţii vane în privința direcției pe care o urmează,
însăși lucrarea sa în tratare este substanțială, nuanţată, plină de
cunoştinţe precise și de fapte bine observate şi, prin urmare, a fost mai

bine primită decât cele anterioare 2. Însuşi Spitzer salută apariția
1 Asupra acestei chestiuni cf. lucrările E. Richter: Die Eniwicklung der
romanischen Wortstellung aus der lateinischen, Halle, 1903; Der innere Zusam-

menhang în der Entwicklung der romanischen Sprachen (Beiheft 26 la ZRPh.,
Prinzipien der rom. Sprachwissenschaft, 2), Halle, 1911; Wie mir sprechen,
Leipzig u. Berlin, 19r2, ed. II, 1925 (« Aus Natur und Geisteswelt »); Grundlinien der Woristellungslehre, ZRPh., XL, 1920, Halle, 1921,
p.
9—61;
Zur Klărung der Wortstellungen, în ZRPh., XLII, 1922, p. 704—721, în

legătură cu lucrarea despre care vorbim a lui Lerch, căreia-i impută

că nu

stabileşte « tipuri topice », ci « puncte de vedere », şi acestea fără să fie deose-

bite precis (tipul 1 este o subgrupă a tipului VI; tipul II este o urmare a
tuturor celorlalte ; tipul IV când la V, când la VI; tipul VII când la IV,
când la V şi VI); apoi E. Berneker, Die Worzfolge în den slavischen Sprachen,
Berlin,

1900,

etc.

2 Cf. Jaberg, o. c., p. 12—13;'G. Rohifs, « Idealistische » Neuphilologie,
IL. c.; L. Spitzer, Bine Strâmung înnerhalb der romanischen Sprachwissenschaft,
I, €.; IL. lordan, o. c., p. 597; A. Wallenskăld, Neuphilologische Mitteilungen,

XXVII, 1926, p. 220—223; E. Gamillscheg, Gottingschengelehrten Anzeigen
unter Aufsichi der Gesellschaft der Wissenschaften, 1927, Nr, 1—2, p. 25—34-
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« Habemus papam!» '. Lerch

nu este teoretician, nu este spirit sintetic, ci excelent observator 2.

Deși i-ar fi mai ușor să trateze probleme care atrag și încătușează,
ne

spune

el, totuși se resemnează

să scrie

o lucrare

de ansamblu,

care adeseori se mărginește să reproducă rezultatele cercetărilor
altora. Vederile i s'au schimbat mult pe urma cercetărilor făcute în
cursul celor 1ş ant din urmă. Totuși nu și-a trădat maestrul în
cercetările sintactice, pe Adolf 'Tobler, ale cărui Vermischte Beitrâge
zur franzosischen Grammatik, ş Hefte, Leipzig, 1886—1g02, sunt
considerate, după Lerch, cu drept cuvânt, ca o lucrare sintactică
fundamentală pentru orice romanist.

Până la Adolf 'Tobler s'a dat mare atenție fonologiei și legilor
acesteia, iar sintaxa și stilistica au interesat mai puţin. Adolf Tobler

a fost unul dintre puţinii care a dat atenţia cuvenită acestei fiice
vitrege a lingvisticei, înainte ca Vossler să fi pus sfârșit « harababurei »,
filosofice prin recunoașterea faptului că «drumul nu duce dela
fonologie la sintaxă și stilistică, ci invers, dela stilistică și sintaxă la

fonologie : dacă stilistica și sintaxa ne învață că vorbirea decurge
conştient, aceeaşi trebue să fie şi situația fonologiei, deci şi
schimbările care se petrec în aceasta trebue să le recunoaștem ca
făcute în mod conștient din partea omului» (p. X1)5. Vossler a
cerut încă în cea dintâiu lucrare de polemică a sa ( « Pozitivismus und

Idealismus în der Sprache »), ca acelaşi punct de vedere idealist, pe care
l-a întrebuințat cu atâta pătrundere "Tobler în studiile sale de sintaxă
franceză, să se aplice și în cercetările de morfologie și de fonologie.

Aceasta nu înseamnă să disprețuim 4 pozitivismul », deci cercetarea temeinică a amănuntelor, căci « pozitivismul » nu este numai
adunarea de material ca atare, ci şi tragerea de concluzii, găsirea de
«idei » pe baza materialului strâns metodic. EI este direcţia de cerale
cetare, care, ce e drept, dă cauzele fenomenelor de limbă şi
simschimbărilor, dar pe acestea nu le caută în om (în cugetarea,
col. 19—28.
1 Literaturblatt fiir germ. u. rom. Philologie, XLVII, 1926,
Paris, XXVII, 1927,
2 A. Meillet, Bulletin de la Societe de Linguistique de
DN
,
|
p. 100-—102.
să zică :
când
3 « Concluzia este tot atât de falsă ca şi
« Fiindcă arhitectul îşi alcătueşte singur clădirea,

cineva ar vrea
trebue să-şi fi alcătuit

i fonologice se petrec
singut şi pietrile de clădit». Fiindcă unele schimbăr
în general și a fost
astăzi
ut
recunosc
este
lucru
acest
—
t
la început conştien
Dacoromania, II,
,
Puşcariu
d.
cf.
Lerch,
de
decât
bine
expus de alţii mai
rezultatul unei
este
că
fonologi
re
schimba
orice
că
I9 ş. u. —, nu urmează
vrea să cerceteze fiinţa fiecărei
interveniri conștiente a vorbitorului. Dar cine
schimbare fonologică
schimbări fonologice așa, ca să poată zice: Această
curentelor culturale ale timpului,
sa săvârşit astfel fiindcă a corespuns
exprimare evidentă într'o anumită
la
ajuns
a
tor
întâmplă
numai
şi
mai vechiu
compoziţie şi sintaxă » (Gamillpentru
şi
valoare
are
lucru
Acelaşi
epocă?

scheg,

Z. c., p. 27).
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ţirea şi voinţa lui, în însușirile lui creatoare

și transformătoare),

cum le caută «idealismul>, ci în lucruri, în însăși fenomenele (p.Xv1).
Fenomenele de limbă nu se ivesc cu totul «inconștient », cum se

crede. Înnoirile în limbă pornesc dela un mic

centru

(uneori

mai

multe centre), poate chiar dela un individ cu

mare

influență.

Un

individ,

un

oraș

cu

superioritate

culturală

influenţează

întreaga

provincie învecinată, inferioară în cultură :. Deci nu putem spune că

înnoirile de limbă se răspândesc, ci mai curând că sunt răspândite; oamenii le răspândesc primindu-le, fiindcă Je plac.
Această afirmaţie are valoare şi pentru schimbările analogice: ivite izolat, unele sunt primite şi răspândite fiindcă plac,
fiindcă cel ce le aude reacționează față de ele pozitiv, nu negativ;
altele sunt

respinse.

Pozitivistul,

care

caută

explicarea

în lucruri,

când vede că două expresii existente se prezintă în mod automat,
fără colaborarea vorbitorului, deodată şi deci fragmentar în mintea
și vorba acestuia, amestecându-se și făcând una nouă, zice că ele se
contaminează, dar nu cercetează mai departe pentru ce unele conta-

Minări sunt primite şi răspândite, chiar cu pierderea expresiei
corecte, iar altele sunt respinse. Idealistul, dimpotrivă, constată că,
întradevăr, poate să se fi născut contaminarea
pozitivist; dar ea este o greșeală de limbă, de
limbii, nu se poate ocupa decât atunci când n'a
greșeală, ci a fost imitată, deci a intrat în limbă.
cauzele nașterii contaminării, cât mai mult pe

în chipul arătat de
care el, ca istoric al
fost simțită numai ca
El va cerceta nu atât
cele ale întinderii ei.

Aceste cauze nu sunt cele două expresii corecte care s'au contaminat, ci oamenii vorbitori care au acceptat contaminarea pentrucă
le-a plăcut mai mult, li s'a părut mai expresivă decât expresile corecte,
din punct de vedere logic, mai puţin intuitive (p. XVIII-XIX).
Pozitivistul urmăreşte felul cum se întâmplă ivirea sau
naşterea înnoirilor în limbă, le constată și aranjează sau etichetează în sertarele «analogie»,
«contaminare», etc. Idealistul le
înțelege în particularitatea, singularitatea și singurătatea lor ca

creaţii ale unei anumite

epoci.

Pentru idealist inovațiile nu sunt

produse ale neatenţiei sau nebăgării de seamă, care se pot naşte și
răspândi în orice timp, ci produsele epocei istorice care le-a primit
în tezaurul ei de limbă, pentrucă i-au plăcut (p. XX).
Idealistul are în vedere întotdeauna subiectul vorbitor, singurul
agent al schimbărilor de limbă, care n'are nevoie numaidecât să
1 Această

afirmaţie

este

fără

îndoială

adevărată

întru

cât

priveşte

con-

strucţia mai îngrijită a propoziţiilor, dar nu este adevărată în toate privinţele.
Gillicron

a arătat

că în chestiuni

fonologice

lucrul

stă tocmai

dimpotrivă:

aici limba literară nu este decât o contra-greutate împotriva desvoltării
fonologice prea puternice a dialectelor (cf. Gamillscheg, . c., p. 33).
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creeze forme nouă de limbă, totuși schimbă limba prin faptul că
alege liber dintre două expresii posibile pe aceea care i se pare
mai expresivă, deci mai corespunzătoare necesităţilor sale sufletești,
şi prinde numaidecât inovațiile ivite din oarecare pricini, dacă
i se par proprii pentru a-i exprima starea sufletească (p. xx).
Idealistul studiază limba în continuă mișcare, privind-o din punct

de vedere istoric. Pozitivistul, dimpotrivă, are în vedere fenomenele în sine; face abstracţie de subiectul vorbitor şi încearcă să
înţeleagă limba şi schimbările ei din ea însăși (p. xx).
Acest fel de a vedea este neistoric, pentrucă deosebitele fenomene
(dispariţia consoanelor, ivirea unor sunete intermediare, influențarea analogică a formelor, contaminarea construcţiilor sintactice,

etc.) se pot ivi în orice timp (şi întradevăr se şi ivesc): Pentru ca să

fie istoric, el ar trebui să arate dacă fenomenul respectiv a fost primit
întro anumită epocă, ori nu, pe urma faptului că a plăcut ori a dis-

plăcut subiectelor vorbitoare (p. Xxi).
Idealistul gândeşte istoric, pozitivistul sistematic. Cel dintâi
încearcă să privească schimbările din deosebite domenii (sunete,

forme, construcție sintactică, tezaur lexical, etc.) ca o unitate şi să le
explice din cauze comune, anume din schimbările în gândire și simțire
ale subiectului vorbitor. Cel din urmă, sistematizând, fărămiţează
şi sintaxă.
vieața limbii în deosebite rubrici: fonologie, morfologie
gramatică
numește
se
Sistemul de limbă, la care ține pozitivistul,

(p. xx).
Având
care este
de vedere
a sintaxei

|

în vedere cele
numai o parte
istoric. Totuși
sau o «sintaxă

|

spuse mai înainte, tratarea izolată a sintaxei,
a gramaticii, nu este îndreptăţită din punct
Lerch crede posibilă și folositoare o istorie
istorică ». Numai că în tratarea ei nu se vor

ci se va _purcede
trage pereţi despărțitori între deosebitele rubrici,
întreagă desvolîmbrățișa
va
care
general,
dintrun punct de vedere
,
,
i
tarea respectivei limbi.
Respinsintaxei.
definiţia
întâi
mai
dă
În « Întroducere » Lerch
propoziţiunii »), îngând definiția obișnuită («sintaxă » = 4 teoria
: 1. cum se
cercetează
ţelege subt sintaxă disciplina lingvistică care

categoriile psihice (Beexprimă în limbă sau într'o limbă oarecare
« denominaţiunii », a 4 însemnării », d. p.

zeichnungslehre,
dorință,

poruncă;

«teoria

posesiune,
prezent, trecut, viitor; raport de

şi 2. care este sensul mijlocului de exprimare

etc.;

care sa desvoltat

(Bedeutungslehre, «teoria
pentru a numi sau însemna aceste categorii
funcțiunilor »)

«teoria
sensului » sau « înțelesului » sau Funbtionslehre

(p. 1).

Având

în vedere

NEA

această definiție,

care

,însă

este prea

largă,

lui Lerch însemnează

prea lipsită de precizie, așa încât sistemul dintre sintaxă și lexicooricărui sistem, e] cercetează raportul

negarea
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logie, sintaxă şi morfologie, pe care o crede o parte a sintaxei, tratată
din motive practice, de obiceiu deosebit de aceasta. Sintaxa cuprinde
mai mult decât «teoria propozițiunii » !, care nu este decât o parte a ei.

Precizează, în sfârşit,

raportul

dintre

sintaxă

şi stilistică,

definind

stilul și stilistica în sensul vederilor lui Vossler.
Lerch urmăreşte critic deosebitele metode sintactice (descriptivă,
logică, comparativă, genetică, psihologică, estetică şi istorică,) relevând avantajele şi scăderile fiecăreia din ele.
Cea mai riguroasă i se pare metoda istorică, care, după el, n'are
să se mulțumească să arate numai că expresiile obișnuite astăzi
se întâlnesc și în vremuri mai vechi, ori că alte expresii se întrebuinţau odinioară în locul lor, ci va explica pentru ce au fost preferate
cele dintâi acestora din urmă, care au fost părăsite, din legătura
singuraticelor expresii cu curentele spirituale și culturale ale
deosebitelor epoce 2.
Având

în vedere

aceste

principii,

Lerch,

în

volumul

întâi al

lucrării sale, tratează « generalități privitoare la mijloacele de legare
ale propoziţiilor şi conjuncţiilor », parte pentru care materialul
se poate strânge mai uşor, rămânând să se ocupe în volumul II de
« deosebitele feluri ale propoziţiilor secundare şi conjucţiile subordonătoare », în volumul III de «întrebare şi răspuns, negaţie,
torpică, moduri

și timpuri», şi în volumul

IV

de

analiza

propo-

ziției: «părți de propoziție, congruență, verb și nume, articol,
pronume, numeral, adverbii, prepoziții, interjecţii ». Împărţirea și
succesiunea în tratare, cum vedem chiar şi din această înşirare, nu
este fără cusur. Lipsa de sistem nu se manifestă însă numai în
această privință, ci şi în punctul de plecare, în explicarea fenomenelor : uneori pleacă dela formă, altădată dela înțeles. 'Totuşi lucrarea lui Lerch este valoroasă prin faptul că nu este o compilaţie,
ci este străbătută dela început până la sfârșit de o concepție originală.
E. Lorck. În legătură cu lucrările lui Lerch trebue să pomenim
serioasele cercetări speciale ale lui E. Lorck, Passc defini, Imparfait,
Pass indefini. Eine grammatisch-psychologisch Studie, Heidelberg,
1914 (extr. din Germanisch.Rom. Monatsschrift, VI, 43 sq.) și Erlebte
1 « Propoziția este exprimarea
încheiat » (p.

Deci

7).

pentru

Lerch

propoziţie

în limbă
este

şi

a unui
expresia

conţinut psihic
neanalizată:

relativ
« Dacă

propoziţia ar fi analiza unei idei complexe, n'ar exista propoziţii
monoreme

(p. 7). "Totuşi, chiar şi între monoreme sunt unele a căror

»

caracteristică este

analiza (cf. lat. tonat, unde terminația indică subiectul, germ.

es regnet, etc.).

2 P. 27-——33; cf. şi Die Aufgaben der rom. Syntax, în Hauptfragen
der
Romanistik, Festschrift fir Ph. A. Becker, Heidelberg,
1922, p. 81 sq;;
împotriva acestei păreri este O. Funke, Uber Prinzipienfragen
der Sprachwissenschaft, Engl. Stud., Band 57, p. 161
sq.
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Rede. Eine sprachliche Untersuchung, Heidelberg, 1921 (lucrare dedicată lui Vossler).

În cea dintâi din aceste două lucrări Lorck, dând bibliografia
critică privitoare la'cele trei timpuri pe care le discută, arată că în

franceza modernă Pass€ indefini (j'ai donn€) servește pentru a exprima
gândirea subiectivă, Imparfait (je donnais) pentru exprimarea gândirii

obiective, iar Pass€ defini (je donnai) a celei neutrale.
A doua se leagă de lucrările Die stilistische Bedeutung des Imperfekiums der Rede. Das Imperfektum als Ausdruck der lehbafien Vorstelstyle
lung ZRPR., XLII, 1922) ale lui E. Lerch (1914) şi de Le

se
indirect libre en frangais moderne a lui Ch. Bally (1912). În ea
« dramatică»
arată mai întâiu ce este « vorbirea trăită » sau « auzită >,

şi deosebirea dintre aceasta și « vorbirea spusă » sau

«vorbită » şi

scriitor poate să-şi lase persoanele să

«vorbirea comunicată ». Un

după un verb
vorbească ori poate să le audă vorbind. În cazul întâi
E vorba
vorbirea.
dicendi, cogitandi (zise, strigă, cugetă) se citează
povestitoal
vedere
de
punctul
din
de vorbirea directă. În acest caz,

aparţine trecutului,
rului numai verbul prin care se anunță vorbirea

persoanele vorbind,
restul rămâne în prezent. Când scriitorul își aude
el își aduce aminte
care
de
acestuia,
e vorba de o «trăire » din partea
(prez., prez.
prezent
de
formelor
deci
trecută,
este
el
şi care pentru
de trecut
forme
aceasta
în
perf., viitor) din cea dintâiu le corespund
(imperf.,

plusqu.perf.,

viitor trecut s. exact).

Forma

a treia este

greșit vorbire

numim
redarea conţinutului unei vorbiri, ceea ce
După aceea
mult drept s'ar putea numi așa a doua).
indirectă (cu mai
anterioare date vorbirii
insistă în mod critic asupra explicărilor
und indirekter Rede»1;
trăite (A. 'Tobler: « Mischung direkter
Bally: «Style indirecte
Ch.
»2;
'Th. Kalepky : « Verschleierte Rede
Gertrud Lerch: « Unşi
4
»
'Tatsache
als
libre » 2, E. Lerch: « Rede

o scrisoare către Lerch în
cigentliche direkte Rede » 5 şi încheie cu
im Franzăsischen »,
Negation
halbe
legătură cu lucrarea acestuia « Die
|
XXIX, p. 6—45:
apărută în Die Neueren Sprachen,
care a publicat
E.
partea
Modi,
1925,

Lorck a mai
1 subt titlul
ahrbuch fiir
p. 24—54- În

început un studiu mai mare din
franzăsischen
Die Sprachseelenforschung und die
și E. Lerch, |,
Philologie al lui V. Klemperer
fenomen viu,
acesta limba este considerată ca

toate facultățile psihice şi
însufleţit, la a cărui formare au contribuit
,
Grammatik, LL, p. 7 sq.
schte Beitrăge zur franzăsischen
hrift,
1
tssc
Mona
m.
.-Ro
Germ
sq.;
XXIII, 1899, ha 491
2 pn

1913, p. 608 sq.
3 Germ.-Rom.

,
Monatsschrift,

4 Germ.-Rom.

Monatsschrift,

p. 405 sq., 456 sq.

5 Disert. doct., Miinchen,

|

IV,

1912,

P. 549 sq.;

Vi,

1914

P- 470

1919, MS.

sq.

597 sq,

VI,

V,
1914,
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din această pricină

este

prevăzută

cu

puteri

şi organe

de

natură

diferită. Cercetarea limbii este aşadar cercetarea psihicului limbii.
Gramatica nu poate cuprinde limba în totalitatea ei, pentrucă îi
rămân neînțelese felurile de exteriorizare ale fantaziei, voinţei şi
simțului, şi ceea ce este viu și însufleţit nu poate rămânea nicidecum
într'o încăpere abstractă.
Limba trebue lămurită ca personalitate, ca ființă vie, iar în această

privinţă

«intelectul

înregistrator

ne

refuză

serviciul,

sufletul

se

deschide numai sufletului ». Această idee este aplicată parte asupra.

« modalităţii în general », parte asupra modalităţii în limba franceză.
Ca şi Paul și Brunot, şi Lorck arată că adeseori categoriile gramaticale
nu acoper
potriviţi.

procesele

G. Lerch.
critic, ci
de doctorat,
«impropriu
directă » (

sufletești,

iar

termenii

gramaticali

nu

sunt

Același subiect ca şi Lorck, în Erlebte Rede, dar nu
istoric l-a tratat Gertrud Lerch în disertaţia sa
deosebind «vorbirea trăită» («erlebte Rede») în
indirectă » («uneigentlich indirekt ») şi «impropriu

cuneigentlich direkt »).

O parte din această disertaţie, cu titlul Die uneigentlich direkte
Rede s'a publicat în Idealistische Neuphilologie, p. 107—158.
O. Walzel. Dintre învățații germani s'a ocupat mai pe urmă de
această chestiune,
mană,

Oskar

aducând
Walzel,

numeroase
în

Das

exemple

din literatura ger-

Wortkunstoverk,

Mittel

seiner

Erforschung, Leipzig, 1926, p. 207—230 ( Von erlebter Rede, studiu
publicat mai întâiu în Zeztschrift fiir Biicherfreunde, Heft 1—2,
1924) 1.
Care este deosebirea între cele două noui feluri de «vorbire»
relevate de G. Lerch și vorbirea directă şi indirectă? La vorbirea
directă şi la cea indirectă autorul pune înainte un verbum dicendi,
cogitandi, etc. (7] dit:

« Mon pere te hait ! » — directă, ori : Il dit gue

son pere la haissait
— indirectă) şi prin aceasta aruncă răspunderea
celor spuse în sarcina persoanelor sale, prin chiar acest verbum
dicendi, cogitandi, etc., care vine dela ele. La vorbirea impropr.u
directă, dimpotrivă, suprimă acest verbum dicendi, cogitandi, etc., și
ne prezintă cele spuse de persoanele sale ca şi când le-ar lua în ser:os,

ca și când ar fi vorba de fapte. şi nu numai de vorbe şi gândiri (I] pro1 În nota de pe p. 208 Walzel nu găseşte tocmai potrivit termenul t erlebte
Rede » introdus de Lorck şi aminteşte de încercarea lui Curt Blass (Die
Literatur, 27, 572 sq.) de a-l înlocui cu « mittelbare Dacht ».
Dintre celelalte studii ale lui Walzel, cuprinse în acest volum,

ne intere-

sează din punct de vedere sintactic: Schicksale des Iyrischen Ichs, p. 260—276
(publ. mai întâiu în 1921) şi Wege der Wortkunst, din Idealistische Neuphilologie, Festschrift fiir Karl Vossler zum 6 September 1922, Heidelberg, 1922,
p.

33—s53.

”
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la haissait — impropriu directă; I] protesta : son pere,
haissait |! — impropriu indirectă). Acest lucru este
prin transpunerea poetului (autorului) în creațiunile
printr'o identificare cu ele (p. 108)!.

Leo Spitzer. Fără a fi propriu zis un elev al lui Vossler, chiar
combătând, cum am văzut, exagerările elevilor acestuia, totuși Leo
Spitzer are vederi asemănătoare cu ale şcoalei vossleriene. Încă din
1910 a publicat un studiu de stilistică (Die Wortbildung als stilistisches
Mittel) pentru a se ocupa apoi în rândul întâi cu astfel de studii și

cu chestiuni de sintaxă. Atât stilistica, cât şi sintaxa au profitat
mult pe urma studiilor lui Spitzer, precizându-li-se hotarele şi felul

cum trebue cercetate. Spitzer s'a ferit de exagerările școlii idealiste
şi cercetează limba mai mult din punct de vedere descriptiv, pornind
din convingerea că ea ne lămurește mai curând asupra sufletului
omenesc în general decât asupra celui al unui popor -oarecare.
În 1g14 (Mitteilungen des Rumânischen Instituts an der Universităt
Wien, 1, p. 56—78 şi 386—400) sub titlul 1. Romanische Parallelen
« Prădikats-pleonasmus » 2. kaft-auă, kaft-aklo
rumănischen
zum
a relevat Spitzer câteva interesante particularități sintactice de origine
stilistică 2.
Mult mai importantă, din acest punct de vedere, este lucrarea

Aufsătze zur romanischen Syntax und Stilistik, Halle, 1918, în care

tratează deosebite chestiuni de sintaxă romanică, încercând în același

timp să fixeze și principii generale.
Dintre studiile din acest volum al lui Spitzer ne pot interesa aici,
unde vorbim de principii, mai ales: Nr. 11 Uber syntahtische
Einordnung des Individuellen unter die Allgemeinheit (p. 145—172),

în care se ocupă de aşa numitul pluralis sociativus sau affectus și
deosebitele

echivalente

ale acestuia;

Nr.

13

im Romanischen : |. Der gerundiale Imperativ

Der

historische

Imperativ

(p.

116—229),

III.

Uber den Imperativ

(p. 18x—216),

II.

Zusammenfassung

(p. 229—231) revine amănunțit asupra chestiunilor discutate
în Mitteilungen des Instituis an der Universităt Wien (, p. 57—78
şi 386-—400), completând şi exemplele românești. Nr. 17. Roma-

(ar
nisch noctem et diem (p. 274—280). Nr. 18. Die syntaktischen
Symbofranzăsischen
der
Errungenschaften
!)
stilistischen
fi mai bine
listen (p. 281—339), întru cât simboliștii noştri au urmat în multe
privinţe felul de a scrie al simboliştilor francezi.
BI

constată

că această şcoală tinde :

Bally şi M. Lips.
1 Despre şcoala franceză, în această privinţă, cf. Ch.
origine sintacticăprintr'o
explicat
a
,
498—502
p.
V,
ania,
2 În Dacorom
» (cf. cântam pers. |
stilistică, dintrun « pluralis sociativus » sau « affectus
e face
sg. şi plur. imperf.), nu din alb. ham (care e neprobabil fiind, deoarec
parte dintrun sistem

de limbă cu totul străin) pe am € habeo ».
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Să aibă o expresiune mai puțin clară, nehotărită, ștearsă.
Să fie interiorizată.
Să fie eufonică.
Să aibă efect surprinzător.
Să scurteze și să dea astfel limbii posibilităţi nouă.
Dintre capitolele tratate I. « Die Belebung der Prăpositionen »
(regenerarea prepoziţiilor) aparține la 1; II «Die Vergeistigung
der Konjunktionen » (spiritualizarea conjuncţiilor) tot acolo; III.
« Die Adverbien als Ausdruck einer sich vordrângenden Begleitempfindung » (adverbele ca expresiune a unui sentiment secundar care
se pune în evidenţă) și IV. « Die Gefiihlsumprăgung der Adverbien »
(sentimentalizarea adverbelor) au de a face cu 3; totuși se datoresc
unor tendințe eufonice. V. « Die Poetisierung der Normal- und
Verbalformen » (poetizarea formelor normale și verbale) la 1, 2, 3,
4; 5, anume: a) «der Vokativ als Neuerwerbung» (vocativul ca
nouă achiziție) la 5,; 8) «der Plural» (pluralul) la 1; c) «die Partitivierung » (partitivarea) la 1, 4; d) «der Komparativ als Ausdruck
der Verânderung » (comparativul ca semn al schimbării) la 5; e) «die
Verwendung

des

Adverbs » (întrebuințarea

adverbului)

la

2 și

3;

f) «die Indefinităn (indefinitele) la 1; g) « Proleptische Prădikate »
(predicatele proleptice) la 4 și 5; [) «Infinitive statt Sătzen oder
Partizipien » (Infinitive în loc de propoziții și participii) la 2, 4, 5;
î) « Transitivierung der Verbs » (transitivarea verbelor) la 1, 4, 5;
k) « Vernachlăssigung des passiven Infinitivs » (neglijarea infinitivului pasiv) la 1; 2) « Die Belebung des Existenzialverbs » (regene-

rarea verbului existenţial) la 2. Nr. 19. « Ein Ersatzoort fir 4 Syntax »
(un cuvânt pentru înlocuirea

«sintaxei ») (p. 341—345).

Porneşte din definiţia sintaxei dată de Ries (ed. 1894, p. 142):
«Sintaxa este un cuvânt bun și clar, care corespunde desăvârșit
lucrului pe care are să-l numească. .. Sintaxa ştiinţifică nu ne învață
cum

trebue

construite

cuvintele,

ci cum

sunt

construite.

Sintaxa

nu este teoria înţelesului felurilor și formelor cuvintelor ; căci opusul
sintaxei nu este morfologia, ci etimologia. Morfologiei nu-i stă
alături sintaxa, ci semantica ; atât etimologia, cât și sintaxa se împarte
în morfologie și în semantică. Sintaxa este partea a treia a gramaticii,

împărţită după obiectele tratate. Ea tratează împreunarea cuvintelor
în nouă unități sau construcţii. Obiectul său sunt construcțiile cu-

vintelor; toate construcțiile şi nu numai propoziţiile; nimic
decât construcţiile cuvintelor şi nu şi felurile şi formele cuvintelor. . Sintaxa are în vedere felurile și formele cuvintelor numai întru cât
este atinsă de ele natura produsului sintactic ca atare ».

După Bliimel, Einfiihrung în die Syntax, Heidelberg, 1914, LI.
«Was ist Syntax?», $ 3: «Sintaxa are de a face nemijlocit ori
mijlocit cu propoziţia ».
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$ 139. Nu aparține sintaxei

tot ce

este
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teoria

propoziției...

Nu este sintactic raportul înțelesului cuvintelor.
$ 140. De aceea termenul teoria propoziției nu este
tocmai potrivit, dar nici sintaxă nu se potrivește totdeauna,
chiar când la origine înseamnă «împreunare, construcţie ». Petre!
trebue tratat în sintaxă, cu toate că n'avem nicio împreunare sau
construcție.

$ 142.
fi vorba de
sintactic se
unei «idei

Despre sintaxă = împreunare, construcție nu mai poate
loc dacă asociindu-ne lui Wundt admitem că produsul
naște nu prin împreunare sau construcţie, ci prin analiza
complexe » la origine unitare.

$ 143. Sintaxa nu cuprinde

numai

teoria raporturilor dintre

subiect şi predicat, deosebirea între propoziție afirmativă și interogativă etc., unități mai mari ca propoziţii, grupe şi seriiîn propoziție; să examinăm d. p. propoziția Nu vam văzut; avem aici o

analiză sau grupare în care nu este pus în fața întregului conținut al
propoziţii.
De aceea este foarte greu să aflăm o noțiune pentru toate plăzmui-

rile sintactice şi să hotărîm precis cu ajutorul acesteia noțiunea
«sintaxei ».
Cele ce spune Bliimel pot convinge pe toată lumea că lauda
adusă «sintaxei » de Ries nu era îndreptățită (cf. şi E. Lerch, Germ.-

Rom. Monatsschrift, VII, 99), deci trebue să căutăm un cuvânt cu
care să o înlocuim.
Şi E. P. Morris, On principles and methods în Latin Syntax
(New-York, 1gor) are un capitol, « The means of expressing rela-

tions », fără însă să se hotărască

pentru

înlocuirea

sintaxei

cu o

expresiune cam de felul «science of relation ». “Tot aşa găseşte la
L. Bloomfield, An Introduction to the Study of Language (New-York,
1914) în cea dintâi propoziție privitoare la sintaxă (p. 167):

« Syntax studies the interrelations of words in the sentence DA
Spitzer crede că aceste propoziţii pot da indicații ca să găsim
termenul cel mai nemerit pentru înlocuirea sintaxei.
«Sintaxa » fiind încă după o veche definiţie «teoria raporturilor
2,
dintre idei », trebue numită « ştiinţa relațiilor » « Beziehungslehre
şi
« Relaţie » (« Beziehung ») se găsește nu numai între cuvânt
»
relaţiilor
teoria
«
astfel
şi
cuvânt, ci şi între cuvânt şi propoziţie,
ie.
1 Sintaxa studiază interrelaţiunile cuvintelor în propoziţ

NI

_

» (Meyer-Liibke), nici
2 Spitzer nu admite nici definiția « Gruppenlehre
nici aforismul lui
« Konstruktionslehre > « teoria construcției» (Marty),
sintaxa este între
R. M. Meyer (Germ.-Rom. Monatsschrift, 1910, p- 642): «

disciplinele

gramaticii

teoria fermelor
Cipariu, etc.).

artistice

ceea

ce este cristalografia

naturale », nici

termenul

între

ştiinţele

«sintetică »

naturale :

(cf.

la

noi

V
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« Beziehungslehre ») va cuprinde şi acele elemente synsemantice pe
care Marty în ale sale « Untersuchungen zur Grundlegung der allgemeinen Grammatik und Sprachphilosophie » le-a opus « numelor »
sintaxă nu teoria propoziției,

autosemantice. Marty (p. 533) numește

ci «cu totul în general împrejurarea că în limbă se formează şi s'au
format combinaţii de semne, care ca întreg au un înţeles (Bedeutung) sau un coînțeles (Mitbedeutung), scurt o funcţie care nu

le revine singuraticelor elemente » — ceea ce într'adevăr este teoria

relaţiilor care se nasc numai
«înseamnă

împreună

în complexul

propoziției : când

înseamnă

cu altceva»,

evident

ceva

având

numai

în vedere ceva, în relație cu ceva !
Seria unităţilor stabilită de Ries : sunet — cuvânt — propoziție
(ca obiecte ale foneticei, morfologiei şi sintaxei) este înlocuită de
Spitzer prin : sunet — cuvânt — relație, unde cuvântul reprezintă în
anumită măsură punctul de atingere dintre idee şi sunet:
idee

.

sunet

Y

“cuvânt +

Y

teoria relaţiilor

fonetică

Y
etimologie

Sintaxa, înţeleasă ca teoria propoziției, nu cuprinde ceea ce
Bliimel numeşte «serii » (Petru şi Ioan) şi «grupe » (mânia tatălui),
dar teoria relațiilor are loc pentru aceste părți de propoziție.

De asemenea se poate rezolva şi chestiunea propozițiilor cu
un termen (Joane!), care după Bliimel ($ 78 ş. u.) sunt numai «așa
numite propoziții cu un termen», întradevăr însă au două
conținuturi, care sunt în relaţie sintactică (Ioane! = «Ioane» « vino
încoace! »), ori,

pentru

a vorbi

ca

Walter

zur Lehre vom Satze, Karlsruhe-Leipzig,
transformat prin întonare în propoziție ».

(Zuei

Hoch

1914),

Bertrăge

tun

cuvânt

Prin primirea termenului «teoria relațiilor » nu mai trebue să
admitem «o schimbare de înţeles tacită » a cuvintelor «sintaxă » ŞI

«teoria propoziției », cu care se declară mulțumit Bliimel: mai
bine un termen nou clar decât un vechiu sens fals !
S'ar putea ridica obiecţia că anumite părți ale formării cuvintelor, astfel teoria compoziţiei, ar putea fi numită și «teoria
relațiilor >:

un papă-lapte,

supat,

fost numite doar de Meyer-Liibke

untdelemn

arată

şi

« sintaxă » (au

« Zusammenriickung » sau

4 Zu-

DELA K. VOSSLER PÂNĂ AZI

131

sammenfiigung », cea dintâi fără îndoială reprezentând numai un
caz special al celei din urmă) : în amândouă cazurile se stabileşte o
«relaţie » între cele două elemente, după el, «compuse ». Deoarece
cazurile de acest fel au fost discutate şi în sintaxele de stil vechiu,
Spitzer crede că ele au loc și în a sa teorie a relațiilor. 4 Syntax

cannot be sharply separated from morphology » (Bloomfield) î. O
obiecţie totuși se poate ridica împotriva noului termen, obiecţia

lui Schuchardt : «teoria relaţiilor » este prea general spus; în sfârșit
se poate înțelege sub aceasta orice știință: trebue să se accentueze

relația specială, simbolică. Ar fi de ales deci «teoria relaţiilor
dintre idei », deși astfel termenul ar fi greoiu şi logistic.
Cuvântul « Beziehungslehre », «teoria relaţiilor» de altfel nu

este cu totul nou; el se găseşte, cum spune însuși Spitzer, în $ 2
din System der neuenglischen Syntax de Deutschbein : «Syntax ist
der sprachlichen Elemente,
Beziehungen
die Lehre von

soweit diesen ein Sinn zukommt (Wort, Satz, usw.). Als Beziehungslehre ist die Syntax streng von der
Wortbedeutungs- und Formenlehre zu trennen» («Sintaxa este

teoria relaţiilor dintre elementele vorbirii, întru cât acestora le
revine un înţeles (cuvânt, propozițiune, etc.). Ca teoriea rela-

ţiilor sintaxa
morfologie »).

trebue

despărțită

strict

de

semasiologie

şi

Chestiuni principiale discută Spitzer și în lucrarea Uber syntakțische Methoden auf romanischem Gebiet, publicată în revista Die
Neueren Sprachen, XXVI, 1918, p. 323—338, care a fost supusă

la o aspră critică din partea lui Lerch (Literaturblati fiir germ. u.

rom. Phil., 1919, col. 322 ş. u.), cu toate că programul positiv al lui
Lerch, trasat în Die Aufgaben der Syntax (|. c.) se uneşte în trăsăturile
sale generale cu cel al lui Spitzer. După ce critică mai întâi sistemul
sintactic al lui 'Tobler, apoi pe cel al lui Haas și Deutschbein, Spitzer,
trage următoarele concluzii, care sunt în acelaşi timp și mărturisiri de
credinţă:
« Vedem aşa dar că hybris-ul (dacă pot zice așa) la cercetarea
“Tobler-iană sta în plecarea dela o normă logică şi numai în procedarea

istorică. Hybris-ul şcoalei lui Haas stă în ignorarea istoricului și în

accentuarea exclusivă a așa numitului psihologic. De altfel amândoi

înțeleg psihologia unilateral : amândoi concep psihologia ca o ştiinţă

numai
cu o valoare generală, ca logică, amândoi consideră psihologia
asupra
ideilor
influenţa
numai
ca teorie a apercepțiilor, tratează

Și
formei sintactice, amândoi cad din nou în șablonul gramaticilor

încearcă

să

păstreze

terminologia

acestora,

amândoi

alunecă

în

acesta un
mitologie, în vreme ce acela adoptă o logică utopistică,

PI

II

a

morfologie ».
1 q Sintaxa nu poate fi despărțită în mod hotărît de
9*
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V

a face
spirit de limbă creator fără tradiţie. Dar psihologia n'are de
Bally
lui
le
Lucrări
e.
năzuinț
voințe,
afecte,
cu
şi
ci
idei,
cu
numai
Meyerîncă
at
accentu
a
altfel
şi Sperber ne-au învăţat, ceea ce de
Liibke,

o limbă

că există

« emotivă » alături

de

intelectuală.

cea

are
Omul nu gândeşte numai logic, ci și simte — şi nu este o întâmpl
aparțin
îi
vieţii
căci
:
că Bally a scris o lucrare Le langage et la vie
toate

funcţiile

psihologice

ale

vieții.

Bally,

Meillet,

Vossler

au

ia
arătat că există un fel de «gramaticalizare », adică, că formele
i
întocma
uzează
origine afective se desbracă de valoarea lor afectivă, se
cum
ca şi monedele mărunte, ajung fără gust şi fără afect (întocmai
este
ceeace
că
scurt
te),
obişnui
cuvinte
în
metaforele se schimbă
unei
variaţia
cu
spune
Putem
.
sintactic
devine
stilistic
la origine
in
vestite propoziţii: Nihil est in grammatica quod non fuerit
quae
tica
gramma
in
sunt
Multa
:
aceasta
affecta şi să concludem din
fuerunt in stilo. Ni se va obiecta că stilistica şi teoria exteriorizării
zfectelor în limbă nu sunt identice, căci afectele lucrează inconştient,
fără intenţia pe care o legăm totdeauna de cuvântul stilistică. Adeele
vărat ! Sunt înnoiri analogice care își au rădăcina în inconștient. De
rul
vorbito
Dar
.
Tobler
iemerPaul-Z
școala
seamă
cu
mai
s'a ocupat

acum, și
afectiv urmăreşte, și mai mult decât s'a recunoscut până
însumi
făcut
am
ce
Deoare
că.
sintacti
intenţii stilistice cu o înnoire
aşa,
zicem
să-i
în,
'Iobler,
lui
felul
de
numai
istoric
evoluţia din

sintactician stilistic, o desvoltare care se poate recunoaşte În titlul

e zur
şi felul cum se urmează articolele din lucrarea mea Aufsătz
i eu
închipu
ce-mi
scurt
în
explic
,
Stilistik
und
romanischen Syntax

sub sintaxă stilistică (un gen tot așa de la întâmplare, pe care-l
lui
pun alături de sintaxa logică a lui 'Tobler, de cea psihologică a

stiHaas) : și sintaxa stilistică este storică : ea cercetează pricinile
ve
șiemoti
afective
e
motivel
re
descope
să
caută
și
expresii
unei
ale
listice

din care derivă înnoirea sintetică. Aceste motive emotive le consider

ca normale în desvoltarea limbii, căci fiecare înnoire îi pricinuește

vorbitorului incomoditate într'atâta că este justificată numai prin
afec— tnu ca excepţii ale unei inexcepționalități logice, care nu

există în limbă : orice regularizare este secundară, însăși cea în aparenţă

logică

este

născută

afectiv.

Punctul

meu

de

vedere

stilistic-

sintactic este însă și psihologic, întru cât se întreabă ce afecte îndeamnă
sufletul vorbitorului spre înnoire sintactică. Stilistica lui Bally vorbeşte mai departe de «effets &vocatifs » şi prin aceasta vrea să zică

că fiecare întorsătură de limbă ne aduce aminte de mediul (« milieu »)
în care s'a format mai întâi — deci la o înnoire sintactică, mai ales
la cele din limbile mai noui, unde documentele sunt mai dese, trebue

stabilite milieu-urile din care derivă ea — ceea ce s'a practicat de
mult la istoria cuvintelor, mai ales în domeniul lexicologiei germane.
În acest chip se descopere tonul la origine stilistic al unei înnoiri
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sintactice şi limba nu este măsurată cu măsuri străine, nu este judecată cu simţ de limbă străin, ci explicată din sine însăşi, din păturile

ei sociologice » (p. 333—335).

«Pentru mine raportul dintre sintaxă şi stilistică este acela dintre

uz ocazional şi uz obișnuit, nu este deosebire esențială între ele : cel

mult că în sintaxă se accentuează mai mult limba ca mijloc de
comunicare, în stilistică mai mult ca expresie : ar trebui să vorbim deci
mai curând de sintaxa unei limbi şi de stilul unui scriitor. Denominatio
fit a potiori. Dar că nu este o deosebire strictă între aceste două, ne
arată faptul că avem numeroase lucrări despre sintaxa unui scriitor,
« Der Stil der franzâsischen
precum şi o carte de Strohmeyer
Sprache ».
« Îmi pot închipui ca inversare a sintaxei stilistice, care descopere
motivele stilistice ale unei înnoiri gramaticale, o stilistică sintactică,
în care se examinează și se arată cuceririle sintactice ale fiecărui
scriitor, cum anumite procese psihice condiţionează anumit stil şi
prin aceasta o sintaxă proprie : această încercare am cutezat să o
fac pentru simboliştii francezi şi am găsit, de pildă, că felul constant
şi consecvent în care ei întrebuințează propoziţiile țintește la o volatilizare a înţelesului acestora, anumită nesiguranță flotantă în raporturile de spațiu, timp și cauză, întocmai cum creația poetică a
simbolismului iubeşte conturele vagi. Cu aceasta am ieşit din sintaxă
că ce nu mai aparţine problemei pe care
— ceea
şi am făcut stilisti
discuta metodele de cercetare sintactică în
a
de
:
mi-am propus-o

domeniul romanic » (p. 338)-

Multe observaţii interesante din punct de vedere sintactic şi
stilistic ne dă în Italienische Umgangssprache, Bonn und Leipzig,
1922, în care, ca şi Wunderlich în Unsere Umgangssprache, încearcă
« să explice cea mai mare parte a fenomenelor limbii italiene comune
din elementele constitutive ale dialogului între două ori mai multe

partide » în patru capitole: I. « Die Ersffnungsformen des Gesprăchs ». II «Sprecher und Hârer ». A. « Hâflichkeit (Riicksicht auf

».
den Partner) ». B. « Sparsamkeit und Verschwendung im Ausdruck

C.
und

«Ineinandergreifen von Rede und Gegenrede ». III.
Situation ». IV.

«Die

Abschlussformen

«Sprecher

des Gesprăchs » 1.

Studiile sale « stilistice », înţelese în felul arătat mai sus şi scrise
între 1018—1928, şi le-a strâns Spitzer în două volume cu titlul
Stilstudien : |. Sprachstile; II. Stilsprachen, Minchen, 1928. Volu-

deosebire
mele acestea cuprind, după mărturisirea autorului, spre
ale unui
progresive
fixării
ale
de Aufsătae, aceste «etape și faze
utilizând şi cercetările
1 Un studiu asemănător a scris pentru limba latină,
, Heidelberg,
sprache
Umgangs
che
Lateinis
titlul
cu
lui Bally, J.-B. Hofmann,
1926 (v. mai amănunţit în Bibliografie).
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V

tip sintactic » care + din domeniul stilului individual » trece «în cel
al sintaxei », cum le caracterizează Vossler (Libl. f. germ. u. rom. Phil.,
1919, col. 244), mai mult «studii de stil», deosebind « stiluri lingvistice > (v. 1), deci « întipăriri stilistice ale anumitor stări sufleteşti
în amănuntele limbii familiare» (p. IX), şi «limbi stilistice », deci
«sisteme de exprimare pe care şi le-au format unele spirite alese
în limba lor individuală » (ibid.). Cuvântul «stil » are sensul general
de «întrebuințare conştientă a unui mijloc de exprimare pentru
un anumit scop» (p. X). În lupta dintre idealiști și pozitivişti alege
calea mijlocie a «idealismului pozitiv» sau a «pozitivismului
idealist » (p. X),

documentându-se

pentru a convinge.

cu

citatele

de

care

are

nevoie

|

Dintre studiile din volumul I ne interesează, din punct de vedere
românesc, Nr. 2. Asyndetische Vergleiche îm Italienischen und Rumânischen » (p. 12—18), în care se insistă asupra comparaţiilor de
felul lui singur cuc, şade pup, care nu înseamnă însă «wie ein Wiederhopf » (cf. pup, pop), doarme tun, cf. şi mi-s cince de sătul, a sta
furcă, înghețat bocna, înghețat ciont, plin ochiu, negru corb; Nr. 4Uber Personenvertauschung în der Ammensprache » (p. 26—38), în
care se explică exemple de felul lui Vino încoace, mă și mă-sa e
vinovată pentru greşala copilului (p. 33—34). Fără a da şi exemple
româneşti, sunt utilizabile şi pentru sintaxa românească studiile
Nr. 1. Attributive Areihung von Substantiven im Franzăsischen
(p. 1—11); Nr. 14. Das synthetische und das symbolische Neutralpronomen îm Franzăsischen (p. 160—222); Nr. 15. 4 Romanisch
facit er “sagt — Zur Bewertung des Schăpferischen în der Sprache »
(p. 223—257)£, etc.
Dintre studiile din volumul II relev în rândul întâi pe cele două
Worthunst (p. 1—17,
principale : Nr. 1. Sprachwissenschaft und
22—33)2 şi Nr. 12.
pp.
6,
fasc.
1925—26,
Faust,
în
întâi
apărut mai
1 Citez din Dicţ. Acad. 11, 18: « Nu te chiamă Andronic?» El feace:
« Aşea mă chiamă » (Dosofteiu, Vieţile Sf., 56, 2, unde se găseşte foarte des).
Apoi ușa dela tindă se deschide şi Stoica întră înnăuntru. « A]... Vărw Culoi 1»
Doc!» făcu țiganul
făcu el, dând cu ochii de Pleşea (C. Sandu, Sâm. V, 91).
(Contemporanul, II, 782). Vine nunul cel nare... Din pistoale dând, Și din

puști tunând, Pe dumneavoastră ldudând, Și făcând oamenii: « Amin » (Sevastos, Nunta la Rom., 114/28). « Bre!» făcu împăratul, « zi, aicea zac(e)
oşcioarele bietului fecior! » (Stăncescu, Basme, 1x12[12), unde se adauge:
«Se pare că la început întrebuinţarea aceasta a verbului face era posibilă
numai când urma după o exclamaţie: făcu ah! bre! s. decletc. este deci a se
compara cu făcu scârţ ! hop ], etc. cf. A, II, 50. Mai târziu pare a se fi generalizat,

ajungând la aceeaşi funcţiune ca şi franc. « faire » = adire, repondre ».
2 Cf. ceea ce scrie Winkler în Die Neueren Sprachen, XXXIII, 407 sq.
(Die neuen Wege und Aufgaben der Stilistik ), răspunsul lui Spitzer în LIdl.
f. germ. rom. Phil.,

1926,

col.

89

sq., şi replica lui Winkler,

îbid., col. 267

sq.; de asemenea darea de seamă a lui S. Puşcariu, Dacoromama, LV, p. 1324-

135

DELA K. VOSSLER PÂNĂ AZI

Wortkunst

und

Sprachwissenschaft

întâi în Germ.-Rom.

(p.

Monatschrift, XIII

498 — 535;

publicat

mai

1925, pp. 169—186) 1.

Spitzer arată că lingvistica s'a interesat puţin de arta cuvântului,

pe care a lăsat-o mai mult în sarcina literaturii și a esteticei. Acest

punct de vedere însă este greșit, căci «jucându-ne » cu limba (întreefecte
buinţând cuvintele în înțeles impropriu, etc.) putem ţinti
lingviiar
ă,
lingvistic
pregătire
artistice. Dar cercetătorii literari n'au
ca să se
știi sunt prea puțin pregătiți din punct de vedere estetic
ei.
poată dedica stilisticei, care stă la granița istoriei literare şi a lingvistic
ti,
naturaliş
unii
învăţaţi,
de
soiuri
două
mpotriva separatismului celor

ceilalţi spiritualiști, au luptat mai ales Vossler şi Croce, care privesc
şi
limba mai mult ca expresiune decât ca mijloc de comunicare,
de toate
astfel o apropie de estetică. întradevăr limba este înainte
toate
de
înainte
limba
expresie,
toate
de
înainte
arta
comunicare,

re a
socială, arta individuală. Deci numai după o mare desăvârşi
respectivelor discipline poate fi tratată

şi ca expresie,

limba

arta

face poezia
şi ca mijloc de comunicare, căci întradevăr «poporul
și poetul vorbește ».
Spitzer
Individul, de care se fereşte Wăilflin, este ținta lui Vossler.
Vossler.
lui
teoriilor
își consideră încercările sale ca realizări ale
că mai
Tatura artistică a limbii a trebuit să fie privită de lingvisti ui.
cuvântul
artiștii
ştiinţific
apoi
trata
putea
o
a
pentru
întâi teoretic,
Vossler are în vedere mai mult

«vorba » decât

« limba >, mai mult

să se transpună în
zvtpyeua decât Zpyov — lui Spitzer îi trebue numai
]a actul de creaţie
sufletul marelui vorbitor, al poetului, pentru a asista
înțeles istorice,
sine
dela
sunt
lingvistică. Cercetările dela acest fel

individuale se
istorice sufletești, deci stilistice. Dar înnoiri stilistice
»).

Rede
moştenesc întocmai ca însăşi limba («limba trăită », «erlebte
toicoană
o
alcătuind
decât
Nu putem înţelege stilul de odinioară
il
remarcab
este
ce
tot
unind
scriitor),
unui
al
p.
(d.
tală a unui stil

-i în legătură cu
din punct de vedere stilistic la un autor şi aducându
e ori se descriu
dialectel
şi
definesc
personalitatea sa, Tot așa se
la

drept
feţele : nas ascuţit, o gură largă nu-i dă posesorului niciun
e
alcătueşt
stice
caracteri
originalitate, numai unirea multor trăsuri
deducții
ce
vreme
în
ei,
fizionomi
a
feţe,
înfăţişarea specială a unei
duce în rătăcire.
ca «nas ascuţit» = «voinţă energică», etc., ne pot
a stilistică,
explicare
în
De aceea Spitzer are oarecare neîncredere

izolate, deoarece
formulată definitiv, a unor fenomene gramaticale
, o formă
înfățișare
altă
totul
cu
aibă
să
pot
lor,
l
ansamblu
acestea, în
sufleteşti :
i
îmboldur
variate
cele mai

gramaticală poate să ascundă

PIN
1 Cf. criticile: A. Meillet, Bull. de la Soc. linguistique
1927,

p.

17;

Weisberger,

Indog. Forsch., XLIV,

p. arc;

de Paris, XXVII,
IL. Iordan,

Revista

S. Puşcariu, Dacoromania, IV,
revistelor, 1927, p. 161; V. şi observaţiile lui
p. 1324—1325.
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d. p. fragmentele de propoziţii plac atât impresionismului, cât și
expresionismului. Acolo a adus mlădiere în impresie, aici strigăt
strident. E vorba deci de noi timpuri cu nou spirit stilistic.
Acest fel de cercetare este important nu numai din punct de vedere
stilistic, ci şi lingvistic, căci limba comună, cum se ştie, nu este decât
o încrucişere de limbi individuale, gramaticalizarea deosebitor acte

de limbă — şi actul poetic nu este decât un act de vorbire —, orice
înnoire pleacă dela indivizi creatori: nihil est in syntaxi quod non
fuerit in stylo; sintaxă, gramatică nu sunt decât stilistică fixată.
Pentru a arăta reoglindirea sufletului în individualitatea stilistică,

a stilului personal în stilul unei limbi, putem proceda practic în două
chipuri. Ori pornim dela cuvânt şi tragem concluzii în privința
personalităţii care stă îndărătul lui, ori invers, dela aceasta la cuvânt.

Amândouă căile își au primejdiile lor. Dacă explicăm psihic o particularitate lingvistică, putem să-i atribuim ceva ce nu este în ea,
întru cât orice particularitate lingvistică poate fi explicată în mai
multe chipuri.
În

cazul

al doilea,

socotind

caracterizarea

literară

ca

dată

şi

căutând reoglindirea acesteia în limbă, putem să ajungem la exagerarea de a vedea în orice fenomen lingvistic confirmarea caracteristicei
stabilite apriori. Pentru a corecta aceste exagerări, e bine ca 1. după
ce am întregit constatarea lingvistică cu cea literară, să încercăm Şi

calea inversă; 2. particularitatea observată întrun stil individual
să o comparăm cu alta a aceluiaşi stil.
Studiile 6. Sprachmengung als Stilmittel und als Ausdruck
der Klangphantasie (p. 84—124) şi 7. Pseudoobjektive Motivieung bei Charles-Louis Philippe (p. 166—207) sunt interesante
aplicări ale vederilor lui Spitzer asupra stilului indirect liber pe care-l
consideră ca tip intermediar între cel direct şi indirect și caracterizând
o atitudine când subiectivă, când obiectivă a scriitorului. De acest

fel de stil s'a mai ocupat Spitzer și în studiul Zur stilistischen Bedeutung des Imperfekts der Rede (Germ.-Rom. Monatsschrift, LX,
1921, p. 58—60), unde remarcă cu drept cuvânt că stilul indirect
liber este un procedeu literar preţios : de o parte atenuează subiectivitatea autorului, transformând-o în povestire narativă, de altă parte

dă vorbirii mai multă realitate.
Mai amintesc articolele: Bestimmter Artikel îm Anruf und
Ausruf und Verwandtes, publicat în Revista filologică, IL, Cernăuţi,
1927, p. 41—50,

care poate fi utilizat ca îndemn

pentru

cercetare

de fenomene similare și în limba românească ; Rum. câte “je”: (distributio) din Revista filologică, ÎL, 1928, p. 99—101, asupra căruia
vezi cele ce am scris tot acolo, p. 315—317; Rum. p(r)e, span. â
1928, pXLNIII,
vor personlichen Akkusativ-objekt, în ZRPh.,
423—432; Die 1. Pers. Imperfecti und am “kabeo' », în Dacoromania,
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V, pp. 498—502, unde vede în am « habeo » mai curând un « pluralis
sociativus » sau «affectus»
gramaticalizat (cf. cântam pers. 1 sg.
și 1 plur. imperf.) decât imitaţia albanezului Far, care ar fi trebuit
să fie împrumutat dintr'un sistem de limbă străin.
|
H. Sperber. Un bun cercetător al stilului individual, tovarăș de

muncă al lui Spitzer (cf. lucrarea Motiv und Wort, Leipzig, 1918) este
Hans Sperber, care totuși consideră limba în primul rând ca mijloc
"de comunicare. Lucrările sale mai cunoscute sunt : Uber den Einfluss
sexueller Momente auf Enistehung und Entwicklung der Sprache, în
Imago, I, 405 sq. (cf. L. Spitzer în Worter und Sachen V, 1923,
p. 206 și u.); Uber den Affeht als Ursache der Sprachoverânderung.
Versuch einer dynamologischen Betrachtung des Sprachlebens, Halle
a. S., 1914, şi, în 1923, Einfiihrung în die Bedeutungslehre, Bonn und
Leipzig, 1923. După Spitzer limba şi-a pierdut tot mai mult intonaţia afectivă originală, transformându-se cu timpul numai în mijloc

de

comunicare.

“Totuși

afectele

și-au

rezervat

un

rol destul de

important în vieața limbii: numeroase schimbări ale acesteia,
evoluția ei în mare parte este pricinuită de afecte, fie prin intervenția
activă ori prin cea negativă a acestora (cf. eufemismele, etc.) ?.

Ca şi pe terenul

religiei,

artei,

modei,

jocului,

psihologia

înnoirii este aceeaşi și în limbă : se ivește un nucleu la un individ
sub influenţa afectelor care tind spre expresivitate, acesta se întinde
apoi întrun cerc mai mare, fiindu-i favorizată întinderea tot prin
afecte, şi în sfârșit se uzează şi este înlocuit cu altul nou tot prin
afecte. Nu numai cuvintele, ci şi formele flexionare şi construcţiile
sintactice pot fi purtătoare de afect și să arate în acest caz tendinţa de
a-și întinde terenul pe socoteala altor forme flexionare sau construcții

sintactice lipsite de afect. În toate cazurile schimbările se întâmplă
la fel. În sintaxă deci : construcţiile cu afect puternic, care la început

pot fi rare, îşi extind terenul, slăbindu-le în același timp afectul
pentru a ajunge pur comunicative şi prin urmare înlocuibile cu altele
purtătoare de afect (cf. la noi formele de acuzativ: simplu, cu pe

și Îa, etc.).
Pentru Sperber

«soarta unui cuvânt atârnă cel puţin tot atâta

de accesoriu (Nebensinn) și de timbru afectiv (Gefiihlston), cât de însemnarea-i fundamentală (Grundbedeutung) » (Finfiihrung în die
Bedeutungslehre, p. 3).
De

asemenea

consociaţiile,

legăturile

asociative

ale

cuvin-

telor între ele hotărăsc dacă un cuvânt poate fi întrebuințat în anumite
1 Cf. Fr. Slotty, Der sogen. Plurahs modestiae,

Indog.

Forsch.,

XLIV,

1927, p. 185 ş. u. şi Spitzer, Aufsătze, p. 144 ş.u.

2 Influenţa « afectului însoțitor» (Begleitgefuh!) asupra schimbării înţelesului cuvintelor o relevă şi lul. Keller, Grundlinien zu einer Psychologie
des Wortes und Satzes, Progr. Mannheim,

1997.
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împrejurări ori nu 1. De timbrul afectiv, fiindcă felul și tăria acestuia
are mare influenţă asupra faptului că o expresie se întrebuințează
des ori rar,
ori relevat sau accentuat (ibid., p. 3). Sperber
i se

asociază lui J. Stâcklein, care în studiul său Bedevtungswandel

tale ale studiului limbii ne dă P. Kretschmer,

= mar ap

a

der Worter, Minchen, 1898, a arătat că schimbările de înțeles nu se
pot face în cuvânt ca element de limbă izolat, ci în cuvânt ca parte
a unei propoziţii (p. 22), deosebind trei stadii: 1. stadiul întrebuinţării dese a unui cuvânt într'o anumită legătură, prin ceeace i se
asociază
o anumită idee (nouă) (p. 23), şi într'adevăr, dacă băgăm de
seamă, prilejul pentru nașterea de sensuri noui îl dau desele întrebuințări ale unui cuvânt în aceeași frază sau în grupe de fraze înrudite
de aproape; 2. stadiul consociaţiilor stabile sau fixe; 3. stadiul
noului înțeles luat prin întunecarea consociațiunilor (p. 24). La teoria
lui Stâcklein trebue numai să se adauge că, afară de consociațţiile din
propoziţie, este hotăritoare şi aceea a situaţiei (p. 25).
P. Kretschmer. O bună orientare asupra problemelor fundamenDie Sprache (în Ein-

leitung în die Altertumswissenschaft, ed. Alfred Gercke şi Eduard
Norden, |. Band, 6. Heft), Leipzig u. Berlin, 1923. Afară de partea
« generală » ( «1. Allgemeines », p. 6, —12), care cuprinde capitolele :

7. «Philologie und Sprachwissenschaft », 2. « Methoden und Quellen
der Sprachwissenschaft », « Chronologie der sprachlichen Vorgânge »,
« Sprachgeschichte », « Die Grammatik », « Quellen der griechischen

und lateinischen Sprachgeschichte », în care discută chestiuni interesante și pentru sintaxă (influența logicei şi punctul de vedere
psihologic în tratarea sintaxei, importanța afectului în sintaxă, etc.),
din partea II (« Die Hauptkapitel der Grammatik ») ne interesează
capitolul « Syntax » (p. 6, 55—64). Kretschmer ne arată aici pricinile
pentru care sintaxa a fost mai puțin studiată decât alte părți ale
gramaticei, ne dă prețioase indicații în privința metodei sintactice
(trebue

să pornim

dela

limba

vorbită,

să întrebuințăm

alături

de

metoda comparativă și logică pe cea psihologică, care alcătueşte cea
mai importantă reformă în studiul sintaxei), se ocupă de problema

definiției propoziției și de istoria ei, încercând să dea o definiție
nouă: «der Satz ist eine sprachliche Ausserung, durch die ein
Affekt oder Willensvorgang ausgelăst wird » (p. 6, 60), de deosebitele
tipuri de propoziţii, insistând în special asupra propoziţiilor interogative şi a modului cum s'a format modulaţia tonului în ele (p. 6,
60—62), asupra frazei şi a naşterii hypotaxei (p. 6, 62—64).
Th. Kalepky. Th. Kalepky, un distins elev al lui A. 'Tobler,
care, afară de numeroase studii de amănunt asupra sintaxei franceze,
„+

i

Asupra

p
.
.
a
:
importanţei accesorului, a consociaţiilor
în desvoltarea limba-

jului pe urma funcţiunii sugestive a acestuia, cf. acum merituoasa
lui Fr. Paulhane, La double fonction du langage, Paris, 1929.

lucrare

a
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a publicat şi o seamă de studii sintactice și stilistice de interes mai
general (de ex. Mischung indirekter und direkter Rede, ZRPR., XXIII,

1899, p. 491 ş. u.; Zum

«style indirect libre » ( « verschleierte Rede »,

Germ.-Rom. Monatschrift, V, 1913, p. 608—619, despre care a
fost vorba mai înainte, în legătură cu Lerch, Lorck, Bally, Lips,

etc.), Sind die « Verba impersonalia » ein grammatisches Problem ?,
Die Neueren Sprachen, XXXV, 1927, p. 161—175), în vremea

din urmă a încercat să construiască un nou sistem gramatical în
lucrarea Neuaufbau der Grammatik als Grundlegung zu einem wwissen=

schafthchen System der Sprachbeschreibung, Leipzig u. Berlin, 1928.

Lucrarea este împlinirea unei făgădueli făcute cu 30 de ani în urmă.

Combătând pe H. Paul, dar fără a se abate prea mult dela el, şi adoptând punctul de vedere al lui Wundt, dar fără a-l urma în
toate privințele, lucrarea lui Kalepky ne reamintește adeseori cunoscu-

tele Beitrăge zu einer Kritih der Sprache şi Die Sprache ale lui Fr.
Mauthner, Algebra der Grammatik a lui A. Stăhr, dincolo de care nu
prea trece decât foarte rar (dintre cei mai noi aminteşte doar pe K.

Biihler), greșeală pe care i-o impută cu drept cuvânt Ernst Otto în
articolul Der Neuaufbau der Grammatik, publicat în Archiv fiir das
Studium der neueren Sprachen und Literaturen, 84. Jahrgang, 155.

Band, 1929, pp. 22—26.
Gramatica lui Kalepky tinde să fie o gramatică

«4 descriptivă»,

cum cere şcoala Saussure-iană, deosebindu-se de punctul de vedere
istoric şi psihologic-genetic. Pentru noul său punct de vedere are
nevoie de o nouă terminologie, pe care încearcă s'0 creeze, cu toate
că-și dă seama că este mai bine să păstreze terminologia veche şi
greșită, dacă recunoști numaidecât ce intenționează să numească ea.
Pentru Kalepky limba, în sens larg, este «un mijloc de înțelegere
între ființele vii », nu este alcătuită numai din «cuvinte», ci din
« tot ce poate servi pentru înțelegerea reciprocă », deci și din sunetele

naturale

( « interjecţii »), modulația

tonului,

gesturi,

mimică,

etc.

Alături de limba vorbită, care se adresează auzului, există şi o limbă
a ochiului, gustului, mirosului, pipăitului. Limba vorbită n'a renunțat
niciodată la elementele ei primitive : sunete naturale ( « interjecții »),
modulația tonului, gesturi, mimică, etc., ci acestea alcătuesc o parte

integrantă și nelipsită din ea. Orice gramatică care nu ţine socoteală
de acest fapt este sortită să nu poată fi întrebuințată cu folos.
Nu

« forma externă », ci 4 înţelesul » hotăreşte ce este o propoziţie :

«cea mai mică parte de comunicare prezentată ca întreg.» (4 das
kleinste vom Sprechenden als in sich abgeschlossen dargebotene
Mitteilungsstiick »), sau, mai scurt, «cel mai mic întreg de comu-

nicare cu înțeles » («Satz ist das kleinste Mitteilungsganze ») (E.
Otto crede că ar fi mai bine « Satz ist das kleinste Sinnganze », deci
«cel mai mic întreg de înțeles »; să se compare însă şi definiţia lui
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Vossler : «cea din urmă şi cea mai simplă unitate în care putem vâri
o gândire logică »). De aceea «echivalentele de propoziţie » propuse
de Wundt nu se pot admite.
« Subiect » pentru Kalepky este «procesul » (Vorgang), iar predicat « comunicarea » despre acesta (Mitteilung) ; cf. de ex. Minunat !

în care se prezintă ele de obiceiu; cf.

răde!,

Alături

de

Te

invit

(rog,

îți poruncesc,

etc.)

să-mi

ce

se

dai, etc., care sunt propoziţii abundente (« Reichsătze), dar nu
cele mai obișnuite.
Deosebirea obişnuită a propoziţiilor în afirmaţii, întrebări
şi invitaţii, nu este făcută avându-se în vedere ființa, ci numai forma
lor,

=,

mu

aaa

«Dă-mi !»,

Nu-mi dai?, Vreai să-mi dai?, Mi-ai putea da! sau Mi-ai putea
da?, germ. Singen ! ung. hallgatni !, rom. Tăcere !, chiar greșitul

it

țiile în formele

amar

Putem spune că o expresie nu este nici când eliptică dacă ea,
într'o situaţie dată
— eventual sub influenţa modulaţiei tonului,
mimicei și gesturilor —, este înțeleasă deplin de ascultător. Nu
există propoziţii eliptice, ci numai
propoziţii reduse
sau scurte («Knappsâtze» sau « Kurzsătze »). Așa sunt invita-

cp

spus în legătură cu o întâmplare oarecare.

deci

mijlocul

Nici deosebirea în

exprimare

al comunicării

principală

intenţionate.

şi secundară nu este

se

compare

de

ex.

din punctul de vedere al înțelesului,

propoziţia
are

întocmai

parantetică,
rolul

care,

propoziției

secundare), ci cum se prezintă într'o anumită epocă în limbă : trebue
avut în vedere punctul de vedere descriptiv, nu cel istoric.
Ceeace se consideră ca propoziție secundară nu este decât o
propoziție aparentă ( « Scheinsatz ») sau pseudopropoziţie ( «Pseudosatz »). Propoziţiile secundare nu sunt decât părți de propoziție analizate în formă de propoziţie («aufgelâster Satzteil als
Knappsatz »,

« Satzteilauflâsung >,

«aufgelâster

Satzteil »,

«satz-

fârmiger Satzteil »); cf. aştept sosirea lui şi aştept să sosească alături
de aştept, să sosească !; aştept şi sosească alături de aştept, așadar
sosească, germ. Ich erzwarte

seine

Ankunft

și Ich erzarte dass er an-

Rommt (la origine Ich erwarte das 'er ankommt), etc., fără a prejudicia prin aceasta chestiunea genetică, anume ce a fost original:
substantivul verbal ori forma analitică).

„Termenii subiect și predicat sunt întrebuințați în gramatică de

obiceiu

.cu

înţeles

greșit,

transpunându-se

întrebuinţarea

lor

dela

propoziţiile primare la cele secundare, iar problema e complicată
prin deosebirea între subiect gramatical, logic şi psihologic.
Orice propoziţie este
« predicatul » fonetico-fiziologic (numit
de unii «corelat ») al ideii complexe (conţinutului conştiinţei) care

formează subiectul (cf. Minunat!, faţă de ceea ce se întâmplă). Ra-

see

pentrucă nu trebue să avem în vedere cum s'a născut aceasta

din urmă (să

PE

bună,

de

propoziţie
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portul dintre Jon udă (florile), doarme, cade nu este de limbă, «elocutiv >, ci metafizic-pragmatic, este raportul «agentului» (Tăter,
Vollfiihrer, Trâger) unui « proces » (Vorgang), față de acest proces
găsit prin analiză și comparație.

Afară

de acești

termeni

putem

vorbi

doar

de

«atribut» —

« adverbul » trebue să dispară din terminologia gramaticală —,

«atribuția >

şi

«subsumpțiunea»

unor

însușiri

stabilite

de

în le-

gătură cu o ființă sau un proces.
Atribuţiunea sau subsumpțiunea este condiționată de felul membrilor în care poate fi analizat conținutul conştiinţei :
1. Existenţe reale şi închipuite sau nume de acțiune (romina
actionis, substantive verbale);

2. Procese (întâmplări, acţiuni, etc.);
3. Relaţii sau raporturi exprimate prin flexiune (caz, etc.)
şi prin cuvinte de relaţie («prepoziţia » este un termen greșit,
căci există și prepoziții postpuse, ca și 4 conjuncţia »).
4. Fapte, stări sau situații parțiale considerate ca părți ale conținutului de conștiință analizat.

Cuvintele sunt numai unul din numeroasele mijloace de exprimare

întrebuințate de limbă, dar ele nu exprimă totul. Pentru a se ajuta în
legarea ideilor parţiale, limba îşi creează legături permanente, aglutinând elementele apropiate și slăbite din punctul de vedere al înțelesului şi întrebuințând analogia şi contaminarea.

Aşa s'a născut și «articolul definit », care, prin slăbirea înțelesului
şi a formei sale, a ajuns să fie un simplu «afix » (de obiceiu « prefix »,

în română, albaneză, bulgară, avară, suedeză şi unele dialecte ruseşti,
«prefix ») şi nu are altă funcţie decât de a-i aduce aminte ascultătorului că ființa sau lucrul, despre

care este vorba,

nu-i este necu-

noscută, ci, mai mult ori mai puţin, îi este prezentă în minte sau spirit.
Combinația nu se restrânge la ideile parţiale, ci cuprinde şi pro-

poziții

mai

scurte, lipindu-le

prin

trigeminaţie, etc.

geminaţie,

(Au plecat, cred, la plimbare; m'am întâlnit cu el, sunt acum trei săptămâni ; mi-a prezentat nu ştiu pe cine, etc.).

Substantivul sau adjectivul predicativ prezintă ideea parţială ca

fiind caracteristică pentru agent în cursul procesului (subsumpțiune

relativă), nu pentru proces (subsumpțiune absolută; cf. copiii dorm

liniștiți în paturile lor şi copiii dorm liniştit în paturile lor).

n « impersonale » trebue să vedem « forme verbale obişnuite »
cu agentul (subiectul) slăbit ca formă și înțeles (cf. germ. es, fr. îl,
engl. îi). Ele nu pot fi numite «fără subiect », ci mai curând 4 pseudo-»,

a«fictiv-»

sau

«suggestiv-subiective».

De

altfel

avem.

și

cobiecte » de acelaşi fel (germ. es, fr. en, y, etc.); cf. şi rom. A
şters-o; exemplul dat de Kalepky, EI le simte şi le face toate pe tăcute
—

«Br macht's alles bei sich selber ab», este mai puţin potrivit.
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Nu există «conjuncţii » în sensul «cuvinte de legătură » între cuvinte şi propoziţii exprimând idei parțiale şi complexe. Ele nu sunt
decât cuvinte cu înțelesul slăbit (cf. lat. sic > rom. și: A plecat şi va
sosi; i-am poruncit și nu vrea să facă, chiar dial. trabă şi margă = « trebue să meargă » (în Bihor), menite să « marcheze » că cuvântul sau
grupa de cuvinte, înaintea cărora stau, formează o unitate cu cele
precedente. Ca şi aşa numitele

«prepoziţii » ele

sunt

«cuvinte

de

relație >, un fel de «prepoziţii retrospective», exprimând nu
raportul celor spuse mai înainte faţă de cele ce urmează, ci pe al celor
ce vor urma față de cele spuse mai înainte, şi putând fi: a) aditive,
b) cauzale, c) adversative, d) disjunctive. La origine pot fi prepoziţii sau grupe prepoziţionale (de > de cum, de când, dacă, deci,
etc.), relative sau interogative (că, ci), pronumele identităţii (însă),
« prepoziții improprii» (fără).
n general cuvintele sunt de trei feluri: nume de existențe:
fiinţe sau lucruri (Gegenstandsangaben), de procese (Verlaufsangaben)
şi de relație (Verhăltnisangaben), sau în termenii gramaticali
obișnuiți : substantive, verbe şi cuvinte de relaţie. Ele pot fi cu
înțeles deplin (Vollwârter), ori
Cuvinte cu înțeles deplin sunt

cu înțeles redus (Knappwârter).
substantivele, verbele, cu înțeles

redus adjectivele, adverbele,
Formele de caz ale substantivelor nu sunt numai numiri ale
ființelor sau lucrurilor (existențelor) în raportul lor față de proces,
ci în același timp şi indicaţii ale procesului însuși, cum se manifestă

el adică în deosebite

chipuri

față de acelea.

Propoziția Pater filo

librum fratris dat nu înseamnă un tată dagent», un fiu «scop»,
carte «obiect pasiv», etc., ci o «dare» care se manifestă la tată,
fiu, carte, etc.

Griin din germ. der Baum ist griin nu este adjectiv, ci nume de
existență,

substantiv

(Vollwort),

egal cu

Griine

« coloarea verde ».

Și mai departe a mers în această privință limba engleză, care în general nu mai cunoaște azi cuvinte cu sens redus de felul vechilor
«adjective »; când este vorba de nume de stofă, regiuni cerești,

etc., chiar și cuvintele indicate prin terminaţiile lor ca fiind mai
înainte cuvinte cu sens redus (d. p. golden, northern, etc.) au fost
înlocuite în limba de toate zilele, prozaică, cu adevărate cuvinte cu
„sens deplin (a gold match, the north coast, fără trăsură de unire !)-

Substantive proprii variabile sunt şi pronumele personale; posesivele și demonstrativele nu sunt «pronume », ci «cuvinte cu sens
redus », determinative care marchează

cuvintele cu sens complet la

care ne gândim, când vorbim, şi pot avea și formă așa numită adverbială; «relativele » nu alcătuesc o specie deosebită de cuvinte (1. uneori
lipsesc cu totul; 2. pot fi înlocuite cu pronume personale ; 3. cu conjuncţii, cf. rom. de, că; 4. cu pronume demonstrative, şi ş. cu inde-
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finite); «interogativele » şi 4 indefinitele » nu sunt pronume, ci nume
de existențe (Gegenstandswărter).

Formele finite şi infinite ale verbelor, ca nume ale proceselor, au
rol dominant în propoziţie. În verbul scripsi, de ex., se deosebește :
1. agentul, ca unul singur care vorbeşte (prin term. -î, care
este element determinant local-numeral); 2. timpul în curs, în formă
cinematografică (= aorist, perfect istoric), în vreme ce imperfectul

arată o imagine

momentană,

perfectul nu exprimă

durata,

în formă
o

fotografică (niciodată im-

durată

anumită;

cf. fr. le chien

aboyait;, când durata este indicată prin numere, trebue să procedăm
« cinematografic », punând perfectul istoric sau aoristul: Je chier
aboya deux heures sau quatre fois ce jour-lă); 3. procesul în privința
realității : modul indicativ = real; conjunctivul «ignorează » realitatea, optativul = potenţial-optativ, etc.; 4. se arată dacă procesul
este săvârșit de agentul însuși ori de alţii asupra lui (gen verbal,
formă verbală, voce, direcţie activă, pasivă).
Pentru procese avem cuvinte cu sens deplin (Verlaufsvollwărter),
adverbele. În vreme ce între numele de existenţe cu sens redus și cele
cu sens deplin trebue să existe totdeauna o armonie exterioară
(acord), între cele cu sens redus și deplin ale proceselor aceasta nu

există, subsumpţiunea fiind deplină. Uneori cuvintele cu sens redus
nu sunt decât cazuri de nume cu sens deplin (cf. locativele, temporalele, cauzalele, lat. Romae, hieme, metu; rom. faţă, noaptea, etc.).

Cuvintele de relație pot avea razim dublu, simplu, ori să fie
lipsite de razim (suspendate). Situaţia în care se vorbeşte este hotărîtoare în această privință. Cazul întâiu (a—r—b)! îl avem în

Alergati prin apă!, Votaţi pentru cutare! (este tipul « normal » sau
« şcolar » şi-l întrebuințăm când nu suntem chiar lângă apă ori la

urnă); cazul al doilea (a— r), cu razimul înainte îl avem, în Votaţi

pentru!, când suntem în fața votării pentru anumită persoană sau
chestiune pe care o cunoaștem, cu razimul după cuvântul de relaţie,

în Prin apă!,

Pentru cutare!,

În sănătatea lui! (când procesul—

trecerea, votarea, închinarea — este tocmai în curs); cazul al treilea

(—r —) îl avem în Pentru!, când procesul este în curs, iar persoana
sau chestiunea pentru care votăm se ştie.
Relaţia se poate combina cu locul; în acest chip ajungem să
avem

locative de relaţiune, de ex. lat. înde, zi,

eo = illo loco, fr.

en, y; rom. față, față cu, etc.

Karl Biihler. Ocupându-se de desvoltarea spirituală a copilului
(Die geistige Entwichlung des Kindes. Ed. ], Jena, 1918; IL, 1921;
III, 1g22; IV, 19242; Abriss der geistigen Entaovichlung des Kindes.
1 A = membrul

întâi,

b = membrul

al

doilea,

7 = cuvânt

2 $ 18. e Die Entwicklungen der Wortbedeutungen »; $ 20.
wicklung

des Satzes und

der Satzgefige ».

de

relaţie.

«e Die Ent-

Rama
a erei
E eta a a
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Ed. II, Leipzig, 1925) ', Karl Biihler a ajuns să cerceteze felul cum a
trebuit să se formeze dela început propoziția 2, cum vorbim, să
critice teoriile propoziţii date până la el (Kritische Musterung der
neueren Theorien des Satzes, Indogerm. Jahrbuch, VL, 1919, p.
1—20) 8. Deoarece propoziția se poate naște în deosebite chipuri
(analiză, sinteză), Biihler conclude că nu este cu putință o definiţie
genetică a ei, ci trebue să pornim dela prestația (Leistung) ei deosebită.
Deci, după el: «propoziţii sunt unitățile de prestație sau, scurt,
unitățile de înțeles simple independente, în sine încheiate, ale vorbirii »
(« Sătze sind die einfachen sebbstândingen, in sich abgeschlossenen
Leistungseinheiten oder kurz Sinneinheiten der Rede »). Definiţia
aceasta nu pare mulțumitoare din pricină că nu

ne

lămureşte

ce ne

dă propriu zis propoziţia, ce o face să fie unitate de înțeles. Întradevăr
forma propoziției este indiferentă : orice formă a vorbirii poate avea
valoare de propoziţie, dacă are caracterul de expresie a unui conţinut
propozițional.
K. Buhler stabilește şi ce este sintaxa, judecând în rândul întâi
din punct de vedere psihologic (Vom Wesen der Syntax, în Idealistische
Neuphilologie. Festschrift fiir Karl Vossler, Heidelberg, 1922, p.
54—84). În psihologie el deosebește trei aspecte, socotind ca punct de

plecare întâmplările, conduita spirituală a fiinţei şi corelaţiile
cu plăzmuirile
spiritului
obiectiv
(la început se avea în vedere un aspect, dela Frege două,
iar Buhler e cel dintâi care stabilește trei) 4. Constatând apoi trei
direcții în care semnul lingvistic poate să aibă înţeles: vorbitor
(Kundgabe, manifestaţie), ascultător (Auslăsung reacțiune sau deșteptarea ideii sau sentimentului prin impresie, evocaţie), și obiect,
conținut (Darstellung, reprezentaţie), deosebește în fiecare construcție
de limbă cu înţeles o lege a lucrurilor și o lege a formelor 5.
Trebue să facem deosebire între relaţie și formă, care din
punct de vedere filosofic are cel puţin trei accepții, cum se vede
din corelatele ei: formă și materie, formă şi conţinut, formă ca
aranjare, înşiruire, lege. Sintaxa, care i se pare un termen potrivit, se
raportă atât
1

$ 16—$

la formă, cât şi la înțeles, dar trebue să aibă în vedere
18.

2 Cf. şi Charlotte Biihler, Uber die Prozesse der Satabildung, Zeitschrift f.
Psychol., LXXXI, 1919.
3 O lucrare de altă natură, dar cu titlu similar, este a lui W. Brandenstein,
Kritische Musterung

der neueren

Theorien des Nebensatzes,

Indogerm. Forsch.,

XLIV, 1927, p. 117-—136.
* Vezi lucrarea Die Krise der Psychologie, Jena, 1927, p. 29—62, cap. IL:
« Die drei psychologischen Aspekte ». La p. 29
anunţă 6 nouă lucrare,
« Theorie der Sprache », « nahe zu vollendetes Buchs ».
5 Cf. şi lucrarea, Uber den Begriff der sprachlichen Darstellung, în Psychol.
Forsch., 3, 1923, p. 282 ş.u.

DELA K. VOSSLER PÂNĂ AZI

145

nu atât procedura de analiză a ideii complexe în idei parţiale, cât mai

mult pe cea sintetică de reconstruire și combinare a imaginii verbale

din părțile constitutive recunoscute ale ideii complexe
înțelegerii din partea ascultătorului. Sunt două grupe

asociative (Gleichungs-relationen). Cele dintâi

nu

în vederea
de relații:

sunt sintactice,

acestea din urmă privesc sintagmele. Din punctul de vedere al
evoluției formei propoziției, Biihler deosebește o fază de sintaxă
cu propoziții de un singur cuvânt (Einwortsatz), o fază de sintaxă
neflexională cu propoziţii de două și mai multe cuvinte (Zwei- und

Mehrwortsatz) şi o fază de sintaxă flexională (flexionale Syntax).
Trecerea dela faza 1 la faza II o formează propoziţiile născute din
cuvinte-propoziţii

geminate

(mama

papal,

au

weh!).

La

trecerea

dela faza II la faza II cuvintele sunt flexionate la început agramatical
(agrammatismus infantilis) 1 şi analogia are un rol covârșitor atât în
flexiunea, cât şi în topica cuvintelor.
« În ce priveşte formarea propoziției şi desvoltarea sintagmelor,
din punct de vedere științific nu se știe nimic mai mult decât

ceea ce ne bate la ochi dela început. Se așează propoziţie
lângă propoziţie şi, deoarece conjuncţiile aproape lipsesc cu totul,
avem impresia coordonării. Că ceeace urmează este o desvoltare
(explicare) ori o determinare mai de aproape, restrângere, condiţie,
motivare ori altceva, trebue să o ghicim din conţinut, situaţie şi ton.
Apariţia subordonării propozițiilor însemnează un mare pas înainte,

nu numai în vorbire, ci și în gândire. EI a fost făcut de către copiii
cu bună pregătire lingvistică, observați până acum înainte de împlinirea anului al treilea... În general au premers propoziţiile temporale

și relative, care

exprimă

mai

relații

mult

externe, şi întrebările

indirecte, foarte importante pentru copii, au urmat apoi propoziţiile
cauzale, condiționale și finale. Cele mai multe greutăți le pricinuesc,

după

observațiile

Stern,

lui

propoziţiile

condiţionale

ireale » 2.

1 Cf. asupra acestei chestiuni lucrarea lui A. Liebmann, Agrammatismus
infantilis, în Arch. fiir Psychiatrie, 34, 1901, p. 240—252.
> Abriss, p. 132; cf. şi Les lois gencrales d'evoluiion dans le langage de
'Venfant, Journal de psychologie norm. et pathol., XXIII, 1926, p. 597-—607,
autoreferatul unei conferinţe în care se desvoltă aceleași idei, dându-se o

privire generală asupra

desvoltării limbii copilului din punctul

de vedere

al frazei. Relativ la cartea soţilor Stern (Monographien tiber die seelischen
Entwicklung des Kindes: |. Die Kindersprache. Eine psychologische und
sp rachtheoretische Untersuchung. Ed. III. Leipzig, 1922, c. XII. « Sprachanfânge » și XIII. « Die Entwicklung des Satzes », p. 157—207; II. Erinne7ung, Aussage und Liige în der ersten Kindheit. Ed. Il. Leipzig, 1922), Biihler

face următoarele observaţii interesante

din punct de vedere sintactic: « C].

şi W. Stern, în merituoasa lor carte privitoare la limba copiilor, au adunat şi
cercetat cu grijă toate propoziţiile de două şi mai multe cuvinte, cunoscute

atunci dela copii observați
structurii lor.

în mod vrednic de încredere, pentru a afla legile

10

146

PERIODUL

v

E. Husserl. Înţelesul care alcătueşte partea internă a limbii nu
este numai o particularitate a acesteia, ci și a logicei. Deşi înțelesul
gramatical nu este identic cu cel logic, totuşi nu se poate tăgădui
importanţa cercetării înţelesului logic pentru cel al limbii. După
cercetările elevilor -lui Brentano,

mai ales ale lui Marty, mai impor-

tante în această direcţie sunt rezultatele la care a ajuns Edmund
Husserl în ale sale Logische Untersuchungen, | şi II, 1, Halle, 1913;
II, 2, 1921, şi Philosophie als strenge Wissenschaft (Logos, 1). Husserl
se ridică împotriva psihologiei naturaliste, împotriva năzuinţelor de
a întemeia concepţia despre lume în rândul întâi pe cunoştinţele
ştiinţelor naturale şi afirmă independența domeniului semantic de
orice psihic (punctul de vedere psihologic a fost susținut începând
dela Steinthal de Paul, Wundt,

Dittrich,

Noreen,

Stahl în

Syntax

des griechischen Verbums, Deutschbein în Sprachpsychologische Studien, De Saussure în Cours de linguistique gencrale, etc.). Limba
trebue cercetată deci nu numai din punct de vedere psihogenetic
(istoric), ci și fenomenologice (semantic), pentrucă ea are nu numai
cauze fiziologice, psihologice și istorice culturale, ci totodată și aprioristice logice; aşa dar, va cerceta nu numai legătura cauzală
(psihogenetică) a conţinuturilor conştiinţei, ci și pe cea logică.
Husserl dedică un capitol deosebit « gramaticii pure » ( « Der Unterschied der selbstindigen und unselbststândigen Bedeutungen und
die Idee der reinen Grammatik », |, 1, p. 294—342), o gramatică «aprioristică », «pur-logică» (aprioristische, rein-logische Grammatik),
care «aşează numai schela pe care fiecare limbă faptică, urmând
parte motive general omenești, parte empirice, care întâmplător
se schimbă, o umple și o îmbracă în deosebite chipuri cu material empiric. Oricât ar fi de hotărită în acest chip din punct de
vedere empiric prin conţinutul real al limbilor istorice, ca și prin
formele lor gramaticale, fiecare este legată de această schelă; și astfel
Lucrurile nu sau clarificat cu totul; cred că pentru un lingvist pregătit,
din punct de vedere psihologic, ar fi o întreprindere cu folos să atace din
nou chesiunea mai întins și cu mijloace auxiliare mai nouă. Înainte de toate
ar trebui cercetate mai cu grijă şi ritmul, tempo şi melodia limbii, căci astăzi
încă nu ştim nimic cum îşi achiziționează copilul aceste mijloace de exprimare
deosebit de importante, cum le stăpâneşte și cum le valorifică din punct
de vedere sintactic la formarea de propoziţii. Aceste mijloace auxiliare trebue
să apară clare şi pline de înţeles înainte de declinare, conjugare şi de celelalte
feluri de flexionare sintactică a cuvintelor. Unele lucruri privitoare la structura
propoziţiilor primitive sunt acum cunoscute şi înţelese, d. p. foarte mult
favorita coordonare antitetică, adică propoziţii în care se afirmă ceva şi apoi,
dimpotrivă, se neagă înadins, invers: stul nei nei—schossel = tich
will nicht auf den Stuhl, sondern auf den Schoss; gosse nicht puppe
hohn kleine ja = tich will nicht die grosse, sondern die kleine Puppe
bollen »; olol pa nă, ich pa ja = «Rudolf nicht, sondern ich selbst
soll ein paar (Siissigkeiten) bekommen >» (p. 127).
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cercetarea teoretică a acesteia trebue să formeze una din temeliile
pentru cea din urmă clarificare a fiecărei limbi în general » 1.
Walter Porzig. Walter Porzig încearcă să aplice la sintaxă îndemnurile teoretice ale lui Husserl în lucrarea Aufgaben der îndopgerma-

nischen Syntax (Stand und Aufgaben der Sprachawissenschaft. Fest-

schrift fir Wilhelm Streitberg, Heidelberg, 1924, p. 126—151), după
ce cu un an mai înainte s'a ocupat în amănunt de așa numita « Jnnere
Sprachform » (Der Begriff der inneren Sprachform, Indogerm. Forsch.,

XLI, 1923, p. 150—169).

Scopul principal al lui Porzig este să arate independența legilor
fenomenelor sintactice de fenomenele psihice care le însoțesc tot-

deauna (p. 129; cf. şi Indogerm. Forsch., XLI,

1923, p. 154).

După părerea lui Porzig, ceea ce ne interesează în rândul întâi
în limbă nu este expresia externă ori manifestarea fenomenului
psihic, ci raportul acesteia față de realitate, ceea ce înseamnă sau
înfăţişează (meint) expresia. Această facultate a unei expresii
de a numi sau înfățișa o bucată de realitate se numeşte înțeles.
Vom deosebi deci la o expresie :
1. Exprimarea ei externă prin sunete.
2. Fenomenele psihice pe care le manifestă.
3. Înţelesul ei.
Cu cea dintâi se ocupă gramatica, cu a doua psihologia limbii și

cu a treia semasiologia. Ca şi semasiologia, şi logica se ocupă de înţeles,
dar ea judecă dacă este

«corect» ori

« fals » în raport cu starea de

fapt, în vreme ce semasiologia înfățișează numai fiinţa și structura
acesteia, fără considerare la ce și întru cât îi corespunde ca conţinut

(p. 131—132).
Când vorbim de înțeles, ne obişnuim să avem în vedere de cele
mai multe ori numai conținutul. “Totuşi, pentru lingvistică, este cel
puţin tot atât de importantă forma înţelesurilor, felul cum înfăţişează
o expresie

starea

dat în deosebite

lucrurilor.

Același conţinut, d. p. Cesar, poate fi

forme. În propoziţiile

Brutus a ucis pe Cesar şi

Cesar a fost ucis de Brutus, Cesar înfăţişează de fiecare dată o stare de

fapt identică, în cel mai strict înțeles al cuvântului (p. 132).
"Totuşi din punct de vedere lingvistic există o deosebire, şi anume

o deosebire care ţine în mod foarte esențial de sfera înţelesului:
conţinutul Cesar este socotit sau înfățișat de fiecare dată în chip
foarte deosebit, anume odată ca obiect, altădată ca subiect. Aceste

deosebite feluri în care o expresie poate înfățișa o bucată de realitate le numește Porzig forme semantice. Forme semantice sunt d. p.
subiectul și predicatul, obiectul şi atributul, dar şi substantivul și
1 Asupra

filosofiei

lui E. Husserl,

vezi:

N.

Bagdasar,

Edmund

Husserl,

Revista de filosofie, Bucureşti, vol. XIII (seria nouă), Nr. 1, lanuarie-Martie
1928, p. 7—36, în special p. 27 ş.u.
19
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adjectivul, concret şi abstract, perfectiv şi imperfectiv, etc. Din acest
punct de vedere se poate răspunde uşor şi întrebării dacă noţiuni ca
subiect şi predicat aparțin psihologiei, lingvisticei ori logicei. Deoarece
aceşti termeni înseamnă forme semantice, n'au ce căuta în psihologie, în loc de «subiect psihologic» spunem deci mai bine cu
Wundt «idee dominantă ». De logică se ţin acele noțiuni numai întru
atâta, întru cât toate conținuturile şi formele semantice pot fi supuse
unei judecăți logice. Patria lor proprie și terenul principal al întrebuinţării lor este dimpotrivă în lingvistică, cu deosebire în semasiologie.

Deosebirii în conţinut semantic și formă semantică îi corespunde
în mod firesc și o împărțire a teoriei înțelesurilor în două discipline :
mai întâi o teorie a conținuturilor semantice, deci semasiologia sau
semantica, și apoi o teorie a formelor semantice, adică a subiectului
și

a predicatului, acuzativului şi dativului, activului şi pasivului.
Această teorie se chiamă din timpurile cele mai vechi, sintaxă

(p. 133).

Pentru a stabili graniţele sintaxei, Porzig examinează pe scurt
felurile formelor semantice.
Ele se pot prezenta ca înțelesuri singuratice ori ca sintagm
e sau

forme

compuse,

ale

căror

Părţi

singuratice

sunt

(cf. regele a murit, barba împăratului, etc.). De

și ele

felul

înţelesuri

celor dintâi

Sunt interjecțiile, care nu sunt numai
« comunicare », apoi vocativele. n timpuri preistorice au fost şi imperativele,
care în timpul
istoric au ajuns sintagmă semantică, întru cât
numesc atât o acţiune,
cât şi o anumită

persoană

ca subiect

al acesteia.

Înțelesuri

simple

sunt și propoziţiile de felul lui Foc! Ele înseam
nă o stare de fapt
complicată, dar o înfăţişează ca simplă; deci
înseamnă situaţia
complexă ca atare, fără ca înțelesul în sine
să mai fie analizat. Aşa
se prezintă limba copilului în cele dintâi
trei sferturi din anul al
doilea.

Cele vreo 40 de cuvinte, de care dispune copilul,
au înțelesuri

simple şi înseamnă simplu

situaţii,

nu

stări de fapt analiza

te
(p. 133—134). Despre aceste cuvinte nu putem spune
dacă
trebue
considerate
substantive

ori verbe,

subiecte,

predicate

ori obiecte.
Nici nu ne putem gândi la forme
semantice, deoarece acestea se pot

IVI Dumai în sintagme, şi aici mai întâi fără
formă. Formele construcțel ca şi ale singuraticelor sensuri în
care se analizează sensul complex

î pot recunoaşte numai în sintagmă (cf.
omnia praeclara rara = sudetermina
(p. 15).

e

e die20.

e,

Ele

etc.)

(subiect,

se

predicat,

numesc

obiect,

funcțiuni

atribut,

semantice

se pa “e aceata gvem fategorii semanti
ce (substantiv, adjectiv,
cu tot] icoaebie da

» perfectiv şi imperfectiv, etc.), care sunt

e cele dintâi

(substantivul

numeșie un lucru
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fără a fi totdeauna subiect, adjectivul numește o însușire fără a fi
totdeauna atribut, poate fi și predicat etc.) (p. 135).
Înţelesul nu este decât însușirea semnului de a denumi realitatea

şi semnul, întru cât este chiar semn și nu o simplă manifestare, este

totdeauna semn pentru un înțeles. Aceasta se raportă atât la conținutul semantic, cât și la forme. Nu pot fi forme gramaticale sinonime
ori cu două înțelesuri. Formele semantice rezultă numai din analiza
cât se poate de precisă şi din interpretarea formelor gramaticale

(timp, gen, etc.),
Sintaxa (descriptivă) ar trebui să înceapă cu

analiza propoziției

simple, deci a unei sintagme încheiate. Va trata mai întâi despre
structura propoziției, despre propoziţiile nominale şi verbale,

construcția

activă

și pasivă,

felul

complementelor

propoziției,

impersonale, etc. Din acestea ar rezulta dela sine funcţiile semantice,

despre care s'ar tratat amănunţit în capitolul al doilea, deci despre
felurile

relaţiilor

obiectului,

atributului,

despre

relaţiile

adver-

biale, etc. În acest capitol ar intra deci ceeace se numeşte teoria
cazurilor. În locul al treilea ar trebui să se trateze categoriile semantice, deci substantiv, adjectiv, pronume, timpuri, moduri, statul

acţiunii (aspect), etc. În sfârşit, în capitolul din urmă ar trebui să se

trateze sintagmele, ca sintagme sau grupe semantice de ordin
mai înalt. În acest chip sar înfățișa într'o metodă unitară întregul
sistem al formelor semantice. Nu trebue să ne temem de imputarea
de « Mischsyntax » şi putem îmbrățișa tot ce în conformitate cu

simțul

corect

ar

trebui

considerat

139—140).

ca

chestiune

sintactică

(p.

« Propoziția este o sintagmă semantică a cărei formă ne înfăţişează

starea de lucruri ca încheiată » (p. 142). « Propoziţiile cu structură
simplă », ca interjecţiile, vocativele, forma primitivă a imperativului,

nu

pot fi considerate ca propoziţii,

căci în realitate şi în sensul

cel mai strict nu au decât un înțeles simplu (p. 140). Despre un
cuvânt ca au], care nu numai manifestă durerea ci înseamnă ŞI
situația de a avea sau simţi durere, e greu de spus dacă este substantiv
ori verb, subiect ori obiect. Are un înțeles, dar nu unul format. Dar
oare este altfel când cineva, căzând în apă, strigă: ajutor!?
Putem spune că vorba noastră, în acest caz, este, după forma sa
gramaticală, substantiv, putem construi chiar o propoziție în care

ea formează obiect—ul
dar toate acestea nu schimbă faptul că ea

nu însemnează decât situația strigării după ajutor. Ascultătorul care

o interpretează după înţeles, nu poate să înțeleagă din ea decât
această situație ca simplă; orice altă analiză specială, că primejdia
vine dela apă, foc, șarpe ori hoți, nu este cuprinsă în ea. Este de
recomandat deci ca astfel de expresii cu înțeles notoric simplu să nu
fie considerate

ca

« propoziţii » (p.

140—141).
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Sintagmele semantice formează în propoziție deosebite grupe,
construcţii atributive, prepoziționale, chiar compuse, etc. Care este
forma anumită a unei sintagme sintactice pentru ca ea să poată fi
considerată propoziţie? De obiceiu se consideră ca atare numai
forma semantică predicativă ; celelalte forme, care apar independent,

sunt, la o analiză

mai

amănunţită,

numai

propoziţii

necomplete,

adică au o formă care presupune o anumită sintagmă semantică, dar

nu este exprimată întreagă sintagma (cf. Bună dimineaţa! sc. Bună
dimineața poftesc sau doresc!). Uneori aceste propoziţii necomplete
nu sunt analizate predicativ, ci atributiv (Nori negri! Blăstămată
ființă!

negri»,

nu înseamnă

«sunt, se văd nori negri!,

«ci

«norii

sunt

«ființa este blăstămată ») 1. Condiţia ca să putem considera

o anumită sintagmă ca propoziţie este ca forma ei semantică
încheiată (p. 141—142).

să fie

Impersonalele, privite din punct de vedere semantic, nu sunt fără
formă, ci sunt fără îndoială verbe. Afară de aceea ele prezintă totdeauna un subiect în forma sintetică în însăși forma verbală, în forma
analitică un pronume anaforic (prepus). Ele sunt deci sintagme
semantice cu formă predicativă: te. (pluit, plouă) este tot așa de
bine propoziţie ca și pevyeL (fugit, fuge) şi es regnet ca şi es kommt.
Deosebirea nu este în forma semantică, ci în conţinutul semantic al
lui er şi es. Er înseamnă un subiect hotărît, es unul nehotărit, subiecte
sunt amândouă şi forma sintagmei semantice este predicativă. Ceea

ce-i corespunde din punct de vedere psihologic lui es, deci ceeace
manifestă el, va stabili psihologia. Interpretările sunt deosebite:
în gr. ve uâv 6 Zeve; v.-i. varsanti meghăâh; germ. mod. das dumme
Wetter will schon wieder regnen ; rom. plouă o ploaie straşnică. Dar deşi,
în caz concret, din punct de vedere psihic n'avem decât ideea simplă
« ploaie », aceasta nu schimbă faptul că înţelesul expresiei nu este

simplu, ci avem a face cu o sintagmă semantică analizată predicativ

(p. 142—143).

Dintre problemele de cercetat în sintaxa indo-europeană, Porzig
relevă necesitatea stabilirii sistemului cazurilor, în special al prepozi-

ționalelor; studiul precis al modurilor, statului acţiunii, timpurilor
etc,; chestiunea legăturii abstractelor verbale cu derivaţia, reco-

mandând în loc de termenii «concret» şi «abstract» pe acei de
4 nomina agentis » şi 4nomina actionis »; pentru sintaxa istorică:

ființa şi rolul articolului (acel de a substantiva : substantivele
fără
articol aproape nu mai sunt simțite ca substantive (p.
148), cf.
Ferdinand a fost rege şi Ferdinand a fost regele),
naşterea categoriilor

1 Ă În cazul ă întâi
predicat
nominal.

între girea

se face

cu predicat
predi

verbal,

îîn al doilea
i

cu
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noui, nașterea verbului, etc.; pentru sintaxa comparată : comparaţia

sistemelor înrudite, etc.

Înainte de a termina cu şcoala germană, trebue să mai pomenesc
două lucrări : una cu caracter științific care, deodată cu o seamă de

păreri originale ale autorului, caută să dea o privire generală asupra

situaţiei actuale a lingvisticii şi a filosofiei
cealaltă de popularizare.
1H.

F. J. Junker.

Cea

dintâi

este

limbii în Germania,

lucrarea lui Heinrich

F. ].

Junker, Die indogermanische und die allgemeine Sprachavissenschafit,

publicată în Stand und Aufgaben der Sprachtwissenschaft. Festschrift
Fir Wilhelm Streitberg, Heidelberg, 1924, p. r—64. Pentru Junker
limba nu este decât un mijloc de exprimare şi comunicare a spiritului,

căci «se înțelege că întrun timp în care filosofia se consideră după
fiinţa sa tocmai « cercetare a formelor » 1 şi limba este tratată ca cea

dintâi şi cea mai importantă dintre « formele simbolice »2; întrun
timp când psihologia gândirii părăseşte căile unei înfățișări naturale
atomistice şi nu mai consideră formele sufleteşti ca exemple

de adi-

ţiune, ci ca totalităţi de natură compusă, complexe în sine, care se
determină și condiționează reciproc3—se
înțelege că tocmai
întrun astfel de timp şi lingvistica îşi îndreaptă privirea asupra
problemei formei şi a raportului dintre formă şi conţinut».

« Corpului

limbii»

îi opune

«funcțiunea

limbii»4

şi încearcă

să facă folositoare vederile scoase din raportul acestora pentru
explicarea anumitor fenomene
ale desvoltării limbii. Urmând
trăsăturii principiale idealiste a timpului nostru, ne întoarcem
şi în lingvistică dela pozitivismul 5 care cercetează numai apropiatul şi căutăm şi găsim asociere la acea concepție mai spiritua-

listă a limbii cum o reprezintă Wilhelm von Humboldt sub influența
lui Kant» (p. 4—5). Din acest punct de vedere cercetează Junker :
fiinţa formei limbii, (p.5—6) ; fiinţa limbii, insistând asupra deosebirii
dintre vorbire sau vorbă (Sprechen, parole), limbă (Sprache, Gesamt1 ].
1921,

Geyser,

Fidologie

oder

Philosophie

als Formenkenntnis, Freiburg,

Einleitung.

2 E. Cassirer, Philosophie der symbolischen Formen. 1. 'Teil: Die Sprache.
Berlin, 1923.
3 R. Hânigswald,

Die

Grundlagen

der Denkpsychologie,

Minchen,

1921 ;

O. Selz, Zur Psychologie des produktiven Denkens und des Irrtums, 1922,
- “Teil I: Uber die Gesetze des geordneten Denkverlaufs, 1913; K. Biihler, Krit.
Musterung der neueren Theorien des Satzes, Idg. Jahrb., VI, 1919.

4 W. Horn, Sprachkărper und Sprachfunktion, Palaestra, 135, Berlin,
I921.
? 5 K. Vossler, Positivismus und Idealismus în der Sprache., Heidelberg,
1904; același, Sprache als Schăpfung und Entmwicklung, Heidelbera, 1905;
acelaşi, Grenzen der Sprachsoziologie. Erinnerungsgabe fiir Max Weber, |,
1923, p. 361

ş.u.

"
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sprache, langue) şi limbaj (Individualsprache, langage) şi primind
sistemul lui Biihler în privința actului vorbirii1; felurile limbii;
vorbirea (vorba) ca întreg; părțile și întregul; propoziţia ca întreg;
schema propoziției; structura propoziției ; tipicul structurii propozițiilor; propoziţie şi cuvânt; cuvânt şi sunet.
|
În privinţa felului cum se naşte propoziția şi care ne poate
conduce la o definiție genetică a propoziției, admite rezultatele

cercetărilor lui Otto Selz, după care forma lingvistică se ivește pe
rând și «de fiecare dată în legătură de timp cu fiecare fază de determinare a ideii gândirii ». Selz numeşte acest proces

« formularea în

formă de faze » (phasenweise Formulierung) și observă : « În general
se poate spune că raporturile dintre vorbire și gândire se arată aici
ca reciproce. Părțile fixate ale formulării lingvistice determină

tot atât direcţia înaintării gândirii, cât şi invers, faza de fiecare dată
a determinării ideii gândirii atrage după sine procesele de formulare
lingvistică corespunzătoare » 2. Ca rezultat al cercetărilor sale asupra
formulării lingvistice, însuși Selz stabileşte următoarele (spre deosc-

bire de Wundt) :
«I. Reproducerea propoziției, care se întâmplă dacă conținutul

lingvistic este stabilit deja înainte de începerea formulării şi trebuia

numai să fie reprodus.
II. Formarea propoziției la care conţinutul lingvistic trebue
găsit din nou. După cum conţinutul de gândire trebue găsit din nou
ori este stabilit de mai înainte, avem aici două cazuri :

A) Conţinutul de gândire este dat şi nu trebue decât să fie
analizat în scopul formulării. Acesta este cazul formulării analitice
(ulterioare).
B) Conţinutul de gândire trebue găsit din nou ca și cel de limbă.
n opoziţie cu cele două probleme amintite până aici, a reproducerii
propoziției și a formării propoziției, la conținutul de gândire
stabilit,
pentru problema a treia, a formării propoziției, când conţinutul
de
gândire trebue găsit, am găsit două deosebite forme
de soluţie :
„__4) formularea în faze, la care nașterea gândirii
şi formularea
lingvistică înaintează deodată, paralel ;
PI
a

>
.
.
Junker alcătueş
.
te următorul tablou, pentru caracterizarea
-.
acestei concepţii:

Activitate:

Direcţie:

IX. comunicare

expresivă

,

,

2. reacțiune

impresivă

(reactivă)
,
factivă (demonstrativă)

3- prezentare

Persoană:

Sferă:

eu

emoţională

tu

intenţională

(estetică)
(utilitară)

el, ea

raţională

(teoretică)
2 Otto Selz, Zuy Psychologie des
produktiven Denkens
1922,

Bonn,

p.

307.

Grupe:

dispoziţie :

sentiment
dorinţă, poruncă,

întrebare,

în-

doială: năzuință
reprezentare:

gândire
und des Irrtums,
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b) formularea sintetică (ulterioară), la care formularea sintetică
intervine numai după naşterea gândirii încheiate la sintetizarea
conținutului de gândire găsit succesiv » 1. Schemele limbii desvoltă
o influenţă directivă, deşi latentă, asupra desvoltării gândirii. Ele,
ca influenţă analogică, hotărăsc procesul construcției cuvintelor și a
propozițiilor. Învăţarea limbii stă în faptul că se găsesc relații între
o anumită structură a conţinutului gândirii (= înţeles) și între o

anumită structură gramaticală (= formă lingvistică) şi sunt transformate în uz. Prin aceasta este posibilă abstracţia regulilor unei limbi.

În privința structurii propoziției, pornește dela definiţia dată de
Stâhr 2, după care propoziţia este «4.0 minune multiplă a unui singur
fenomen oricât de bogat ca conţinut » ( + eine mehrfache Benennung
eines einzigen wenn auch sehr inhaltsreichen Phănomenes »), înţelegând sub acesta din urmă atât «starea», cât și «procesul» sau
« schimbarea ». Numele fenomenului, care acţionează împreună, sunt
părțile logice ale propoziției, care nu se acoper de loc ori nu se acoper
de tot cu cele gramaticale corespunzătoare. Deci fiecare propoziție
gramaticală dată poate fi redusă la forma sa logic-psihologică pe care
Stâhr o numeşte «structura cea mai simplă» 5. În aceasta toate
valorile logice sunt egal de importante. Nu există opoziţia dintre

subiect şi predicat. Construcţia sintactică deci nu este, după Stâhr,
o.c.,p.64, «nici exprimarea unei subiecţiuni, nici a unei predicațiuni £,

nici a unei subsumpţiuni, nici a unei afirmaţiuni, nici a unei negațiuni
nici a unei analize 5, nici a unei sinteze » 6. « Ea nu este decât numirea

multiplă a unui fenomen, oricât de plin de conținut ar fi acesta.
Părţile logice ale propoziției sunt ca și axele
Pentru vorbitor punctul de plecare este
într'anumit înţeles. Acest fapt este numit
cuvânt singuratic al propoziției (deci de

Numai

prin aceea că pot fi

unui sistem de coordonate.
un fapt trăit, determinat
şi intenționat prin fiecare
mai multe ori, multiplu).

«înţelese» şi explicate în deosebite

chipuri faptele trăite pot să ajungă a se exprima în limbă ceea ce
înseamnă pentru «eu». Ascultătorul poate înțelege pe vorbitor,
pentrucă săvârșește aceeași coordonare de cuvinte şi astfel înțelege
ca înţeles intenţionat punctul de încrucișare al raporturilor date prin
conţinutul cuvântului » (p. 45—46).
1 0. c., p. 361.
2 Dr. Adolf Stăhr, Algebra der Grammatik, Leipzig u. Wien, 1898, p.
64; Lehrbuch der Logik, 1910, p. 116; Psychologie, 1922, p. 442.
2 Stâhr, Logik, p. 108: «Es handelt sich hier nicht um die historisch
ălteste, sondern um die logisch klarste, also technisch primitivste Stufe des
Satzbaues. Es ist gar nicht notwendig, dass diese einfachste Form jemals
historisch

gewesen

ist».

+ Ca în propoziţiile complete ale limbilor indo-europene.
5 Wundt.
6 Paul.
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Propoziția fiind o unitate şi o totalitate în același timp, trebue să

apară ca o formă (Gestalt). Întru cât are părți relevate şi nerelevate
,

care sunt supuse efectului legilor ritmice, e vorba de o formă analizată
şi, deoarece părțile ei sunt subordonate numai uneia, e vorba de
o
formă centralizată (zentrierte Gestalt) 1 (p. 48).
În privinţa tipicului structurii propoziției, după ce face o critică
cărții lui Z. Wyplel, Wirhlichkeit und Sprache. Eine neue Art
der
Sprachbetrachtung, Wien u. Leipzig, 1914, care, utilizând
numai
materialul oferit de limbile învăţate înt școală, stabileşte
tipuri de
propoziție potrivite cel mult pentru limbile indo-europene,
căutând
greşit în limbă realitatea empirică în locul celei a înțelesului,
Junker

încearcă

să

fixeze

el

tipurile

principale

ale propoziţiilor,

având
în vedere raportul dintre formă ŞI realitatea înțelesulu
i.
Deosebește două tipuri principale :
4) tipul de mutație (genetic, dinamic);
5) tipul de relație (de coordonație s. coordonare
ori static).
Conţinutul semantic al propoziției se poate raporta
la :
a) Mutaţie (proces, schimbar e):
%) aspect;
6) timp.
Categoria verbelor.

5) Raport (relaţie, ordin e):
a) partea faţă de întreg (raport sau relație
parţială);
B) posesia față de posesor (raport sau
relaţie

posesivă);
%) lucrul față de loc (raport sau relațiune
locală).
Categoriile conjuncțiilor şi prepoziţiilor,

€) Situaţie (stare, condiţie) :
a) obiecte (lucruri, persoane). Categoria
numelor;
f) însuşiri,
o
Categoria adjectivelor.

d) Circumstanţe sau împrejurări

(grad,

mod). Categoria adverbelor.
În ce priveşte procesul schimbăr
ii şi a situaţiei, se poate
deosebi următoarea serie: 1. proce
s stabilizat sau zero (lucru, persoană); 2. proces labilizat, deci
situație, condiţie;
3. proces
mobil, deci schimbare.

În gramatică le corespund
acestora : 1
numele ; 2 a adjectivele, 2 b prepo
ziţiile, conjuncţiile, 2 c adve
rbele,
3. verbele. Expresia sinta

DI

ctică priveşte, din punctul de
vedere

al
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conţinutului (procesului), ori mutația (schimbarea), ori situația,
ori, în sfârşit, relația (ordinea). Cele dintâi două sunt condiționate
«obiectiv», cea din urmă «subiectiv». Dar amândouă punctele
de vedere se angrenează.
Propoziția primitivă (adică relativ neanalizată) se prezintă ca o

formă lingvistică (propoziţie de un cuvânt). Unitatea ei este
numai formală ; de altfel ea este de mai multe feluri : 1. expresia unei

schimbări: Komm! Schau!; 2. Expresia unei situaţiuni: Feuer!
(lucru), Freunde! (persoană), Scheusslich! (calitate); 3. expresia unei
relaţiuni : Fort!, durch, los!; ori 4. expresia unei circumstanțe:

Wahrhaftig!, vraiment!
Diferenţierea formală a
a) relevarea şi numirea

proces

(«subiect»);

expresiilor

mutație

de

rezultă

din:

punctului de plecare sau începutului unui

3) din

relevarea

și numirea

scopului

unui

proces («obiect»), unde, după împrejurări, putem deosebi un scop

imediat ( « obiect în acuzativ ») și unul mai îndepărtat; c) din relevarea
şi numirea determinaţiunilor mai apropiate şi mai depărtate.

Propoziţiile din timpul mutaţiunii trebuesc înțelese şi interpretate

pornind dela verb. Primitive sunt imperativele (Hilf!), impersonalele
(pluit[), participiile preteritale (stillgestanden !).
Deosebim verbe active, care se leagă cu un nume ori cu un adverb,

şi pasive. Activele au totdeauna agens, actio și actus sau effectus.
Ideea exprimată prin ele poate fi însă exprimată și nominal (cf. der
Schmied schmiedet die Sense şi des Schmiedes Anfertigung der Sense).
Activ este der Soldat (auctor, effector) zerbricht das Schzveri (actus,

effectus); pasiv : das Schiwert (effectus, factum) zerbricht. Pasivul

nu trebue să aibă numaidecât o formă proprie (cf. germ. er leidet,
lat. patior; germ. er scheint băse sein, — lat. videtur); el poate fi

înlocuit prin : a) intransitiv, b) reflexiv (î] se fait) ori c) prin man şi
echivalentele lui.
Tipul de mutație Î ($)—P—S (0) der Soldat ergreift das
Schaert poate fi exprimat în timpul de relație astfel: der Soldat
legt die Hand aus Schwert, deci | ($)—P—1 S (0)— 2 S (0).
Tipul pentru
agent

relația dependenţei :
| — parte
! unire

separație
ceva —
P
î (8)
Pentru relația locală :
! unire
agent
separație
ceva —
P
î (s)

— întreg

ceva
2S(0)

ceva
1S(0).

) — lucru

ceva
1 S (0).

1 Î = început, P = proces, $ = scop; în paranteze:
predicat, O = obiect.

— loc
ceva
2 S (0)
S = subiect, P=
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Pentru relaţia posesivă :
agent
unire
ceva —
| separație
Î (S)
P

Yy

! —— posesor
— posesie
ceva
ceva
1 S (0).
2 S (0)

Tipul normal are deci patru membre.
Dar pot fi şi forme: 1)
brahilogice ; 2) abundente, ca şi la cele de
mutație (p. 45—58).
Deosebirea dintre propoziţie şi cuvân
t stă în felul formei pe
care i-o putem acord

a unui înţeles, nu în însuși înțelesul.
Un cuvânt
are existență independentă, plină de înțele
s numai întru cât cuprinde

în sine intenţie de propoziţie. Dar
deoarece principial poate fi întrebuințat şi ca propoziţie monoremă
, se relevă pentru conștiință
ca o mărime relativ stabilă, i se opune
propoziției, astfel că ne rămâne
impresia că cuvântul star fi ivit înain
tea Propoziţiei, iar aceasta ar fi
4 compusă » din cuvinte. Cuvântul
însă formează un Întreg independent numai în vederea anumitor
principii metodice şi numai ca
atare
poate fi desprins din propoziţie
şi vorbire. Vocativele, imperative
le,
unele participii preterite şi
impersonalele sunt propoziţii
afective
devenite uzuale, fixate, a căror
diremitate intensivă s'a conde
nsat
în monoremitate formală

extensivă.
iarăși cuvinte. Esenţialul cuvântului Din propoziții se pot naşte
deci nu este faptul că el este
«simplu >, iar propoziția

«compusă », ci că are un
înțeles mai
în vreme ce propoziţia are
un înţeles mai precis (p. 58—6
0).
Din punct de vedere lingvistic
sunetele, care fac parte din
«melodia » limbii, trebu
vag,

e cercetate numai Întru cât sunt
purtătoarele unui

a,

în aceeași măsură. Nu
se schimbă s
sunetele ca părți ale vorb
irii cu înțeles, după regu
lile cunoscute.
Așa se explică pentru ce
«legile sunetelor » nu pot
învinge «analogia > (p. 60—64).

Elise Richter. A doua carte

pe care trebue s'o pomenesc
ir Sprechen de Elise Rich
este Wie
ter (ed. ], Leipzig u. Berl
in, 1912; ed. II
prelucrată, 1925). Această
carte este 0 expunere inst
ructivă populară
a cunoştinţelor principale
privitoare
desvoltarea ei, ținând
seamă mai a]

şi creație, şi alegerea
mijloace
Autoarea a scris și
alte articole im portante
romanică, astfel :
privitoare la sintaxa
Zu Entovichelu ng
der romanischen Wortstel
der lateinischen, Halle,
lung aus
1903; Gru

»

Halle,

ndlinien der Wortstellung
slehr e,
XL, 1920, P: 9—61 (şi în extr
as); Zur Klărung der
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ZRPh.,
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1922, p. 704—721; Zur Syntax des

vumâănischen
Possesiv-Pronomens III. Person, ZRPk., XXVI, 1902,
p. 424—448; Der înnere Zusammenhang în der Entwichlung der
zomanischen Sprachen (Beihefte der ZRPA., XXVI, Prinzipienfragen
der rom. Sprachuissenschafi, 11), Halle, 1911; Zur Entmwicklung des reflexiven Ausdrucks îm Romanischen, ZRPh., XXXIII,
1909,
p.
135—142; Zur Geschichte der Indeklnabilien : 1. Die Geschichte von
magis
îm
Franzăsischen; 2. Indeklinabilien mit ipse,
ZRPh,

XXXII,

1908,

p. 656—677;

Die Rolle der Semantik în der histo-

vischen Grammatik, Germ.-Rom. Monatsschrift,
Ş. u., în care propune o împărțire a gramaticei
de cele obișnuite, etc.

II,
cu

1910, p. 231
totul deosebită

Şcoala geneveză. Dintre lucrările de sintaxă generală scrise în
limba franceză vom cerceta mai întâi pe cele aparținătoare școlii
geneveze, atât pentru originalitatea ideilor, cât şi pentru terminologie.
Ferdinand de Saussure. Întemeietorul școlii este Ferdinand de
Saussure, ale cărui vederi principiale, originale şi profunde, sunt

cuprinse în Cours de linguistique gâncrale public par Charles Bally et
Albert Sechehaye, avec la collaboration de Albert Riedlinger, ed. I,
Lausanne-Paris, 1916; ed. II, Paris, 1022 1. De Saussure deosebește

în lucrarea sa două puncte de vedere în cercetarea lingvistică. Unul
privește limba ca sistem de semne (Ca și d. p. alfabetul Morse, semnalele militare, formele de reverență etc.) pus la îndemâna omului
pentru scopul comunicării cu semenii săi, celălalt are în vedere
limba individuală pe care ne-o alcătuim fiecare din noi, ori de câte

ori vorbim, din sistemul

de limbă pe care l-am învățat. Face deci

deosebire între langue (limbă, germ. Sprache, ung. nyek) şi parole
(vorbă, germ. Sprechen, ung. beszdd). Limba este partea socială și

intelectuală a limbajului; vorba este partea individuală și afectivă.
Considerată ca sistem de semne, studiat de lingvistică ca parte a

semiologiei, limba ar trebui să fie după putință constantă. Dacă ea
totuşi se schimbă, aceasta se întâmplă pentrucă, fiind element social,
se schimbă deodată cu celelalte instituții sociale. De Saussure nu
se opreşte decât prea puţin Ia pricinile sociale ale schimbărilor din
limbă, cum nu insistă prea mult nici asupra geografiei lingvistice.
Pe el îl interesează în rândul întâi ceeace este specific gramatical.
Având în vedere schimbările din limbă, cele două puncte de vedere
arătate mai sus se încrucişează cu alte două, după care limbajul poate
fi cercetat în întrebuinţarea lui actuală ori în desvoltarea lui istorică,

sincronic (static, descriptiv) şi diacronic (istoric, evolutiv).
1 Culegerea operelor lui a început să se publice în 1922:
Recueil des publications scientifiques, Heidelberg, 1922
Bibhotek, III, 2).

F. de Saussure,
(Indogermanische
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« Lingvistica statică sau descrierea unei stări oarecare a limbii
se poate numi gramatică... ».
« Gramatica studiază limba ca sistem de moduri de exprimare ;

cine spune gramatical, spune sincronic și semnificativ » şi, «cum
niciun sistem nu stăpânește în mai multe epoce deodată », pentru
Saussure nu există « gramatică istorică »; «ceea ce se numeşte aşa,

nu este în realitate decât lingvistică diacronică >,

Această definiție este mai largă decât cea obișnuită, care cuprindea

numai morfologia şi sintaxa, în vreme ce lexicologia era exclusă.

Oricare stare a unei limbi se întemeiază pe raporturi și diferențe
între termenii lingvistici care «se desfăşoară în două sfere deosebite,
dintre care fiecare este generatoarea unui anumit ordin de valoare;

opoziţia între aceste două ordine ne face să înţelegem mai bine natura
fiecăruia din ele. Ele corespund la două forme ale activității noastre
mentale, amândouă indispensabile pentru viața limbii ».
« De o parte în vorbire cuvintele contractează între ele, în virtutea
înlănțuirii lor, raporturi întemeiate pe caracterul linear al
limbii,
care exclude posibilitatea de a rosti două elemente deodată
» (vezi

p. 103). « Acestea se aranjează unul după altul în
lanțul vorbirii.
Aceste combinaţii, care au de suport întinderea,
pot fi numite
sintagme. Sintagmele se compun deci totdeauna
din două sau mai
multe unităţi consecutive (d. ex. re-kre; contre-tous;
la vie humaine

;
Dieu est bon; sil fait beau temps, nous sortiron,
etc.). Aşezat într'o
sintagmă, un termen nu-şi câştigă valoarea sa decât
pentrucă este
opus celui
ce precedă ori celui ce urmează, ori amândurora
(p. 170).
De altă parte, în afară de vorbire, cuvintele
oferind ceva comun,
se asociază în memorie şi se formează astfel
grupe, în sânul cărora
stăpânesc raporturi foarte deosebite. Astfel
cuvântul enseignement

face să mi se ivească în mod inconştient în
minte o mulțime de alte
cuvinte (ensesgner,

Yenseigner, etc., ori armement, changement,
etc.,
ori education, apprentissage, etc.); de
o parte ori de alta, toate au ceva
comun între ele. Vedem că aceste coordonări
sunt de o specie cu totul
deosebită de cele
dintâi, Ele nau
de suport întinderea ; sediul
lor este în creier; ele fac parte din
acest tezaur interior care constitue
limba la fiecare

individ. Noi le vom numi raporturi
asociative.
Raportul sintagmatic este in praesentia
: el se bazează pe doi ori
mai mulți termeni prezenţi în mod
egal într'o serie afectivă, Dimpo» raportul asociativ uneşte termenii în
abstractia într'o serie
mnemonică virtuală,

Din acest dublu punct de
vedere, o unitate lingvistică se poate
compara cu o parte determ
inată a un ei clădiri, d. ex.,
o coloană;
aceasta se află, de o part
e, înt
care-l susține ; această orându run a numit raport cu arbitrarul pe
ire a do uă unități prezente în mod
în spaţiu ne face să ne gân
egal
dim la rapor tul sintagmatic,
ea evocă compa-
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rația mentală cu alte ordine (ionic, corintian, etc.), care sunt elemente
meprezente în spațiu : raportul este asociativ. Fiecare din aceste
două ordine de coordonare ne reamintește unele note particulare »

(p. 171).

Cât priveşte raportul dintre sintaxă şi celelalte părți ale gramaticii,

Saussure observă următoarele.
« Morfologia tratează deosebite categorii de cuvinte (verbe, nume,
adjective, pronume, etc.) şi diferite forme de flexiune (conjugare,
declinare) » (p. 185).
«Pentru

a despărți

acest studiu

de sintaxă,

se pretextează

că

aceasta din urmă are ca obiect funcțiile atașate la unităţile lingvistice,
pe când morfologia n'are în vedere decât forma lor; ea se mulțumește d. p. să zică că genitivul grecului phylax

4 gardien » « păzitor »

este phylakos, şi sintaxa ne deslușeşte asupra întrebuințării acestor
două forme.
Dar această deosebire este iluzorie : seria formelor substantivului
Phylax nu devine paradigmă de flexiune decât prin comparaţia
funcţiilor atașate la diferite forme; și iarăşi, aceste funcţii nu
pot fi socotite de morfologie decât dacă fiecăreia din ele îi corespunde
un semn fonic determinat. O declinare

nu

este

o listă de

forme,

nici o serie de abstracții logice, ci o combinație a acestor două
lucsuri (vezi p. 148): forme şi funcţii sunt solidare, şi este greu
să

nu

spunem

că

este

imposibil

să le separăm.

Din

punct

de vedere lingvistic, morfologia n'are obiect real și autonom; ea nu
poate constitui o disciplină deosebită de sintaxă » (p. 186).

«Nu este logic să. se... excludă lexicologia..
din. „gramatică,
Raporturi exprimate în unele limbi prin cazuri și prepoziţii sunt redate în altele prin compuse, mult mai apropiate de cuvintele propriu
zise (fr. royaume de cieux şi germ. Himmelreich) ori prin derivate
(fr. moulin vent şi pol. viatr-ak) ori, în fine, prin cuvinte simple
(fr. bois de chauf-fage şi rus drovă, fr. bois de construction şi rus 165).

Schimbul de cuvinte simple și locuţii compuse în sânul aceleiaşi
limbi (cf. considtrer şi prendre en consideration, se venger de şi tirer
vengeance de) este de asemenea foarte frecvent (p. 186—187)..
_
«Se poate vedea deci că, din punctul „de vedere al funcţiunii,

faptul lexicologie poate.să se confunde, cu faptul sintactic. De altă
parte, orice cuvânt care nu este o unitate simplă și ireductibilă nu
se deosebește esenţial de un membru al frazei, de un fapt de sintaxă;
orânduirea subunităților care-l compun urmează principiile fundamentale ale formării grupelor de cuvinte » (p. 187).

€ În rezumat, diviziunile tradiţionale ale.gramaticii. pat să-și ajbă,

practică, dar nu corespund deosebirilor naturale şi nu sunt
utilitatea
„ unite
prin nicio legătură logică. Gramatica nu se poate clădi decât
pe un principiu deosebit şi superior » (p. 187).
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«Înterpenetrația

morfologiei,

sintaxei şi lexicologiei se explică

prin natura în fond identică a tuturor faptelor de sincronie. Nu poate

să fie între ele nici o limită trasă dinainte. Numai distincția stabilită
mai sus între raporturile sintagmatice și raporturile asociative suge-

rează un mod de clasare care se impune dela sine, singurul pe care-l

putem pune la temelia sistemului gramatical >» (p. 193—194).
«Tot ce alcătuește o stare de limbă trebue să poată fi redus la o
teorie de sintagme şi la o teorie de asociaţii. De aici rezultă că anumite
părţi ale gramaticii tradiționale par a se grupa fără efort în una ori
cealaltă din aceste serii : flexiunea este evident o formă tipică a aso-

ciației de forme în spiritul subiectelor vorbitoare; de altă parte
sintaxa, adică, după definiția cea mai curentă, teoria grupării
cuvintelor, intră în sintagmatică, pentrucă aceste grupări presupun

totdeauna două unități distribuite în spaţiu. Nu toate faptele sintagmaticei

fac parte din sintaxă,

ci toate faptele

de sintaxă

aparțin

sintagmaticei » (p. 188).
«Nu importă care punct al gramaticei va arăta importanța pe
care o are studierea fiecărei chestiuni din acest dublu punct de vedere.
Astfel noțiunea cuvântului pune două probleme deosebite, după cum
o considerăm asociativ ori sintagmatic; adjectivul grand oferă în
sintagmă o dualitate de forme (gră garso «grand garcon » grât
fă
« grand enfant »), şi asociativ o altă dualitate (masc. grâ «grand»,
fem. grâd « grande »).
Ar trebui să putem readuce astfel fiecare fapt în ordinea sa sintagmatică ori asociativă, şi să coordonăm întreagă materia gramaticii
pe
aceste
două

axe

naturale;

numai

această

repartiție

ar

arăta

ce
trebue să schimbăm în cadrele uzuale ale lingvisticii sincronice.
Acest
lucru, fireşte, nu poate fi întreprins aici unde ne mărginim
să stabilim
principiile cele mai generale » (p. 188).
„ Schimbările ivite în limbă în cursul timpului le cercetează
lingVistica diacronică. Ele pot fi provocate de diferite
pricini: rasă,
influența mediului

fizic, comoditate,

educaţie,

raporturi

sociale şi
politice, influență autohtonă, modă ete. De Saussure
priveşte sceptic
aproape toate aceste pricini, deoarece, deşi le putem
admite influenţa
în modteoretic,nu putem stabili măsura în care ele
produc schimbările.
Accentuează în special rolul comodității
şi al analogiei.
suf Schimbările analogice sunt de natură individuală, dar procesul
letese care duce la ele este un element al limbii
: subiectul vorbitor
analizează
a

cuvintele sau sintagmele în părțile
lor reale și constante
.
d

Şi în cele ocazionale şi variabile, pe care le întrebuințează
pentru
ciCreațiuni noui. Această analiză o numește Sauss
ure subiectivă, spre
cosebire de cea obiectivă a lingvistului
,
n capitolele privitoare la geografia limbii, care aparţ
ine lingvisticei
€xte ne, se
ocupă

între altele şi de diferenţierea limbil
or.

Ivirea

de

DELA

noui limbi
numai ceea
deosebirilor
ia ca punct
înnoire
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şi dialecte este rezultatul timpului; spațiul ne explică
ce este comun: el împiedecă mersul prea departe al
pricinuite de timp. Undele de înnoire (în această privință
de plecare teoria undelor a lui J. Schmidt) se întind ca orice
faptului că se luptă între sine două

pe urma

puteri,

una

centripetală («la force dintercouse )) şi alta centrifugală ( « Pesprit

de clocher »). N'avem graniţe firești pentru dialecte : avem atâtea
dialecte câte localităţi, chiar câți indivizi sunt. Nu există graniţe de
limbă fireşti. Cele pe care le găsim în realitate au pricini externe.

Dacă comparăm teoriile lui de Saussure cu cele ale lui Vossler şi

Gillicron

«vedem

numaidecât

că Saussure

ocupă

într'o

anumită

măsură un loc mijlociu între aceşti doi din urmă. El nu este nici

raţionalist ca Gillicron, care atribue conştiinţei un rol prea mare în
desvoltarea limbii, nici nu este ca Vossler, care exagerează şi mai

mult creaţia artistică. Principial și adeseori şi în amănunte el stă

evident mai aproape de Gillicron. De altă parte este interesant de

stabilit că elevii lui Saussure cercetează în general aceleași domenii

ale gramaticii ca şi ai lui Vossler, anume sintaxa în înţelesul mai larg
al cuvântului. Punctul de plecare este fireşte deosebit : unii cred că

pot găsi în acest domeniu al activităţii lingvistice numeroase dovezi
pentru spiritul limbii, ceilalți se ocupă mai ales de sintaxă şi stilistică,
pentrucă aceste ramuri formează obiectul lingvisticei sincronice
preferate de maestrul lor » !.

A.C. Juret. După principiile lui de Saussure a scris A. C. Juret

Systîme de la syntaxe latine, Paris, 10262,

lucrare

socotită

slabă

de

specialişti (Hofmann, Lăfstedt ș. a.). În introducere (p. 1—12)
Juret îşi defineşte sistemul, în II. arată împărțirea pe care şi-a
ales-o, în III. metodele urmate și în IV. natura caracterului obligator
al tipurilor sintactice.

Lucrarea este o sintaxă descriptivă a unei epoci determinate din
istoria limbii latine (dela Plaut până la Tacit), care nu ține seamă
de punctul de vedere istoric decât în măsura în care este nevoie de
a se explica elementele care nu se pot înţelege cu mijloacele sintactice
ale sistemului obişnuit.
Charles Bally. Dintre elevii lui de Saussure

care i-au desvoltat

principiile mai departe, dându-ne importante lucrări în această
direcţie, cel mai credincios ideilor maestrului pare a fi Charles Bally.
1 1.

lordan,

Der

heutige

Stand

der

romanischen

Sprachwissenschaft,

în

,
Stand und Aufgaben der Sprachawissenschaft. Festschrift fiir Wilhelm Streitberg
Ferdinand
p. 612—6r13. Asupra lucrării lui Saussure, cf. Charles Bally,
Bogrea,
de Saussure et V'âtat actuel des dtudes linguistiques, Genăve, 1913 şi V.
Dacoromania,

ÎL, p.

777—718.

de la
2 Lucrarea a apărut în același timp cu Essai sur la structure logique

phrase a lui Ch. A. Sechehaye,

şi astfel n'a putut s'o aibă în vedere.

1
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| Influenţa lui de Saussure asupra lui Bally se manifestă mai ales în
aversiunea față de istorism, pe care îl crede o piedecă în înțelegerea
limbii, și în tendința de a cerceta limba sincronic. Bally a primit dela
maestrul său şi alte principii, pe care de cele mai multe ori le-a modificat și desăvârşit în mod independent. Influenţa maestrului
este

mai puternică în cele dintâi lucrări ale elevului (Precis de stylistique,
Gentve, 1905 şi Trasite de stylistique frangaise, Heidelberg, 1919;

ed. II, vol. I, 1921;

(studii publicate în
la vie, Heidelberg,
Melanges d'histoire
Bouvier, Gentve,

vol. II, 1919), se simte mai puțin în cele din urmă

deosebite
1913; ed.
lititraire
1920, p.

reviste şi reunite subt titlul Le langage et
II], 1926) 1; Impressionnisme et grammaire,
et de Philologie offerts ă M. Bernard
261—279; Langage naturel et langage

artificiel, Şourn. de psychol., XVIII, zg2r, p. 625—643;
La penste
et la langue, Bull. de la Soc. de Lingu. de Paris,
XXIII, 1922, p. 117—
137; Langue et parole, Fourn. de Psychol, XXIII,
1926, p. 693—7o01;
Note sur la langue parice, Die Neueren
Sprachen, XXXY, 1927,
p. 122——126, etc.

e Bally-îL interesează. mai. mult.

vobirea_decât limba (el nici nu
desparte așa de precis aceste două forme
ale limbajului, ca maestrul
său),
mai mult limbajul „Comun . decât. cel literar,
fiindcă numai

acestea, adică vorbirea”şi limbajul

comun

sunt inconştien

te și
colective, ca şi spiritul care le creează,
numai acestea ne arată
adevăratul raport dintre « gândire »şi «limbă»,
căci cu cât vorbim

mai inconștient, cu atât ne gândim mai
puțin la felul cum spunem
ceva şi cu atât vom fi înțeleși mai uşor;
se preocupă în rândul
întâi de părţile afective ale vorbirii,
deci de « studiul limbii
oricui întrucât ea reflectă nu ideile
pure,
voințele, impulsiile, scurt: limba oricui ci emoţiile, sentimentele,
ca mijloc de expresie şi
acţiune » (Le langage et la vie, p.
215).
Scopul

pe

car6-l

urmărește Bally este «să arate
că limbajul
natural își ia caracterele fundamentale
ale funcţionării şi evoluţiei sale
dela vieața individual

ă şi socială, a cărei expresie
este. “Toate
fenomenele vieţii fiind caracterizate
prin prezenţa constantă, adeseori
prin predominarea elementelor
afective ȘI
noastre, inteligența nu joacă
în ele decât rolul, de altfel
foarte important, de mijloc; urmează
Că aceste caractere, reflectându-se
limbajul natural, îl împiedică
în
şi-l vor. împiedica. mereu,
de afi: 0.
onstrucție pur intelectuală

» (Le

langage

et la vie, p. 12). Bally.

na
II

Cf, , d. p. , Siylistique
et linguistique gentrale, ,
Arch fif. Stud. . d.n
'Sprachen, CXXVIII.
d. neueren
I9r2, p. 87-—126; Styl
istique gentrale et styli
franţaise, Kritischey Jahr
stique
esbericht iiber die Fortschr
.
d.
I, 19I5, p. 1go—z10; I'dt
rom. Philologie, XIII,
ude sysi. de moyens expr
essi
Chen, 19, p. 1 Ş. u.,
on, Die Neueren Spraetc,
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„desparte deci clar expresiile afective de cele. intelectuale. Celor
dintâi le dă o imporfanţă tot atât de mare ca şi Meringer şi Sperber.
Ele sunt puse la temelia cercetărilor sale lingvistice, cărora le dă
numele de stilistică, sub care înțelege «studiul faptelor de expresie ale limbajului organizat din punctul de vedere al conţinutului
lor afectiv, adică expresia faptelor de sensibilitate prin limbă și

acţiunea faptelor de limbaj asupra sensibilităţii » (Zrazte, ÎL, $ 19).
Pe această temelie face el încadrarea psihologică a cercetărilor sale şi
încearcă să scoată la iveală însemnătatea pentru lingvistică a studiului
limbajului ca expresiune a sentimentelor și ca instrument de acțiune.
Această lucrare, scrisă într'o formă lipsită de pretenţii, este una
dintre lucrările lingvistice cele mai cuprinzătoare apărute în vremea
din urmă.

Bally studiază A) «Limbajul şi vieaţa»: 1) « Funcționarea
limbajului şi vieaţa », 2) « Evoluţia limbajului şi vieața >; B) «Stilistică şi Jingvistică

d)

generală»:

a)

«Două

concepţii

stilistice »;

« Câmpul stilisticei (fonetică, vocabular, sintaxă)»; c)

«Limbă

scrisă şi limbă vorbită »; d) «Stilistică și metodă istorică »; C) « Mecanismul expresivităţii lingvistice »; D) « Limbaj transmis și limbaj
învățat (dobândit) »; E) « Limba maternă și formarea spiritului ».
De limbă, ca element social, se ocupă în articolele: « Limbajul
şi societatea > (A, 1) şi «Evoluţia socială și limbajul » (2).
În cel dintâi arată că «contactul cu alte subiecte are un caracter
dublu : când cel ce vorbeşte își concentrează efortul asupra acțiunii
pe care vrea să o producă și spiritul interlocutorului este ca un loc
întărit pe care vrea să-l ia cu asalt; când reprezentația unui alt
subiect determină natura expresiei...» (p. 33). Vom întrebuința
una din invitaţiile : Vino/,

Vino odată !, Te rog, vino! Nu uii?,

Nu

mai vii?, Nu vii odată? Ai putea veni |, Vei veni, nu-i aşa? Ai să vii |,

Ai să vii, nu-i aşa ? etc. după raporturile existente între noi și persoana
căreia ne adresăm, și mai ales după gradul de rezistență ori după
consimţământul la care ne așteptăm.

În articolul al doilea, Bally se ocupă de unificarea limbii în raport cu desvoltarea socială. Funcțiunea limbajului este fără îndoială de
a face cu putință tuturor membrilor unei comunități să se înțeleagă.
Pentru aceasta este nevoie, ce o parte,

de un înalt grad de unificare,

şi întradevăr toate limbile civilizate tind spre această ţintă (p. 81);

de altă parte, progresul civilizaţiei fiind caracterizat printr'o specializare

exagerată în toate domeniile de activitate, evoluția duce Ia diferenţiere
după grupele sociale, diferenţiere mărită în epoca noastră şi prin
creşterea libertății individuale. astfel încât fiecare mediu își creiază
limba sa proprie, consistând într'o terminologie şi într'o frazeologie
convenţională,

83—85).

adeseori

Limbile

chiar

speciale,

în

forme

nefiind

gramaticale

despărțite

deosebite

geograficește,

(p.

se
11%
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interpenetrează și prin urmare răspândesc în limba comună o mulțime
de expresii nouă, mai izbitoare, mai afective decât cele vechi,

slăbite

pe urma întrebuințării, care joacă un rol aproape asemănător cu al
cuvintelor dialectale și pot, ca şi acestea,

să împiedece

idiomului.

unificarea

Sistemul lingvistic este așa dar un lucru foarte complex : înaintare
în unele puncte, retragere în altele, şi este foarte greu de socotit,
într'un moment dat, activul și pasivul unei limbi (p. 86—88).

Operaţiile limbajului, transformările sociale și politice ca ŞI
desvoltarea noastră fizică și morală, scapă în mare parte observaţiei
noastre directe, cum scapă în același timp și controlului nostru. Ele

sunt din domeniul inconştientului şi al intuiției. Limbajul ar putea
fi analizat numai dacă ar fi o operaţie cu totul conștientă, ceeace nu
va fi niciodată.

Mecanismul vorbirii şi raportul acesteia faţă de vieața socială sunt

cercetate în articolul «Limbajul transmis şi limbajul învăţat (dobândit).

Studiul funcţionării acestui mecanism, în limbile moderne, va duce la

rezultate cu totul deosebite de cele la care a ajuns metoda istorică
:
limbile nu vor apărea ca organisme cu totul naturale, cu funcționare

automată, cu evoluție lentă şi regulată, fără intervenţia reflexiei
şi

a voinței; vom vedea dimpotrivă că elementul
«artificial », adică
conștiința, are un rol real, deși variabil după starea
socială (p. 187).
În vorbire trebue să facem deosebire între subiectul
vorbitor şi
cel ascultător : cel dintâi este în rândul întâi activ,
al doilea este
mai mult receptiv ; unul vrea să-și exprime gândirea
şi să şi-o impună,

al doilea încearcă să înţeleagă. Atitudinea lor față de
înnoiri nu este
aceeași.
În general acestea par a fi mai inconştiente la
vorbitor

decât
la ascultător. Acesta pleacă dela punctul de vedere
al limbii, cu ajutorul căreia

interpretează vorbirea : el observă înnoirile
vorbitorului
și le primește ori le respinge. În cazul întâi
avem de a face cu împru-

muturi sau înnoiri, pe care le introduc în limbă
adulții. Ele au
un rol important în desvoltarea limbii şi trebue
privite cu totul altfel
decât cum le privesc neogramaticii, căci
«teoria inconştienței
absolute a inovaţiilor lingvistice şi-a trăit
timpul...» (p. 188).
Din punct de vedere sintactic, Bally crede
fără rezerve principiul după care, într'o că este greu să admitem
stare de limbă, fiecare
cuvânt, fiecare procedură de sintaxă ar
avea o semnificaţie fundamentală pe care am întâlni-o în toate întrebuințările
ei. Relevă ideea
originală și nouă a lui Strohmeyer 1 de
a explica un mare număr de
fapte sintactice prin acţiunea
sentimentului.

« Sintaxa afectivă abia

În
CI

jran1zăsi
Este
s senvorbSer
a dei Fe itz Strohmeyer, ,
care în 1910
9
a publicat
i
iar în

1913

Franzăsische

Der StilJ der

Stilistih. —N.D.
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este schițată, dar se înţelege tot mai mult că logica nu ajunge pentru
a explica totul ». Strohmeyer, zice Bally, « caracterizează foarte bine

rolul emoţiei în structura frazei : elementele emotive

tind

să

imobilizeze

articulațiile

logice,

frazei

gândirii

ale

analitice;

adică

emoția face să se uite condiția primordială a comunicării
prin limbaj, anume : comprehensiunea, şi orice comprehensiune se
întemeiază pe procedări analitice. Urmează

că, cu cât expresia este

mai afectivă, cu atât mai mult tinde spre o formă ori sintactică ori
dislocată. Dar uitarea raporturilor sintactice nu este datorită numai
acțiunii sentimentului : într'o mulțime de cazuri este produsă prin
tendința spre abstracție, și această tendință, de natură intelectuală,

rezultă

dintrun

schimb

de

funcţie:

asociaţia,

formă

o

cu

având acelaşi sens ca grupa întreagă, sfârșește prin a ne face să uităm
analiza părților grupei» (cf. Tr. st. fr., $ 262). Expresia complexă,

repetată adeseori, sfârşeşte prin a se bloca, dar pentru a deveni o
locuţiune care designeazăo idee simplă. Astfel emoția a făcut din
fraza Sauve qui peut ! 1 un întreg care nu se poate descompune, o

frază cu un element; dar tendința spre abstracție a redus grupele
d peu pres, tout de suite la adevărate locuţiuni (d peu pres = « environ >,
țout de suite — 4 immediatement ))2. Între cele două fenomene este

o deosebire

capitală:

sentimentul

sa sintetică

acţiunea

exercită

operează asupra ideilor,
or
spre abstracție
iril
; tendința
_asupra gând
fie că le sirăplifică şi face, pe cele ce există deja, mai uşor de mâ-

nuit, fie că creiază concepte noui prin condensarea gândirilor complexe. Din punct de vedere gramatical, am putea zice: senti-

mentul

blochează

frazele,

căci

fraza

este

expresia

gândirii;

tendința spre abstracție blochează membrele frazei care corespund
ideilor simple, căci ideile sunt unitățile din care se compune gândirea,
precum membrele frazei sunt părțile din care se compune fraza.

Se poate ajunge ca cele două tendinţe să-și deie sprijin reciproc.
Astfel în Sauve qui peut! emoția a amalgamat elementele, lăsând

să subsiste fraza; dar în Ce fut un sauze-qui-peut general,
această condensaţie a servit mai târziu pentru a forma o locuţiune

echivalentă cu un substantiv sinonim
123—126).

cu panique,

fute,

etc. (p.

Lucrarea Traitd de stylistique franţaise este tratarea sistematică
şi în amănunte a principiilor schiţate mai sus.
După mărturisirea autorului însuși, cercetarea se bazează pe două
principii :
« A) Cel dintâiu negativ : a lupta, cât este cu putință, împotriva

metodelor tradiționale pretutindeni unde acestea reduc studiul limbii
1 CE. rom. fugi-încolo, vino 'ncoace, lasă-mă să te las, etc. N.D.

2 Cf. rom. numai de cât, cu toate că, deși, etc.

N. D.
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la o lucrare în același timp automatică, analitică și istorică : automatică prin tendința spre minim de efort, analitică prin procedarea
inversă, istorică prin rutină şi, ca să zicem așa, inconștient.

B) Al doilea principiu este pozitiv : tinde să arate că studiul unei

limbi nu este numai observaţie de raporturi existente între simboluri
lingvistice, ci şi de relaţii care unesc cuvântul cu gândirea, că este

un studiu în parte psihologic, întru cât se bazează pe observaţia a
ceeace se petrece în spiritul unui subiect vorbitor în momentul în
care exprimă ce gândește; un studiu însă mai mult lingvistic decât
psihologic, întru cât se îndreaptă spre faţa expresivă a gândirii şi nu

spre fața gândirii faptelor exprimate » (p. 2, $ 1).
Cum se poate vedea și din definiţia dată «stilisticei », pe care am

reprodus-o

mai

sus

acest

termen

este

întrebuințat

într'un sens

mai larg și deosebit de cel obişnuit. Limbajul este înțeles ca expresie rezultată din combinarea constantă, şi în propoziţiuni diferite,
a trei factori : factorul intelectual, ideile pure, factorul afectiv,
emo-

țiile, dispoziţiile subiective ale sensibilităţii, și în fine factorul
social, care modifică expresia ideilor şi sentimentelor după împrejurări,

ținând

socoteală

de prezenţa

reală ori de reprezentarea

unuia ori a mai multor alte subiecte (respectul, ruşinea, sfiala,
dis-

prețul etc. modifică întradevăr felul nostru de a vorbi).
Stilistica,
ca și gramatica, are în vedere factorul afectiv, care dă
expresivitate

limbajului, acţionând asupra sensibilităţii, pe care îl studiază
în două
chipuri : de o parte delimitând şi identificând faptele
de expresie,
de altă parte

cercetând

caracterul

propriu

şi studiind

în general

sistemul și funcţionarea procedeelor de expresie întemeiate
pe ele;
în vreme ce gramatica are în vedere latura intelectuală,
regulile și
procedeele logice ale limbajului. Fireşte, sintaxa
afectivă, cum este
mai ales

sintaxa limbii vorbite, trebue încadrată în stilistică,
pe când
cea intelectuală în gramatică. Dar este greu
de tras un hotar între
ele, din pricină că se angrenează mereu.

„Asupra. legăturii.
stilistică, aşa. cum o înțelege Bally,. şi
Sintaxă, precum şi a dintre
metodelor de urmat în cercetare,
ne lămureşte
jel
la p. 256—259,

$ 251, din Traite.

4 Sintaxa este înțeleasă în general ca studiul
procedeelor prin
care se exprimă aspectele logice ale gândirii

în limbaj. Dar procedeele
sintactice, ca toate procedeele formale,
au şi ele caracter negativ.
Nu se vor găsi, într'o epocă determinată,
forme sintactice (timp, mod,

caz, relație

decât pentru

de gândire
y

prin

prepoziţii şi

o funcţie

care
i să nu

conjuncții,

determinată;
se reflecteze

etc.) care să nu servească

şi, invers, nu se va găsi formă

decât întru

n singur chip » (cf.
piau mă deranj! a, căci lucrez
i
— preze nt; Hanibal trece Alpii, ajunge
înaintea Porţilor Romei — prez.
istoric, perfect; mâine sosesc în
Bucu-

Teşti — viitor, etc.).
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dacă sintaxa este studiul procedeelor formale indirecte

ea şi
ale aspectului logic, nu este cu putință o comparaţie între

e logice şi
stilistică; nu pentrucă gramatica se atașează la aspectel
nu
pentrucă
numai
ci
gândirii,
ale
afective
e
stilistica la aspectel
sistem
un
cu
putem compara un sistem de mijloace de expresie
de valori expresive ».

unde
« În schimb sintaxa poate fi altceva, dacă pleacă din punctul

pentru a studia
ea ajunge de obicei, dacă procedează dela gândire
procedeele
clasa
a
de
și
na
realizaţiile lingvistice. În loc de a colecţio
ale
formale
e
aspectel
dela
plece
să
poate
ea
formale de expresie,
ale
gramatic
caute tipurile
gândirii, sau altfel, dela ideile-forme, şi să

dată, într'o epocă
pe care le îmbracă aceste idei-forme întro limbă
ie, şi dela
morfolog
la
sintaxă
dela
deci
anumită ... Procedează
morfologie la fonetică.
o metodă cu totul
Dar această sintaxă presupune, afară de aceasta,
e de metoda
apropier
orice
ată
deocamd
descriptivă, care „gefuză
ă, decât o
sintax
de
ie
istorică. Nimic nu este mai funest,în mater
când facem
sine,
u
pentr
ul
nctiv
confuzie de acest fel. Putem trata subjo
consacrăm
să
d
absur
esteă,
iptiv
descr
istorie ; dar într'o gramatică
- Singura metodă rațională consistă
un capitol special subjonctivului . .
raporturile logice presupuse
deci în plecarea dela modalități şi dela
lingvistic şi în cercetarea
grup
unui
ale
la toate subiectele vorbitoare
care le pune limba la dispoziţia
mijloacelor, ori care ar fi ele, pe
fiecare din

din aceste noţiuni,
subiectelor pentru a exprima fiecare
uri.
raport
aceste
modalităţi, fiecare din

mod de cercetare, ea va
Când sintaxa descripțivăva adopta deacest
dee; atunci 6 cornpaproce
ştera
ȘI
valori. Ru
de em
fi un sist
i posibilă; atunci de asemenea
aceste

deven
raţie între ea şi între stilistică va
merge mână în mână. În realitate,
vor
şi
surori
ca
ele se vor recunoaște

într'o
se confundă
v,j» undedeosetotul
în limba
cti
simţim inssunttin
valorilor.
al
şi toţi o sintez
unul
bite,
me
siste
„două
ă, nu.
imensă

cţie. necesară 3...
i
o. abstra
lor. afective Numa
lt
al, valori
logice, celăla
valori; această
de
ordine
ate aceste două
separ
țină.e,
at
_spiritului posă.
ne face să stabilim, d. pun mod
abstracţie este analogă celei ce
paranteze, este însăși
cu totul intelectual (care, între

de exprimare
cție se
). Această lucrare de abstra
materia acestei gramatici ideale
ea
ifice,
ştiinţ
la baza oricărei cercetări
justifică în întregime ; ea este
birea
deose
decât
cială
puțin artifi
ve
nu este nici mai mult, nici mai
intelectuale şi aspectele afecti
tele
aspec
între
logie
psiho
să
făcută în
ul
drept
avem
nu există deosebit;
o
ale gândirii, care în realitate,
scrie
a
de
ul
drept
avem
ca şi cum
scriem un tratat de stilistică,

n'am
definitiv, unde vom ajunge dacă
psihologie a sentimentelor. În
ă
simpl
mal
cea
enele pe care realitatea
trata prin abstracţie fenom
>.
mănunchiuri ?
ni le prezintă totdeauna în
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După Bally, deci «nu există deosebire de principiu între sintaxă
şi stilistică, ori mai exact, limita care le separă nu este trasată riguros.
Aceasta nu implică nicio contradicție și se deduce a priori din aceea
„că un fapt de sintaxă fiind un procedeu pur formal, nu are pentru ce
să nu poată exprima o formă de sentiment tot așa de bine ca şi o
formă de idee» (p. 251, $ 253).
Astfel nu trebue să ne mirăm

dacă în mai

lucrarea sa Bally se ocupă și de chestiuni de

partea VI

(Le moyens indirects d'expression —

multe

capitole

sintaxă.
« Modurile

Mai

din

ales

indirecte

de expresie») şi VII (La langue parle et Pexpression familicre
= «Limba vorbită şi expresia familiară ») sunt aproape numai
sintaxă,

Afară de capitolul privitor la legătura dintre stilistică și sintaxă,

reprodus aproape în întregime mai sus, mai amintesc
:

$ 253. La syntaxe« affective » (p. 261).;

$ 254.

263);

Exemples de faits syntactiques ă valeur aJfective (p. 261—

$ 255. Exemples tires de textes suivis (p. 263—26ş);
Paragrafele privitoare la «intona ție»:
68) 257. Caractere symbolique et expressif de l'intonation
(p. 267—

208);

$ 258. Facteurs Phoniques qui constituent l'intonation
(p.268—269);

$ 259. I'exclamation et D'interrogation (p.
269—270);

$ 260. Deux termes extrâmes de P'evolution semantique
(p.270—271);

$ 261. Les «mots» exclamatifs (p. 272—273);
$ 262. La Phrasologie exclamative (p.
273—275);
$ 263. Gencralites sur Petude des faits d'intonation

(p.

275—276);
$ 264. Etude speciale des faits d'exclamation
(p. 276—277);
Paragrafele privitoare la «e lipsă»:
$ 265. Definition (p. 278);
$ 266. Origine Psvehologique de Vellipse
(p. 278—-279);

$

267. Fapression incomplete lapensde(p. 279—280);
$ 268. Ellipses par tendance aude moindre
effort (p. 280—283).
Ş 269. Elhpses resultant d'un mouvemeni
Mai vechi este faimosul studiu „Le style ajfectif (p. 283).
indireclibre
t en francais
„Moderne. (Germ.-Rom. Monatsschrift,
IV,
192,
P.
549556,
579606), cu care este în legătură
și
„iuguistiaues, din Germ.-Rom. Monatsschrifi,Pigures de pensde et formes
VI, 1914,p. 4o5—4237
răspunsul dat lui Kalepky. În
aceste studii Bally se ocupă de
modul de
exprimare
pr
« interling Vistic » care, pentru
a reproduce vorbirea sau
stări sufletești, presu

DELA K. VOSSLER PÂNĂ AZI

169

gativă și exclamativă, etc., altădată, în absenţa oricărui semn lingvistic,

numai

starea sufletească a subiectului vorbitor sau a subiectului

ascultător exprimă reproducerea discursului. De acest stil atât de
deosebit de stilul indirect obișnuit şi atât de apropiat de cel direct,

observat şi înainte de Bally, care mai întâi i-a scos în relief importanța,

s'au ocupat în vremea din urmă foarte mulți lingviști, care s'au grupat
în două şcoli: cea geneveză, care a urmărit chestiunea numai din
punct de vedere static, şi cea germană, din Miinchen, care a

urmărit-o și evolutiv. Între aceste două şcoli mai sunt și unele
deosebiri de amănunt.
M. Lips. Ideile şcolii geneveze au fost sistematizate mai pe urmă
de d-şoara Marguerite Lips în lucrarea Le style. indireci libre, Paris,
1926 (cuprinde următoarele capitole : [. Generalități, II. Stilul direct,
III. Stilul indirect, IV. Stilul indirect liber, partea descriptivă,
V. Stilul indirect liber în raporturile sale cu cel indirect subordonat

şi cu cel direct, VI. Originea stilului indirect

liber, VII.

Evoluţia

stilului indirect liber în literatura franceză, VIII. Stilul indirect liber

în germană

și engleză,

concluzie, istoricul cercetărilor asupra sti-

lului indirect liber şi bibliografie). Ideile şcolii germane din Miinchen,
care pentru această formă de exprimare întrebuințează termenii
« verschleierte Rede » (vorbire voalată), «Imperfekt der Rede»,

duneigentlich direkte Rede », «erlebte Rede », « mittelbare Dacht »,
sunt cuprinse, după cum am arătat, în lucrările citate ale lui Th. Kalepky, E. Lerch, G. Lerch, E. Lorck și O. Walzel. Afară de aceștia și de
A. 'Tobler, după d-șoara Lips au mai luat parte la discuție fie înainte,
fie după Bally, următorii : E. Herdin, Studien îiber Berichi und îndiekte Rede im modernen Deutsch, Upsala, 1905 (teză pregătită prin
două articole: wiirde + Infinitio als Indikativ futuri praeteriti,

Leipzig, 1903 şi Uber wiirde mit dem Infinitiv, ibid., 1905, lucrări
care i-au scăpat lui Bally şi în care se citează ca izvoare mai vechi

O. Behaghel, Uber die Entstehung der abhângigen Rede und die Ausbildung der Zeitfolge in Althochdeutsch, Paderborn, 1877 şi Der
Gebrauch der Zeitformen im Konjunktivischen Nebensata des Deutschen,
ibid., 1899); tot Herdin, Le style indirect libre timperfectsanforung),
Lund, 1919, şi «Le style indirect bre» ânnu en gâng, ibid., 1919;
L. Spitzer, Zur stikistischen Bedeutung des Imperfekts der Rede,
Germ.-Rom. Monatsschrift, IX, 1921, p. 58—60; Sprachmischung
als Stilmitiel und als Ausdruck der Klangphantasie, ibid., XI, 1923,

p. 193—216; F. Menniken, Eine eigentiimliche Gestaltung des abhângigen Fragesatzes im Englischen, în Die Neueren Sprachen, XXVII,

1919, p. 263 sq, şi Jiingere Verwendungen von mwiirde + Nennform
im Schrifideutsch, Zeitschrift fir _alig. disch. Sprachvereins, 1919,
col. 197 sq.; O. Jespersen, The Philosophy of Grammar, New York,
1924, p. 290 sq., care numeşte construcția «represented speech »,
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gramaticii francezi L. Cledat, E. Legrand, care o numește
« style
semi-direct», F. Brunot, Lanuss și Yvon, etc.
Pornind dela lucrarea lui Bally și-a scris A. Juret lucrarea
Sur

de style indirect libre en latin, în Melanges ... 3. Vendryes, Paris,
1925, dar pare a nu fi înțeles chestiunea destul de bine.
n Langage naturel ei langage artificiel (Journal de psychologie,
XVIII, rg2r, p. 625—643) Bally, studiind marea parte de
artificiu

şi de formaţie reflectată conştient a limbajului modern,
pune problema

artificialității și a conștiinței pentru întreaga evoluţie a limbajul
ui. În
Langue ei parole (ournal de psychologie, XXIII, 1926,
p. 693—701)
face o comparaţie între teoriile lui Jespersen (Mankin
d, etc.)

şi ale
lui Saussure (Couzs de 1, gen.) asupra raportului dintre
individ şi
limbaj.
Concluzia

este că deosebirea dintre acești doi autori
este
mult mai mică decât reiese din critica pe care o
face Jespersen lui
Saussure, care deosebeşte limba de vorbă, instituți
a lingvistică de
funcţionarea ei la indivizi. În Împressionisme
et grammaire din Melanges... Bouvier, Gentve, 1920, care ne
reamintește ca titlu
Die syntaktischen Errungenschaften der Symboli
sten al lui Spitzer

(Nr. 18 din Aufsătze, etc.), tratează chestiu
nea impresionismului în
raport cu gramatica.
Charles Albert Sechehaye. Charles Albert
Sechehaye are comun
cu

maestrul său gustul abstracţiilor, al sistemat
izării şi organizării.
Astfel Programme et mdthodes de la linguist
igue thorigue — Psy-

chologie du langage, Paris—Leipzig—Gentve,

1908, este o încercare,
fără îndoială întreprinsă prematur,
de a sistematiza ansamblul
lingvisticei teoretice sau a psihologiei
limbajul
lui Wundt », care nu-l mulțumește, pentru ui, « de a relua opera
«a face mai bine decât
el» (p. 45).
Lucrarea fiind de proporţii mai întinse,
vom reţine din ea numai

ceea ce interesează principiile
sintactice.

„Pentru

Sechehaye

limbajul

cuprinde

fapte,

lingvistica este o
ŞI expune evoluţiile sintactice ale
unei limbi trebue să se deducă
din
vederile generale asupra naturii
a ceea ce evoluează, și asupra cauzelo
r
ŞI procedeurilor acestor
ştunță de fapte şi legi (p. 3—4).

« Adevărata metodă pentru a studia

evoluţii > (p. 22).

Fr aza este s im bol, deci
intră în semantică.
frază este un Singur simb
ol sau
cuvă

« Simbolul-
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autonome în gura lui. Dată fiind această evoluție a frazei-simbol,
trebue să vorbim de o simbolică evolutivă, care se aplică asupra
sensului total al frazelor despre care este vorba (p. 219—220),
Semanticei i se atribue un rol prea restrâns când studiul ei se
mărginește numai la cercetarea transformării sensului cuvintelor.
Cuvântul este o entitate complexă și rău definită, şi fraza nu se
descompune în ultima analiză în cuvinte, ci în simboluri. Obiectul
real al semanticei trebue să fie transformările valorii simbolurilor.

În acest chip se rezolvă și problema morfologiei evolutive, pentrucă,
dacă frazele noastre nu sunt expresive decât întrucât sunt orânduiri
de simboluri, este evident că toată evoluţia morfologică se poate

reduce Ja un număr mai mult ori mai puţin mare de evoluţii semantice
care se rapoartă la diferitele simboluri din ele (p. 223).
Dar semantica nu epuizează cu totul problema morfologiei evolutive. În frază nu se schimbă numai valoarea simbolurilor, ci şi
relaţiile dintre ele. «Semantica are trebuință de a fi completată

prin sintaxa evolutivă. În ansamblul lor aceste două discipline ”
constitue morfologia evolutivă generală. Este evident că problema
era simplă când era vorba de simbol-frază. În simbolica evolutivă,
simbolul şi fraza nu făceau decât un singur lucru și evoluau deodată.
Nimic n'a venit încă să disocieze unitatea lor primitivă. Când âceastă
disociaţie se va fi produs, problema va avea de aci înainte două fețe,
după cum vom pune-o din punct de vedere al simbolului ori al frazei
Simbolul schimbă valoarea ; fraza, în principiu, își păstrează valoarea,

dar își schimbă structura. Când dimpotrivă fraza îşi schimbă valoarea
fără a-şi schimba structura, vom regăsi o problemă asemănătoare
celor din simbolica evolutivă. Este ceeace am spus mai sus. Dacă

se întâmplă câteodată că cele două fenomene se găsesc combinate,
că o frază își schimbă deodată valoarea totală şi structura, aceasta este
un fapt complex care trebue separat în două fapte deosebite, dintre
care cel dintâi
— schimbul valorii
— privește simbolica evolutivă
și a] doilea, care este împreunat cu acesta, — schimbul de structură — morfologia evolutivă generală.

Dacă acum considerăm această morfologie evolutivă şi cele două
părți ale sale : semantica şi sintaxa, chestiunea importantă,

pune, este de a şti ce relație
problema

care se

există între problema semantică și

sintactică.

Cei ce s'au ocupat de semantică nu par a se fi gândit de loc la
această chestiune, şi aceasta pe nedrept. Pricina este fără îndoială că

ei n'au înţeles solidaritatea intimă dintre aceste două probleme, şi
aceasta este în relație cu faptul căei s'au apucat să trateze semantica _,

sub un unghiu. foarte..strâmt, studiind soarta cuvintelor şi nu. pe.

_cea a simbolurilor.

ia
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Odată admis acest lucru — și nu vedem cum n'ar putea fi admis —,

vedem că regulile sintaxei şi cele ale_semanticei sunt solidare ; desco-

perim această relaţie strânsă. și constantă care există atât din punct

de vedere evolutiv între valoarea expresivă a elementelor frazei și
Structura” €i, şi ne găsim în fața chestiunii pe care tocmai am pus-o »

(p. 224)-

Sechehaye

la chestiuni

și-a dovedit gustul de sistematizare
de metodă.

Astfel, în lucrarea

sa de

aplicându-l
doctorat

și

asupra

«imperfectului subjonctivului ipotetic » 1 a aplicat o metodă foarte
precisă în cercetarea unui punct din sintaxa istorică, E vorba de a
lua un termen prevăzut cu o valoare dată şi de a-i povesti istoria

într'un idiom, opunându-i succesiv toți concurenții cu care s'a găsit

în luptă. E o metodă asemănătoare cu aceea urmată de Gillicron în

studiile sale lexicologice.
Un studiu asupra lucrărilor lui Bally, Precis de stylistique şi
Traite de st. fr., făcut în strânsă legătură cu lucrarea despre care am

vorbit până acum și cuprinzând, afară de observaţiile de principiu,

discuția mai multor chestiuni de sintaxă (propoziţia, structura ei,
sintagmă, sintagmă și cuvântul compus, deosebirea între gramatică,

deci şi sintaxă, şi stilistică etc.), este Lastilystique et la linguistique

=îhtozique
( Melanges de linguistigue offerts a M. Ferdinand de Saussure,
Paris, 1908, p. 153——187). Pentru cercetările de urmat în stilistică,
lingvistica teoretică a lui Sechehaye fixează patru principii fundamentale :

1. « Limba convenţională şi discursivă se
sânul unui limbaj natural, care este potrivit cu
(p. 172).
2. «Simbolul nu este un semn ales arbitrar pentru
unei idei preexistente, ci condiţia lingvistică necesară

manifestă în
mediul său»
a corespunde
unei operații

psihologice, anume formarea unei idei verbale » (p.
175).
3. «Simbolurile, ca elemente ale frazei, nu trebue considerate în

stare izolată, ci în grupe sintetice compuse » (p. 178).
4. «Nu trebue să confundăm limba, ansamblu

de dispoziţii

dobândite de un individ, cu limbajul, care este
limba pusă în lucrare,
în vorbire prin cel ce posedă aceste dispoziții
» (p. 183).

În articolul întitulat

Les regles de la grammaire et la

vie du.
langage
(Germ.-Rom.
Monatsschrift,
VI, 1014,
p.
288—303,
341—351), tratând articolul definit în franceză, a încercat să
dea o
schiță
a metodei

de

urmat în expunerea statică a unui punct
al gramaticei particulare.
caca ebien următoarele pasaje importante din punct de vedere sin1€.
1 Gătti
Ciâsţi ngen, .
: extenso
1902; publ. in
în Rom.

F orsch.,

XIX,

p.

z2x—406
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Sintaxa este « totalitatea faptelor care privesc exprimarea gândirii
prin combinaţii convenţionale de semne arbitrare sau simboluri »

(p. 289).

« Expresia convenţională a apărut în mod necesar din capul
locului sub forma simplă a unui semn izolat. Istoricește, fraza-

simbol precedă fraza ! şi, logic, o combinaţie de elemente cu înțeles
presupune

Fără simboluri nu

cel puţin existenţa acestor elemente.

este sintaxă ; astfel această disciplină a, lingvisticei se angrenează în
mod

firesc cu altă disciplină

simbolică » (p. 289).

care o precedă

şi pe care o numim

«Simbolica nu trebue confundată cu lexico-

logia. Aceasta tratează despre cuvânt, noțiune fragilă şi inconsistentă

dacă o examinăm mai de aproape 2, Cealaltă nu consideră decât
simbolul de semnificare în unitatea sa, fără a întreba dacă el corespunde
la ceea ce ne-am obișnuit să numim în limbă cuvânt (eau «apă» de
pildă), dacă este mai puţin decât un cuvânt (ca un sufix: ven-ez
«veni-ţi») ori mai mult (locuţiunea si/ vous plaii, cf. rom,
4 de-oare-ce », «cică )).
Din moment ce avem de a face cu o construcție, ori mai mult,
din momentul în care socotim constructiv un element dintr'un

fragment

de

limbaj

analizabil

(juge-ment,

ete. ; îsteț-ime, rentoarce-ți-vă, unt-de-lemn,

7e-Den-ez,

bon

Dieu,

etc.) e vorba de sintaxă.

definită astfel îmbrățișează derivaţia, compoziția şi
Sintaxa
flexiunea 3.
Simbolica şi sintaxa, în totalitatea lor, cea dintâi cuprinzând pe
a doua, reprezintă gramatica, care se.ocupă de toate faptele expresiei

convenţionale.

|
1 Cf. Linguistique theorique, p. 138.
în simboluri, atât de
2 Împărţirea frazei în cuvinte, mai curând decât
i practice şi se face în
numeroase, pe cât este posibil, răspunde unei necesităț
ște,

. În franțuze
fiecare limbă după principii destul de naturale, deși variabile
sau accentului,
de exemplu, nu este nici unitatea, nici independenţa sensului
nă
flexiona, ceeace
răci libertatea de a ordona, nici capacitatea de a se

totdeauna

diviziunile

între cuvinte.

Când

este una,

când

determi

este alta, după

mod simţitor dela limbă la
împrejurări. Noţiunea cuvântului variază astfel în
al,

de a fi primordi
limbă, după tipul ei gramatical. Acest fenomen, departe

şi secundar al sistemului
totuși nu este decât un rezultat complex, nesigur
pentru care nu vom putea
sintactic în totalitatea sa. Aceasta este pricina
opune

ist Syntax ?), care
admite nicidecum faimoasa definiţie a lui Ries (Was
« Wortlehre ». Această
sintaxa, ca «Lehre von Wortgefiigen », lexicologiei
că noi condamnăm orice
ă
înseamn
nu
Aceasta
bază.
de
lipsită
este
e
concepţi
în cuvinte răspunde
fel de lexicologie: e just, pentrucă diviziunea frazei
ca
trece niciodată peste lucrări
unei necesităţi practice, astfel încât nu se va
din Gra-

ori volumul III
Dictionnaire Gântral de Hatzfeld şi Darmesteter
aceste lucrări sunt îmmmaire a lui Nyrop. Dar trebue să recunoaştem că
plântate prin mii de rădăcini în sintaxă.
în care.
3 Fireşte numai în anumită măsură. Vom vedea
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k..

Gramatica la rândul său este cuprinsă în psihologie » (p. 289-—290). .
Grafic, aceste angrenări « (emboitements ») se pot exprima.
astfel :

Psihologie

Simbolică

Gramatică

1. Limbaj

Sintaxă

organizat.

2.

Gramatică.

Psihologie
Simbolică
Sintaxă

3. Limbaj

organizat,

În articolul

Les Broblemes de la langue ă la
lumitre d une theorie
nouvelle, Revue Philosophigue,
LĂXXXIV,
1917, p. 1—30,
după
Ce aruncă o scurtă privire asup
ra ideilor ling vistice (neolingviștii,
Paul,
Breal, Wundt, Croce, Voss
ler, Ginneken, Durkheim,
Waxweiler,

în mod esențial o « ştiinţă
de valori ».
singură.
Ea presupune schimb Şi
siste
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Teoria limbii ca sistem de valori semiologice interesează nu numai
ştiinţa stărilor limbii, deci lexicologia și sintaxa, ci şi teoria cuvântului și cea a evoluţiunilor lingvistice. Limba

conţine arbitrar, dar

elementele ei sunt susceptibile de a fi afectate de oarecari agenţi,
străini mecanismului

limbii.

Deosebim fapte de limbă sincronice şi diacronice. Sunt două
probleme lingvistice : problema sincronică, care priveşte stările limbii,
sistemele organizate, și problema diacronică, care priveşte transformările prin care trece limba în cursul timpului. Savantul nu va
confunda niciodată aceste două ordine de chestiuni, care sunt prin

natura lor străine și ireductibile unele faţă de altele.
Limba este în fiecare moment o stare întâmplătoare a acestei
combinaţii arbitrare de sunete şi idei care o constitue.

Sechehaye a încercat o metodă pentru expunerea gramaticii
întregului ansamblu de limbă în lucrarea La_methode. constructive
en syntaxe (Revue des langues romanes, LX,
I9I9, p. 4—76).
“Tradiţia este să se ieie formele una după alta — d. p. clasele
de cuvinte
— pentru a se trata întrebuințarea lor. S'a preconizat și
sistemul de a clasa faptele gramaticale după ideile pe care le exprimă.
Așa este sistemul urmat de Brunot în lucrarea sa ultimă Lo pensce et

la langue, despre care va fi vorba mai încolo. Jespersen, în lucrarea
The Philosophy of Grammar a propus să se asocieze cele două metode
pentru a face în același timp două gramatici pentru fiecare limbă.
Aceasta dovedeşte că niciuna din cele două metode nu este satisfăcătoare. Sechehaye crede că trebue să urmăm un sistem care graduează

dificultățile. 'T'rebue să plecăm dela tipul de frază cel mai simplu,
pentru a ajunge succesiv la deosebite complicațiuni posibile, şi astfel
la etapele tipului frazei celei mai complexe. Unitatea limbii este un
lucru cu două feţe; de o parte este valoarea de semnificaţie, de altă

parte semnul material. Nimic nu există în realitate în afară de această
unire.
Ideea singură nu interesează decât psihologia, sunetul singur nu

este decât un strigăt. Cel ce crede că poate izola una din aceste două
feţe ale faptului de limbă, pentru a-l considera aparte, distruge însuși
faptul de limbă.

Pentru acest motiv cele două metode de gramatică menţionate
mai sus, cea care pleacă dela forme și cea care se întemeiază pe înși'rarea ideilor, nu sunt în armonie cu obiectul lor.

Metoda constructivă, dimpotrivă, menţine totdeauna integritatea
semnului lingvistic, introducând cu fiecare nouă complicaţie sintactică
totodată şi semnul material care-i corespunde.

Sistemul gramatical este tratat ca un mecanism ale cărui singuratice părţi sunt trecute în revistă începând cu organul cel mai
esențial (în cazul acesta particular : raportul dintre subiect şi predicat,
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care este sufletul frazei). O astfel de parte este în același timp
formă materială și funcţiune, și rațiunea de a fi a acestei forme şi a
acestei funcțiuni nu se înțelege decât dacă partea respectivă este
văzută exact în locul pe care-l ocupă în întocmirea generală.
După acest plan şi-a redactat Sechehaye al său Abrege de grammaire frangaise, Ziărich, 1926.
,
Cea din urmă lucrare a lui Sechehaye, Essai sur la structure .

logiqu
de la phrase,
e Paris, 1925, este şi ea un studiu care are în vedere
Principiile de organizare cercetate în lucrările anterioare, un studiu

de analiză logică şi gramaticală de astădată complet.
Noţiunile de care ne servim în analiza frazelor noastre se reduc
la un număr foarte mic de fapte logice și psihologice combinate şi

dozate în chip diferit, dar totdeauna

aceleaşi.

Aceste

fapte trebue

urmărite până la izvorul lor psihologic, arătând din ce mişcări ale

gândirii și imaginaţiunii s'au născut entităţile gramaticale numite
subiect, predicat, complement, substantiv, verb, etc. Intr adevăr
«chestiunile privitoare la structura frazei sunt de mare importanţă
teoretică şi practică : teoretică, pentru că este vorba de o
parte integrală a întregei științe lingvistice ; practică pentrucă nu este reflexiune,
nu este regulă, nu este învățământ privitor la întrebuințarea
limbii
în serviciul gândirii care să nu facă apel la noțiuni
generale de acest

ordin»

(p. 1).

n această privinţă pleacă de obiceiu dela vederile
lui H. Schu-

chardt, exprimate în Sprachursprung, 1, UL, III, Exkurs
zu Sprachursprung ; Possessivisch und passivisch (cf. în parte
și H. SchuchardtBrevier),

le

aduce

pe

în

care

în

general

concordanță

cu

le

admite,

principiile

uneori

le

lingvistice

combate

ŞI

ale

lui de
Saussure şi ale şcolii acestuia, dar ține socoteală
și de alte cercetări
mai noui

(cf. şi A. Meillet, Remarques sur la thtorie
de

la phrase,
în Tournal de Psychologie, XVIII, 1921, p.
609—616, A. Trombetti,
Elementi. di glottologia, Bologna, 1923,
p. 216—222, $ 257—263;
etc.).
Sechehaye reamintește 4 distincția făcută
de F. de Saussure
între
limbă

(langue),

instituţie

socială, ansamblu

de reguli arbitrare
admise într'o comunitate, şi vorbă (parole),
care este pusă în acţiune
de subiectele vorbitoare (ori scriitorii)
pentru
în oarecare împrejurare particulară. Vorba, a-şi comunica gândirea
zează după regulile limbii, dar în ansamblul act personal, se organisău rezultă din psihologia
individuală a celui ce vorbeşte. Limba
este un produs al societăţii
ȘI Organizația sa priveşte psihologia colectivă
(p. 3—4).
Studiul lui Sechehaye priveşte
starea limbii; «este un studiu
static, care n'are de a face direct
nici cu accidentele vorbirii, nici
fenomenele de evoluție gramaticală
cu
care pot rezulta din
mpreună cu F, de Saussure întrebuințează termenul ele» (p. 4).
gramatică
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în sensul cel mai general. Gramatica este pentru el «tot ce priveşte
organizaţia limbii, sunete, lexic, sintaxă » (p. 4).

În gramatică se ataşează la cei ce văd în aceasta «combinaţie de
semne ». Această gramatică o numeşte

«gramatică

sintagmatică,

în opoziție cu gramatică asociativă, care tratează semnul
izolat. Se poate vorbi şi de o gramatică fonologică» (p. 4).

ideii

Fiind vorba de gramatică sintagmatică, ca orice studiu privitor

la lingvistica statică, studiul său este descriptiv : analizează organizaţia limbii în elementele sale pentru a le înșira și defini. În principiu
mar trebui să intervină în studiul său nici psihologia vorbirii, nici
fapte privitoare la evoluțiile lingvistice, căci ceea ce interesează nu
este originea sau desvoltarea gramaticii ori funcţionarea practică, ci
gramatica însăși.

Totuşi face numeroase incursii și în aceste domenii învecinate.
Examinarea limbajului copiilor, de pildă, îi ajută să aducă oarecare
lumină asupra principiilor esenţiale ale instituțiunilor limbii şi să
ajungă la o seamă de rezultate deosebite de cele ce s'au admis în

general în această privinţă. Astfel Sechehaye nu crede, ca Noreen,
Schuchardt şi mulți alţii, că grupa care implică un
este casa albă, s'a născut din condensarea unirii
unui predicat : casa este albă; ci presupune că
derivă amândouă şi pe căi diferite din coordonarea
la originea oricărei operaţiuni intelectuale.

complement, cum.
unui subiect şi a
aceste două grupe
primitivă, care este

O schiță a acestui punct de vedere a dat Sechehaye mai întâiu
Les deux, types_ de la phrase, din M6langes ... Bernard
în articolul

Bouvier, Gentve, 1920, p. 215—232. E greu de rezumat ceea ce este

esenţial și nou întro lucrare atât de cuprinzătoare, cum e cea de care
mă ocup aici. Nu este pagină în care să nu găsim lucruri intere-

sante. De aceea mă mărginesc să înşir numai

titlurile

deosebitelor

capitole ale ei.
.
În general Sechehaye examinează, numai din punct de vedere
static: fraza cu un singur termen (monomembră); fraza cu doi
termeni (diremă) şi cele trei raporturi principale (coordonare şi
subordonare logică, principal şi complement, subiect și predicat);
raporturile fundamentale în fraza cu mai mulți termeni; formele
gramaticale ale celor trei raporturi fundamentale ; întrebuințarea

claselor de cuvinte în limbă și în vorbire; raporturile fundamentale
ale gramaticii în limbă şi în vorbire ; propozițiile simple cu logică
implicită (subiectul verbului impersonal ?, complement predicativ,
1 Asupra

acestei chestiuni cf. Ernst H.

F. Beck,

Die Impersonalien

sprachpsychologischer, logischer und linguistischer Hinsicht, Leipzig,
în Indogerm.
W. Brandenstein, Das Problem der Impersonalien,

XLVI,

în

1922 şi
Forsch.,

1928, p. r—26.
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predicat indirect și copulă verbală, termenul .coraplex_de
predicat

„implicit, etc.); formele substantivale şi adjectivale
ale verbului;
propoziţii coordonate
propriu
zise şi predicativ;
propoziţii
subordonate ; subordonatele predicative; observări
generale asupra

conjuncțiilor (asemănarea lor cu prepozițiile de
care şi de
regimul cărora se ocupă amănunțit şi în capitolul privito
r la cele trei
raporturi fundamentale; deosebirea dintre aceste
două categorii
gramaticale, clasificarea și întrebuințarea lor); note
asupra clasificării
disciplinelor lingvistice.
Cum vedem şi din această expunere sumară
a conţinutului
lucrării

, Sechehaye, după definiţia psihologică și
logică a elementelor
gramaticii, urmăreşte pe rând raporturile
gramaticii mai întâi în
limbă, apoi în vorbire, considerându-le
pe acestea ca două instrumente deosebi

te puse la îndemâna vorbitorului care se
servește de ele
în același timp : instrumentul conştient şi
convenţional al gramaticii
îl întrebuinţează mai ales pentru a comunica
idei, iar pe cel sub-

conștient şi viu al vorbirii spontane,
care are ca mijloace de exprimare
intonaţia și topica elementelor pe care
i le pune la dispoziţie limba,

mai ales pentru
Dacă

n'am

avea

a înfățișa înaintea ascultătorului
în

vedere

viaţa

afectivă,

amândouă aceste instrumente,
n'am
înțelege anumite discordanțe în armoni
a care ar trebui să existe între
forma gramaticală şi mişcarea conștientă
a gândirii. N'am înțelege,
de pildă, pentru ce două fraze identice
, compuse din aceleași cuvinte
şi grupate în același chip, pot exprim
a lucruri cu totul deosebite;
nici de ce pentru a exprima aceeaşi
idee, în împrejurări deosebite,
întrebuințăm alte cuvinte şi alte
întorsături sintactice ; nici discordanța
dintre subiectul gramatical și
cel psihologic, etc.

n privința punctului de plecare
| haye se deosebeşte cu totul de Vosslerîn cercetarea lingvisticii, Sechecred că trebue să începem cu stilistica, și Spitzer. În vreme ce aceștia
deci cu partea individuală din
| limaba,

pentru ca să trecem la sintaxă,
Sechehaye, ca reprezentant
al

Mai

studiul

amintesc,

ca

interesant

Locutions et composts,

din

din

punct

Tournal

de

vedere

sintactic,

de Psychologie,

și

XXIII,
1921, p-654—675, în care Sechehay
e studiază locuţiunile și cuvintel
compuse, sinteza lexicologică
e
. I

Pură, în opoziţie

i

cu sinteza constructivă,
Asupra şcoalei geneveze
cf. Albert Sechehaye, Z'dc
ole genevoise
de linguistigue gencrale,
Indogerm. Forsch., XLIV,
1927, p. 219 —
241; |. lordan, Der heutige
Stand der romanischen 'Sp
rachwissenschaft,
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în Stand und Aujfgaben der Sprachwissenschaft. Festschrift fiir Wilhelh
Streitberg, p. 608 — 615; K. Jaberg, Idealistische Neuphilologie, extr.
din Germ.-Rom. Monatsschnift, XIV, 1926, p. 8 şi 20 — 25 și
Sprache und Leben, extr. din Revue de linguistigue romane, t. LL, 1926,

p. 1 — 15, etc. Asupra stilisticii lui Bally, afară de studiul citat al lui
Sechehaye, La stykstigue et la linguistigue theorique (Melanges de
linguistique offers ă M. Ferdinand de Saussure, Paris, 1908, p. 153 —
187), cf. M._ Lips,
Le langage et la vie, Fournal de psychologie, XXIV,
1927, p. 752 — 758 şi Charles Ballys « Styhstique» de Heinrich
Wengier, în Die Neueren Sprachen, XXXVI, 1928, p. 161-—1975.
Şcoala franceză. A. Meillet. “Tot un elev al lui de Saussure este şi

A. Meillet!,

unul

dintre reprezentanţii

cei

mai

de

frunte

ai

concepţiei sociologice a limbii. Aşa se explică şi preferința acestuia
pentru chestiunile principiale și pentru sinteză. Pentru Meillet metoda
istorică în lingvistică nu este satisfăcătoare. Ea poate să explice
multe lucruri, dar nu totul; poate servi ca mijloc, dar nu ca scop.
'Trebue să pornim dela starea actuală a limbii : observând-o pe aceasta
cu atenție, vom înţelege uşor fenomenele din trecut, în vreme ce
studiul trecutului nu explică totdeauna prezentul. Limba este : 1. un
sistem de mijloace de exprimare; 2. un fapt social. Schimbările din

limbă atârnă deci de cele sociale.
Dintre lucrările lui A. Meillet ne interesează aici în rândul
întâi

următoarele : La phrase nominale en indo-europten,

1906,

duction

indo-europeennes,

ă l'etude

comparative

des

langues

p.

IMemoires

de la Socicte de Linguistique de Paris, XIV,

1—26;

Introed.

2,

Paris, 1908 (în trad. germ. de W. Printz: Finfiihrung în die vergleichende Gramatik der indogermanischen Sprachen, Leipzig u. Berlin,
1909), ed. 4, Paris, 1915 ; Linguistique, în De la methode dans les sciences
2e serie, ed. 3, Paris, 1Q11, p. 265—314; Remarques sur la theorie
de la phrase, Journal de psychologie, XVILI, 1921, p. 609—616;
Linguistigue historigue et linguistique gencrale, Paris
1921, ed. 2

(completată cu două articole puse la sfârşit), Paris, 1926; La nethode

comparative

en

linguistique

historique,

Oslo—Leipzig—Paris—lon-

don-— Cambridge, 1925 ; Sur la terminologie de la morphologie generale,
Revue des €tudes hongroises et finno-ougriennes, VI, 1928, p. 9—15

şi unele din numeroasele sale dări de seamă despre lucrări sintactice;
mai puţin: Grammaire du vieux perse, Paris, 1915; Aperţu d'une
histoire de la langue grecque, ed. 2, Paris, 1920; Le slave commun,
Paris, 1024; Caracteres gentraux des langues germaniques, Paris,
1018; Les dialectes indo-europeens, Paris, 1922; Les langues dans
P'Europe mouvelle, Paris, 1928; Esquisse d'une histoire de la langue

latine, Paris, 1028; A. Meillet şi ]. Vendryes,

Trast€ de grammatre

1 Cf. A. Sechehaye, P/ecole genevoise de linguistique gentrale, p. 217.
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comparte des langues classiques, Paris, 1924, tiraj nou, 1927; A. Meillet
şi A. Vaillant, Grammaire de la langue serbo-croate, Paris, 1924;

A. Meillet şi M-me de Willman-Grabowska, Grammaire de la langue
olonaise, Paris, 1Q21, etc.
La phrase nominale en indo-europden tratează o chestiune de amănunt la care nu este nevoie să ne oprim.

PET

e cm

em

aaa
ia

Din Introduction etc. (p. 320; ed. germ., 217) reținem următoarea definiţie a propoziţie :
« Din punct de vedere pur lingvistic, şi făcând abstracție de orice
considerație de logică ori de psihologie, fraza poate să fie definită
:
un ansamblu de articulaţii legate între ele prin raporturi
gramaticale şi care, neatârnând gramatical de vreun alt ansamblu
, pot
exista prin ele înşile ».
În Remarques sur la thtorie de la Phrase, Meillet se
ocupă amănunțit
de teoria frazei. Nu se poate spune că fraza comportă
în mod necesar

doi termeni. Pentru ca să avem o frază este de ajuns
să enunțăm

un
lucru oarecare : un fapt particular ori un adevăr
general pe care-l
indicăm, un sentiment pe care-l exprimăm,
o poruncă pe care o
formulăm. Putem conveni să numim « predicat
» ceea ce este enunțat
astfel.
Dar trebue să reținem că fraza definită astfel
diferă

de «propoziția » logicei formale ŞI, prin urmare, termenul
« predicat») nu
este ambiguu,
Condiţiunile în care se -găsește interlocutorul
adeseori sunt de
ajuns
termen

pentru a indica la ce se aplică
unic este lucru normal

«predicat »-ul. Fraza cu un

și, fără îndoială,

limbajul (p. 6r0). Se ocupă de teoriile
originii propoziției și a limbii expuse în
privitor la fraza-cuvânt al lui Wegener,
1920 tv. mai sus). Cuvinte-frază sunt

dela ea a pornit

lui Schuchardt în privința
Sprachursprung şi articolul
Indogerm. Forsch., XXXIX,
propozițiile cu un termen.

Ele pot exprima poruncă, întrebare,
apreciere, etc. Intonaţia are mare
rol în această exprimare.

Insistă asupra deosebiri între verb şi
nume, între fraza nominală,
care enunţă o noțiune, și cea verbală,
care enunţă un proces; asupra
i

»

dar este element frecv

ent. El este necesar la nume,
Prin natura sa. Aşa se nasc frazele
cu doi termeni. Fraza nominală
in multe limbi nu cuprinde niciu
n element verbal. În altele se
găseşte
copula, care în sine nare sens ŞI
serveşte pentru întregirea frazei.
Pentru determinare serveşte com
plementul :* substantiv adjectiv
adverb.
„Fraza a evoluat în privința
ex primării raportului dintre părţile
ei, în privinţa structurii.
Ceeace s usține Meillet în privi
nța aceas
se aseamănă cu ce sustine
Jesper sen. Istoria limbilor indo-eur ta
3
ne
open

arată o trecere progresiv
e
ă dela tipul vechiu, prevăzut
cu o flexiune
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complicată (sanscrita vedică), la un tip modern, lipsit aproape de
orice flexiune (franceză, engleză).
Lucrarea lui Meillet cu titlul Linguistigue historique et linguistigue

gânrale este colecţia unei serii de studii publicate în diferite reviste,
unele adresate publicului mare, altele specialiştilor. Aceste studii

sunt bine întemeiate, pline de idei noui și rodnice, expuse clar și
elegant,

ca toate

scrierile

distinsului

lingvist

francez,

constituind

cun corp de doctrină amplă și armonioasă » (]. Vendryes, Le Langage,

Paris, 1021, retip. 1924 p. 437, cf.şi H. Delacroix, în Journal de
— 771). Discutând chestiuni de
psychologie, XVIII, 1921, p. 165
principii, ele ne interesează şi din punct de vedere sintactic : adeseori

se dau exemple din acest domeniu ori se ocupă direct de chestiuni
sintactice (cf. articolul despre « Reînnoirea conjuncțiilor »).
Ocupându-se de Starea actuală a studiilor de lingvistică generală

rea la mulți
(p. 1—18), constatăcă « Gramatica are o reputaţie
lingvisticei,
progresul
urmat
n'a
clasică
pedagogi. Cum gramatica
stării actuale
e
corespund
a
de
neputinţă
în
întradevăr
găsește
ea se

de idei...».
Mediu a
« Fiecare secol își are gramatica filosofiei sale. Evul

până în secolul XVIII,
încercat să întemeieze gramatica pe logică, şi,
a logicei. Secolul XIX,
prelungire
o
gramatica generală n'a fost decât
a

de observație
întinzând asupra faptelor psihice și sociale metoda
şi naturale
care se întrebuințează în științele fizice
faptelor
dela Renaștere

încoace,

limbi ca un ansamblu

a dus

la prezentarea

de fapte. Dar

gramaticii

fiecărei

până acum aceste fapte nu

ale lui F. de Saussure,
sunt deloc coordonate. Notele . de curs
au indicat cum
gentrale,
editate subt titlul Cours de linguistique
de făcut o
rămâne
Dar
ordine.
de
început
sar putea face un
de
punctul
din
lingvistice
mare muncă pentru a ordona faptele

vedere al limbii însăşi ».
de «a arăta cum,
Colecţia de studii a lui Meillet are menirea
condițiunile
determină
le
urmând anumite reguli generale, pe care
legată de
este
lingvistică
a
schimbare
universale ale oricărei limbi,
ează
întrebuinț
r care
fapte de civilizație şi de starea societăţilo
_
limbile respective » (Prefaţa ediţiei I).
sunt cele trei
l, acestea
« Legile fonetice >, analogia, împrumutu
în cursul, secolului
lingvistica
recunoscut
le-a
principii pe care
și din toate

din toate timpurile
XIX; aplicate la limbi foarte diferite,
pretutindeni şi totdeauna ;
experiență
ţările, ele “au găsit verificate prin
limbilor pe măsură ce le-a
şi lumea şi-a dat mai bine seama de istoria
, și a urmărit mai de
întrebuințat cu mai multă rigoare Și preciziune
de pronunțare,

schimbările
aproape, a analizat cu mai multă exactitatede toate felurile. Lingvistica
rile
împrumutu
și
novaţiile analogice
ai fost reînnoită pe de-a'ntregul » (p- 4).
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Cercetând desvoltarea lingvistică, ne convingem că ea urmează
legi generale, atât în privința modului de rostire, a formelor grama-

ticale, cât şi a întorsăturilor sintactice Şi a cuvintelor.

În flexiune, de pildă, limbile indo-europene tind să-și reducă
formele vechi prea complicate şi variate Şi să-și restrângă elemente
le

frazei (p. 8—9). Pentru a reda relațiunile cuvintelor între
ele şi nuanțele de sens exprimate prin caz au recurs la proceduri
nou : ordinea
cuvintelor care, din liberă cum era, tinde să devină
fixă, și cuvinte

speciale, anume prepoziții, conjuncții, articol (p. 9).
Continuitatea în desvoltarea lingvistică ne revelează
constanța
cauzelor care determină modalitățile schimbării. Urmează
că pentru
schimbările lingvistice se pot formula « legi ». Aceste
legi nu vor

mai fi «legi istorice, cum sunt « legile fonetice
» ori formulele
analogice, care umplu manualele actuale de lingvisti
că, ci legi generale

Care nu valorează numai

pentru

un moment

al desvoltării

unei
limbi, ci, dimpotrivă, sunt pentru toate timpuril
e ; care nu sunt limitate
la o anumită limbă, ci, dimpotrivă, se întind egal
asupra

tuturor
limbilor. Și ceea ce este de remarcat, nu
vor fi nici legi fiziologice,
nici

legi psihice, ci legi lingvistice » (p. 11).
« Gramatica generală veche şi-a pierdut pe drept
din reputaţie
pentrucă ea nu era decât o aplicație stângace
a
logicei
formale la
lingvistică, unde categoriile logice n'au ce
căuta. Noua lingvistică
generală, întemeiată pe studiul precis şi detailat
al tuturor limbilor
în toate perioadele desvoltării lor, îmbogățită
prin observaţiile delicate
ŞI prin măsurările

precise ale anatomiei şi ale fiziologiei,
luminată
prin teoriile obiective ale psihologiei
moderne, aduce o reînnoire
desăvârșită a metodelor şi a ideilor:
faptelor istorice particulare
le suprapune o doctrină de ansamblu,
un sistem » (p. 1 5).
Elementul variabil,

care trebue determinat înainte
noul sistem, nu se găseşte nici
în structura anatomică

de

toate

în

a organelor ŞI
în funcționarea acestora, nici
în funcționarea psihică, care
sunt
condițiuni date şi constante, ci
în «structura societătii », Limbajul
este un

fapt cu totul social. Realitatea limbajul
ui este în acelaşi
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tități posibile în uzul lingvistic; ridicolul este sancţiunea imediată
a tuturor deviaţiunilor individuale, şi, în societățile civilizate moderne,
se exclud din toate funcțiunile principale prin examene acei cetățeni
care nu ştiu să se supună regulilor limbajului, uneori destul de
arbitrare, pe care le-a adoptat comunitatea. Cum a spus foarte
bine Breal în al său Essai de sâmantique, limitarea libertăţii pe care o

are fiecare subiect de a-şi modifica limbajul «se ţine de trebuința
de a fi înţeles, adică ea este de același fel cu celelalte legi care conduc
viața noastră socială » (p. 16—17).
«De aici este probabil a priori că orice modificare a structurii
sociale se va înfățișa printr'o schimbare a condițiunilor în care se
" desvoltă limbajul. Limbajul esteo instituţie care îşi are autonomia
sa; trebue deci să-i determinăm condiţiile generale de desvoltare dintrun punct de vedere pur lingvistic, şi acesta este obiectul lingvisticei generale; el are condiţiile sale anatomice, fiziologice şi

psihice ...;

dar

din

faptul că limbajul este o instituție

socială,

rezultă că lingvistica este o ştiinţă socială, și singurul element variabil
la care putem recurge pentru a da socoteală de schimbarea lingvistică

este schimbarea socială, ale cărei urmări uneori nemijlocite și directe,
de cele mai de multe ori mijlocite şi indirecte, sunt variațiunile limbajului . . .

Vatrebui să determinăm la ce structură socială răspunde o structură
lingvistică dată și cum se înfățișează, în mod general, schimbările

structurii sociale prin schimbările structurii lingvistice » (p. 17—18).
În studiul «Despre metoda gramaticii comparate » (p. 19—3 5)

constată că : «O concordanţă generală de desvoltare nu poate servi

pentru a demonstra o comunitate de origine istorică. Istoricul com-

paratist înainte de toate trebue să nu se încreadă în ceeace biologiștii
numesc fenomene de convergență.
Ceeace se spune despre lingvistică se aplică în fond la orice
metodă comparativă. Sunt două moduri de a întrebuința comparaţia :
ori constatăm concordanţe particulare, care nu pot fi întâmplătoare,

şi concludem la o origine istorică comună; ori constatăm concordanțe

»
între toate faptele examinate şi ajungem să stabilim legi generale

(p. 34):

În « Lingvistică istorică şi lingoistică generală » (p. 44—60) pune

din nou chestiunea lingvisticei generale. Arată mai întâiu că gramatica

poate fi descriptivă ori istorică. Gramatica descriptivă se mărginește
să expună uzajul lingvistic al unui grup dat de oameni într'un mo-

ment dat, întrun loc dat. Cea istorică expune schimbările acestui
de alta.
-uzaj între două epoci mai mult ori mai puțin depărtate una
facem
să
trebui
ar
istorică
«Pentru a proceda cu rigoare în gramatica

comparaţia exact în același loc și numai la urmașii direcți ai oamenilor

care au constituit grupa care a vorbit

limba în cea

dintâi

epocă
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considerată. Dar
prea dese pentru
suntem nevoiţi să
domenii simțitor

schimbările
ca această
comparăm
deosebite,

V

istorice Şi sociale sunt prea repezi și
rigoare să fie realizabilă ; întradevăr,
stări de limbă din diferite timpuri, din
subiectele vorbitoare fiind de origini

foarte diferite, de cele mai multe ori rău
cunoscute

ori necunoscute »
(p. 44). Gramatica descriptivă şi cea istorică
nu se deosebesc esențial
una

de cealaltă. În realitate, orice descriere
este în oarecare măsură
istorică, căci oricare ar fi grupa socială
, a cărei limbă o descriem,
indivizii care o alcătuesc sunt din
punctul de vedere al limbii de

deosebite grade: de desvoltare: bătrân
ii sunt mai conservatori,
păstrează formele vechi (arhaismele),
în vreme ce generația nouă
alcătueşte
mai mari.

elementele inovatoare, care introduc
înnoiri mai mici ori

Orice descri

ere precisă şi completă a unei
situații lingvistice
întrun moment dat comportă
deci luarea în considerare a
unei
anumite părți de evoluţie. Acest
lucru este inevitabil, căci o limbă
care se vorbeşte

(P- 44—45).

nu se mai găseşte în stare de stabil
itate completă

De altă parte, mijloacele de
care dispune gramatica istorică
nu
ne permit niciodată să descriem
întru
curba urmată de evoluţie. În realita n chip întradevăr continuu
te şi în practică gramatica zisă
istorică consistă în juxtapunerea
de gramatici descriptive din
deosebite
epoci succesive şi în consta

tarea că un fapt a din epoca
întâi cores-

tință să se

scoată o seamă de principii
de lingvistică generală. «
îndoială aceste Principii vor
Fără
trebui explicate în ultima anal
condiţiile fizice, anatomice,
iză prin
fiziologice, psihice, sociale,
în care se
găsesc subiectele vorbitoare.
Însă ele au un caracter pur
gramatical
şi tocmai pentru aceasta
sunt de natură de a dirija
cercetările grama-

ceste

prin

cipii vor exprim
utiliza singuraticele limbi; a deci numai posibilitățile pe care le pot
anumite posibilități sunt
mod necesar în fiecare
realizate întrun
limbă, dar fără a putea
â Priori care (p. 49).
prevedea vreodată

cum a văzut bine d. p.

Sechehaye. Oricare ar
fi greutățile stabilirii
legilor lingvisticei gen
erale, ea trebue făcută
, «Ea nu există num
prin ca însăşi. Ea se înt
ai
emeiază pe gramatica
descriptivă şi istorică,
cărora le datorește fap
tele utilizate. Anatom
ia, fiziologia și psi
Singure pot explica legi
hologia
le lingvisticii...
şi considerațiile

trase din
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aceste științe sunt adeseori utile ori necesare pentru a da o valoare
probantă la un bun număr din legile ei. În sfârşit, numai în condiţii speciale pentru o stare socială determinată şi în virtutea acestor
condiţii se realizează cutare ori cutare posibilitate determinată de
lingvistica generală » (p. 59 — 60).
Locul lingvisticei generale este «de o parte între gramatica
descriptivă și istorică, care sunt științe de fapte singuratice, şi între

anatomie, fiziologie, psihologie și sociologie, care sunt științe mult
mai vaste, dominând şi explicând, între alte lucruri, fenomenele
limbajului articulat » (p. 60).
Important din punct de vedere principial este

şi articolul

Con-

vergența desvoltărilor lingoistice (p. 60—75).
Dacă

cercetăm

felul

cum

se

desvoltă

limbile,

vom

găsi

totdeauna același tip de fapte: «paralelismul schimbărilor de
structură generală, divergența inovaţiilor în mijloacele materiale
de

expresie».

Principiul

poate

fi

ilustrat

cu

numeroase

fapte

deosebite.
“Toate acestea se reduc la o singură formulă : « Când o limbă se

diferenţiază în graiuri distincte, acele dintre inovațiile realizate în
fiecare graiu, care nu sunt urmarea condiţiilor proprii acestui graiu,
sunt ori identice ori cel puţin orientate într'o singură direcție »

(p. 65).

Limbajul este supus la condiţii de

existență care-i determină

desvoltarea. El operează cu cuvinte. Acestea sunt foarte variate, ca

şi ideile parţiale pe care
fi combinate unele cu
sunt supuse la regulile
combinaţiile posibile de

le numesc. Ca și literele de tipar, ele pot
altele în nenumărate feluri. Combinaţiile
gramaticii, dar aceste reguli nu împiedică
a fi nenumărate.

« De altă parte, nu vorbim decât pentru a stabili o legătură între

două noţiuni, pentru a zice de pildă că Petru este bun ori că Petru
vine. Dacă subiectul căruia-i atribuim oarecare calitate ori acţiune
este cunoscut, putem să nu-l indicăm în mod expres; dacă știe despre
cine este vorba, latinul poate zice : bonus est ori venit. Dar, de cele
mai multe ori, suntem nevoiți să exprimăm în frază în acelaşi timp

«subiectul > şi « predicatul ».
Gramatica unei limbi este ansamblul de procedeuri prin care se

grupează cuvintele în această limbă.

Sunt limbi în care forma cuvintelor este invariabilă; comparația

cu caracterele mobile ale tipografului este în acest caz destul de
satisfăcătoare. Sunt alte limbi — şi limbile indo-europene sunt tipul
— în care cuvintele afectează forme diferite după
cel mai extrem

rolul pe care-l joacă în frază : putem compara limbile de acest fel
cu un manuscris în care fiecare literă poate să ia diferite forme,
după literele cu care se leagă ea în scris.

186

PERIODUL V

Experiența ne arată că numărul de procedeuri posibile este mic;
de aceea, categoriile gramaticale sunt, cel puţin în trăsăturile lor

generale, puţin numeroase » (p. 65—66).
Meillet examinează din acest punct de vedere verbul, ŞI anume

felul cum

se exprimă

deosebirea

aceea către care vorbeşte

şi aceea

dintre

persoana

despre

care vorbeşte

care

vorbește,
aceasta.

Nu surit decât două procedeuri : unul variază verbul şi-i dă atâtea

forme câte categorii are de exprimat (sanscr., gr. v., lat,, rom.) :
dico, dicis, dicit, dicimus, dicitis, dicunt ; celălalt întrebuințează cuvinte

accesorii care indică fiecare categorie, d. p. în |. engleză : I say,
e say, you say, they say. Se pot întrebuința şi amândouă procedeurile
în același timp; așa se întâmplă în limba franceză (dacă nu luăm
în
seamă ortografia), unde cele trei persoane dela singularul verbului
nu se deosebesc decât prin cuvântul accesoriu care precedă : je
dis,
tu dis, îl dit (şi aşa se întâmplă Ia toate verbele franceze afară
de j'ai
şi je suis, la care ai și suis se deosebesc de a şi tu as, îl a şi
de e din
tu es, îl est), dar cele trei persoane ale pluralului își au
fiecare forma
proprie : nous disons, vous dites, îls disent (şi așa se întâmplă
la toate
verbele,
dar uneori

persoana

a treia din

singular

nu

se deosebeşte

de cea din plural decât prin ortografie : îl aimait şi îls
aimaient, îl
aime şi îls aiment).
Amândouă aceste procedeuri tind să fie suprimate prin
întrebuin-

țare (p. 67). Limbile indo-europene, în care
desinenţa a slăbit și şi-a
Pierdut expresivitatea, se îndreaptă spre procedeul
indicării persoanei
prin cuvinte autonome (ego din ego dico se
pune pentru a insista asu-

pra persoanei întâi, pentru a o releva). În
acelaşi timp se întâmplă
şi desvoltarea inversă : cuvintele accesorii îşi
pierd pe încet sensul
propriu și autonomia şi tind să facă parte
integrantă din cuvântul
pe care-l

determină. De pildă, în franceză, je,
tu, îl din je dis, tu dis
il dit nu mai au caracter de cuvinte ; aceste
așa zise pronume nu există
decât în legătură cu verbul şi, izolate,
n'au niciun înțeles (dacă vrea
să exprime persoana în chip special,
Francezul întrebuințează pe
moi, oi, lui). Pe măsură ce se
distruge cuvântul accesoriu,
reînvie
flexiunea. Un exemplu bun ne oferă istoria
viitorului
francez
:
limbile
romanice au pierdut viitorul vech
iu dicam, dices, etc.; în franceză
a
fost înlocuit prin grupa dicere habeo
dai A

, redus la

ai, s'a contopit cu verbul în așa
fel, încât franceza
are acum pentru viitor din nou
o formă flexionară (Je dirai, tu
diras)
in care nimeni nu recuncaște
verbul avoir 1.

|

n ce priveşte faptul Că graiuri sepa
rate pot să ajungă în desvolarea lor la rezultate identice,
se mărginește să constate că
n
aceste
i Cf. articolul enclitic
în limba română.

N.

D
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rezultate provin din identitatea
face desvoltarea (pp. 67—71).
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condițiilor particulare în care se

Nu se poate tăgădui originea individuală şi propagarea prin
imitație a inovaţiilor lingvistice, mai ales în privința vocabularului
şi a întorsăturilor sintactice, în care însă nu se produc faptede convergență. Dar aceasta nu este un lucru esențial.

Ceeace este esențial, sunt forțele care determină aceste schimbări.
Subiectele vorbitoare admit aceleași inovaţii pentrucă se află
în aceleaşi condițiuni şi întreprind aceleași acţiuni. 4 Aceste
acțiuni sunt în parte universale, în parte speciale pentru anumite
limbi. Acţiunile universale produc convergențele : ele sunt numeroase
şi puternice. Sunt și acțiuni particulare pentru cutare ori cutare
limbă, și aceste acțiuni determină divergențele din limbile care în
vechime formau una singură. Generale ori speciale, aceste acțiuni
nu ajung la un rezultat decât dacă se exercită asupra întregii

colectivităţi,

ori,

cel

puţin,

asupra

unei

părți

foarte

mari

a

colectivităţi,
Chestiunea de a ști în ce măsură se manifestă acţiunile colective
spontan la diferiţi indivizi care vorbesc o anumită limbă nu este
rezolvată . . .
Aceleaşi inovaţii se produc totuși independent la indivizi

diferiți, numai să fie plasați în condiții identice.

Aceasta, firește, nu probează că schimbările se nasc spontan în

fiecare subiect şi că nu există, într'o măsură mai mare ori mai

mică,

imitație dela un subiect la altul; dar rezultă cel puţin că ele se pot

naște independent la mai multe subiecte, şi adeseori la o mulțime
de subiecte. Și în ce privește subiectele la care inovațiile nu se
nasc spontan, ele sunt gata să le accepte, pentrucă corespund unei
trebuinţe simţite de ele. Existenţa unei tendințe colective stăpânește
totul; puţin importă rolul pe care-l joacă imitația în realizarea
schimbărilor. Mare ori mic, acest rol nu este în orice caz decât un

element accesoriu, cât timp tendința generală este principiul de care

atârnă totul. Istoricul căruia-i place să urmărească fapte particulare,
poate dori să cunoască procesele de detaliu prin care se produc inova-

ţiile gramaticale, dar lingvistul care are de a face cu faptul colectiv
de limbaj, se resemnează cu ușurință să le ignoreze » (p. 74).
« Moduri de a vorbi pot să se generalizeze : graiul centrelor

principale de civilizație tinde să înlocuiască,

în

lumea

modernă,

graiurile locale care au mai puțin prestigiu. Sunt acolo fapte care

sunt de mare importanţă pentru desvoltarea lingvistică și care purced
numai

dela imitație .

.

'Trebue să deosebim două feluri de schimbări. De o parte sunt
schimbările de limbă şi de graiu care consistă în adoptarea unei limbi
ori a unui fel de vorbit care are prestigiu. Și este, de altă parte,
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schimbarea lingvistică în interiorul unei limbi, schimbare care vine

dela acţiunea tendinţelor, unele universale, celelalte speciale la cutare

ori cutare grupă de limbi, la cutare ori cutare limbă.

În cazul al

doilea, al celui de schimbare lingvistică, au loc faptele de convergenţă

studiate aici.
,
Convergențele observate permit să stabilim că în materie de
schimbare lingvistică, inovațiile sunt mai curând generale decât
generalizate și că identitatea ori paritatea condiţiilor în care se
găsesc subiectele vorbitoare este faptul esenţial, imitația un lucru

secundar » (p. 74—75).
Din punct de vedere sintactic este deosebit de important studiul
Refnnoirea conjuncțiilor (p. 159—174).

Deși conjuncţiile sunt întrebuințate constant şi ar trebui să fie

păstrate, ele totuși sunt înlocuite
străine, mai des prin creaţiuni nouă.

mai rar prin împrumuturi
Dela o vreme adică nu sunt

simțite destul de expresive şi sunt înlocuite cu altele mai
în cazul că nu se întrebuinţează parataxa. Altădată pricina
conjuncțiilor este debilitatea lor fonetică, prin faptul că
în frază. Se urmăresc deosebitele procedeuri de reînnoire

expresive,
dispariţiei
sunt atone
(transfor-

marea pronumelui interogativ în conjuncţie, a verbelor,
a numelor,

a adverbelor, etc.). Se relevă întrebuințarea mai frecventă
a conjuncțiilor în limba literară și scrisă, din nevoia de a fi
mai expliciți.
În limba vorbită le putem suplini cu alte mijloace.
În articolele Le genre grammatical et l'climination
de la flexion
(p. 199—a210) și La categorie du genre et les conceptions
indo-euroPâennes (p. 211—229) se ocupă de categoria genului,
interesante şi
din punct de vedere sintactic 2,
În La methode comparative en linguistigue historigue
relevă importanța metodei comparative în studiul limbii,
arătând cum se desvoltă
dialectele din limba comună, deosebind epoca
de comunitate de cea

istorică, insistând asupra geografiei lingvistice,
a noţiunii de limbă
mixtă, a formulelor generale de schimbare
și asupra inovațiilor
specifice, fără a se ocupa mai amănunţit de nicio
chestiune de sintaxă

:
« .. Filologia, ea singură n'aduce un început
de istorie lingvistică.
Comparaţia este singurul instrument
eficace de care dispune
lingvistul pentru a face istoria limbilor.
Observă rezultatele schimbărilor, nu schimbările
însăşi. Desvoltarea limbilor se face
doar numai

cu ajutorul combinațiilor

urma,

Dar

aceste

combinaţii

Toate se întemeiază
îi
, : O rezumare

pe

pe

care

sunt,

le

urmează
— şi pe

care le pot

se va vedea, riguroase și precise.

afirmația

că anumite

concordanțe

date

şi apreciere, din alte puncte
de vedere, a acestei lucrări
lui Meillet, de S. Puşcariu, în
a
Dacoromania, II, p. 686-—693.
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între deosebite limbi nu se explică prin trăsăturile comune tuturor
oamenilor şi impun ipoteza unei tradiții particulare » (p. 11).
Principii de avut în vedere și la sintaxa istorică.

Aplicarea din punct de vedere practic a principiilor schițate mai
sus o face Meillet în gramaticile diverselor limbi pe care le-a scris,
cum am arătat, fie singur, fie în colaborare cu alții.
F. Brunot. Ferdinand Brunot nu este numai un istoric al limbii
franceze 1, ci și un om de acțiune care a jucat un rol important în viața
matic, ci și un

publică a țării sale: nu este numai un grapedagog. Lucrarea sa cea mai importantă este fără

îndoială La penste et la langue. Methode, principes et plan d'une
ihtorie mouvelle du langage appliqute au franțais, Paris, 1922 ?.
Cum se vede chiar din acest titlu, ea nu este numai o lucrare de principii generale, rezultat al unor cercetări îndelungate pe teren teoretic

şi practic, ci şi de aplicare practică. Astfel importanța lucrării rezultă

atât cu
nu numai din noutatea ideilor pe care le pune în circulație
idei
fără
limbi,
unei
sistemul
cercetat
trebue
cum
privire la modul

preconcepute și fără a fi influențați
limbilor clasice, în special la limba
cât şi la felul cum se poate învăța
atât de mare din vastul şi deosebit

de cele învățate în şcoală la studiul
latină despre construcția acestera,
limba respectivă, ci în măsură tot
de bine alesul material privitor la

latura
firea şi sistemul limbii franceze. Având în vedere aceste fapte,
3,
lingvistică
cea
decât
chiar
importantă
mai
pedagogică a cărţii este
duce

întru cât
"Totuși şi latura lingvistică este de un deosebit interes,
începute in
cercetările
original,
mai departe, întrun chip cu totul
filologi
această

direcţie

de

Saussure

şi Bally,

precum

şi de unii

,
,
germani (Meringer, Sperber).
o limbă, trebue să
descrie
a
pentru
că,
este
conducătoare
Ideea
servesc pentru
ideile de exprimat, nu dela formele care

pornim dela
diferite de expresiunc, între
a le exprima. « Între formele cele mai
ideea comună la exprilegătură,
semnele cele mai disparate, este 0
Astfel lucrarea lui

XVIII).
marea căreia contribue aceste semne » (p.
faptelor de gândire, consia
metodică
expunere
o
Brunot, care este
şi a modurilor de exprelimbaj,
de
derate și clasate în raportul lor faţă
Grammaire raisonnee,
de
oarecum
apropie
se
siune care le corespund,
Ă
LL
cu deosebirea că este prelucrată ştiinţific.

este deci pur logic şi nu este de
Punctul de plecare al lui Brunot
Conceput An
loc lingvistic. Dar « faptul logic este o abstracție
dintre logică

găseşte la intersecţia
afară de limbaj. Faptul lingvistic se

de la langue
la langue frangaise şi Histoire
1 Cf. Grammaire historique de tă până în 1926 în 7 tomuri.
apăru
,
frangaise des origines A 1900,
j
,

2 Ed. a 2-a, 1927.
mâthodes grammaticales,
vellement necessatre des
3 Cf. şi aztizolel Te renou
1, 1921, p: 21—39:
XXX,
178;
161—
XXX, 2, 1920 P:

Revue

universitaire,
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şi psihologie, în sensul că nu există decât prin împreunarea unui
concept cu o formă

materială ori cu ideea

termeni, faptul lingvistic apare ori de câte ori o
sunet (sau în reprezentaţia unui sunet), ori
reprezentația unui sunet) devine semnul unei
A vrea să cunoşti şi să clasezi raporturile sau

acestei

forme.

În alți

idee se fixează întrun
când un sunet (sau
idei.
modalitățile, pornind

a priori din ideea pe care ţi-o faci, chiar dacă tinzi în cele din urmă

să introduci

aceste

raporturi

sau

aceste

modalităţi

într'o

formă

materială, este a face ca romancierul care ar fi pretins că a descris cu
exactitate «istoria naturală » a unei căsnicii, şi sar fi ținut numai

de datele relative la vieața unuia dintre soţi, atunci când el era celibatar.
A aplica o astfel de metodă în studiul unor fapte oarecare de ordin
lingvistic, înseamnă a risca să formulezi noțiuni şi să ajungi la clasi-

ficări vagi, fără ordine, necomplete » 1.

Nu trebue să ne scape din vedere apoi că formele unei limbi

alcătuesc un sistem, un ansamblu, de care nu ne putem
face o idee

desăvârşită cercetând numai detaliile şi fiecare idee în parte.

Privind lucrurile numai la suprafață, cum este cazul
când pornim
dela idei, nu ne putem dumiri decât asupra detaliilor,
ansamblul
ne rămâne neînțeles. lar esențialul, cum a arătat
Sechehaye, este
tocmai ansamblul pe care se întemeiază şi individualul
și particularul.
nsăși înșirarea capitolelor cărții ne indică până
la un punct
problemele pe care încearcă Brunot să le rezolve
pentru limba
franceză : I. Les €tres. Les choses. Les idees
et leurs noms. Les

sexes et les genres. Les nombres.
La representation : II. Les faits.
laction. I”objet secondaire. Les
stances, modalites : les faits par
sentiments,

ă nos

volontes.

choses. Les elements

IV.

Indetermination et determination,
Le sujet. La personne. Portde de
autres complements. II]. Circonrapport ă nos jugements, ă nos

La

caracterisation

des

âtres

et des

de langage qui servent de caracteristiques.

Syntaxe des caracteristiques. Les principales
caracteristiques. Leur
usage. Modifications aux caracterisations.
V. Les relations: les
relations et les moyens de les exprimer.
Relations non logiques.
Relations logiques. Les causes. Les
consequences. Les fins. Les
oppositions. Les hypothâses.
Aceste probleme sunt cele mai multe
din domeniul sintaxei, deci

deosebit de importante din punctul nostru
numai foarte variate, ci și foarte complicate de vedere. Ele nu sunt
lucru nu numai lingviştilor, ci şi pedagogilor. şi vor mai da mult de
Tocmai pentru aceasta
Brunot a făcut un mare serviciu ştiinţei
prezentând lucrurile din
A
1 G.

Millardet, Linguistique

1923, p. 431.

et dialectologie Yomanes,

Montpellier— Paris,
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punctul de vedere arătat mai sus și dând un plan, elaborat cu îngrijire,
care este făcut pentru limba franceză, dar poate servi Ia tot felul de
limbi, deci are valoare pentru lingvistica generală.
Metoda lui Brunot, cum am arătat, însă nu este fără cusur. Mai
întâi nu suntem lămuriţi totdeauna în privința punctului de plecare

care at trebui să fie ideile : nu putem porni totdeauna dela logica
pură, care este prea simbolică şi prea abstractă, nici dela realitate,
care este prea complexă ; în acest chip suntem nevoiți să ne lăsăm

conduşi de însăşi limba 1. Apoi, cum am amintit, din pricina detaliilor
ne scapă ansamblul. În sfârșit nu putem face — şi Brunot nici nu
face — deosebire între limba deosebitelor pături sociale, între limba

veche (arhaică) şi cea nouă, între limba literară şi cea populară sau
vulgară, etc., ci ne pune să le avem în vedere deavalma.
Din pricina aceasta opera lui Brunot a fost criticată atât ca concepţie, cât și în amănunte.

În privința sintactică se va vedea critica lui G. Millardet, Linguistigue et dialectologie romanes, Montpellier — Paris, 1923, c. XIV,

p. 430 sq. Observaţii generale v. la I. Iordan, Der heutige Stand der
romanischen Sprachoissenschaft, în Festschrift fiir Wilhelm Striitberg

p. 615; apoi Bally în Bulletin de la Socidte de linguistique de Paris,
şi L. Spitzer în Litteratur blatt f. germ. u. rom. Phil. pe 1923, etc.
G. Millardet. O lucrare importantă din punct de vedere metodic,

„scrisă cu sinceritate

și căldură,

ne-a

dat Georges

Millardet,

Lin-

guistigue et dialectologie romanes. Problămes et methodes, apărută mai
întâi în t. LXI și LXII (s. VII) din Rezue des langues romanes,
Montpellier, 1922, 1923, apoi în volum, Montpellier—Paris, 1923.
« Cartea

lui Millardet

aduce

răspunsuri

bine

meditate

celor care

privesc sceptic orientările și rezultatele de până acum ale romanisticei
şi, în același timp, ea arată cum trebue considerate unele inovaţiuni

de metodă, până la ce punct le putem acorda încredere, pentru a nu

cădea în exagerări şi în exclusivism, cum se întâmplă acelora care
proclamă aceste metode ca singurele în stare să înțăture rătăciri de
cercetare şi concluzii eronate » (O. Densusianu,

Gras și suflet, I, p.

151). Este «o polemică scrisă cu mult talent contra importanței
exagerate ce se dă «geografiei lingvistice » şi o strălucită pledoarie

pentru metodele vechi ale şcoalei istorice și comparative, revizuite
însă prin noile achiziții ale lingvisticei » (Dacoromania, III, p. 827).
« Este un mare abuz a crede că geografia lingvistică, lăsată la propriile

3 Însuşi Brunot

este nevoit să constate

că există « discordanţe

mentale între semne și lucrurile date pentru funcțiunea

funda-

semnificării >. Acest

fi,
lucru i se pare «natural ». « Formele de limbaj, oricât de numeroase ar

din cele
sunt totdeauna în cantitate mai mică decât formele gândirii. Fiecare
dintâi va avea deci diferite întrebuinţări» (p. 16).
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sale mijloace, este totdeauna capabilă a da unui fapt determinat o
explicare veritabilă .. . Metoda geografică explică de obiceiu fapte ori
prezente, ori trecute. Ea nu explică decât în mod excepțional faptele
de alt ordin. Ceeace poate face ea . . este să servească proba explicaţiilor date de metoda comparativă . . . metoda geografică nu este în
stare să înlocuiască vechea metodă. Ea nu este decât auxiliarul
ei» (p. 64—89).
De « metoda în sintaxă » se ocupă în cap. XIV (în Revue des langues
7omanes, 1923, p. QI—121 ; în volum, p. 427—457).
După Millardet sintaxa, în definiția curentă, este știința
grupării cuvintelor în frază. Această grupare, fiind o entitate abstractă,
cere un studiu special. Ea va avea metodele științelor abstracte, mai
ales ale logicei.

"Totuşi trebue avută în vedere legătura care există

între Sintaxă, fonologie, morfologie şi lexicologie sau etimologie.
Millardet critică lucrarea lui Brunot (v. la acesta) şi accentuează
necesitatea geografiei lingvistice și în domeniul sintaxei.
Lucrarea lui Millardet vom mai pomeni-o când vom vorbi despre
metoda sintaxei şi despre sintaxă și geografie lingvistică 1.
În vremea din urmă i se dă tot mai mare importanță în ştiinţa
limbii

geografiei

lingvistice,

făcându-se

aproape

în

toate țările studii dialectale și alcătuindu-se atlase lingvistice pe
urma
cercetărilor prin chestionare şi a ieșirii pe teren (în Franţa :
]. Gilli€ron şi colaboratorii săi, G. Millardet, Ch. Bruneau, O.
Bloch, A.

L. 'Terracher,

]. M.

Hubschmied,

A. Dauzat,

]. Ronjat, Pierre

le
Roux, etc.; în Elveţia: H. Morf, care s'a ocupat și de
dialectele

Franţei, F. Staub, L. Gauchat, Jeanjaquet, Tappolet,
K. Jaberg,
]. Jad, P. Scheuermeier, etc.; în Germania : H. Fischer,
G. Weber,
P. Kretschmer, ]. Kauffmann, F. Wrede, E. Hoffmann,
etc. ; în Spania

şi Portugalia : A. Griera, P. Barnils ; în Italia : M. Bartoli,
G. Bertoni,

Ugo Pellis, V. Bertoldi, B. A. 'Terracini, Nunzio
Maccarrone, etc. ;
în

Danemarca : V. Bennike şi M.

Winkel;

în România : B. P. Hasdeu,

Kristensen; în Olanda:
G. Weigand,

I.-A.

I. T.

Candrea,

S. Puşcariu, D. Caracostea, E. Petrovici, $.
Pop ş. a. m. d.
J. Gillieron. Pentru fixarea directivelor acestei discipline
sunt
fundamentale lucrările lui ]. Gillicron 2. Cum
se vede din înşirarea
1 Asupra lucrării lui Millardet v. mai amănunţit,
din alte puncte de vedere,
S. Puşcariu, Dacoro mania, LII,
p. 827—828, şi O. Densusianu, Grai şi suflet,
1, p. 150—153.
2 ]. Gilliron et ]. Mongin,
Etude

de gcographie linguistique:
que: « SciScier»
dans la Gaule Romane du sud et de Pest.
Paris,
tlas linguistigue de la France, Paris, 19o0— 1905; J. Gillicron et Edmont,
19r2;
]. Gillicron, L'aire clavellus d'aprâs P Atlas linguistigue de
la France, Neuveville, 1gr2 ; I. Gilli
cron
et Mm Roques, „Etudes de geographie
linguistique d'apres P Atlas lingui
stigue
ela trance, Paris, 1913; ]. Gillicron,
Gendalogie des mots qui designent Pabeil
le,
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de nume făcută mai sus, unele mai vechi decât începutul activității
lui Gillicron, « nu se poate spune că din studiile lui Gillicron şi
ale şcolii sale a izvorit vreun principiu întradevăr nou, dar

principii vechi au ajuns

la cel mai

înalt

punct

al sensului

lor

şi al importanţei lon).
Gillicron a arătat numeroase scăderi în metodele de cercetare
istorică şi comparativă şi a căutat să le înlocuiască cu metoda
geografică. « Până azi, gramatica
comparată a limbilor romanice

a fost făcută cu metoda pe care o impun condiţiile de fapt, destul de supărătoare, în care se găseşte gramatica

bilor indo-europene: nici o dată privitoare

comparată a lim-

la limba

inițială;

un

mic număr de grupuri de limbi foarte diferite între ele; aceste
câteva date îngădue mai ales de a vedea anumite linii mari, amă-

nuntul nefiind perceptibil decât în unele

cazuri rare, deosebit de

favorabile. Această situaţie a avut, este adevărat, unele avantaje;
ea a obligat să se practice metoda comparativă în puritatea ei şi
să se îmbrățişeze dintr'odată mari desvoltări, urmărite în timpul
lungi secole. Dar ea a avut inconvenientele ei. Au fost
unor

observate potriviri mai mult sau mai puţin regulate între

limbi;

dar aceste potriviri rezultă din succesiuni complexe de schimbări;
al căror amănunt rămâne necunoscut; numai observând cazuri, în
care marele număr al desvoltărilor distincte permite de a se restabili amănuntul acestor succesiuni, se poate ajunge să se înțeleagă

cum sau înfăptuit potrivirile observate.
Dacă sar fi înregistrat acum o sută de ani graiurile locale, așa
astăzi, s'ar fi găsit numeroase

cum se face

întinderea francezei comune

însemnăm

tot

ceeace

fapte curioase,

le-a șters. Trebue să

subsistă

încă:

dispariția

pe care

ne grăbim

să

în

an

e din

an

tot mai rapidă 1.
Intrebuinţând metoda geografică Gillicron «a dat, în amănunt,

foarte multe explicaţii frumoase; el a ascuțit privirea noastră, a
îngrădit o lature' a vieţii limbii, cum nimeni altul n'a putut-o
face până astăzi și cum nimeni nu-l va putea imita așa de curând,

dar el a făcut greşala că a exclus toate celelalte puncte de vedere,
că a avut numai ironie şi batjocur: pentru cercetările fonetice, în
loc de a recunoaşte că numai o luare în consideraţie a tuturor
forțelor duce

la scop» 2.

Paris, 1918; Pathologie et th&rapeutique verbales,
1015—1921 ; La Faillite de Petymologie phonetique

L—IV, Neuveville—Paris*
N uveville—Paris 1919;

etc. Cf. Mario Roques, 7ules Gillicron 1854—1926.
bibliographie, Paris, 1926.

Notes biographiques et

romanische
1 Parodi, Nuovi studi medievali, II, ap. W. Meyer-Liibke, Die
romane,
Sprachiwissenschafi der letzten 2wdlf Jahre, în Revue de linguistique
I, 1925, p. 23.
2 W. Meyer-Liibke, zbid., p. 26.
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De părerea lui Meyer-Liibke sunt şi G. Millardett! și ].
Iordan. « Fără îndoială că Gillicron a deschis drumuri noi lingvisticii și a creiat în geografia lingvistică o doctrină, care lămurește
multe chestiuni considerate de nedeslegat. Negreşit că exagerează
puţin meritele geografiei lingvistice, în bucuria lui paternă, prin
faptul că o pune pe aceeași treaptă cu matematica : această părere
se întemeiază între altele pe sentimentul puternic raţionalist sal lui

Gillieron, care este exprimat atât în concepţia sa despre lirabă,
cât și în discuţiile sale, de cele mai multe ori de necombătut din
punct de vedere logic. Cu toate acestea i se poate da dreptate,
când spune (Path. et ther., 1l.10)»: «Voind a sustrage lingvistica
examenului geografiei, o lipsim de un factor puternic — cel mai
puternic poate, care ar putea să-i dea dreptul de a fi considerată ca o veritabilă ştiinţă. Metoda. geografiei lingvistice are, printre
altele, asupra celei istorice această mare superioritate, că ne pune în

fața ochilor o imagine completă a biologiei unei limbi, prin faptul că
cercetează, pe lângă cuvintele vii și pe cele moarte sau pe cale
de a muri; în acest mod noi învăţăm să cunoaştem cauzele care-i

pot aduce moartea ). Aceasta este concepţia lui Gillicron, apropiată de a unui medicinist, lucru care i s'a reproșat şi de care
se apară cn mult spirit: « Mi sa reproșat (în legătură cu broşura
mea Pathologie et thtrapeutique verbales) de a conduce pe tinerii

lingvişti într'o sală de spital. Cine zice moarte, zice boală; cine
zice transformare, zice vindecare, cine zice viaţă, zice necesitate
de a trăi! Dar unde ar trebui să-i conduc? La bal mascat, unde

se

învolburează

cuvintele și unde

maeştri

de dans,

la fiecare

intrare și la fiecare plecare, înregistrează nume, fără altă formalitate de anchetă cu privire la cauzele plecării şi a sosirii precum.

nici cu privire la cauzele care fac pe primii participanţi să-şi
schimbe masca?» (Pat. et îher., III, 34) 2.
Cercetările făcute după această metodă sau mărginit până acum
mai mult la chestiuni lexicale : stabilirea ariei cuvintelor, îmbolnă-

virea şi dispariţia lor pe urma slăbirii fonetice şi a omonimiei, con-

taminarea şi înlocuirea lor cu alte cuvinte mai
atras atenţia însuşi Gillicron în La Faillite de
şi Pathologie et therapeutique verbales, L—IV,
apoi G. Millardet, Linguistigue ei dialectologie

expresive. Dar, cum a
Petymologie phonetique
mai ales I, p. 17—M,
romanes, p. 453—457

şi Albert Dauzat,La gfographie linguistigue, p. I11—113,

1 Linguistique et dialectologie vomanes, p. 29 sq.
2 A.
Meillet,
Linguistique
historique
et
308—309.

linguistigue

studiile

de

gencrale,

p.
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geografie lingvistică sunt importante şi din punct de vedere sintactic :

prin analiză sintactică greşită, unele sintagme ajung să numească
categorii gramaticale pentru exprimarea cărora se întrebuințau mai
înainte alte mijloace 1, ele înlocuesc mijloacele vechi, gramaticalizându-se într'o regiune oarecare şi apoi întinzându-se şi generalizându-se asupra întregii limbi ; la hotarele unde se întâlnesc cele două
forme în luptă se nasc contaminaţii sintactice, etc. "Totuși, nu putem
înregistra până acum decât o singură încercare în această direcţie:
]. Ronjat, Essai de syntaxe deş parlers provențaux modernes, Paris,

1915 2. Pentru acest motiv nu mă opresc mai mult în acest loc asupra
reprezentanţilor acestei metode, ci mă mărginesc să mai trimit la
următoarele lucrări, unde se pot găsi toate indicaţiile necesare : A.
Dauzat, La gtographie linguistique, Paris, 1922; 'Tappolet, Uber die
Bedeutung der Sprachgeographie. Festschrift Morj, p. 385 sq.; G.
Millardet, Linguistique et dialectologie romanes, p. 29 sq., mai ales

453—457; W. Meyer-Liibke, Die romanische Sprachwissenschaft der
letaten 2wălf Yahre, în Revue de linguistique romane, LI, 1925, p.
21—27; A. Meillet, Linguistique historigue et linguistique gentrale,
p. 305—309 şi La methode comparative en linguistique historique, VI.

La gcographie linguistique,p. 60—71; IL. Iordan, o. c., p. 596—608;
Fr. Schiirr, Sprachwissenschaft und Zeitgeist, Marburg a L., 1922,
p- 72—77; Sever Pop, Buts et methodes des enguztes dialectales. Extrait des Melanges de Ecole Roumaine en France I-&me partie, 1926,
Paris, 1927; O. Densusianu, Orientări nouă în cercetările filologice, în
Grai şi suflet, |, 1923, p. 1—22, în special p. 11—13; S. Pușcariu,
Dacoromania, IV, p. 1325—1332; |. A. Candrea, Constatări în domeniul dialectologiei, în Grai şi suflet, |, p. 169—200; E. Gamillscheg,

Die Sprachgeographie und îhre Ergebnisse fiir die allgemeine Sprachzissenschaft, Neuphil. Handbibhothek, 1928. Dintre filologii italieni

se pot aminti (cf. M. Bartoli, Introduzione alla neolinguistica (Principi-

scopi-metodi), Geneva, 1925, p. 91—92) : Giulio Bertoni, La geografia
linguistica, în Revista della Societă filologica friulana G. Î. Ascoli,

Nuout
V, 1024; cf. şi Archivum Romanicun, JI, p. 258—265;
orientamenti linguistici, în rev. Leonardo, II, Firenze-Roma, 1926;

Francesco Ribezzo, Metodo storico î metodo geografico alla „stato
prezente della scienza del linguaggio, în Revista indo-greco-italica di
filologia, lingua, antichită, Napoli, IX,

1925.

;
1 Vezi şi Revue des langues romanes, 1912, p- 418—422
lui M.
1918, p. 189—107. Se poate semnala și lucrarea

1916,p. 138—142;
Franz, vezi Zeit-

, X, 1920.
schrift fâr franzâsische Sprache und Literatur, Supplementshefte
lucrarea lui E.
vă
instructi
de
deosebit
este
vedere
de
punct
acest
2 Din
Tempuslehre,
Gamilischeg, Szudien zur Vorgeschichte einer romanischen
Wien, 1913.
1%
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Albert Dauzat. Afară de o seamă dc lucrări speciale privitoare la
limba franceză veche, dialecte (argot) 1 şi toponimie, A. Dauzat are
şi trei lucrări de popularizare asupra vieţii, filosofiei limbajului şi a
geografiei lingvistice : La vie du langage, Paris, 1g1o (ed. III, 1922);
La philosophie du langage, Paris, xgr2 (ed. II, 1927); La geographie
linguistique, Paris, 1922; Histoire de la langue frangaise, Paris, 1930.
Fără

a cuprinde

idei originale, ele caută să pună

pe cititor la

curent cu evoluția studiilor lingvistice. Ceeace ne dau din punct de
vedere sintactic este relativ foarte puţin, mult mai puţin decât lucrările

similare ale lui Vendryes,

Delacroix și Jespersen.

Dauzat studiază limbajul ca ansamblu de sunete articulate, ca
instrument al gândirii, ca fapt social şi în raporturile sale cu scrierea.

Ca instrument al gândirii, el are de scop să exprime ideile în fraze,
fără a fi o expresiune adecvată şi logică.

Ca fapt social, limbajul este un mijloc de comunicare al oamenilor

între ei, un sistem de semne alcătuit dintrun ansamblu de
sunete
articulate.
Sintaxa face parte din semantică, care cuprinde analiza
raportu-

rilor gramaticale (morfologie și sintaxă), înțelesul și viaţa cuvintelor
(lexicologie). (La phil. du lang., 2 p. 36).
Dauzat este adeptul gramaticii istorice, nu al celei logice.

« De-

oarece judecăţile şi raţionamentele se exprimă cu ajutorul
frazelor,
s'a crezut mult timp că « gramatica generală » ar fi logica
limbajului,
şi că limbajul s'ar supune şi ar trebui să se supună legilor
raţiunii.
Nimic nu este mai puţin exact. Formele şi sintaxa se
explică, din
punct de vedere istoric, prin evoluțiile în care numai
psihologia își
Joacă rolul său — pe calea analogiei ; şi, dimpotrivă,
gândirea trebue
să se scurgă în tiparul frazei şi să se plece ordinei
cuvintelor. Chiar
ȘI spiritele cele mai viguroase, dacă ajung să-și imprime
în stil pecetea
gândirii lor, nu pot să transforme sintaxa
unei limbi. Nu este mai
multă logică în construcția franceză curentă care
așează verbul între
subiect și complement, decât în construcțiile
germane care aruncă

verbul la sfârșitul frazei, ori în întorsăturile
interogative care pun
subiectul după verb, ori în fraza turcească
care pune complementul

inaintea verbului.

“Totul nu este decât o chestiune

de uz,— de
asociație de idei» (Za phil. du
lang., 2 p. 13—14).
, Din punct de vedere metodic sintaxa
poate fi descriptivă şi
istorică;
fai pintaxa îeseriptivă Slasează raporturile
cuvintelor şi tipurile de
ze
5. Deş
hi,
studiu încă
pricina influenţei nefaste a sistemelor nu a ajuns la perfecțiune din
ortografice și a procedeelor
PI

lingua ERrU principiile de cercetare
în această direcţie cf. Essai de mtthodologie
îstique dans le domaine des
langues

et des pa tois romans,

Paris,

1906.
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greşite care s'au întrebuințat în cercetare. “Totuşi progresele sunt
sensibile, deși în domeniul romanic nu s'a întrebuințat de ajuns
metoda statistică, care a renovat sintaxa descriptivă a limbii latine.
«În orice caz trebue să ne ferim încă de a da prea mare importanță

sintaxei adeseori artificiale a scriitorilor, în paguba celei a limbii
vorbite, care trebue să aibă totdeauna întâietatea în ochii lingvistului.

Orice s'a putut gândi odinioară, influența scriitorilor asupra sintaxei

vii a unei limbi este aproape zero » (La phil. du lang.,? p. 215—216).
« Sintaxa istorică, de câţiva ani, a progresat repede. Evoluţiunile
pe care le studiază sunt călăuzite de un fel de analogie, contaminația
sintactică, una din cele patru categorii stabilite de Victor Henry
și care le poate sintetiza pe toate patru. Astfel expresiunea
«il est plus grand que je ne croyais » îşi datorește pe ne al său, numit
odinioară
dexpletiv », influenței locuţiunii înrudite:
«je ne le
croyais pas aussi grand qu'il est). Extensiunea analogică ajunge
pentru a ne da socoteală de evoluțiile sintaxei. Dacă, în latina vulgară,

liber de Petro a înlocuit pe liber Petri, fenomenul este pricinuit prin
extensiunea

construcției

cu de, care exprima

la început extracția,

apoi, printr'o serie de contaminaţii succesive, originea, atribuțiunea
ŞI posesia,

Este de remarcat în mod deosebit că în limbile actuale cele mai
evoluate, ca engleza și franceza, combinaţiile sintactice încep să suplinească slăbirea flexiunilor. Franceza și-a pierdut cele din urmă cazuri

în secolul al XIV-lea, engleza și mai curând ; drept urmare acolo au dispărut pluralele, aici femininele, în vreme

ce desinențele personale se

uzează cu încetul: engleza, în general, n'are decât o flexiune : s dela
pers. 3 sg. (pers. 2 a dispărut din uz) ; franceza a păstrat două, -ons şi

-ez în conjugarea vie în -er (pronunțându-se f'ezz, tu cm, îl em, îlz €m).
Faţă cu o astfel de desorganizare sintaxa împrumută mână de ajutor :
pronumele personal tinde să exprime de aci înainte flexiunea, în
vreme ce ideea pluralului este trecută în franceză asupra articolului.

După ce cunoaștem pluralul lui Pomme? Nu după -s final, care nu
se mai

rostește,

ci după

articol,

les hommes,

des hommes

(le

om,

dez om). Tot aşa la verbe.
,
,
Și acest fenomen pe care l-am putea crede propriu epocei noastre,
s'a produs în periodul preistoric al limbilor antice: englezeştile
î-giv, we-gi, you-giv', they-giv, ca şi francezele j-don , tu-don
2] dor', corespund exact greceştilor primitive dido-mi, dido-si, dido-ti.

Singura diferență este locul pronumelui : limbile noastre

vor

noaște fără îndoială mai târziu flexiunea iniţia— lă.
Nouă

probă a

1 E vorba

de lucrările Essai sur P'analogie, Paris,

nomies linguistiques, Paris, 1896. — N. D.

cu-

1883, şi mai ales Auti-
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evoluţiei cicloide a limbilor. Limbajul, ca și viaţa, este o reîncepere
veșnică » (La phuil., du lang., 2 p. 223—225).
S'ar părea că influențele sociale n'ar putea să se exercite în domeniul flexiunii și al sintaxei. "Totuşi, deşi rare, astfel de acțiuni nu

sunt excepționale.

Un

exemplu

frapant

de acest fel este istoria

pronumelor de politeță (înlocuirea zutuirii cu deosebite alte forme)

în principalele limbi indo-europene, pe care o schiţează Dauzat în
La vie du langage, p. 244—247).
Am amintit că, după părerea lui Dauzat, influenţa. scriitorilor
asupra sintaxei unei limbi este foarte mică. Totuşi el nu poate tăgădui

că «literatura dă limbii — mai ales sintaxei — o mare elasticitate » (La
vie du langage, p. 256). Multe din construcţiile sintactice ale
limbilor culte de astăzi sunt împrumutate pe cale literară din
grecește şi latineşte, iar la noi şi din limba veche bulgară.

« Asimi-

sa La gcographie linguistigue Dauzat

raportu-

laţia odată făcută, trebue să recunoaştem că aceste împrumuturi
necesare au mărit bogăţia limbii şi au perfecționat un instrument
de gândire la început necioplit şi rudimentar, și care este
potrivit de acum să traducă şi să nuanțeze manifestaţiile cele
mai
diferite ale sufletului omenesc » (7id.). La p. xrr—rr3 din lucrarea
ne lămurește

rilor geografiei lingvistice cu sintaxa şi cu
geografie sintactică.
Ancheta dialectologică este necesară.

privire
« În

asupra

la lucrările de
prezent

limbile

momentul în care încearcă să-l mânuiască
cu reflexiune » (ib., p. 246).

J. Vendryes. ]. Vendryes este în rândul întâi
lingvist,

şi anume
Comparatist, şi numai în al doilea filosof.
În lucrarea sa Le langage,
2ntroduction

linguistigue a | "histoire, Paris, 1g21 1, încearcă
să cuprindă
într'un sistem
— deși modul de tratare este episo
dic
— rezultatele
a

1! În 1924 lucrarea sa retipărit,
adăugându-i-se un t Appendice »
(p.
437—444), pentru a fi pusă la curent. Aici
se vorbeşte mai întâi de Jucrările
similare ale lui Saussure, Meiliet,
Marouzeau, Sapir, Jespersen, 'Trom
betti,
nuchz

,
, Junker, Delacroix, Cassirer, etc.
apărut între timp şi nau putut
care au
fi utilizate ori au fost utilizate
numai în parte.

Se fac şi alte întregiri bibl
iografice,

—

şi de preferință de lingvişti pregătiți anume (cf.
ib., p. 232—247).
Pentru sintaxă, metoda cea mai bună este culegerea
de texte Ia
fața locului, cu indicarea tuturor nuanțelor,
căci sintaxa
«este
absolut cu neputinţă de studiat cu un chestionar
:
mecanismul
frazei este un lucru atât de delicat încât vorbitorul
îl sfarmă din

«7

literare,
vechi
ori moderne,
nu mai au de oferit secrete
ştiinţei, în vreme ce nenumăratele materiale îngrămădite
în graiurile
dialectale, pe cale de repede dispariţie, cer să
fie puse în valoare »
(Plul., p. 247). Această anchetă trebue făcută cu
.cea mai mare rigoare
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şcolii sociologice în lingvistică, fără a rămânea însă exclusiv la punctul

acesta de vedere.
Pleacă deci dela faptul lingvistic, aşa cum ni-l dă experiența și-și
alcătuește cartea din analiza acestuia. În acest chip nu vrea să dea
cititorului o carte de lingvistică generală, ci numai o idee de ceeace

este lingvistica, de chestiunile pe care le tratează ea, de rezultatele
generale pe care le-a obținut.
În cele următoare voi urmări din lucrarea lui Vendryes numai
ceea ce poate să ne intereseze pentru sintaxă.

Definiţia cea mai generală ce se poate da limbajului este : un
sistem de semne (p. 9).
Ca atare, limbajul este un fenomen complex, atinge discipline
variate şi interesează deosebite categorii de savanţi. Este un act
fiziologic întru cât pune în lucrare mai multe organe ale corpului
omenesc, Este un act psihologic întru cât presupune activitatea

voluntară a spiritului. Este un act social întru cât răspunde nevoii
de

comunicare

atestat sub

între

forme

oameni.

foarte

În sfârșit,

variate,

este

un

fapt

istoric,

la date foarte diferite, pe toată

întinderea globului nostru (p. 1—2).

Problema originii limbii rămâne în afară de competența lingvistului.

Ea se confundă cu aceea privitoare la originea omului și a societăților
omeneşti, deci este de resortul istoriei primitive a umanității.

Când vorbim despre limbă ca sistem de semne, sub semn trebue
să înțelegem ori ce simbol capabil de a servi pentru comunicarea

între oameni. Semnele putând fi de natură variată, sunt mai multe
specii de limbaj. Fiecare organ al simțurilor poate servi pentru a

crea un limbaj. Există limbaj olfactiv şi tactil, limbaj vizual și limbaj
auditiv.

limbaj

Avem

ori de câte ori doi indivizi, atribuind

prin

convenţiune un anumit sens unui act dat, împlinesc acest act în vederea de a comunica între ei.
Limbajul care ne interesează în rândul întâi prin varietatea
mijloacelor

de

expresiune

este limbajul

auditiv, numit

şi limbaj

vorbit sau limbaj articulat (p. 9). «EL este însoțit uneori, și mai
adeseori suplinit prin limbajul vizual. La toate popoarele, gestul
desparte graiul, atitudinile feţei trădează deodată cu vocea
și gândirile.

emoţiile

Mimica este un limbaj vizual; dar scrisoarea de asemenea este

unul, ca în general orice sistem de semne » (p. 9). Limbajul vizual

probabil este tot aşa de vechiu ca și cel auditiv, Limbajul vizual
prin gesturi

se

întrebuințează

la unele popoare

sălbatice, alături

lui Vendryes,
1 Asupra acestei chestiuni cf. mai amănunţit lucrarea, Journal de psySaussure
de
F.
de
doctrine
la
et
langage
du
social
e
Le caractăr
chologie, XVIII, 1921, p. 617-—624.
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de cel auditiv. El are anumite avantaje: poate fi întrebuințat
din
depărtare, între două puncte unde sunetul nu parvine dar
unde
ochiul percepe mișcările și poate atrage atenția personalor prezente.

Limbajul prin

gesturi al surdo-muţilor este calchiat după limbajul

auditiv.
Limbajul este un fapt social prin excelență și a rezultat
din contac-

tele sociale. A existat un limbaj din ziua în care oamenii au
simţit
trebuința de a comunica între ei (cf. Lucrețiu : utilitas
expressit
nomina rerum).
Datorindu-şi existența
unei
grupări
sociale,
limbajul este una din legăturile cele mai tari care leagă
societățile.
Dar de născut s'a putut naşte numai când creierul omenesc
a fost
destul de desvoltat pentru a-i înțelege rolul de semn
și a-l întrebuința
cu acest rol (p. 13).
Într'adevăr, din punct de vedere psihologic, actul
lingvistic
primordial consistă în a da semnului o valoare simbolic
ă. Şi tocmai
acest proces psihologic deosebeşte limbajul omului
de acel al animalelor (p. 15).
Limbajul a putut începe prin a fi pur

emotiv (p. 16).

Înainte
dea fiun mijloc de reflexiune, limbajul
a trebuit să fie întradevăr
un mijloc de acţiune, şi unul dintre
cele mai eficace de care a
putut dispune

omul. Odată trezită în spirit conștiința unui
semn, n'a
mai trebuit omului decât să desvolte această
invențiune miraculoasă ;
perfecționarea aparatului
vocal a mers paralel cu perfecționarea
creierului (p. 17).
Aceste fapte ne orientează spre un nou fel de
cercetare lingvistică.
Nu putem proceda calingviştii şi mitologii
vechi,

care se mulțumeau
cu 0 concepţie simplistă a lucrurilor
și discutau dacă limbajul a
început cu numele ori cu verbul care exprimă
acţiunea, numele indicând noțiunile şi calitățile obiectelor.
Căci, oricât de diferenţiate
pot să ni se pară numele şi verbul, între
aceşti doi « poli » ai gramaticii nu este o opoziție necesară.
€ inseamnă lătratul
mănânc», «e bun» ori

cânelui : «mi-e foame» ori
«dă-mi să
«am terminat de mâncat»? Nici
una, nici

alta, ori amândouă deodată; noi
îl putem interpreta indiferent
printr'un verb ori printrun nume ;
printr'un imperativ ori printrun
timp trecut. Cu toate
sforțările

, subsistă între « Lătratul
» primitiv şi
limbile noastre un hiatus imposibil
de umplut » (p. 19).
U

Putem proceda în lingvistică ca
în ştiinţele naturale,
geologie, botanică. şi zoologie, ştiinţe
cu
care
lingvistica ar avea
oarecari analogii. Comparaţia lingvistic
ii cu aceste științe a contribuit,
ce «e drept, la ascuțirea
formelor primitive | ale limbajului, spiritelor pentru cercetarea
dar ea nu este fundată şi a
adus rele servicii. « Dacă am Vrea
să
găsim
ceva analog limbajului,
Putem să căutăm mai curând
în istoria socială » (p. 20).
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« Ceeace

în cutare

este esenţial în limbaj,

ori

cutare

fel,
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nu este de a fi botezat obiectele

ci de a fi dat cuvintelor, printr'un fel

de acord tacit între subiectele vorbitoare, o valoare fiduciară, de a le

fi considerat ca obiecte de schimb, întocmai cum substituim plata
în natură cu aceea în numerar sau monedă-hârtie » (p. 19).
Limbajul este o instituție. «Sunt în limbaj elemente mult mai
fixe, mai puţin supuse arbitrarului omenesc decât în instituţiile
politice » (p. 20). Fiecare limbă constitue un sistem, iar elementele
acestuia m'au o existență independentă, izolată. Nu se poate vorbi

decât prin combinaţii de sunete. Cea mai mică frază, cel mai mic
cuvânt presupune o succesiune de mișcări articulatorii complexe,
combinate între ele. Din aceste combinaţii rezultă acţiuni reciproce

care atrag după sine diferite feluri de schimbări (p. 62).
Înainte de a ajunge să fie rostită forma lingvistică, se petrec în
sufletul vorbitorului diferite procese psihologice.
Putem da numele de imagine verbală unităţii psihice anterioare
graiului. Aceasta este în același timp o reprezentare elaborată prin
gândire în vederea expresiunii în limbă și un întreg de posibilități
fonetice

gata

să

se

realizeze.

Imaginea

verbală

este

o imagine

cu față dublă, care de o parte priveşte în profunzimile gândirii
şi de alta se reflectează în mecanismul producător de sunete.
Considerată în realizarea sa materială,
sunete; dar prin originea sa psihică,

ca este exprimată prin
ea este un produs al

activității spiritului...

domeniul lingvistului cu

al psihologului

Psihologii

În ea se îmbină

(p. 78—79).

consideră imaginea verbală ca un produs complex,

rezultat din suprapunerea ori din asociația a patru imagini: una
orală, una auditivă, una vizuală şi una manuală . . . Analiza imaginii

verbale n'are pentru lingvist decât un interes foarte mic. Condiţiile
activităţii cerebrale,

care

constitue

marea problemă a psihologului,

rămân în afară de competenţa lingvistului.
|
Imaginea verbală este un întreg a cărei formaţie ne scapă
(p. 79). Imaginea vizuală și manuală privește limbajul scris
(ibid.).
,
Fraza se poate defini ca forma sub care imaginea verbală se exprimă şi se percepe cu ajutorul sunetelor. Ca imagine verbală, fraza

este elementul principal al limbajului. Ceeace schimbă între ei doi
interlocutori, sunt fraze. Prin fraze ne-am câştigat limbajul ; prin
fraze vorbim, prin fraze gândim. Imaginea verbală poate fi extrem

de complexă ; fraza poate să exprime lucrurile cele mai variate. Unele
fraze sunt alcătuite dintrun singur cuvânt: 4 Viens !», « Non 1»,

a Helas !», «Chut» («Vino 15, «Ei 1», «Ah !», «Foc 1»); fiecare

dintre aceste cuvinte are un sens complet, care este de ajuns în sine.
Dar fraza are exact dimensiunea imaginii verbale ; ea nu este limitată
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prin capacităţile fonetice, fiindcă numai o respirație adeseori nu
este de ajuns pentru exprimarea unei fraze întregi şi aceeaşi frază
ajunge să cuprindă două ori mai multe grupe de respirație. Activitatea

spiritului
acestora
Fraza
facultatea
Fraza
Aceste

domină jocul organelor şi nu se lasă oprit de insuficiența
(p. 82).
acopere imaginea verbală ; amândouă n'au ca limită decât
de combinaţie a spiritului (p. 83).
se compune din aceleaşi elemente ca şi imaginea verbală.

elemente

sunt

(p. 84).
parte

ceeace

gramatica

curentă

numește

cuvinte

« Orice frază cuprinde două feluri de elemente distincte:
de o
expresia

şi de altă

unui

parte

număr

indicaţia

oarecare

anumitor

de noțiuni reprezentând idei,

raporturi

între

idei.

Dacă

zic : le cheval court ( « calul fuge »), am în spirit
ideea calului și pe

cea a fugii, şi le-am unit pe acestea două în afirmaţia
«calul
fuge ». Dacă zic : Ja maison de Pierre est grande, ideile
de casă, Petru
şi mărime, pe care le am în spirit, se combină în
același fel în
afirmaţia care constitue fraza mea.
E bine să ne amintim că noi luăm faptele aşa cum ni
le dă limbajul,
că noi considerăm imaginile verbale sub forma pe
care o îmbracă ele

în limbaj. Acesta este sensul care trebue atribuit
ideii exprimate mai
înainte că «noi gândim prin fraze ». Noi presupun
em că s'a săvârșit

în creier, în virtutea obişnuinţelor de care subiectul
n'are conștiință,
actul mental care unește un nume de un obiect
(aici calul), care pune
acest obiect în raport cu o acțiune și care închide
această acţiune în
anumite margini de timp, pentru a zice: Je
cheval court (« calul
fuge »).
Acest act mental,gpe care-l presupune limbajul,
cuprinde două
operaţii succesive: o operaţie de analiză
când, reprezentația fiind
dată,
spiritul distinge

care el stabilește un

în ea un anumit

număr

de

elemente între

raport (aici calul şi fuga), şi apoi

o operație de sinteză când aceste deosebite
elemente, recunoscute ȘI analizate de spirit, sunt din nou combinate
de el pentru a constitui imaginea verbală. Numai sinteza interesează
pe lingvist, dar ea-l intere-

sează în mare măsură, căci din diversele
operaţii ale sintezei
rezultă diferența de structură între
limbi » (p. 85—86)1.
n orice frază deosebim morfeme
ŞI
Sub semanteme trebue să înțelegem semanteme.
elementele lingvistice care
exprimă ideile reprezentaţiilor:
aici ideea calului ori ideea fugii;
lea care 'exprimă raporturile dintre
idei sau între semanteme, ca
rep rezentantele acestora; aici,
faptul
că fuga, asociată la cal în
PIN

1 Cf. însă acum

genere, este raportată la persoana
a treia

cele susținute de Selz.
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din singularul indicativ. Morfemele

exprimă
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prin urmare

relaţiile

pe care le stabileşte spiritul între semanteme. Acelea nu sunt decât

elementele obiective ale reprezentaţiei ; ele vor fi studiate în partea
consacrată vocabularului » (p. 86). Morfemele sunt de obiceiu elementele fonetice (sunete, silabe ori cuvinte care alcătuesc : afixe,
prefixe, prepoziţii, conjuncţii) care servesc pentru a indica deosebirile
dintre verb şi nume, categoriile gramaticale (gen, număr,persoană,
caz, timp, mod, voce sau direcţiune, aspect, etc.) ori alte relaţii care

unesc

semantemele

sau

cuvintele

în

frază

(negaţie,

interogație,

coordonare, subordonare, etc.). Morfem se mai poate exprima şi
prin timbrul vocalei, prin « flexiunea internă » sau alternanţa vocalică.
Accentul este de asemenea un morfem foarte important. Şi gradul

zero al tonalităţii, absența acesteia (pauza) are mare rol în materie
morfologică : valoarea tonalității este de opoziţie. Morfem este şi
ordinea cuvintelor, ca şi repetarea lor. Vendryes cercetează aceste
trei categorii de morfeme pe rând, împreună cu felul cum se
comportă morfemele față de semanteme sau cuvinte, a căror noțiune

variază dela limbă la limbă

(p. 85—105).

Vendryes consacră apoi un întreg capitol categoriilor gramaticale

(p. 106—135), sub care înțelege noțiunile care se exprimă cu ajutorul

. morfemelor (gen, număr, persoană, timp, mod, interogație, negaţie,
dependență, scop, instrument, etc.). Ele sunt totdeauna relative
într'o limbă dată şi într'o anumită epocă a istoriei acesteia.
Clasificarea categoriilor gramaticale este o lucrare care privește
morfologia generală şi rămâne încă de făcut. Vendryes se mărgi-

nește să examineze sumar câteva categorii dintre cele mai generale
(gen, număr, timp, aspect,

voce

sau

direcție),

urmând

o metodă

empirică : cercetând sensul şi formele în care se prezintă, acordul

dintre ele, etc. Astfel expunerea lui ne interesează și din punct de
vedere sintactic.
După analiza făcută constată că nu este cu putință să reducem

categoriile gramaticale la un sistem logic, din pricină că ele sunt
rezultatele unor activități multiple, în special ale analogiei, care
amestecă sistemele din deosebite timpuri și locuri şi, astfel, dacă este
logică întrun

fel, este nelogică într'altul, iar noul sistem clădit pe

ea rămâne de obiceiu în parte nelogic. Aşa trebue să ne explicăm

pentru

ce, alături

de categorii gramaticale

deplin

desvoltate,

găsim

altele pe cale de dispariţie ori de formaţie. Unele nu sunt decât aspecte
a
NI
particulare ale categoriilor generale.
Categoriile gramaticale nu s'au adaptat niciodată logicei ; ele nu

se acoper decât arareori cu cele logice. Fireşte și nomenclatura
gramaticală este adeseori arbitrară şi nelogică. In aceasta consistă

dezacordul dintre gramatică şi logică. Totuși nu se poate tăgădui
că, oricât de deosebite ar fi obişnuințele mentale la diferite popoare,
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există anumite trăsături fundamentale ale gândirii; există o logică
umană şi mari categorii se găsesc la toți oamenii care gândesc. Aceste
categorii se găsesc la temelia categoriilor gramaticale. Școala *ociologică

(E. Durkheim) le atribue pe acestea unui fel de necesitate a vieţii

intelectuale,

cum

este

obligaţia

morală

pentru

deci de origine socială, ar atârna de societate.

voință : ele ar fi

Și în capitolul III (« diferite specii de cuvinte » p. 136—161),
găsim Îîntrețesute numeroase chestiuni de sintaxă. Așa este rolul
interjecţiei, care face parte din limbajul afectiv (p. 136), al

prepoziţiilor şi conjuncțiilor (p. 137), al articolului, despre care ni se

spune că joacă rolul de
Şi 155—156), deosebirea

clasificator și determinator (p. 137—138
dintre verb şi nume, care se face în

frază, fraza fiind verbală şi

nominală (p. 143 sq.);

imperativul,

care nu aparține limbajului logic, ci celui activ (p.
143),
construcția frazei nominale fără copulă şi cu copulă (p.
144 sq.),

infinitivul,

care

se deosebeşte

de numele

verbale prin faptul că

uneori cere obiect în acuzativ, altă dată atribut în genitiv
(p. 150),
participiul prezent care se deosebeşte şi el de adjective
prin faptul
Că-și păstrează uneori regimul verbal, cerând obiect
în acuzativ

(p. 150—151), etc.

Numele şi verbele reprezintă elementele vii ale limbajului,
spre
deosebire de instrumentele gramaticale ( « outils gramaticaux
> : prepoziţii, conjuncții, articol sau pronume). O clasificare
generală a

cuvintelor unei limbi după un plan pe care logica îl justifică
și gra-

matica limbilor principale nu-l contrazice nu
este deci imposibilă.
Dar ea nu este singura care se poate face. Se poate
face și o împărţire
psihologică, bazată nu numai pe natura
reprezentaţiilor cuprinse
în cuvinte, ci și pe importanța pe care
spiritul o atribue reprezentațiilor. Aspectul psihologic acopere
adeseori pe cel logic, şi
amândouăse precizează atunci când
se suprapun.

Capitolul IV, « Limbajul afectiv»
lenţă stilistic și sintactic.
„Noi nu vorbim numai pentru a
buințăm numai limbajul intelectual
a actiona asupra semenilor noştri şi
sensibilitate. Alături de limbajul logic
ŞI pe cel

activ și pe cel afectiv.

(p. 162—183) este prin exce-

formula idei, deci nu întresau logic. Vorbim şi pentru
pentru a ne exprima propria
trebue să deosebim, așa dar,

_ Limbajului activ, care se alimentează
11 aparține imperativul și vocativul. El
acum L.

a

,

a

1 Cf, dela apari
apariţia
ţia

a fa

!

adeseori din cel logic,
n'a fost studiat până

lucrării lui Ve ndryes, tratatul
lui Brugmann despre
Propozițiunii simple şi pe cel al
lui Sechehaye despre structura
logică
„etc.
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In

fiecare

limbă

putem

să

deosebim
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două

elemente:

ele-

mentul logic, care ne dă analiza reprezentaţiilor, și cel afectiv, pe
care-l adaugă

subiectul vorbitor din propriul său fond. Cele două

elem nte se amestecă în continuu în limbaj.
Partea afectivă se exprimă în mod natural prin intonaţie, inflexiunea vocii, rapiditatea vorbei, intensitatea ei, relevarea anumitor
cuvinte, prin gestul care însoţeşte vorbirea.
În aceste cazuri partea afectivă se suprapune structurii gramaticale, care rămâne

nemodificată.

Dar sunt cazuri în care expresia afectivă, în loc să se suprapună

expresiei gramaticale, se amestecă cu ea, modificând-o.
Pentru acest scop ne servesc în limbaj două mijloace : 1. alegerea

cuvintelor (derivaţia) şi 2. aşezarea lor. Cel dintâiu este mijloc stilistic,
al doilea sintactic. Vendryes insistă amănunțit asupra rolului ordinei

cuvintelor din acest punct de vedere, deosebind ordine fixă şi liberă
şi arătând raportul dintre acestea (p. 167—191). Ce priveşte analiza
sintactică,

pentru

el constată

ca să vedem

că nu

trebue

niciodată să luăm fraza în

bloc,

în ce ordine sunt aranjate cuvintele. 'Trebue să

deosebim la început diferitele tipuri de fraze, apoi să fixăm în fiecare
dintre aceste tipuri anumite

grupe,

a căror

ordine este esenţială.

Cercetează apoi din acest punct de vedere fraza nominală și pe cea
verbală. Deosebirea principală între limbajul afectiv şi cel logic este
în constituţia frazei. Această deosebire se vede bine când comparăm
limbajul scris cu cel vorbit. Deosebirea se rapoartă atât la vocabular

cât și la aşezarea cuvintelor. În limbajul afectiv nu avem ordinea
logică

a gramaticii

curente;

este

o

ordine

care își are logica sa

afectivă, în care ideile nu sunt aranjate după regulile obiective ale
raționării, ci după importanța subiectivă pe care le-o dă subiectul
vorbitor ori vrea să i-o sugereze acesta interlocutorului său. Imaginea

verbală are o

desvoltare

aşa zicând cinematică, despărțirea dintre

propoziţii se pierde, etc. În vreme ce în limbajul scris se întrebuinţează subordonarea, în cel afectiv este obişnuită parataxa sau
îngrămădirea conjuncţiilor copulative, dovadă de improvizare,
« Ceeace caracterizează limbajul vorbit, este că el se mărginește

să pună în valoare culmile gândirii ; singure acestea se ridică și dominează fraza, în vreme ce raporturile logice ale cuvintelor şi ale mem-

brelor frazei între ele, ori nu sunt marcate decât necomplet, dacă se
întâmplă, cu ajutorul intonației și al gestului, ori nu sunt marcate
de loc şi trebue suplinite de spirit. Acest limbaj vorbit se apropie de

limbajul spontan : se numește astfel cel ce țâșnește spontan din spirit,
sub impulsiunea unei emoţii vii. Atunci se pun în gardă cuvintele
frapante, neavând nici răgazul, nici timpul de a-și readuce gândirea
la regulile stricte ale limbajului meditat și organizat. Limbajul
spontan se opune astfel limbajului gramatical » (p. 174—175).
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Rămâne de cercetat dacă unul dintre ele este în mod

necesar

mai vechi decât celălalt, şi dacă limbajul spontan se confundă

cu

cel

afectiv 1,
Anumiți lingviști, care sunt în același timp şi psihologi, sunt

înclinați a crede că limbajul afectiv la copii precedă totdeauna limba-

jul intelectual. Într'adevăr, limbajul gramatical

organizat

logic

nu

este niciodată independent de limbajul afectiv. Neîncetat acționează

unul asupra celuilalt. Deși toate limbile încearcă să-şi fixeze o oarecare ordine a cuvintelor, totuși afectivitatea găsește putinţa de a se
manifesta în structura frazei. « Uneori svârlim un cuvânt, un membru

al frazei în fruntea acesteia, pentru a-l relua apoi cu ajutorul unui

element morfologic, particulă ori pronume; alteori îl aruncăm la
sfârșit,
izolat de context, pentru a-l anunța de mai nainte prin anticipație
în corpul frazei ; alteori, în sfârşit, rupem brusc legătura
frazei, din
care jumătatea a doua o indrumăm după un nou plan, fără
niciun raport

cu cea dintâi.

Aceste

procedeuri

vorbit, au fost adeseori împrumutate

deosebite,

curente

în

limbajul

de limbajul scris, când

vorba de a crea într'adevăr » (p. 177).

a fost

Chiar și categoriile gramaticale se exprimă uneori prin
procedeuri

de ale limbajului afectiv. Timp cu totul subiectiv
care se raportă la împlinirea gândului nostru ; timp
trecutul, care nu mai atârnă de noi şi de voinţa noastră.
viitorul se exprimă adeseori prin voință ori dorință
(cf.

este viitorul,
obiectiv este
Pentru aceasta.
gr. 9fAa tva,

bulg. cu verb. xotăi « vouloir » FOM. Voiu + inf.,
etc. ; fr. aimerai <
amare + habeo etc. ; cf. şi rom. am să fac,
trebue să fac, ş. a.).

Și dublarea este un procedeu gramatical împrumutat
din limbajul
afectiv, d. p. repetarea adjectivului pentru exprimare
a superlativului

(17 est gros gros = il est trâs 8705; rom. tare
tare = foarte tare, etc.).
Dar este cunoscută și procedarea inversă
: trecerea dela logic
la afectiv pe

urma uzării celui dintâi şi a prefacerii lui în
automatism.
Aceeași este pricina şi a trecerii afectivului,
care
se
uzează
mult
mai repede, în logic.
Astfel limbajul gramatical este în continuă
logic al unei gramatici ar fi să aibă o expresie schimbare. « Idealul
pentru fiecare funcție, şi o singură funcție pentru fiecare
expresie.
Acest ideal,
pentru a fi realizat, presupune un limbaj
fixat
ca
o
algebră,
în care
formula odată stabilită rămâne neschimba
tă în toate operați ile în care
PI

1 La fel se exprimă Brod şi Welts
ch Ansch
:
h, » Anschaaung
146 (cit. ap. Junker, o. c., p. 39) cu
ung und Begriff,
p.
privir
e la gândire: « Wir denkeI913,
nicht in einzelnen Begriffe
n eben
n, sondern in Sătzen, ja
in ganz

grossen Gedannicht gleichmăssig, sondern
u
ulmi
nati
onsp
unkt
en
ergiesst. Wir denken in
Aufmerksamkeitskulminationspunkt
en.
Die
einzelnen
innerhalb dieser grâsseren
Begriffe
stehen
Zusammenhânge in geringer
er Aufmerksamkeit ».
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se întrebuințează.
logică a gândirii.
nu întrebuințăm
valoare ; nu sunt
Motivul vine dela
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Afectivitatea învelește şi colorează expresiunea
Nu repetăm niciodată de două ori aceeaşi frază;
niciodată de două ori acelaşi cuvânt cu aceeași
niciodată două fapte lingvistice absolut: identice.
circumstanţele care modifică neîncetat condițiile

afectivității noastre » (p. 182—183).

Formele, care exprimă funcţiile sintactice se modifică de pe urma

celor două tendințe generale care stăpânesc transformările morfolo-

gice : trebuinţa de uniformitate, care tinde la crearea de morfeme
nouă (p. 185).
Trebuinţa de uniformitate este satisfăcută de analogie, care

întradevăr stă la baza întregii morfologii (p. 186). Formele care
rezistă analogiei sunt socotite neregulate și numite rezistente, spre
deosebire de cele slabe, care se lasă stăpânite de analogie (p.188—r89).

Formele dominante constitue într'un anumit fel centre de iradiație
analogică. Astfel sunt planuri analogice care se încrucișează şi pe care
rațiunea lineară nu ajunge să le concilieze. Limba este deci nelogică.
« Limba logică ideală nu este decât un vis » (p. 193).

Nevoia de expresivitate se iveşte din cauza uzării formelor și este
satisfăcută prin înnoirea lor (p. 194). Un procedeu cunoscut al
înnoirii categoriilor gramaticale consistă în utilizarea prepoziţiilor,
a pronumelor, desvoltarea articolului, într'un cuvânt în crearea unui

sistem de cuvinte accesorii pentru a servi de morfeme (p. 195).
Aceste cuvinte ajunse fără înţeles, goale 1, deșarie (mots vides) înainte

de a fi întrebuințate ca instrumente gramaticale au avut un înțeles,

au fost pline (mots pleins) (p. 196). În privinţa raportului dintre vocabular şi sintaxă, Vendryes observă în mai multe rânduri că ceea ce
determină valoarea cuvântului, înţelesul lui, este contextul (p. 207,

211, 220). Şi schimbarea înțelesului cuvântului se întâmplă în context, dacă cuvântul a fost interpretat greșit, iar întrebuințarea lui
numai în anumită legătură de cuvinte nu ne dă posibilitatea de

a controla greșala (p. 231—232). În acest chip se naște polisemia
unui cuvânt, care, prin dispariția înțelesului vechi, poate duce
la schimbarea desăvârșită a lui prin restricţie, extensiune și depla-

sare (p. 235) ori prin eufemism (p. 236).
Vendryes,

de Victor
multiplu,
formulării
273—274).
totalitatea

Aa

|

pornind dintr'una din antinomiile lingvistice studiate

Henry, după care limbajul este în același timp unul şi
admite posibilitatea unei lingvistice generale, adică a
unor principii care să se aplice la orice fel de limbaj (p.
« Diferenţa între limbaj și limbi este că limbajul este
procedeurilor fiziologice și psihologice de care dispune

1 Cf. rom. vorbă goală.
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ființa umană pentru a vorbi, pe când limbile reprezintă întrebuinDiferenţa dintre două popoare nu este atât o diferență de mentalitate reflectată în limbă, ci de fapt, diferenţele pe care le constatăm
întrun moment dat al istoriei dintre limbile a două popoare, chiar

popoare cu limbi înrudite, se explică prin acţiuni curat lingvistice în

desvoltarea fiecărei limbi şi prin urmare
asupra mentalității popoarelor (p. 278).
din transformările morfologice speciale
trecutul lor, transformări rezultate din

nu permit nicio concluzie
Și structura frazei rezultă
ale deosebitelor limbi în
acţiunea unor legi interne

(p. 278—279). Mentalitatea rămâne aceeaşi, deși o limbă zice liber
Petri, alta le livre de Pierre ori cartea lui Petru. Aceasta, firește,
nu

înseamnă că nu există niciun raport între mentalitate şi limbă. Limba

însăşi poate modifica și regula uneori mentalitatea.

Obişnuinţa de a pune întotdeauna verbul întrun anumit loc
determină un fel special de a gândi şi poate avea anumită influență
asupra mersului gândirii (p. 280).
Limbile

dela țară, graiurile, cum

li se zice, au adeseori

reguli

mult mai stricte decât limbile învăţate din gramatici. "Țăranul
recu-

noaşte ușor și cele mai mici infracțiuni dela regulă, în
vreme ce
grammatici certani, De aceea, în cazuri de îndoială,
trebue să ne

adresăm poporului (p. 284).
Limba ar trebui să fie « forma lingvistică ideală care se impune

tuturor indivizilor din acelaşi grup social». Dar unitatea
acesteia
este o ficțiune, o «idee». Două tendințe contrare
lucrează asupra
ei în sensuri opuse : tendința de diferențiere, care
se manifestă în

fiecare grup social şi chiar în fiecare individ, și tendinţa
de unificare,
care
încearcă să restabilească echilibrul (p. 286—287).

Observaţii interesante găsim pentru sintaxă şi în capitolul
« Dialecte și limbi speciale » (p. 288—305), ca şi în
« Limbile comune »

(p. 306—329).

n ce priveşte « Contactul și amestecul limbilor
Vendryes amintește că sunt savanți după care limbile» (p. 332—348)
sunt mai mult
ori mai puţin

limbi mixte, dar altă teorie (v. Meillet, Scientia,
Bologna,
t. XV, p. 403) susține dimpotrivă că nu vorbim
niciodată decât o
singură limbă (p. 340). Împrumuturile
dela o limbă la alta se
raportă

la toate elementele constitutive ale ei, deci și la
construcții

Şi tipuri de

fraze

(p. 341—342).

Calcurile

totdeauna din
confuzia a două imagini verbale, corespunzânrezultă
d fiecare unei limbi
deosebite, pe care le amestecăm în cursul
vorbirii (p. 341).
„Nu ne vom opri mai amănunțit la capitolele
« Înrudirea lingvistică

ȘI metoda comparativă»

(p. 349-366), care cuprinde interesante

observaţii metodice, nici la « Originea și desvoltarea scrisului
» (p.
307—386) şi « Limba scrisă ŞI ortografia» (p. 387—401),
în care,

PI

ţarea practică a acestor procedeuri » (p. 275).
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între altele, se relevă caracterul conservator al limbii scrise, faţă de

cea vorbită care este în continuă schimbare (p. 392), nici chiar la
«Progresul limbajului » (p. 402—420), deși acesta ne poate interesa
mai mult din punctul de vedere pe care-l urmărim.
Vendryes socotește opoziția unei stări flexionale uneia izolante
sau aglutinante drept iluzorie, întru cât schimbările din limbă se
raportă la imaginea verbală, în care aceste stări se amestecă într'o

sinteză care le conciliază. Vorbim în fraze, şi nu în cuvinte izolate

(p. 410). Limbile sunt în continuă schimbare. Schimbarea se
raportă la toate elementele lor, din care unele se pierd și sunt

înlocuite

cu

altele.

Nu

se poate

vorbi

de

progres

absolut,

ci

afară de cei ce gândesc și vorbesc. Evoluţia ei este un aspect

al

numai relativ, iar acesta stă în faptul că limba se acomodează
mai bine la trebuințele celor ce o vorbesc. Limba nu există în
evoluţiei societății (p. 420).
J. Marouzeau. În același timp cu lucrarea lui Vendryes a apărut

şi lucrarea de popularizare a lui ]. Marouzeau, La lnguistigue ou
science du langage, Paris, 1921, care, prin scopul urmărit, ne reaminteşte pe cea discutată mai sus a Elizei Richter. Într'o formă foarte
scurtă, simplă şi clară Marouzeau caută să informeze şi pe cetitorul
cel mai puţin iniţiat în lingvistică despre marile probleme ale acesteia
(sunete : fonetică ; cuvinte : vocabular ; forma cuvintelor : morfologie ;
sensul cuvintelor : semantică ; construcțiunea frazei : sintaxă ; expresiunea gândirii : stilistică ; constituţiunea limbajului : gramatică des-

criptivă; evoluţiunea limbajului : gramatică istorică ; înrudirea limbilor : gramatică comparată ; marile legi ale limbajului : gramatică
generală ; auxiliarele

lingvisticei : ştiinţe

istorice,

filologie ; istoria

lingvisticei).
De sintaxă se

ocupă

la p. 45—51,

63—65,

94—05:

grupe

de

cuvinte (determinat-determinant) ; frază (subiect-predicat), sintaxă;
procedeul construcției : termeni de raport; ordinea cuvintelor;
acord ; termenii frazei (subiect, predicat, obiect : complement direct

şi indirect) ; verb (persoană, timp : nedeterminat; determinat la un
moment precis, la momente diferite, trecut în raport cu alt moment
trecut,

deci

relativ), mod,

aspect (nedeterminat sau imperfectiv, de-

terminat sau perfectiv), voce (activă şi pasivă; reflexivă ; diferență

de construcţie : tranzitivă, intranzitivă) ; frază fără verb ; frază pozitivă, exclamativă, interogativă ; frază subordonată (principală sau
independentă, subordonată sau dependentă ; mijloacele de exprimare

ale

subordonării

sau

parataxă;

consecutivă,

sau

subordonantele = conjuncțiile; coordonare

subordonare

sau

ipotaxă;

temporală,

condițională,

finală etc.); regulile sintaxei (pp. 45—51);

valoarea

construcțiilor (parataxă, ipotaxă ; stil direct şi indirect) ; rolul ordinei

cuvintelor (p. 63—65);

evoluţia sintaxei (p. 94—95).
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Dar, afară de această lucrare de interes general, Marouzeau are
o serie întreagă de lucrări speciale, unele tocmai din domeniul
sintaxei. Mă mărginesc să le înşir aici, trimițând la observaţiile
pe care le face asupra unora din ele:
La phrase a verbe

âtre en latin, Paris, 1Q10; Synonimes latins, Bibliotheque de L'Ecole
des Hautes Etudes, vol. CCXXX, 1021; L'ordre des mots dans la
phrase latine. | : Les groupes nominaux, Paris, 1922; Le latin, Paris,

1923; Le latin, langue de paysans, în Melanges linguistiques offerts
â M. 3. Vendryes par ses amis et ses €leves, Paris, 1925, p. 251 ş.u.;
Un traii du parler rustique : Pattenuation (Bulletin de la Societe de
Languistique de Paris, a. 1922, p. 28 ş. u.): Langage affectif et langage

întellectuel, în Journal de
Un

trait du langage paysan,

psychologie,

XX,

la tendance

1923,

ă exprimer

p. 560—578;
la penste par

approzimation, etc. (îbid., a. 1924, p. vu ş. u.); Accent affectif et
accent întellectuel, în Bulletin de la Socicte de Linguistique de Paris,
a. 1925, p. 8o ş. u.; Deux aspects de la langue vulgaire: langue exPressive et langue banale (ibid., a. 1928, p. 63—67); Les tâches de la
stylistique, în Symbolae Grammaticae în honorem loannis Rozwadowski,

Cracovia, 1927, vol. |, p. 47—ș2; etc.
Un articol deosebit de interesant și foarte important al lui Ma-

rouzeau, privitor la metoda de urmat în tratarea sintaxei latine, este :

Logique, psychologie et mecanisme dans la syntaxe latine, Revue des
ctudes latines, VII, 1, p. 75—85, ian.—martie 1929. Marouzeau

arată că numeroase incoherențe sintactice latine nu pot fi explicate
prin logică, cu toate că «limba latină trece drept cea mai codificată ».

Se pare că cel mai cuminte lucru ce-l putem face, în aceste cazuri,
«este să recurgem la explicaţii particulare, fără a pretinde să legăm
Tiguros, cu orice preţ, o categorie gramaticală de o categorie a gândirii ».

_ Renunțându-se la explicarea strict logică a faptelor lingvistice,
în privinţa sintactică logica a fost înlocuită cu psihologia şi explicația

genetică (cf. W. Aly, Probleme der lateinischen Syntax, în N. Tahrb.,
34, 1914, p. 80 ș.u., care este pentru o sintaxă a formei pure și
explicarea
sintactică,
nu
stilistică,
a
anacoluturilor,
parantezelor, etc,).

Mulțumită interpretării psihologice, studiul sintaxei și-a schimbat
faţa ŞI a progresat în mod evident. Marouzeau ne atrage atenţia însă

să ne păzim de exagerările acestei metode, căutând să avem în vedere
şi elementul « mecanic»: «Il faut, pour interpreter la syntaxe, faire

largement la part du mecanique. Plus dune regle ne comporte
aucune explication rationnelle, ne s'explique que par des deviations
fortuites (ou, si Pon veut, accidentellemen

determinces) auxquelles

usage finit par donner une autorite » (p. 80). Așa sunt o seamă
de

contaminări de expresii sintactice. Deci nici logica, nici «
concepția
psihologică nu ajung pentru a explica toate fenomenele
sintactice,
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și ar fi o greşeală să neglijăm elementul formal » (van der Molen, Le
subjonctif, sa valeur psychologique et son emploi dans la langue parle,
teză, Paris, 1923, p. 33), pe care Marouzeau îl numește mecanica
vorbirii (determinată de obiceiu de contaminare, analogie, etc.).

Numai logica, psihologia și mecanica
dea faptele sintactice £,

vorbirii împreună

A. Gregoire. O bună lucrare de popularizare,

pot

să

este cartea lui Ant.

Gregoire, Petit traite de linguistique, Paris, 1915, ed. 2 (revăzută

și

îndreptată), Paris-Liege, 1923, dar nu se ocupă aproape de loc
de chestiuni sintactice,
H. Delacroix. O lucrare de sinteză importantă este a lui Henri

Delacroix, Le langage et la pensce, Paris, 1924.
Delacroix, spre deosebire de Saussure, Meillet, Vendryes și
Jespersen, de la ale căror lucrări porneşte, este în rândul întâi
psiholog și numai în al doilea lingvist. Aceasta ne explică și felul cu

totul deosebit de a privi chestiunile al lui Delacroix, care se opreşte
mai mult la partea psihologică a limbajului, punându-se de acord cu
rezultatele la care au ajuns lingviștii.
La început, în cartea I, cap. | «Lingvistică și psihologie» (p.
'7—43) dă o scurtă, privire asupra evoluției psihologiei limbajului,
dând aprecieri succincte și juste.
În partea întâi din cap. II, « Limbaj şi societate» (p. 63—82)

privește limbajul
care

preexistă

ca fapt social, ansamblu de convenţii, instituție

individului,

i se

impune

şi-i supraviețuește,

face

deosebirea între vorbire şi limbă, arată că desvoltarea limbilor își
are explicarea în societate, căci modificările din ele sunt legate de
istoria colectivităţilor care le vorbesc, insistă asupra legilor principale
ale acestei desvoltări (imitație, analogie, sancţiunea socială împotriva
cele
dela uzul colectiv, etc.), utilizând cercetările
abaterilor
mai nouă făcute în această direcție (Tarde, Durkheim, Wundt, de

Saussure,

Meillet,

Vendryes,

În partea a doua face unele

etc.).

rezerve asupra exagerărilor sociologiei în materie de limbaj, precum

şi asupra unor

confuzii și obscurități în întrebuințarea de noțiuni

sociologice, dând psihologiei ceeace i se cuvine. Limbajul nu se datorește numai sociabilității, ci tot atât de mult intelectualității, spiritului
omenesc. E greu de

înțeles

cum ar putea

de oameni ceva ce nu se găsește în germen
limbajul fiindcă este mai intelectual
ele sociabile (cf. albinele, etc.).

« Limbajul

de expresiune

decurge

decât

produce o

colectivitate

în individ. Omul

are

animalele, care sunt și
,
A
a

din condițiunile vieții comune, din legile

ale emoțiilor,

din

structura

inteligenţei » (p. 47;

1 Vezi recenzia lui N. [. Herescu în Revista clasică, a. V (t. 1), Nr. 2,
Craiova, aprilie—iunie 1929, p. 163—166.
142
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cf. și p. 63). Fără a abandona nimic din cuceririle şi sugestiunile
sociologiei, Delacroix încearcă deci să repună psihologia în drepturile

sale. « Vieaţa socială este marea realizare a naturii umane. Mediul
cosmic, constituțiunea biologică și mentală a individului îi preexistă.
Prin ea, natura umană se actualizează. Aceasta nu se poate întrevedea

aşa dar decât prin ea. Formele cele mai complexe ale civilizației nu
sunt decât vieață psihică desvoltată. Vieaţa psihică nu se desvoltă

şi prin urmare nu există decât prin formele complexe și variate ale

civilizațiilor » (p. 61).

În cap. III se ocupă de

+ Condiţiile

hologice ale limbajului » şi constată că acesta își datorește

parte din materia sa originală emoției:

sunetele

din

psi-

o mare

care

s'au

format cuvintele, gesturile care suplinesc vorbirea. Această materie
reapare în toate limbile, fiindcă elementul afectiv se amestecă în

mod inevitabil cu cel rațional sau intelectual, deci cu semnele, sim-

bolurile, constituite ca limbă din sunetele la origine emotive.

Deosebirea între limbajul animal şi cel uman este că cel dintâi

rămâne semn afectiv, instinctiv, aderent la ceva concret ; cel uman

este inteligent și mobil. Inteligență însemnează abstracţiune de la
reacțiunile afective, tratarea propriilor stări ca lucruri, stabilirea de

relațiuni constante între ele, deci gândire. Inteligența este discernământ şi alegere, nu adaptare în virtutea unui automatism prestabilit
şi fără gândire.
„Studiul originelor permanente văzute astfel (cf. limbajul copiilor)
şi a desvoltării istorice a limbajului este de altfel tot ce
putem şti
despre originea lui în general.
În cap. I din cartea IV « Ce este o limbă » ne arată că în studiul
unei

limbi

Brugmann

putem

porni

dela

formă

sau

dela

(Verschiedenheit der Satzgestaltung

idei.

nach

seelischen Grundfunktionen în den îndogermanischen

Împreună

Massgabe

Sprachen),

cu

der

Brunot

(La penste et la langue), Rally (Traite de styl. fr. L, p. 258),
Jespersen,
etc., Delacroix crede că de cele mai multe ori,
mai ales în sintaxă,

este mai bine să pornim dela idei decât dela formă.
Sub

limbajului se degajează

intenţiile

subiectului

formele

vorbitor, atitudinele

sale subiective şi mentale, funcțiunile limbajului. « Unitatea
funcțiuni
sub diversitatea formelor, diversitatea funcţiunilor sub
unitatea
formelor, discordanța funcțiunii şi a formei,
este înt'adevăr una
din marile caracteristice ale limbajului uman, în contra
căreia logica
protestează.
.. Ea marchează precis independența gândirii

psihologice
faţă de logică și de limbă, ca şi independenţa logicei şi a
limbii faţă de

gândirea psihologică, cu un cuvânt deosebirea psihologică-lingvistică.
Ea

dă pe faţă una din condițiunile fundamentale ale existenţei
limba.Jului, posibilitatea de a exprima, fără
ca putinţa de exprimare să fie
legată de natura semnului. Observarea limbajului
vorbit, viu, chiamă
pe lingvist în mod fericit la sentimentul lingvistic.
Nu se mai vorbeşte
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de vieaţa limbii şi cu drept cuvânt. Dar a început să se vorbeas
că
de limbajul viu şi cu și mai multă dreptate » (p. 123—124).
“Totuși calea inductivă ne este deschisă până la un anumit
punct.

Calea deductivă s'a dovedit foarte primejdioasă (p. 125). Aceasta din

pricina categoriilor logice care sunt deosebite de cele gramaticale,
nu
numai în diferitele limbi, ci chiar și în acelaşi grup lingvistic,
Până la un anumit punct este discordanță între gândire şi expresie
.
Alegerea unei categorii gramaticale pentru una logică, care trebue
exprimată și se poate exprima în deosebite chipuri, depinde în parte
de condiţiile sociale.
Pentru

limbaj,

limbă

şi vorbire

Delacroix

primește

definițiile

date de Saussure, deci limbaj: construcția şi mânuirea unui
sistema de semne, un proces care pune în joc întreagă vieața psihică;

limbă : sistem care există virtual în spiritul unei colectivități de
indivizi, sistem în care toate părțile se interpenetrează şi se susțin
prin solidaritatea lor ; vorbire : actualizarea limbajului, ansamblu de

combinaţii

prin care subiectul vorbitor utilizează codul limbajului

pentru a-și exprima gândirea personală.
O limbă se compune în mod necesar din trei sisteme deosebite
şi strâns asociate, dintre care fiecare comportă în practică un număr

nelimitat de

combinaţii

posibile: sistemul

fonetic,

sistemul de

cuvinte sau vocabularul și sistemul morfologic sau gramatical.
Delacroix le trece în revistă pe toate trei din punctul de vedere
stabilit dela început : al psihologului şi filosofului, nu al lingvistului.

Din punct de vedere sintactic ne interesează cap. IV (p.199—259),
în care este vorba de « Sistemul formal al limbajului » (p. 199—214),
« Formele frazei» (p. 214—219), « Categoriile gramaticale » (p.
220—247),
4 Creaţiunea formelor > (p. 247—254),
« Clasificarea
limbilor » (p. 254—259).
Cuvântul, prin prezența sa, care impune înțeles, introduce ordinea
mentală în succesiunea fonetică ; şi mai mult face acest lucru gramatica. Cuvintele se leagă între ele, sunt solidare din punct de vedere
asociativ, Semnele 'se deosebesc și se opun, dar se şi leagă și combină.
La baza limbajului este deci principiul irațional al arbitrarului

semnului şi raționalizarea acestui irațional (Saussure).
În sistemul formal al limbii se prezintă două mari unităţi pentru
a fi analizate : cuvântul

și fraza.

Cuvântul,

cum

a arătat

Meillet,

este un semn sonor, purtător al unui înțeles și susceptibil de o întrebuinţare gramaticală. El are o valoare semantică şi un rol morfologic :
este semantem şi morfem. El este un întreg autonom şi complet,
dar niciunul din elementele lui n'are existență independentă. Rolul
morfologic, relaţiile stabilite de spirit între semanteme, le exprimă
morfemele : afixe, deci elemente fonetice, alternanțe vocalice (flexiune
internă), deci modificări ale sunetelor cuvântului sau ale accen-
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tului, cuvinte anume (d. p. articolul, pronumele, etc.), accentul, intonația şi topica (p. 200; cf. şi p. 217—219).

Funcţiunile atașate unităților lingvistice, întrebuințarea formelor,
sunt

însăşi

legea

limbaiului.

Forma

este

solidară

cu

funcțiunea

(p. 200). Un cuvânt care se declină sau conjugă un exprimă nimic.
Expresiunea relaţiunilor stăpânește limbajul. Deci «nu trebue să
facem deosebire între morfologie și sintaxă » (p. 201).
Cuvintele n'au autonomia fonetică care li se atribue de obiceiu.
Ele nu sunt decât elemente de combinație mai mult ori mai puţin
constante (dovadă felul neobişnuit cum le despart în propoziţie

oamenii mai puțin cărturari).

Cuvântul

nu există decât angajat în

formele care exprimă rolul său în frază. EI se pierde uşor în frază
pentrucă numai în frază trăiește cu adevărat și fără frază nu există
limbaj (p. 202). Cuvântul poartă înțelesul concret şi momentan,
intențiunea actuală ; el își ia valoarea în context, în situaţie ; sau,
mai bine, el începe să existe prin context, prin situaţie. Spiritul
momentului se concentrează în alegerea cuvântului. Formula verbală
este dela început expresiunea unei atitudini mentale (p. 203).
«Sunt în frază cuvinte dominante, care ajută în mod puternic

înţelegerea. Înțelegerea unei fraze se face nu numai prin mişcarea
generală a frazei, ci şi prin înţelesul cuvintelor ei principale, care,
pe rând și la timpul lor, vin să înscrie în spirit nota pe care o aduc

vorbirii ; așa se face percepția melodiei. Detaliile sunt apercepute

în ansambluri, dar ansamblurile se construese pe detalii » (p. 203).

Sunt cuvinte cu înţeles autonom (cuvinte pline), şi altele fără înțeles
propriu (cuvinte zide). Limba îşi făureşte instrumentele gramaticale

prin trecerea cuvintelor pline în vide (cf. lat. homo > fr. on;

ille > art. rom. -le etc.).
«Fraza

este

expresia

lingvistică

a

unei

idei

sau

lat.

judecăți

complexe (reprezentanţii de ansamblu), ale cărei elemente sunt
deosebite şi expuse după raportul lor logic» (p. 210; cf. şi
p. 398). Ea este deci în aceleaşi timp rezultatul analizei şi
al
sintezei (Wundt),
Deoarece exprimă noțiuni şi raportul dintre acestea, ea cuprinde

o atitudine mentală. Semantemele exprimă noțiunile,
morfemele
raporturile (p. 207). Din punct de vedere fonetic propoziţia
se

prezintă ca o unitate diferențiată şi organizată prin ritm,
prin intonație,
prin accent. Intocmai cum există fraze muzicale,
există şi o muzică

a frazei (p. 208).

u este nevoie

totdeauna

!

ca elementele

constitutive

complexe sau judecății să fie analizate şi
deosebite.
trebuință ca fraza să fie explicată
sau completă.

ale ideii

Judecata

nare

A acest caz ea poate fi reprezentată întradevăr
de un singur
cuvânt,
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Pentru ca să avem o frază, trebue ca spiritul să adere la ea, să fie

«intenţia de a spune ceva » (James) (p. 212; cf. şi p. 399).
Fraza poate să enunţe un lucru, deci să cuprindă un predicat.
Subiectul poate fi exprimat ori nu (el poate fi subînțeles dacă persoana
căreia ne adresăm știe despre ce este vorba). Ceeace se anunță poate

fi nu numai un lucru, ci și un eveniment, un proces. Astfel fraza
poate fi nominală ori verbală.
Deosebirea dintre nume şi verb există în toate limbile. Verbul
este (a fi), departe de a fi copula tuturor propozițiilor, este cel din
urmă

venit

propriu.

dintre

A

fost

verbe,

creat

un

verb

pentru

autonom,

despuiat

a asimila fraza

de

sensul

nominală

la cea

verbală. S'a introdus pentru a exprima timpul pe care nu-l putea
exprima simpla apropiere a predicatului de subiect. Dar ar fi
absurd să reducem toate verbele la verbul a fi, toate judecățile

la judecăţi
relațiune

atributive.
(p.

Sunt judecăţi atributive,

de

inerență,

de

213—214).

* Delacroix admite reducerea părților de vorbire, făcută de Vendryes, la nume şi verb, în opoziție cu instrumentele gramaticale
(propoziţii,

conjuncţii,

articol

sau

pronume)

şi

cu

excluderea

interjecţiei, care nu este decât un element afectiv al limbajului (p.
214). Şi această împărțire confirmă împărțirea frazei în verbală și
nominală. Fraza verbală exprimă o acţiune definită în timp, atribuită

la un subiect, îndreptată spre un obiect. Ea comandă, constată,
imaginează o acţiune. Fraza nominală atribue unui obiect o calitate

215).
(e: Acţiunea

şi prin

nume

DR

|

şi starea însă poate fi exprimată nu numai prin verb, ci
(Brunot)

(p. 216).

|

II

gramaticale se găsesc intenţiunile şi gândirea.

«Sub mijloacele

Limba încearcă să stabilească o corespondență între categoriile logice
ȘI categoriile gramaticale. Înainte de a se stabili această corespon-

dență, intenţiunea poate conferi înțeles deosebit la forme asemănă-

toare. După ce această corespondenţă s'a stabilit, ea conferă adeseori
același înțeles unor forme neasemenătoare. Formele gramaticale se

stabilesc pornind dela deosebirea şi ireductibilitatea funcțiunilor.
Logica limbajului cere o deosebire de forme corespunzând deosebirii
de funcțiuni. Dar principiul «unitate de formă pentru unitate de
funcţiune » este în continuu contrazis de limbaj » (p. 216).

« Sunt două tipuri de frază, după modul de grupare a elementelor

«disociate ale ideii de exprimat: parataxa, simplă juxtapunere de
fraze simple, coordonate simplu între ele (Şi, şi apoi, și atunci etc.),

ori opuse (dar, ci, însă, etc.), şi ipotaxa, subordonare de fraze dela

început independente,

început

deosebite,

cu

grupare

în aceeași unitate

propoziții

ticule de subordonare » (p. 217)-

de

elemente

ela

principale și accesorii şi cu par-
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Orice procedeu morfologic izolabil și care corespunde unei no-

țiuni constitue o categorie gramaticală. Sunt tot atâtea categorii grama-

ticale câte morfeme. Ele nu există şi nu se definesc decât prin
forma pe care o au și se deosebesc de cele logice. Clasificarea lor
privește morfologia generală, care rămâne de făcut constituit (p.
220—221),

Aceeași
chipuri (cf.
cu timpul
Dar cu
ticale,

de

categorie gramaticală se poate exprima în deosebite
lat. dico, dicis, fr. je dis, tu dis). Procedeurile se schimbă
(p. 221).
toate că forma dă existență şi definiție categoriei grama-

cele

mai

multe

ori există

discordanţă

între

funcţiune

și

formă. Funcțiunea poate să preexiste formei, iar forma
să supravie-

țuiască funcțiunii.
dispariție, precum

Există deci categorii virtuale sau în curs

și funcțiuni fără formă

(pentru

de

copil de pildă,

ca şi pentru omul mare, de altfel, numele poate numi şi
acţiunea)

(p. 222).
Nu există categorie gramaticală care să exprime
şi să poată
exprima o singură categorie logică, şi sunt mai
multe expresiuni

posibile pentru aceeași categorie logică (p. 223).
Delacroix cercetează apoi cum s'a ivit categoria
223229) şi a numărului (p. 229).

genului

(p.

Defineşte gramatica generală, care ar avea să se
ocupe de catego-

riile comune tuturor limbilor. Dar fiecare
sale, condiționate de timp şi de societate.
mult, ba chiar mai mult tradiţie şi memorie,
gramatica sa implicită, ca și pe cea explicită.

limbă îşi are trebuințele
O limbă este tot atât de
cât şi logică. Ea îşi are
Forma concretă a catego-

riilor gramaticale variază dela limbă la limbă
şi în nicio limbă nu pot
fi reduse la

un sistem logic. Din pricina aceasta este cu neputinţ
ă

să se
ajungă la o gramatică generală fără violentarea
celei istorice, iar cei
ce au încercat

codificarea gramaticii generale n'au făcut decât
să.
dea generalități asupra gramaticii (p. 220—231
; cf. şi p. 585).
n afară de discordanţa dintre logic şi gramatical,
trebue să mai
avem în vedere faptul că exprimarea categorie
i gramaticale nu este:
totdeauna necesară din punct de vedere
formal. Ea se poate subînțelege ori poate fi înlocuită prin procedeuri
variate de intonaţie şi

gest (p. 232). De altă parte toate limbile
tind să evolueze spre simplificarea, spre reducere

a formelor gramaticale la categoriile
cele:
mai generale şi esențiale (Jespersen)
(p. 233—234).
Logica limbajului, desvoltarea logică a limbajul
ui este condiționată.
de fapte

extra-logice

(p.

236).

Limbajul,

atârnă mult de starea trebuințelor societăți nivelul acestuia adică,
i şi de structura acesteia.
Limba reflectă Până la un anumit punct
progresu
l intelectual. Apoi
tendinţa
logică nu se aplică niciodată

la întreagă limba : analogia
nu lucrează decât asupra unei Părți
a sistemului lingvistic. Tendinţa
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de

expresivitate

235-—239).

se opune

mereu

Totuşi unii lingviști (Meillet)

trebuinței
presupun
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de

uniformitate

(p

o serie de tendinţe ge-

nerale care regulează istoria limbilor. Așa este tendința spre simpli-

ficare, spre unitatea formei pentru unitatea funcțiunii ; tendinţa
spre diferențiere pentru expresivitate; convergența schimbărilor

lingvistice ; un paralelism de schimbări de structură generală în

evoluția limbilor, schimbări uniforme rezultate independent din stări
sociale uniforme ; anumite mijloace uniforme pentru crearea instrumentelor gramaticale : inovația analogică, care nu creează decât
după un model preexistent şi se întemeiază pe obişnuință și asimilare,
şi trecerea unui cuvânt autonom în rolul de element gramatical,
unde intervine în același timp factorul logic şi cel afectiv,ete.

(p. 239—247).

« Evoluţia morfologică este stăpânită de analogie, de trebuința
de uniformitate, care atrage după sine eliminarea unui anumit număr
de forme, restabilind de regulă morfemele anormale, curăţind iregu-

_laritatea, disimetria ; şi de un principiu creator, trebuința de expresivitate, unde putem deosebi două lucruri : nevoia de a întări, prin
termenilor existenţi, expresiunile slăbite; trebuința
mijloacele
de a crea formele necesare expresiei. Gramaticalizarea, care
urmează, transformă în instrumente gramaticale cuvintele semnificative a căror putere de expresie a slăbit » (p. 247—248).
Din cartea III, cap. | ( « Achiziţia kmbajului. Limbajul copilului »)
ne interesează, din punct de vedere sintactic, partea privitoare la

limbajul copilului. Împreună cu Jespersen, Delacroix deosebește în
acesta trei mari perioade : strigătul, gângăvitul şi limbajul propriu zis,
« petit langage »-ul (p. 269); arată marele rol al imitației şi analogiei
în evoluţia lui; explică procedeurile fiziologice și psihologice între-

buinţate de copil la învăţarea lui, etc., utilizând cele mai bune izvoare
şi dându-ne astfel unul din cele mai

frumoase

capitole

ale

cărții.

În general constată că diferitele faze ale evoluției limbajului
corespund

desvoltării interesului şi inteligenții copilului.

_

are la început formă monoremă,
« Fraza » (p. 295—298) copilului
caracter «4 olofrastic ». Cuvintele izolate ale copilului au
«structura» acesteia. Fraza
ţia » frazei, fără a avea
structură, ea este un mecanism complicat pe care copilul nu
să-l stăpânească decât după multă muncă şi exercițiu. Dar
A
înțelege fraza înainte de a o putea întrebuința.

«intenimplică
ajunge
copilul

a copilului
ă nu constă decât din două cuLa început fraza direm

vinte.

Dar acestea se înmulțesc repede. Raportul dintre sememe este

exprimat prin valoarea afectivă, ordinea fiind la început liberă.
Numai pe încetul se stabilesc convențiunile. Și atunci lipsesc deocam-

dată mijloacele gramaticale, fraza reducându-se la forma cea mai
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simplă. Numai
puţin câte puţin cedează juxtapunerea iniţială
construcțiunii de fraze mai complexe. Relaţiunile sunt la început
subînțelese, apoi exprimate cu stângăcie. Înainte de a utiliza prepoziţiile şi adverbele potrivite, locul, timpul, dependenţa, motivul,
modul sunt exprimate prin simplă juxtapunere. Elementele de legătură dintre grupele verbale, conjuncțiile rămân mult timp neexprimate,
În general numai pe la începutul anului al treilea începe copilul

a înțelege relațiunile cuvântului în frază şi simte nevoia de a le
exprima. Dar abilitatea gramaticală a copiilor este foarte inegală.

Sunt copii aproape normali care la vârsta de cinci ani încă
nu sunt
în stare să alcătuiască fraze corecte.

Venind dela un psiholog, este deosebit de interesant capitolul
I:

« Funcționarea
(p. 361—373),

psihologică a kmbajului » : « automatism » şi gândire »
« Sentiment şi limbaj » (p. 373—334), « Gândire fără

zorbe » (p. 384—398), « Dela gândire la frază » (p. 398—411),
« Ale-

gerea formulelor »

(p. 411—418),

« Limbaj

interior » (p. 418—432),

«Stil oral» (p. 432—435), « Ce este înțelegerea?» (p. 436—a40),
« Întelegerea limbajului » (p. 441-—451), dar greu de rezumat
atât din
pricina
stilului particular,
pentru unele repețiri.

cam

dogmatic,

al

lui

Delacroix,

cât Şi

Nu este destul să vorbim, ci trebue să fim şi înțeleși,
pentru ca
vorbirea să-şi ajungă scopul. A vorbi şi a înțelege vorbirea
înseamnă
a desfășura procesele cele mai profunde ale gândirii
şi un joc foarte
familiar
de obişnuințe intelectuale şi sensori-motrice.

Gândirea

(p. Cel361).

depășește

mecanismul

limbajului,

dar îl presupune

dintâi stadiu al formării automatismului
formarea: de obişnuințe articulatorii și auditive, limbajului este
construcția de
figuri motrice şi sonore care îşi corespund
(p. 362).
Aderenţa semnificării (înţelesului) la semn este
aspectul al doilea
(p. 364).
Stadiul al treilea este automatismul care intervine
pentru exprimarea relațiunilor (p. 367).
Stadiul cel din urmă îl formează obișnuinţele
intelectuale, efectele
judecăților anterioare, care adună noțiunile
şi reduc experienţa la

scheme care se pot mânui : metoda
(p. 368).

_

4Când

automatismele

intelectuale

lipsesc,

limbajul este fără
înțeles. Dacă automatismele verbale
perzistă, avem exces de limbaj

(p. 368; cf. şi p. 372).
Limbajul
j
implică unn Joc delicat de anali
ză Şi sinteză, în care
sunt angajate cele mai impo
rtante procese sufletești : intenţia
,
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îndreptată înainte *; atenţia, când înainte, când îndărăt2; memoria imediată care adună şi ține în câmpul conştiinţei, pentru

elaborarea înțelesului, elementele care se succed î. Este vorba deci
de întreagă vieața mentală, de întrebuințarea unui mecanism înte-

meiat pe inteligență (p. 370) 4.

Limbajul nu numai comunică idei și sentimente, ci și exprimă,
deci are valoare afectivă. Dar numai o parte din vieaţa afectivă se
scurge în limbaj. Sunt sentimente vagi pe care nu le înțelegem şi nu
le putem exprima. Sunt sentimente pe care le înnăbușim şi nu vrem
să le exprimăm. Sunt în sfârşit sentimente fascinante și absorbante
lipsite de marca personală, dar comune masselor.
Cu un cuvânt nu este potrivire desăvârșită între sentiment

uneori

şi limbaj:

exces de sentiment

avem

altădată

în limbaj,

limbajul nu este în stare să exprime sentimentul, toate nuanțele lui

(p. 373—78).

n orice conversație este o parte care se spune cu vorba; alta pe

care o

și variațiile

mimica

exprimă

limbajului afectiv; în sfârșit

părți subînţelese neexprimate de vorbirea intelectuală
În

fiecare

limbaj

elemente

sunt

şi afectivă.

afective, care precedă pe cele

intelectuale, d. p., interjecţia și valoarea expresivă a sunetelor, jocul
expresiv al vocii, tonul, gesturile, mimica, în sfârșit întreaga atitudine
care, aşa zicând, subliniază vorbirea sau fraza intelectuală.

Afectivitatea intervine în alegerea cuvintelor şi a structurii frazei.
Construcţia expresivă constitue un ansamblu de infracţiuni la ordinea
regulată, menită să pună în valoare precis nuanța afectivă. În privința
aceasta Delacroix este de acord cu Vendryes, ale cărui cuvinte le
reproduce.

scrisă, care este lipsită de afect, se prezintă într'o formă
regulată şi corectă decât cea vorbită, care este plină de
limbajul, cum a arătat Vendryes, se mărginește la punerea
numai a culmilor gândirii, iar raporturile logice nu sunt

Limba
mult mai
afect. Aici
în valoare
marcate

decât necomplet

cu ajutorul intonației şi a gesturilor, ori

trebue să fie suplinite de spiritul ascultătorului (p. 373—384)Vorbind despre «gândirea fără vorbe », Delacroix caută până
la ce punct intervin imaginile, în special imaginile verbale 5, în procesele repezi ale gândirii.
Imaginile însăși n'au sens. Ele sunt un instrument spiritual care
se ivește după trebuinţele gândirii. Vorbirea în imagini e te vorbirea

vw

i Cf.

şi p. 407.

Cf. amănunţit p. 408—409.
Cf. şi p. qrr.

î Cf.

mai

amănunţit: p. 4IO—41I.

5 Delacroix
sensoriale

și

se ocupă

amănunţit

de

acest

fenomen

|

deosebind

o

tipuri

verbale, auditivo-motore şi verbo-auditive, pe p. 418—432.
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fără cuvinte, limbajul interior i. Gândirea nu este niciodată pură.
Când lipsește semnul, totul se turbură. O gândire simplă rămâne
posibilă; dar comparaţia gândirilor complexe și reflexiunea care
li se aplică fără semn se schimbă în confuzie (p. 384—398).
Cercetând raportul dintre «gândire şi frază» (p. 398—411),
Delacroix nu admite pentru toate cazurile diviziunile riguroase ale
etapelor urmate în elaborarea unei idei și a formei sale verbale,
pe care le-au stabilit Pick şi Woerkom : 1. concepţia ideii globale;
2. un proces psihic de analiză şi de sinteză în timp și spațiu;
3. concepția schemei frazei fără simboluri
tische Formulierung) ; 4. alegerea cuvintelor.

verbale

/die

schema-

Schema gramaticală este imanentă gândirii diferențiate : alegerea
cuvintelor este contemporană cu schema gramaticală ; și gândirea se
diferenţiază din momentul în care se orientează spre vorbire prin
trebuința de comunicare sau expresiune.
Două cazuri sunt posibile. Ori se prezintă formula verbală de-a
gata, în virtutea obișnuinții, a alegerii afective și într'o construcție
extrem de repede, iar în acest caz trecem dela gândire de-a-dreptul
la vorbă;

ori trecerea

dela gândire

la

expresie

este

mai

directă şi atunci încercăm, schițăm în minte, ne preparăm

puţin

formula

care nu se prezintă numaidecât de-a gata şi care poate să nu corespundă la ce voim. În cazul din urmă vorbitorul se comportă ca

scriitorul care lucrează,
Memoria înmagazinează un mare număr de formule (elemente și
forme linguistice) şi mijloace de făcut formule. Unele dintre acestea
sunt indisolubil legate de situație, automate în anumite împrejurări ;
altele nu ne obligă, ci ne lasă posibilitatea alegerii. Pe măsură ce
atitudinea

vorbitorului

se

precizează,

posibilitatea

de

alegere

se

reduce, formula ajunge mai definitivă. În privința aceasta vorbirea,
cum zice Saussure, este constrânsă de limbă și de spontaneitatea
spiritului și a inimii subiectului vorbitor (p. 411—413). Ea ţine
socoteală și de ascultător, se adaptează societăţii,
mediului

(p. 413).

“Cuvântul are totdeauna un sens precis în momentul când îl întrebuințăm, dar nare existență independentă : el nu există decât în
frază, fără de care nu este limbaj, el nu trăiește în spirit decât
cu
contextul în care a fost introdus (p. 414—413).
«Stilul nu este decât un fel de a gândi... Stilul este atât
sub
cuvinte cât şi în cuvinte» (Flaubert, Correspondence,
III,
p.
269).
PN
I
1 « Imaginile verbale

sunt treapta intermediară între gândirea propriu
zisă şi formula sa explicită » ;
to unitate psihică anterioară vorbei, schița
internă ia frazei, combi
Virelirâ
naţia mentală a elementelor vorbirii,
C

o sinteză de
țI aproape instantanee pe care limbajul le
desfășură în serii succesive »;
în profunzimile gândirii,
de altă i
parte se reflectează în mecanismul
producător de sunete » (p. 403).
tea

are faţa dublă: « de o par te
priveşte
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« Valoarea de evocaţie a limbii literare se găsește în relație cu limba
vorbită » (Bally, Trait€ de stylistigue, I, p. 244). Artistul caută să ne
sugereze

starea

sa

afectivă

cu

ajutorul

sunetelor,

cuvintelor

Și

frazelor. Fiecare individ îşi creează obișnuinţe. Din întrebuințarea
acestora rezultă individualitatea limbajului. "Totul ne este dat, afară
de alegerea cuvintelor şi a momentelor. Libertatea limbajului este
deasupra tuturor mecanismelor. Cu cât un limbaj este mai perscnal,
cu atât mai mult îi repugnă frazeologia uzuală. Nimic nu lasă însă
mai mult impresia excentricității şi divagaţiei decât efortul spre un
limbaj prea personal. Nimic nu este mai ridicol decât tendinţele
de a înlătura orice mecanism (p. 432—435).

«A înțelege limbajul înseamnă a înțelege cuvintele și formele

gramaticale ; a se plasa, grație acestor forme, într'un sistem de relațiuni privitoare la lucrurile ori evenimentele pe care le înseamnă
cuvintele ». 4 Înseamnă a realiza, cu ajutorul semnelor, adaptarea
intelectuală la realitate prin semne ...» (p. 441). «A înţelege o

frază înseamnă a da cuvintelor din ea valoarea de semnificaţie directă
şi valoarea funcțională, sintactică, realizând construcţia, adică resta-

bilind jocul de raport pe care ea-l figurează ; înseamnă deci a înțelege
atât sensul cuvintelor, cât şi construcția frazei » (p. 442). Fraza este

necesară pentru a înțelege cuvântul, dar și cuvântul este necesar
pentru a înțelege fraza (p. 443—444).
Cartea IV o dedică Delacroix cercetării unor stări anormale :
cap. Î. « Iperendofazie (vorbirea interioară prea vie) şi halucinațiuni
verbale » (p. 453—4:76), cap. II. « Observaţii asupra istoriei afaziei »
(p. 477—314),

cap.

III.

(p. 515—573) şi încheie cu

« Observaţii

asupra

turburărilor

afazice )

«Nota finală» (p. 575—587),

în care

rezumă rezultatele [a care a ajuns.
Şcoala italiana. Benedeito Croce. Fără a

|
fi specialist în materie,

Benedetto Croce s'a ocupat de chestiuni principiale privitoare la filosofia limbii, punând în circulaţie o seamă de păreri cu totul deosebite

detale cercetătorilor anteriori. Vederile lui Croce sunt cuprinse în capitolul XVIII din lucrarea Estetica come scienza dell "espresstone e linguis-

tica generale, ed. V, Bari, 19221: Conclusione. Identită di linguistica ed
estetica (p. 153—166), în « Breviario di estetica » ? și în Filosofia
del linguaggio 3.
SE
ae
inci
Pentru Croce « ştiinţa artei și cea a limbajului, estetica şi lingvistica, concepute

+ Ed.

I,

ca ştiinţe adevărate, nu sunt două lucruri deosebite,

1gor.

AR

Ă

|

2 Scris în 19r2, retipărit în Nuovi saggi di estetica, Bari, a
bi în
3 Adunare de diferite recensii asupra unor lucrări de filosofia lim i j,
special asupra celor dintâi lucrări ale lui Vossler, în Conversazioni critiche,

Seire prima, ed. II, Bari, 1924, p. 87—113:
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ci unul singur ». Amândouă au ca obiect expresiunea.
este un tot indivizibil; numele

abstracțiuni

plăsmuite

de noi

« Expresiunea

și verbul nu există în sine, ci sunt

prin

distrugerea

singurei

lingvistice, care este propoziţia.
Aceasta din
înţeleasă, nu în modul obişnuit al gramaticilor, ci ca
presiv cu sens desăvârşit, care cuprinde tot atât de bine
cât se poate de simplă și un vast poem ».
« Limbile n'au realitate în afară de propoziţii și de

realități

urmă trebue
organism exo exclamaţie
împreunările

de propoziţii, pronunţate real ori scrise, la anumite popoare, în
perioade de timp determinate; adică afară de operele de artă (mici

ori mari, orale ori scrise, repede uitate ori îndelung păstrate în amin-

tire, nu importă), în care există în mod concret»,
« Gramatica (normativă) trebue să fie o tehnică a expresiei

lingvistice ». Limbajul poate fi studiat de : estetică, care ne dă cuno-

ştințe despre natura limbajului, gramatica empirică, care este un

expedient pedagogic, istoria limbilor în realitatea lor vie, deci istoria

roduselor literare concrete, substanțial identică cu istoria literaturii.
i ce priveşte raportul dintre gramatică și logică, «forma logică
este indisolubilă de cea gramaticală (estetică), aceasta din urmă
este disolubilă de cea logică ».
Asupra

acestor

vederi

scrieri pomenite mai
influența lui directă,
la diverși cercetători
Teoriile lui Croce

Croce

n'a

mai

revenit decât în micile

sus. 'Totuşi aceste concepţii au răzbit parte sub
parte prin necesitate logică, în mod spontan,
(cf. Estetica, pref., p. xv).
s'au ivit în cadrul unor cercetări de estetică și

poartă coloritul acestora,

Această constatare apare clar când expresia lingvistică este identificată cu produsele literare ; istoria limbii este astfel] identică cu
istoria
produselor literare.

Vederile lui Croce nu sunt tocmai aşa de paradoxale cum
i se
pare la început lingvistului neiniţiat în sistemul lui filosofic.
La prima vedere ni se pare că domeniul lingvisticei se
restrânge
prin identificarea ei cu estetica. Astfel ştiinţa limbii îmbrăţişează
numai
manifestarea lingvistică concretă (la parole), nu sistemul
de limbă (la
langue). Pe aceasta Croce o consideră ca o construcție
empirică, fără
existență reală!. Dar şi studiul cuvântului sufere
său o restrângere, deoarece Croce tăgăduește caracterul la rândul
intelectual
al limbii. Ce e drept, el admite existența reprezentaţiei
sau imaginei 2,
dar, îndată ce aceasta ajunge să fie exprimată, se
schimbă în intuiție
ŞI prin aceasta în fapt estetic ; căci însușirea
fundamentală a faptului
estetic este tocmai intuiţia.
DN
III
1 Conversazioni critiche, Prim
a serie, p. 88.
? Estet

ica, p. 10 ş.u.
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În acest chip lingvistica generală, considerată ca studiul cuvân-

tului: «prin elementele ei care se integrează filosofiei, nu e decât
estetică ». (p.

155—156).

Limba, ca sistem

de semne

întrebuințat

ca mijloc de comunicare este trecută la «istoria faptelor practice »,
fiind expresia însuşirii naționale,

document

«ca

de viață »1.

Din punctul de vedere al lui Croce rămân însă nelămurite o

serie de probleme importante. Ca să amintesc, de pildă, una, aşa este
raportul dintre desvoltarea limbilor şi a :reprezentaţiilor, care este

pur linguistic. Apoi lingviştii nu vor putea admite identificarea istoriei
limbii cu istoria produselor literare.
Cu toate acestea nu se poate tăgădui influența binefăcătoare a

studiilor lui Croce asupra desvoltării lingvisticei, mai ales a stilisticei
și a sintaxei, cum se poate constata din scrierile lui Vossler și ale
elevilor acestuia ?.
Neolingviștii. Școala neolingviștilor italieni, constituită în vremea

din urmă, îşi reclamă de maestru pe Ascoli (mai ales în materie
dialectală),

se alimentează din filosofia lui Croce şi Gentile, ca şi

din geografia lingvistică a lui Gillicron, dogmatizează și sintetizează
o seamă

de idei admise

de câţiva lingviști de mare valoare ca H.

Schuchardt şi W. Meyer-Liibke, şi luptă împotriva neogramaticilor,
de care se deosebesc prin aceea «că neogramaticii sunt foarte
hotărîți şi avântaţi, când este vorba de a formula concluzii, dimpotrivă,

în

puțin

mai

cercetarea ariilor şi a documentelor ei sunt mult

puţin conştiincioşi, mai puţin perseverenţi şi muncitori,

mult mai

decât neolinguiștii ».

îndărătnici

Procedeele neolingviştilor, pornind dela filologia romanică, mai accesibilă pentru observaţie şi studiu, sunt superioare celor ale «indogermaniştilor > ; «linguistica indo-europeană

a rămas mult în urmă

— ca metodă — faţă de linguistica neolatină »; în special, ea abuzează de asterisc. Neolingviştii încearcă să răspundă a trei întrebări,
1. Care este raportul cronologic între deosebitele faze ale unui

fenomen lingvistic.
2. Care

este patria

(centrul

de

,

a

iradiaţie) inovației sau fazei,

mai târzii;
|
a
3. Care este cauza inovației (0. c., p. 1—2.)
Ei procedează deci istoric. (Pentru mine linguistica este, mai
presus de toate, istorie... », zice Bartoli (0. E p- 66); geografic,

sociologic, psihologic

și estetic ei cred

1 Conversazioni critiche, p. 93 ŞI 94.

că

«în

ultima

analiză,
ÎN

cf. K. Jaberg, Idealistische
2 Asupra părerilor lingvistice ale lui B. Croce,
Neuphilologie
(Sprachivissenschaftliche Betracktungen), p. ATI.
,

2 M. Sole

Genăve,

1925,

Introduzione alla neolinguistica (Principi-scopi-metodi),

p. 6r.
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cauzele inovaţiilor în limbaj se reduc la imitarea
au un prestigiu mai mare) (0. c., p. 38;

altor limbi,

care

cf. şi p. 45). Eiau respectul

substratului etnic (0. c., p.79)şi, ca şi Humboldt, Schuchardt, Ascoli
şi Leonardo, atribue mare rol amestecului popoarelor și limbilor în
desvoltarea acestora din urmă : «limbile variază în continuu, dela un

secol la altul, dela o țară la alta, prin amestecul popoarelor, care din

cauza războaielor sau datorită altor întâmplări se amestecă
necontenit,

în timp ce

întocmai

M.

aceleași limbi

sunt supuse uitării

şi sunt muritoare,

ca celelalte lucruri create » (0. c., p. 38—39;

Bartoli ne lămurește

școalei ncolingviste :
« Metoda neolinguiştilor

astfel asupra

a izvorit

din

genezei
sursa

cf. şi p. 78).

și principiilor
vie

şi bogată

în

fapte și idei a Atlasului linguistic din Franţa; dimpotrivă, metoda

neogramaticilor

a fost distilată în seminariile

de indo-germanistică

din universitățile saxone, care au fost şi sunt îndeosebi
laboratoare de fizieă şi metafizică,
«Menţionăm aceasta mai ales pentrucă neolinguiștii, îndeosebi

cei

din

Italia,

datorează

deasemenea

foarte

mult

şi linguisticei

ascoliene și filosofiei idealiste.
«Toţi linguiştii menţionează Scrisorile glotologice ale lui
Ascoli,
în care el tuna și fulgera cu strășnicie împotriva școlii
neogramaticilor. Adevărul e că unii dintre ei și dintre apărătorii
lor au
încercat în urmă să demonstreze că Ascoli, deşi
combătându-i,
era la rândul său un neogramatic. Astăzi toți vor
trebui să recunoască, din ce în ce mai mult, că în disensiunea
dintre neogramatici şi neolinguiști, aceştia se apropie de gândirea
ascoliană
mai
mult decât

«De

aceea

neogramaticii.

nu

e nevoie să căutăm cauza și nici să facem
alte
cercetări asupra istoricului lor! Ascoli însă
era un istoric el limbajului în totalit

atea lui, nu numai al «reflexelor anorm
ale >. Iar
din acest punct de vedere, foarte esenția
l, neolinguiștii sunt mult
mai ascolieni decât neogramaticii.

«Filosofia iui Croce şi a lui Gentile L-a făcut
să pătrundă oarecare lumină în templul linguisticii, care,
din epoca lui Wilhelm
Humboldt,

cu excepţia... ilustrului

măsese în întunerec, lipsit fiind

fost dublu:

maestru Hugo

de lumina

avantajos şi desavantajos.

Schuchardt,

filosofiei.

ră-

Efectul a

«Pe de o parte această filosofie italia
mod eficace teoria celor trei ergo, precu nă| -a ajutat să combată în
m şi alte erori ale neogramaticilor, care în fond sunt materi
aliştii linguisticii.
a € Pe de altă parte însă, filosofia
crociană a dat naştere glotosoilor vosslerieni,
lor,

dovedesc

dintre care

că nu

au

cei

niciun

mai

simț

mulți,

pentru

inclusiv

şeful

linguistică

sau

şcolii

pentru

DELA K. VOSSLER PÂNĂ AZI

“vreo

altă

şcoală.

În schimb,
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«Noi

linguiştii »,

«şcoala lui Gillidron şi a noastră », avem aceleaşi merite. Intr'adevăr ei sunt aliați ai şcolii lui Gillicron, prin urmare ai neolinguiștilor, dar de astfel de aliați. să ne ferească Dumnezeu) £.
În cercetările lor, însă, neolingviștii nu se opresc decât la prea puţine fenomene sintactice, deoarece acestea sunt mai puţin potrivite
pentru a fi urmărite în mod statistic,

Pentru înțelegerea principiilor și metodelor acestei şcoale, afară
de lucrarea citată, se mai poate ceti cu folos Breviario di neolinguistica ;
Parte ] : Principi generali, di G. Bertoni ; Parte II : Criteri tecnici di
M. Bartoli, Modena, 1925 2.
Asupra lui Ernesto Giac. Parodi, cf. G. Giuglea în Dacoromania,

III, p. 1080—83 şi mai pe urmă B. A. 'Terraciuc, în Archivio glottologico italiano, 1927 (Sezione neolatina, 'Torino), p. 58—67, unde se
dă şi bibliografia.
i

A. Trombetti. Un loc aparte între reprezentanţii școalei italiene
se cuvine
lui
Alfredo
Trombetti.
Vederile generale ale

acestui savant sunt cuprinse în Elementi di glotiologia, ? Bologna,
"1923, cel dintâi adevărat tratat științific de glottologie generală, cel
al lui Fr. Muller, Grundriss der Sprachuissenschaft, Wienn, 1877
ş. u., fiind învechit şi procedând în rândul întâi descriptiv, în vreme

ce al lui 'Trombetti procedează mai ales comparativ.
i
Trombetti crede « posibilă și demonstrabilă unitatea limbajului »
(Prefazione, p. 11) şi are o + dottrina cosi decisamente monogenistica »
(îBrd.) 4. EL crede că nu se poate ajunge la scopul fixat pentru glottologie

de

Finck : descoperirea

motivelor

psihologice

ale diferenţelor

lingvistice și explicarea caracteristicelor particulare ale deosebitelor
limbi prin conformațiunea psihică specială și temperamentul diferit
al popoarelor (p. 4—5). Nu poate admite, cu H. Schuchardt (SprackRR
SN
,
1 M. Bartoli, o. c., p. 62—64.
2 O recenzie amănunţită asupra acestei lucrări a făcut C. 'Tagliavini în
Dacoromania, LV, p. 992—Ir000.
ÎN
,
3 După Trombetti limba se poate studia în trei moduri şi pentru
trei scopuri diferite:
o
,
Ă
nu

1. Ca mijloc pentru a comunica cu străinii, deci pentru un scop practic,
deci
,
,
,
ştiinţific.
deci
2. Ca mijloc pentru înţelegerea lucrărilor literare ale unu: popor,

a
,
,
pentru ajungerea unui scop filologic.
şi pentru
3. În sfârșit, pentru a înţelege originea şi desvoltarea limbajului
a determina

relaţiunile

reciproce

de înrudire

ale limbilor,

deci

pentru un

numeşte glottolog
scop ştiinţific. Cine se dedică unui astfel de studiu se
(Elementi di glottologia, p. 1).
,
|

î Cf. în special lucrarea, Punită d'origine del linguaggio, Bologna, p995
e ari,
Cum a arătat însă A. Meillet, Bulletin de la Societe de Linguistigue

Nr. LXXI, p. 20, probele aduse de Trombetti sunt nesatisfăcătoare i îi ȘI
si fa la critica di un hkbro,
Delacroix, o. c., p. 119. Cf. şi A. Trombetti, Come

Bologna, 1907.

15
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verwandschaft ; Brevier, l.c.),că cel mai înalt scop al glottologiei consistă
numai în a ne forma o idee clară despre originea limbajului, care ar
fi
identică cu originea propoziţie, ci crede că « glottologia este istoria
limbajului uman în totalitatea sa, dela origini până la timpuril
e
actuale, de-a-lungul minunatei sale evoluţii în timp și în spaţiu»
(p. 5).
De propoziţie şi inclusiv de sintaxă se ocupă la p. 216—22
2
($ 257—263) ale lucrării sale. În privința acesteia pleacă
dela
Schuchardt, cu care se unește în foarte multe puncte, în unele
însă se
deosebeşte de el.

Consideră limbajul ca un fapt social, deci ca un mijloc
de comunicație nu numai a gândirii, ci şi a sentimentului și a voinţei.
« Cel
dintâi impuls pentru manifestaţie a fost dat de nevoile
vieţii și este
comun cu al altor animale, dar numai limbajul ornenesc,
născut din
nevoie,

s'a desvoltat

în mod

așa de

minunat,

culminând

în

artă
(Schuchardt) » (p. 216, $ 259).
Limbajul fiind comunicaţie, propoziția este «unitatea
unge
mentală » a lui. Prin urmare « problema originii limbajul
ui se rezolvă
în ultima analiză prin problema originii propoziției »
(p. 216, $ 258).
Omul vorbeşte şi a vorbit

totdeauna

în

propoziţii.

Între propoziţiile şi cuvintele primitive nu există deosebire
: « Cuvintele
primitive erau prin natura lor olofrastice, ca şi interjecţ
iile, ŞI puteau
constitui totdeauna o propoziţie cu un singur
termen. Propoziţii
monome se întâlnesc și în stadiile actuale ale limbajul
ui ». Așa sunt
cele ce exprimă o comandă, afirmaţiile predicat
ive fără subiect,
vocativul. Unele dintre ele se pot asemăna cu strigătel
e de ameninţare,
ajutor, etc., ale animalelor, cuprinzând implicit
comunicarea unui

fapt ori a unei schimbări interne ori externe
(stimulul foamei, vederea
dușmanului,

etc.).
caracter afectiv,

«Cele dintâi expresii omeneşti au fost
cu
interjecţii propriu zise, interjecții imperative

(st !) şi forme de imperativ ca lat. 3 |, exclamaţ
iuni ca reflex al impresiunilor făcute

asupra simțurilor, cum e zona
Unicul termen din care constau aceste |
subiectul, ci predicatul. Subiectul nu numai propoziţiuni nu este
că nu este exprimat,
ci în unele cazuri nici măcar nu se poate
închipui ». Este destul să
ne gândim, de pildă, la felul cum se prezintă
și sunt interpretate
impersonalele în deosebite limbi. În
unele sunt simple imitații,
ferestre false corespunzând unor ferestre
vii, cum zice Schuchardt :
lat. phui-t, tona-i după legi-t, ama-t; tot aşa franc.
il Pleut, engl. it
TQIns, germ. es regnet, etc.; în altele
pot avea un subiect determinat :
lat. Jove tonante, gr. ded'ăpa Zeve (Od., E 457),
etc., deci sunt
expresii mitice şi antropomorfe
cu subiect
Nimeni nu presupune însă că întrade animat.
văr sau născut din fraze
cu subiect intern: [;7 îuono]

tuona ([tunetul] tună) = îl tuono
s.
tuono ! (Tunetul !, Tunet !) (p.
216, $ 258).
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« Dar tipul cel mai obișnuit de propoziţie este cea binomă
(bimembră), cu subiect şi predicat.
Din această pricină unii neagă că propoziţia monomă (monomembră) ar fi cea primitivă. În aceasta se manifestă influența
logicei asupra gramaticei: propoziția este asemănată cu judecata

şi, ca și aceasta, trebue să aibă doi termeni.
Schuchardt, dimpotrivă, consideră ca primitive numai propozi-

ţiile

monome.

Din

două

propoziţii

monome

împreunate

sa

desvoltat propoziţia obişnuită binomă cu subiect și predicat.
Unirea cea mai simplă poate să se fi făcut din tipul ecco ! (= guarda !)
brucia ! ori lă ! brucia !, de unde lă brucia, ori guello ! brucia |, de
unde guelo brucia. În alţi termeni : germenul subiectului stă în indi-

caţia locului în care se întâmplă un fapt, ori în indicația mai concretă
a unui lucru cu ajutorul unui cuvânt demonstrativ însoțit de gest.

După cum

observă într'un loc Fick, pronumele sunt adevărate nume

primitive, aşa că, în timp ce în mod natural fac parte din interjecții și

au prin urmare valoare olofrastică, sunt pe deplin potrivite să exprime
subiectul propoziției ».
Lui 'Trombetti i se pare întru câtva artificială această explicaţie

a lui Schuchardt şi crede că nu este necesar să se admită forme de
trecere ca lă brucia ! Distincția din Id brucia este subtilă și întemeiată
poate pe o mică pauză. Preferă deci să admită
binome cu subiect pronominal sunt contemporane

că propozițiile
cu propoziţiile

monome.
„
«O dificultate pentru a admite același lucru pentru propoziţiile

binome cu subiect nominal stă în faptul că substantivul este posterior

verbului (Schuchardt zice că subiectul este posterior predicatului).
Totuși o astfel de posterioritate este mai curând logică decât crono-

logică, în sensul că cuvintele care exprimă o acțiune indică în acelaşi

timp pe cel ce face acţiunea. Astfel, d. p., mau (rom. miau) exprimă
direct mieunarea, dar înseamnă și «pisică».
N
_
Sar putea şi ca propoziția bimembră să-şi aibă originea în
tipul în care subiectul este intern, fiind dedus din verbul predicat

care nu reprezenta încă o formă (cf. ung. esă; rom. a plouat o ploaie
straşnică). Gabelentz, Sprachaissenschaft, p. 311, zice că în astfel
de cazuri un ton mai înalt şi un ritm mai viu servește pentru a deosebi

verbul-predicat de numele subiect; d. ex. cânele latră:

hau hau

hau hau hau
150
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Evoluţia
oricărui fel

$ 259).

ulterioară
de

s'a

predicat,

făcut
ca,

v

prin

legarea

d. p., pisica

de un subiect

(ră)suflă (p. 2x7—218,

a

|
|
Precum s'a desvoltat subiectul nominal din predicat
, așa a derivat
din acesta şi predicatul nominal, de unde își au originea propozi-

țiile de tipul guesto (€) un cane.

Aici se

indica într'un fel oarecare copula,

iveşte adesea nevoia de

a

deci legătura dintre subiect și

predicat,

n privința copulei, se deosebesc trei forme, reprezentând
trei
stadii deosebite :
I. Nici un semn extern nu indică unirea subiectului şi a
predicatului, ba încă sunt despărțite printr'o mică pauză : vorbă
multă —

sărăcie,

2. Subiectul rămâne izolat, ca într'o poziție absolută, şi este
reluat

printr'un pronume (cf. exemplele : « Un fecior a împăratu
lui, anume
Constantin, el muri, Cuv. d. bâtr., |, 390 sau chiar E]
venise vreamea

Troianilor de perit, îbid., 353).
3. Pronume

le substantive tind să ia caracterul de verbe
substantive, Radicalul es- «a fi » se pare că trebue adus in legătură
cu radicalul
pronominal, cf. pater est bonus şi pater îste— bonus.
Într'adevăr copula derivă mult mai rar decât
se crede din verbe

concrete cu sens material (p. 218—219,

$ 260).

« Determinaţiunile
substantivului subiect se chiamă atribute și derivă din predicate : P'uomo € ammalat
o, egh morră =
l'uomo, egli & ammalato, morră — l'uomo,
che € ammalato, morră
= Puomo ammalato morră ».

« Determinaţiunile verbului-predicat se numesc

derivă şi ele din

predicate:

Puomo

veloce = P'uomo corre velocemente ».

corre,

adverbe

€ veloce = Puomo

« Și obiectul, care este o determinaţiune

şi

corre

a

(d. p. io bevo acqua, tu bevi vino), a fost consider predicatului verbal
at ca o specie. de
adverb. Schuchardt şi-a abandonat acum această
părere și consideră

Propoziția

trinomă
sau trimembră (subiect, predicat,
obiect)
ca derivată în dialog din unirea a două
propoziţii binome (bimembre) cu un termen ză uowo5:
Pietro batte . . . (chi batutto 2)...
Paolo € battuto ... (Chi batte?). battuto & Paolo.
.. batte Pietro».
Trombetti observă:

în loc de form

e finite active şi pasive punem
o formă radicală, cum
obișnueşte să facă Schuchar
dt însuși (Pietro batt= Paol
o), se vede
că concepția nu poate fi decâ
t activă. Noi găsim prin urm
are că
obiectul direct destul de ades
ea nu se deosebeşte de cel
indirect şi,
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ca şi acesta, exprimă termenul
ideale » (p. 220, $ 262).
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ad quem al unei mișcări reale ori

Raporturile logice care unesc cuvintele dintr'un grup de cel puţin
două membre, precum și acelea care unesc propoziţiile între ele pot

fi de coordonare ori de subordonare, şi se exprimă cu ajutorul cuvintelor formale, prepoziţii ori conjuncţii, ori cu al
elementelor

formative,

care

nu

derivă

şi pe

care

se

întemeiază în general flexiunea.
În faza cea mai veche a limbajului nu exista decât procesul de
coordonare. lpotaxa s'a desvoltat din parataxă sau
apoziţie.

Subiectul
ca determinant
urma.
Schuchardt afirmă că

ocupa locul
întâi, predicatul
acest fapt rămâne neschimbat

şi în cazul că se inversează termenii, termenul care precedă
este totdeauna subiect, cel ce urmează totdeauna predicat; d.
p. JA! fuoco ! = lă (quello) brucia, fuoco! lă! =il fuoco (€) la!

(p. 221,

$ 263).

«Legea generală care determină așezarea cuvintelor este că mai
întâi se enunţă cuvântul care corespunde ideii care ni se prezintă
mai întâi în minte (ideea dominantă). Aceasta nu împiedecă ca

subiectul în foarte multe cazuri să poatăfi subînțeles, poate tocmai
pentrucă

e bine

imprimat în mintea celor ce ascultă şi vorbesc».

Numai în acest sens poate admite 'Trombetti cu Meillet că «Îl n'y a
dessentiel ă la phrase que le predicat». « Fără predicat, evident,
nu poate fi propoziție, dar de bună seamă exagerează Mauthner
când afirmă că subiectul trebue să fie «eine jiingere Erfindung»,
că el este «ein Parvenu » şi când îl numeşte «der iiberflissigste
Satzteil ». Nu

va fi rău să se amintească, în legătură cu aceasta, că,

invers, în multe

cazuri poate ajunge simpla indicație a subiectului,

de ex. : î] lupo !» (p. 222, $263).
,
,
După aceasta 'Trombetti se ocupă de nașterea şi înțelesul părților

de vorbire (Le parti del discorso), de formațiunea internă și externă
a cuvintelor (p. 222—234, $264—280: Le voci interiezionali, p.

2277—231, $270—2774 ; Le voci dimostrative, p. 231—232, $ 275—277 ;
Le voci verbali, p. 233—234, $ 278—280; Formazione interna delle
parole. Il fenomeno

della polarită, p. 235—245,

$ 281—298;

Forma-

zione esterna delle parole. Gli elementi formativi, p. 245—253, $ 299—
307) şi trece apoi la morfentt în legătură cu care tratează Și funcțiunile

sintactice

ale

categoriilor

gramaticale

(Formazionz

classi del nome e la concordanza, p. 253—256;

nominali : Le

$ 308—315 ; La cate-

goria del genere, p. 256-—258, $ 316—320; La categoria del mmere,
p. 259—263,

$321—926 ; Le elazioni sintactiche : îi cast, p.264—26

$ 327-—333; Formazioni verbali, p. 268—289, $ 334—360: Îl cost

,

detto 4 verbo possessivo », p. 271—279, $ 339—349; La Prelesa con-
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cezione passioa del verbo, p. 279—289, $ 350—360; Caracteristiche
generali, p. 289—292, $ 361—364):.
Din punct de vedere sintactic, la nume ne interesează concordanța, care se poate face în gen, număr şi caz, şi relaţiunile,
care se exprimă prin cazuri.
Concordanţa indică aparținerea unui atribut la substantiv și
poate fi evidentă în înfățișarea exterioară:
questo mio caro figlio
questa mia cara figlia:
questi miei cari figli — queste mie care figlie;
tot aşa :

valle verde, valli verd;;

ori nu:
valle oscura.
« Faptul concordanţei, care la cea dintâi vedere pare așa de
natural, merită oarecare considerațiune. Adjectivele, în ele însăși,
nu trebue să aibă nici gen, nici număr şi în multe limbi, într'adevăr,
sunt invariabile. Concordanţa este un reziduu al celor mai vechi
perioade lingvistice, asemenea genului » (p. 255, $ 313).
În limbile indoeuropene sunt trei genuri şi derivă din amestecarea

clasificării

vitaliste

(animat : neanimat)

cu

clasificațiunea

sexuală

(masculin : feminin) (p. 256, $ 317).
Genul natural sau sexul (masculin : feminin) s'a născut din
genul gramatical (superior : inferior), un caz particular al căruia îl
reprezintă ; şi era în eroare

Grimm

când,

invers,

deriva

genul

gramatical din sex (p. 257, $ 318). Genul masculin a fost
considerat superior, dar sunt şi cazuri când s'a procedat invers

(p. 258,

$ 320).

Categoria numărului s'a ivit deodată cu începutul limbajului,
căci
oamenii primitivi simt în mare măsură trebuință de a deosebi
plura-

litatea de unitate;

două numerale.

ea este de o vârstă cu

formarea

celor

dintâi

'Trebue să distingem de o parte singularul și individualul,
de altă

parte dualul și pluralul. De regulă pluralul derivă
din singular, care
reprezintă

forma cea mai simplă a numelui, dar se întâmplă
şi invers,
d. p. la colective (foi, lacrimi, lapte, etc.). Aceste lucruri
sunt numite
îm
II
o

1 Ca fiind în legătură cu sint axa
relev următorul pasaj privitor la com4 Orice compoziţie prov ine dintrun
grup sintactic preexistent, în
care aşezarea termenilor poate
s ă varieze după cum voim să-l relevăm mai
mult pe unul ori pe altul.
Fiin dcă unirea nu a devenit fixă, posibilitatea
aşezării variate nu încetează.
punere:

deși n latină se putea zice atât î]Je homo cât şi
homo ille: din grupul cel dintâi
erivă italianul Puomo, din cel din urmă
românescul omul. De asemenea
articolul este prepus numelui în
germană şi engleză, postpus în
suedeză,
Prepus în ebraică şi arabă, postpus
în arameică, etc. » (p. 247—248,
$ 303).
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în mod firesc cu forma cea mai simplă a numelui, având valoare
colectivă,

care

din

desvoltat

s'a

apoi

individualul,

care

serveşte să exprime un singur individ dintr'o specie dată. Specificarea
dualului, în opoziţie cu pluralul, derivă dela numele de lucruri împerechiate, mai ales dela numele părţilor cu pereche ale trupului

(p. 259, $ 321).

Dualul-plural a fost exprimat la origine în forma cea mai simplă
şi naturală : repetiţia sau dublarea numelui. Din repetiţia necompletă
S'au născut prin analogie dezinenţele sau afixele care servesc pentru
$ 322, 323).

exprimarea acestei categorii (p. 259—260,

La nume, indicarea pluralului nu este necesară în toate limbile.
Unele limbi o exprimă cu ajutorul cuvintelor care înseamnă « mul-

ţime, totalitate, masă » ori alte idei similare. La pronume, în schimb
însă, indicarea numărului este aşa zicând totdeauna necesară.

subiectu |, pus la începutul

În cea mai mare parte a limbilor

propoziției, nu este deosebit prin vreun semn special. La început
el a fost reluat deci printrun pronume pus înaintea predicatului, în
chip
conformitate cu legea concordanţei. Pronumele așezat în acest
cu
ori
unul
cu
apoi
între numele-subiect şi verbul predicat s'a unit
curri-t

întâi

în cazul

altul, născându-se

la origine

înseamnă

afixul nominativului.

«cavallo-esso

Lat.

equo-s

(cf.

acum

corre-esso»

romanice ;
postpunerea articolului la noi, prepunerea în celelalte limbi
are decât
mai
nu
personal
pronumele
conjugarea franceză, în care
rolul de desinenţă, etc.) (p. 204,

«Obiectul

,

$ 327).

asupra

termenul

exprimă

căruia

trece

(?ransit)

quem al unei mişcări
acţiunea verbelor tranzitive, termenul ad
dela subiect la însuși
acțiunii
trecerea
deci
reale ori ideale,

pasivă este concepută
obiectul. Mişcarea de acest fel în expresiunea
în sens invers:
-

A

bate

—

B

A

e bătut

de B

indirect sau dativ nu
Între obiectul direct sau acuzativ și cel
Obiectul indirect se
nță.
privi
tă
aceas
este deosebire substanţială în
a, care propriu zis exprimă
indică în italieneşte prin prepoziţia
şte obiectul, să se conmişcarea spre un loc (lat. ad). Cât prive
să se noteze că în multe
şi
îre,
m
Roma
cu
frunte Romam videre
dialecte

din

raportă la o fiinţă
Italia centrală și meridională, când se

i
animată, obiectul direct este precedat tocma

de prepoziţia a, d. p.

olă : 0 amo a Dios. Cf.
romanescul sentiteme amme. Tot aşa în spani
ează prepoziția pe

se întrebuinț
amore verso Dio. În româneşte
fiinţe animate ȘI de pronume :
de
e
numel
de
te
(= lat. per) înain

cheamă pe Petru» (p. 266,

$ 330).
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Dar acuzativul poate avea şi altă origine. Se întâmplă adesea că
obiectul, când corespunde ideii dominante, să fie enunțat repede și
să ocupe în frază locul întâi, care aparține de regulă subiectului.
fi acest caz avem un anacolut: obiectul rămâne independent în
formă absolută, dar este reluat printr'un pronume ; d. p. tuo patre
lo vedo spesso. Dacă pronumele urmează imediat după nume, se poate
uni cu acesta, devenind în acest chip un semn al acuzativului (*padrelo)». Aşa se explică naşterea afixelor sau desinențelor

în limbile indoeuropene, d. p.
“il cavallo lo vede egli' (p.
în limba română).
« Și genitivul este un caz
mabil. În realitate raportul de
a fost substituit de regulă în
de apoziţie

denotând

de acuzativ.

lat. eguo-m vide-t a trebuit să însemneze
267, $ 331). (Cf. declinaţia articulată
« gramatical » și în sine însuși inexpriaparţinere sau de posesiune inalienabilă
fazele primitive al limbajului cu forme

în anumit

chip

identitatea

posesorului

și a

lucrului posedat. Totuşi raportul amintit a fost reprezentat nu
arareori ca o simplă relaţiune de vecinătate, deci prin forme de
locativ .....
Toate celelalte cazuri exprimă ori exprimau la origine raporturi
de loc și se formau prin unirea de adverbe cu numele şi pronumele »

(p. 267—268, $ 333).

« Verbul (verbum) este cuvântul prin excelență, cuvântul
olofrastic, deci echivalent cu o propoziţie. În realitate formele
verbului finit, cu subiect pronominal încorporat, şi-au avut originea
din propoziții binome, cu subiect şi predicat» (cf. indo-europ.
â-mi. «andare io =io vado»). « Formele fără afixe personale nu
sunt altceva decât propoziții monome: latinul 3 «andare !» =
«va 1», gr. pEpe «portare !» = «porta » |».
« Caracterul primitiv al numelor agentis sau acti se manifestă
clar în variarea genului și a numărului.

cegli (ha) dato », dala

(p. 268, $ 334).

În vechea slavă avem dal

«ella (ha) dato », dalo «esso (ha) dato »...».

Verbul nu exprimă numai acțiuni, ci şi sensaţii şi sentimente,
deși în mod indirect (Ş 268). Acțiunile pleacă dela noi, de regulă
din

voinţa noastră, sensaţiile şi sentimentele se simt, adică vin dela un

stimul intern sau extern. Această diferență — care corespunde celei

fiziologice dintre nervii motori sau centrifugi şi nervii sensoriali
sau
centripeți
— se reoglindeşte nu arareori în forme gramaticale
care
se deosebesc.
Noi zicem Pietro vede îl cane (Petru vede câinele)
, cum zicem

Pietro

batte

îl cane

subiectul nu săvârşeşte

(Petru

bate

câinele),

deşi în

o acţiune, ci primeşte

o

cazul

dintâi

impresie.

În
conformitate cu realitatea obiectivă, ar trebui
să se zică a Pietro
apbare un cane (lui Petru î se arată un câine), unde subiectul
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este

cane

(câine).

În

anumite

câzuri
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putem

face uz

expresii deosebite :

io vedo una casa

mi appare una casa

io odo un rumoro

mi risuona un rumore

io amo i bambini

de două

mi son cari (mi piacciono) i bambini.

Noi zicem “io mi vergogno, io mi pento, io mi annoio, îo ho (sentoy
pietă o compassione”, pe când Latinii întrebuințau o construcție
impersonală mai logică (ne pudet, etc.). Şi noi putem zice “questo
mi annoia' în loc de “io mi annoio di questo”, Zicem apoi totdeauna
"questo 7nz rincresce” şi în același chip “mi duole. Cf. în germană
“ich durste” şi “mich durstet!.
Expresiuni perfect logice sunt “mi piace îl vino, mi piacciono
le mele”. Francezii și Englezii întrebuinţează verbul “amare” şi în
acest caz. Vulgarul zo 7 piace rezultă din fuziunea a două construcţii,
sau din contrastul a două feluri de concepţii » (p. 269—270, $ 336).
« Esenţa adevărată. a verbului finit, ca şi a propoziției, stă în
raportul dintre subiect şi predicat. Unii glottologi au voit să deose-

bească de verbul adevărat așa zisul nume-verb, care ar fi întemeiat
pe raportul de posesiune ; d. p. “il mio andare! în loc de “io andare,

io andante! = “io vado'. Această părere este întemeiată exclusiv
numai pe forma externă, pentrucă stă în faptul că adeseori elementele
subiective ale verbului coincid cu cele posesive ale numelui : egipt.

sdm-k “odi tu' ca şi pr-k “casa tua' ».
Radicalele verbale exprimă la origine totdeauna o acţiune. « Dar.
unii glottologi cred că radicalele sunt chiar neutrale și se pot întrebuinţa fără îndoială atât în sens activ cât şi în sens pasiv. Ba încă cinevă
a ajuns să considere ca fundamental înţelesul pasiv, făcând să derive

activul din pasiv mai de grabă decât acesta din primul. După această

concepţie multe limbi n'ar putea să exprime în forma activă verbul

tranzitiv şi, d. p., în loc de fio batto il cane” trebue

“da me € battuto il cane.
În sfârşit amândouă

concepțiile

neapărat să zică

au fost împreunate

_

în verbul

posesiv-pasiv ».
'Trombetti combate

po
aceste păreri greşite, pentrucă ele împiedecă

cunoaşterea

naturi a verbului,

adevăratei

limbajului (p. 270—271,. $ 338).
Concepţia

posesivă

a verbului

cuvânt

« viu », sufletul

_

a

se găsește in germene „încă în

operele lui W. de Humboldt şi a fost aplicată apoi de Fr. Miller. Se

găseşte şi în operele lui Finck și își ajunge culmea în cele ale lui H.
Winkler
(p. 271—272, $ 339).
aaa
În e Tate 5339) sunt H. Schuchardt, W. Schmidt și alţii.
'Trombetti aduce împotriva acestei concepții următoarele
mente de interes general :

argu-
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1. Nu este sigur că în limbajul primitiv ar fi existat ideea genitivoposesivului, fiindcă formele primitive sunt simple apoziţii declarative sau corective. Neexistând ideea posesivului, nu putea exista
nici verbul posesiv,

2. Identitatea formei nu înseamnă identitatea funcțiunii.
3. Când subiectul este un pronume independent ori un nume,
nu are forma genitivo-posesivului.
4. Formele nominale ca “il mio scrivere, il tuo scrivere” sunt

relativ moderne şi cu greu se pot schimba în adevărate forme verbale
ca “io scrivo, tu scrivi”,

5. Absurditatea concepției posesive apare, între altele, din
imperativ. Nu se poate admite că în loc de “mangia tu” s'ar fi zis
“il tuo mangiare“.
Se pot adăoga următoarele : dacă afixul subiectiv are aceeași formă
posesivul şi obiectivul, mai adeseori acesta

din urmă a luat funcţi-

unea de a indica subiectul (p. 272, $ 340).
O mulţime de amănunte întăresc aceste argumente
principială.

de natură

Concepţia pasivă a verbului tranzitiv a fost în general afirmată
pentru limbile care deosebesc nominativul activ de cel inactiv:

bască şi caucazică, tibetană, etc. La discuţie au luat parte Uhlenbeck,
care a susținut că nu este niciun motiv pentru a considera construcia activă ca primară și mai naturală și pe cea pasivă ca secundară

şi proprie stadiilor culturale avansate ; Schuchardt
den aktivischen und passivischen Charakter des

în lucrarea Uber
Transitios (Indog.

Forsch,, XVIII), care a provocat critica lui N. Finck : « Der angeblich

Passivische Charakter
des transitiven
Verbs (Zestschr. fir vergl.
SSprachf., XLI) ; caracterul pasiv al verbului tranzitiv caucazic a fost
obiectul importantului studiu al lui H. Schuchardt, Uber den passiven
Charakter des Transitivs în den haukasischen Sprachen,
Wien, 1895;
același caracter a fost afirmat în mare parte în lucrările lui Uslar

Schiefner, Fr. Miller și Erckert, combătut de
Într'adevăr multe limbi n'au nicio formă
forme pasive derivate în mod evident din
Chardt, care afirmă că motivul vorbirii este «

Vinson şi H. Winkler 1.
pasivă a verbului, ori au
cea activă. Insuşi Schuprocesul » ( « Vorgang»),

admite că pasivului nu-i corespunde în realitate
niciunul.

Caracterele

distinctive

ale

Schuchardt, sunt următoarele:
expresiunea activă:

subiect — verb

subiect real = nume
obiect

real

INN

simplu

= acuzativ.

expresiunii

active

şi pasive, după

|
expresiunea pasivă:

verb — subiect

subiect real = ergativ
obiect

1 Cf. mai pe urmă şi Vossler, Meyer
-Liibke,

real

= nume

Levy, etc.

simplu.
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La origine, așa dar, latinul voca-t ar fi constituit o formă pasivă,

georgianul 2v-aseneb “io fabbrico” o formă activă, ca şi acum, pe când
aseneb-s “egli fabrica” ar fi constituit o formă pasivă.
S'ar putea admite că o expresie ca dich zuft der Valter, dintr'un
punct de vedere psihologic stă între cea activă și pasivă.
Subiectul real în expresiunea activă poate foarte bine să fie
reprezentat mai curând de un «caz» decât de o temă pură, și de
altă parte obiectul real este de cele mai multe ori exprimat mai
curând printr'o temă pură decât printr'un acuzativ.

O expresie ca “da te sia mangiato” în loc de “mangia (tu), pentru
fazele primitive ale limbajului, nu este mai puţin neverosimilă decât

o expresiune ca “il tuo mangiare! (v. $ 340) (p. 280—281,
bul

$ 351).

Pentru ca să aibă o adevărată expresiune pasivă e necesar ca ver-

să aibă o formă deosebită de cea activă.

Derivarea

pasivului din activ este cunoscută tuturor. Trecerea

contrară a fost susținută, cât ştie 'Trombetti, numai de Schuchardt,
pentru cazuri ca georg. m-i-gwar-s “mi € caro” (“da me € amato”) :
zw-i-giar-eb 'io amo'. Formele active fără sufix, ca w-hs-cer “io
|
,
scrivo”, ar fi analogice (p. 281, $ 352).
Rezultă că în limbajul primitiv cuvintele demonstrative aveau
mare importanță (p. 289—290, $ 361); la marea desvoltare a demonstrativelor se asociază tendința spre expresiune concretă care
caracterizează fazele arhaice ale limbajului (p. 290, $ 362) ; patrimoniul primitiv de cuvinte era cu siguranță mai bogat în cuvinte

verbale decât în substantive, acestea fiind toate de origine secundară

din această
(p. 201, $ 363); limbajul primitiv a fost izolant;
din
născute
afixe,
şi
sufixe
de
alipire
simpla
prin
fază s'a desvoltat,

slăbirea altui element,

aglutinarea,

iar dacă sufixul sau afixul și

cuvântul sunt întro compenetrațiune intimă, flexiunea.

Această evoluţie, cea dintâi, a limbajului, a fost ascendentă.

Prin ea limbile au ajuns
în

ordine

descendentă,

dispariţia declinării, uzul

«sintetice ». Evoluția urmează apoi 1nyeis,

limbile

schimbându-se

din

sintetice

(prin

prepoziţiilor în locul cazurilor, etc.), în

«analitice ». Prin această evoluţie trece auzi bea
se apropie de cea chineză
(p. 201—292, $ 304):
Altescoli: Ad. Noreen. (e

artă

engleză, care
IE

din punct de vedere semiologic

şi sintactic este şi lucrarea Vârt Sprâk a lui Ad. Noreen, apărută la
e
Lund, în 1903 ș. u., din care existăo traducere germană Fu Ea
Pollak, Einfiihrung în die avissenschaftliche Betrachtung

Beitrăge zur Methode

und Terminologie

der ” Pi

der Grammatik,

ile

Halle

(Saale), 1923 1.
gkeit,
chti
1 Nu u insi
; amănunțit
ănunţit
asupra
studi utui UberC Sprachri
A
.
as
că vederile cuprinse în el se
ţ
Indogerm. vnsist
Forsch.,mai1, 1891, p. 95—157 fiind
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Lucrarea, așa cum se prezintă în traducerea germa
nă, prelucrată

cu exemple germane, nu este destul de clară.
Noreen nu se ţine strict

de un sistem filosofic, ci se lasă condu
s
când de unul, când de altul, prevalând
însă cel Herbart-ian al lui
Paul.

Totuşi găsim numeroase amănunte preţioase,
fin şi corect înțelese,
utiliza cu mult folos. Aşa sunt mai
ales părțile
privitoare la terminologie, teoria propoziției,
brahilogie, analogie,
felurile propoziţiilor, raportul dintre
sememe, aspect, caz și felurile
acestora, gen, glose, timp.
” Deși polemizează cu Ries, admite împărț
irea gramaticii dată de.
acesta :]. Fonologie, II.Semiologi
e, III. Morfologie.
Partea a III-a este împărțită în : teoria
cuvintelor şi a sintagmelor
(«die selbstăndigen Morpheme
lassen sich . . in 2 Hauptgruppen
einteilen : in Wârter und in Wortgefiige
», p. 447; aici face greşeala
dea confunda sintagmele
pe care le putem

cu grupele de cuvinte). Deci, după
Noreen

mod inadmisibil la morfologia ori
la semologia sintagmelor.
Semiologia este pentru Noreen part
obiect conținutul psihic al limbii : ideil ea gramaticii care «are de
e care se comunică prin sunete ».
Cuvântul «semem» este anal
og lui «morfem » și
«fonem»,
form
ează

unitatea

semiologică,

întocmai

cea morfologică şi fonologică, şi înse
amnă

Cum

acestea

formează

pe

«un anumit conținut de

mative, narative, voluntati
ve, alocutive şi interogat
ive), cu deosebite
subspecii, Dintre aceste
a unele pot fi pre
(indicativ, conjunctiv, imp
î
erativ
), modul fiind categoria
gramaticală

ene
lati ! cs

a

a servi ca mijlo
n c dei înţele gere între
între indiv
indiviizi,
zi, în
pentr
u anumit public, € Această particular
ace numim corec
itate a
titudine de limbă

eee ecial,

.

Din acest

punct de
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care exprimă ce rol joacă conținutul enunțării în vieaţa sufletească
a vorbitorului.
Cercetând raportul sememelor între sine, nexul, stabilește : nex
educativ

sau

adnexiune,

nex

conectiv

sau

conexiune,

evitând

întrebuințarea termenilor coordonare şi subordonare, pentru a nu
face să se creadă că este vorba de noțiuni logice. Conexiunea poate
fi predicativă ori adjunctivă. Particulele pot fi adnective (tatăl și
copilul) şi conective (tatăl cu copilul).
Glosa principală este un determinandum, care prin alăturarea
glosei

accesorii

devine

determinatum.

obişnuit să o numim subiect,

Glosa

principală

ne-am

pe cea accesorie predicat, Subiectul

şi predicatul nu sunt categorii gramaticale, ci psihologice. Copulă
nu este numai verbul auxiliar, ci şi dezinenţele verbului (das Pferd
îst lahm, das Pferd lahmt, lahmte).

Noreen

stabilește apoi noţiunea

aspectului şi a cazului,

deo-

sebind aspectul : essiv, lativ, spatii, coexistentiae, partitionis, classificationis, dependentiae, concordiae și discordiae. În sfârşit se ocupă
de felurile gloselor. Sunt două feluri principale, concrete și abstracte,

iar acestea din urmă iarăși pot fi substanţiale și accidentale. Cele

dintâi există ori sunt închipuite ca existente, sunt lucrul în sine,
un substrat pentru determinarea însușirilor, activităților, împrejură-

rilor, relaţiunilor. Cele din urmă determină ceva din cele dintâi.
Sunt atributele «substanţelor ». Glosele concrete au iarăși deosebite subspecii: individua și dividua; având în vedere categoria

numărului : I. impartitiva ; IL. partitiva ; A. materialia ; B. colectiva ;
având în vedere categoria genului, căruia-i corespunde în natură

sexul, superior (masculin), inferior (feminin) şi neutru, ori animat
şi inanimat. Glosele asumptive privesc categoria gradului, care este

de mai multe feluri, categoria felului (calitatea, plăcerea) ; cele finite
absolutul şi relativitatea, aspectul verbal, timpul.
„
Jac. van Ginneken. Dintre lingviștii danezi, cercetări interesante

şi reflexii profunde cu privire la anumite chestiuni din psihologia

limbii ne-a dat Jac. van Ginneken,în Grondbeginselen der psychologische
franceză : Principes
în traducere
1004—1906;
taalwetenschap,

de linguistique psychologique. Essai de synthese, Paris, 1907.

Un fenomen lingvistic n'are existență concretă decât în momentul
când cineva vorbeşte sau scrie și interlocutorul sau cititorul îl înțelege.
Astfel e o concepție falsă considerarea expresiilor, | construcțiilor

sar
şi regulilor gramaticale ca o entitate stabilă. Oricât de invariabilă
schimbări
de
susceptibilă
este
ea
semne,
de
sistem
ca
părea limba

accidentale din moment în moment, dela individ Ja individ, după

dispoziţiile personale şi momentane ale acestuia.

a

în
Obiectul cercetării lui Ginneken este geneza intimă a vorbirii
persoana care vorbește și evoluția cuvintelor percepute de cel ce
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ascultă, până la o înţelegere perfectă a gândirilor și sentimentelor
comunicate.
Admite că lingvistica generală este o ştiinţă socială ; de asemenea
că ea este de domeniul esteticei. Dar cei ce susțin aceste teorii,

nefiind psihologi,
și această estetică

«n'au înțeles că această
concretă, nu sunt decât

delimitate

în

arbitrar

câmpul

psihologic»

(p.

știință socială, ca
două mici terene
III).

Lingvistica

generală este deci pentru el lingvistică «psihologică ». Ea este
față de lingvistica specială ceeace este psihologia generală față
de cea specială (p. IV).
Ginneken vrea să facă o lucrare de sinteză, împrumutând tot ce i
s'a părut bun la înaintaşii săi; dela pozitivişti metoda sigură ; dela
idealişti vederea lor de ansamblu; dela «istorici»: cum se naşte
și schimbă limba ; dela dialectologi: cum este făcută limba în cele
mai mici detalii adăugându-și observaţiile personale, studiul
experimental asupra oamenilor și animalelor și cunoașterea psihologiei
în toate formele ei (p. 532).
De acord cu Ph. Wegener și cu O. Dittrich și în conformitate cu
cele spuse dela început, Ginneken deosebeşte «o sintaxă psihologică
a celui ce vorbeşte și de asemenea alta a celui ce ascultă, desvoltate

strict separat până în cele din urmă amănunte » (p. 39, $45).
În cartea a doua şi a treia a lucrării sale Ginneken arată că ade-

ziunea simplă și sentimentul simplu au fost cauza a ceeace noi
numim fenomene din epoca linguistică primară, în care fiecare
cuvânt exprimă o adeziune sau un sentiment,

înțeles ca atare.
A

adera

înseamnă

a fi de partea,

de

luat în sine, voit şi

sentimentul

cuiva,

a

te

atașa cu totul la o părere. În cazul limbii ne atașăm la un singur semn,

la o imagine necompletă, fragmentară, pentru a înțelege ceeace ar
putea să ne spună complet o frază. Ginneken urmăreşte cum s'au
născut prin adeziune sau asentiment diferitele categorii gramaticale :
verbul prin adeziune absolută, numele prin adeziune relativă ; substantivul prin adeziunea

realității ; adjectivul

prin adeziunea

poten-

țialității ; indicativul, prezentul, durativul prin asentiment real,
subjonctivul şi optativul, preteritul și viitorul, perfectivul şi aoristul
prin asentiment potențial; subiectul şi predicatul sunt rezultatul
judecății analitice, subiectul având ca şi substantivul o adeziune
relativă, predicatul, ca și verbul, una absolută ; copula nu este verb

adevărat, ea de obiceiu nu exprimă timpul, şi întradevăr copula

primitivă a fost pronume; prin adeziunea indicativă s'a născut
pronumele personal, demonstrativ, al identităţii, posesiv şi indefinit
:
ea, ăsta, altul, oarecine, al micu, al său, astfel, însuşi, aşa, cum, etc.;
prin adeziunea significativă o seamă de « excrescențe », de părţi
de
propoziţie întrebuințate dela un timp foarte semnificativ : «subiecte
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vide » (goale de înțeles) :

Un element al cuvântului compus exprimă adeziunea indicativă,
celălalt significativă. Auxiliarele suplinitoare (ajunge, face sau se face,

devine, etc.) exprimă numai adeziuni relative. Subiectul exprimă o
adeziune relativă şi în același timp indicativă, predicatul una absolută
şi în același timp significativă.
Cuvintele îşi schimbă înțelesul din pricina sentimentelor
Sentimentele

ca

factori

semantici

ai limbajului

grupe: 1. sentimentul de conexiune sau
juncţii, pronume relativ, cauză, mod, scop,
adeziuni dominante și subordonate); 2.
(adverbe de timp, loc, fel și mod), care se

se reduc la trei

de asociație (conprefixe și prepoziţii,
sentimente calitative
deosebesc în: sen-

timent de certitudine, identitate, diversitate, tendință,
(negaţiunea), de orientare a gândirii şi de sensații

rezistență
specifice;

3. sentimentul intensității.
În general se poate constata că cuvintele indeclinabile exprimă
toate un sentiment; cuvintele declinabile dimpotrivă sunt toate
cuvinte de adeziune.

În cartea a patra a lucrării sale Ginneken se ocupă de voință, de
automatismul lingvistic şi de cooperaţia practică dintre ele, stabilind
patru legi fundamentale ale automatismului psihologic : legea ideodinamică ( «orice reprezentație motrică tinde să-și realizeze mişcarea
p. 246, $ 275), a inerţiei («o dispoziţie cerebrală nu poate să-și

schimbe singură poziţia : dacă este în repaos trebue să rămână şn
repaos până ce o intervenție străină o pune în mișcare ; dacă este n

mișcare, trebue să rămână în mişcare până ce își cedează energ,a
altor dispoziții care o înconjoară », p. 250, $284),ar itmului ( «cându n

anumit număr de acte psihice, mai mult ori mai puţin egale, se combină într'o unitate

tendință

superioară,

se remarcă în aceste acte multiple o

de a se diferenția, grupându-se

centru de gravitate»,

p. 252—253,

în jurul unui termen ca

$ 291) şi a asociației (« când

două dispoziţii psihice au funcționat odată ori de mai multe ori
simultan, ele tind să se trezească una pe cealaltă», p. 262, $ 308).
Aplicând aceste legi la analiza limbajului se pot explica ȘI fenomenele

lingvistice

cele mai

grele (contaminaţii,

lapsus linguae et calami,

schimba„anticipaţii, metateză, contracţii, distincții, repetiții, analogii,
r,etc).
cuvintelo
șirului
a
ritmului
rea înțelesului frazei prin modificarea
fiecare
pentru
și
limbile
toate
pentru
e
căpeteni
de
Dar lucrul cel mai
şi care
le
adeziuni
sunt
care
știm
să
este
period de timp al acestora
adică
unitate,
o
format
au
sunt sentimentele care, la origini separate,
e
Unităţi
normal.
lui
individu
a
conștiinț
în
legat,
un întreg foarte bine
şi sentimente
adeziuni
prin
i
asociație
legii
baza
pe
nasc
se
e
secundar
primare, care persist
primitiv separate și devin, alături de unitățile
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-mai mult ori mai puţin, cauzele psihologice principale ale periodului
lingvisticei secundare. În acest moment toate cuvintele nu mai prezintă fiecare un înţeles particular ; nu mai sunt ivite, nici înțelese în
funcțiunea lor individuală ; ne exprimăm și ne înțelegem mai adeseori
prin catene de cuvinte (p. 273, $ 316).
Unitatea secundară a catenei de cuvinte nu este fraza, nici cuvân-

tul compus, ci construcţia, numită de unii grupă fonică, « groupe de
souffle, Stress-grup» sau « Sprechtakt» . Este vorba de ceeace de Saussure a numit mai târziu sintagmă.

Fraza, nici în definiția lui Wundt ( « Gesammtvorstellung » analizat în idei parţiale sintetizate prin legături logice, definiţie pe care
o regăseşte la W. James, The Principles of Psychology, New York,
-1890, I, p. 253 sq., în «intention of saying a thing », la E. P. Morris,
„On Principles and Methodes în Latin

Syntax,

New

York,

1901, p.

39, în 4germ-concept » şi la G. v. der Gabelentz, Die Sprachwissenschaft, ed.1, 1891, p. 431, care vorbeşte de 4 Gesammtvorstellung.»,
_dein einheitliches Bild, das dem Geiste vorschwebt, das er zergliedern
muss, ehe er es in sprachlicher Synthese nachbilden 'kann» ; cf.p.

281—282, $ 324), nu este decât o «unire terțiară compusă din unități
secundare ». Construcţia (sintagma), ca şi cuvântul compus, prin
adeziune şi sentiment, poate avea înțelesul nedeterminat al cuvântului-propoziţie sau al frazei-simbol (p. 280, $ 322; 284, $ 328).
n privința raportului dintre cuvânt și construcție (sintagmă) el
aprobă pe Ries : « dans la conception parallle de Wort et Wortgefiige,

tous deux comme des unites grammaticales et psychologique, Ries a
raison, tout ă fait raison, malgre tous les idolâtres de la phrase

que

personne, linguistes et psychologues ensemble, ne peut definir » (p.
120, $ 149).
„Ginneken tratează apoi succesiv, cu mult aparat şi numeroase
trimiteri bibliografice : I. schimbările

formei

părților

constructive

(sintagmelor) sau fonetica istorică generală (p. 286—494, $ 330—660) ;
II. Schimbările înţelesului şi a funcţiunii părţilor constructive (sintagmelor) şi funcțiunea lor sau semantica dinamică (p. 495—514
-$ 661—7i8); III. Schimbările ivite în gruparea părţilor constructive

(sintagmelor)

sau teoria generală a ordinei cuvintelor (topicei)

514—531, $ 719—768).

(p-

um se vede chiar și numai din înşirarea titlurilor, aceste părți ,
sunt deosebit de interesante şi importante din punct de vedere.
sintactic. În special este prelucrat amănunţit accentul şi ritmul
sintactic (în toate felurile lui: dinamic, muzical, temporal, etc.),
in partea întâi, și topica, în partea din urmă.

„De

chestiuni care nu intră în sintaxă se ocupă ]. van Ginneken

e ppuerarea De erfailijhheid der klankuetten, Amsterdam, 1926. Este
iuni fonetice atribuite unor fapte de ereditate, de
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caracter biologic. Studiul este sugestiv și însoțit de un rezumat
în limba franceză.
Otto Jespersen. Afară de Ginneken, trebue să menționăm deosebit

pe Otto Jespersen, comparatist în domeniul indo-european. Nu ne
vom opri la toate lucrările lui, unele foarte importante în alte domenii
decât cel al sintaxei (cf. Phonetische Grundfragen, Leipzig u. Berlin,
1904 şi Lehrbuch der Phonetik, ed. |, Leipzig u. Berlin, 1907; ed. II,
1913 ; ed. III, 1020, în care se ocupă însă şi de chestiuni care intră

în domeniul sintaxei, astfel de propoziţie în $ 13, 8; de accentul sintactic în $ 14 ş.u.; de tonul sintactic, intonaţie sau melodie sintactică,
în cap. XV, dându-ne o serie de observaţii, foarte interesante), ci
numai la cele care cuprind principii ori studii de sintaxă : Progress
în Language, ed. |, London, 1894; ed. II, ibid., 1go9; Negation în

English and other Languages, Kâbenbavn, 1917 ; Growth and Struktur
of the English Language, ed. V, Leipzig, 1926 (ed. I, 1905); Sprogets
logik,

Kăbenhavn,

Origin, London,

1913;

Language,

îts- Nature,

Development

and

1922 (în trad. germ. de R. Hittmar și K. Waibel,

Die Sprache, ihre Natur, Entoichlung und Enistehung, Heidelberg,
1925); Manneskehed, nasjon og individ îi sproget, în trad. engl.
Mankind, Nation and Individual from a linguistic point of view,

Oslo, 1925; The Philosophy of Grammar, London, 1924 Şi 1925;
A Modern English Grammar. On historical Principles, I. Souds and

Spelings, Heidelberg, 1922; Il. Syntax, vol. I şi IL, ibid., 1927;
etc. În cartea 1 din Language, its Nature, Development and Origin,
care cuprinde în mare parte şi ideile desvoltate de Jespersen în
sale

lucrările

anterioare,

ne

dă o

istorie

a

lingvisticei,

atrăgând

atenția asupra câtorva lingvişti pe nedrept dați uitării.

,

Pentru Jespersen limba este o acțiune cu scop hotărit : comunicarea. Un cuvânt nu «trăiește » în sine: el există numai întru cât

este rostit, auzit şi păstrat în memorie. Acţiunea lingvistică este un

act individual, dar individul care o săvârşeşte face parte dintr'o
comunitate cu obiceiuri asemănătoare. Limba are deci un caracter

social. De aceea Jespersen urmăreşte o lingvistică biologică sau
biografică : să cerceteze biologia sau biografia omului vorbitor. Se

ocupă așa
învață

dar

acesta

mai
limba

întâi (în cartea a II-a) de

« copil», ri î,

maternă, întemeindu-se pe un bogat me

ba

date, culese în mare parte personal. Deosebește trei per iode iei inba
copilului : strigăt, gângăvit sau bâlbăit (cu sunete mat du Cl rii
potrivite pentru limbă decât în perioada dintâi) şi lim i PE
zisă, distingând în aceasta «limba de copil mic» (perio A)

dualistă a limbii copiilor) şi limba comună (perioda socia A tele
La început copilul nu ştie ce este gramatica : nu leag cn ti

între
ele, şi mai puţin formează propoziţii fiecare cuvânt <9
întrebuințat singur. Aceste cuvinte nu sunt propoziții, i
16
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le lipsește construcția de «propoziţii» (subiect-predicat) !, totuşi
sunt mijloace de a exprima dorințe, voințe, etc. Echolalia are mare
rol în limba copilului și de multe ori, ceeace credem noi că spune
acesta ca dela sine, nu este decât o repetare a celor auzite dela alții.
Cei mai mulţi copii învață negația înaintea afirmației. Prepoziţiile se ivesc în limba copiilor relativ târziu. Copilul învață mai
bine limba maternă decât alte limbi, pentrucă are prilej să o audă,
să o deprindă şi să o corecteze mai mult. În special are putinţa de
a-și

însuşi

rostirea

şi

înțelesul

corect

al cuvintelor,

accentul

şi

sintaxa. Mai statornic își însușeşte rostirea și construcţia sintactică.
În cartea INI Jespersen cercetează « Omul și lumea » : influenţele
străine. Fără îndoială limbile se influenţează prin împrumut şi în
sintaxă, iar cei ce vorbesc slab o limbă străină sunt înclinați să o

vorbească pe aceasta, întrebuinţând construcţiile sintactice ale limbii
materne. Dar este îndoios dacă aceste influențe sintactice sunt
durabile şi influenţează definitiv evoluţia unei limbi. Mai des vin
influenţele sintactice

balcanice

găsim

pe

cale

literară,

prin

traduceri.

În

limbile

o seamă de potriviri sintactice care nu pot veni

decât din graiul viu, ceeace ne arată că vorbitorii
acestora au
ajuns să fie nevoiţi să treacă în continuu dela o limbă la alta.

Limba femeilor este mai conservativă și rostită mai delicat, mai
urban decât a bărbaţilor. Ele vorbesc mai mult și au construcții
speciale. Astfel ele întrebuințează mai des adverbele decât bărbaţii.

„Propoziţiile exclamative le lasă adeseori neterminate. Fireşte, nu se
poate vorbi de deosebiri fundamentale în construcția propoziţiilor
celor două sexe, ci numai de preferințe caracteristice. Bărbaţii preferă
ipotaxa cu construcţii mai complicate, femeile parataxa mai simplă.
Femeile nu

numai

că sunt

mai

guralive,

ci au un vocabular mai

redus care le stă mai bine la îndemână. În general ele prezintă
calități mediocre : nu ating extremele nici în sus, nici în jos. Genii
sau

inteligență

sub

normală

în

privința

limbii

nu

se

găsesc

decât rare ori printre femei. Cei mai distinşi oratori şi artiști, ca și
cei care vorbesc mai rău, sunt bărbaţii. Pricina este mai ales felul
de traiu, ocupaţiunile femeilor le dau mai adeseori prilej de vorbă.
Jespersen cercetează apoi pricinile schimbărilor din limbă (anatomice, geografice, psihologice, tempo în rostire, comoditate, princi-

piul valorii). Accentul sintactic este pricinuit de motive psihologice.
Comoditatea îşi are efectele sale asupra tuturor elementelor limbii.
Nu se poate trage un hotar precis între fenomenele fonologice, morfologice, lexicale şi sintactice din acest punct de vedere: sunetele nu
a

+ Cf. şi Philosophy of Grammar,

p. 305

ş. u.; asupra

raportului

logic

intre subiect şi predicat, pe care Jespersen îl consideră de subordonare,
studiul Sprogets Logik, precum şi Philosophy of Grammar,
p. 150 ş. u.

cf.

PA Ti

a APR
a
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pot fi despărțite de cuvintele în care se găsesc, iar cuvintele și formele
nu trăiesc cu adevărat, cu un sens anumit, decât în propoziţie.
« Prosiopeză » putem numi fenomenul care se naşte când vorbitorul
îşi începe sau crede că-și începe vorbirea, dar nu poate scoate niciun
sunet inteligibil ori se oprește după una ori
fonetic, fenomenul acesta se numește '« afeză ».
duce la scurtări gramaticalizate, uzuale (cf.
ori nneaţa | = «bună dimineaţa »; seara ! —

două silabe. Vorbind
Altă dată comoditatea
blem < ambulemus,
«bună seara», ş. a.).

Invers este cazul « aposiopezei », când vorbitorul nu-și sfârșește
propoziția, ori fiindcă nu se poate hotărî ce cuvânt să aleagă, ori
fiindcă observă că ascultătorul i-a înțeles intenţia (cf. merg la ai noștri
” sc. oamenii, etc.). Scurtările pot să ajungă să nu mai fie considerate
ca atare (cf. fă ! < fată !, hilo = kilogram, ș. a.).
În orice limbă ni se pare că sună, că este frumos cu ceeace
suntem obișnuiți. Schimbările în această privință sunt pricinuite
de

comoditate,

năzuința

spre

claritate,

greutatea

în

articulaţie,

posibilitatea de a fi ușor înţeleși. Unele popoare au în această
privință mai mult simţ artistic decât altele. Sunt schimbări fonetice
care se nasc din pricina că organele de vorbit se întrebuințează
şi în alte scopuri, nu numai pentru vorbit (cf. felul cum vorbim
cu gura plină, cu ţigara sau pipa între dinţi, când plângem sau
râdem, când am

băut

alcool şi nu mai suntem stăpâni pe noi şi pe

organele noastre, etc.).

|

,

De mare importanță în limbă sunt greșelile inconștiente rezultate

prin abaterea dela vorbirea obişnuită, abatere

pricinuită

de

motive

care se găsesc în însăși limba ori sunt de natură psihologică (Versprechen, Vermengen ; cf. Meringer). De această natură sunt în fonologie

metateza, haplologia şi contaminarea, care privește şi morfologia,
lexicologia şi sintaxa. Spiritul nostru se ocupă, adică, nu numai de
cuvintele pe care tocmai vrea să le exprime, ci şi de gândirile pe care
trebue să le exprime și pentru care încă n'a ales forma. Adeseori se

întâmplă că ni se prezintă în conştiinţă în același timp două forme de
exprimare sinonime, și nehotărirea în privința alegerii uneia ori alteia

dintre ele se sfârșește printr'o contaminare, prin amestecarea ince-

putului uneia cu sfârşitul celeilalte. Contaminările sintactice sunt
foarte dese nu numai între sintagme sinonime, Ci şi în întrebuințarea

construcțiilor după unele conjuncții.

a

£. limb

Un rol important are în desvoltarea limbii şi jocul „(e , imba
copiilor). El duce la crearea şi răspândirea de cuvinte şi forme
de
exprimare nouă aproape în toate clasele sociale. a
ate

Pentru
exprima

cât

de

Jespersen acea limbă este mai
mai

multe

mult

cu

înțelesuri

mijloace

cu

puține

forme

desăvârșită

sau,

cât mai

cu

care

alte

Pa

cuvinte,

simple. El

cere

deci două condiţii: un maximum de prestație și un minimum de
16%
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efort 2. În comparaţie cu limbile vechi, care au numeroase timpuri,
moduri și persoane, limbile moderne sunt mult mai expeditive. Cele
vechi sunt sintetice, cele nouă analitice. Analiza înseamnă mlădioșie,
sinteza rigiditate (cf. am fost cântat, jucat, glumit şi râs — cântasem,
— ich hatte gesungen, getanzt, gespielt
jucasem, glumisem şi râsesem
t
et saltaveram et luseram et riseram). În
— cantaveram
und gelach
limbile vechi se găseau şi numeroase neregularități în întrebuințarea
cazurilor (d. p. unele verbe cer genitivul, altele dativul, etc.). Chiar şi
când unele dintre aceste neregularități pot fi explicate din punct de
vedere istoric, totuşi pentru cel ce studiază limba ele par niște capricii
ale acesteia care trebuesc învățate deosebit pentru fiecare verb. Simplificarea acestora în limbile mai nouă înseamnă un însemnat progres.

Jespersen relevă marea importanţă sintactică a topicei. Din punctul
de vedere al vorbitorului, libertatea de așezare a cuvintelor pare a fiun
încă-

mare avantaj, căci supunerea la reguli stricte o consideră drept

tuşare ; dar pentru ascultător, o topică regulată înseamnă claritate și
ușurință în înțelegere, deci o adevărată binefacere. Indirect
este și interesul vorbitorului, care vrea să fie înțeles.

acesta

Înţelesul gramatical a fost exprimat mai întâi prin mijloace materiale (sufixe, desinenţe, acordul acestora, etc.) ; apoi prin aceleași

mijloace, însă cu vorbele așezate într”o ordine fixă ; în sfârșit numai
prin ordinea cuvintelor, independent de aceste mijloace primitive.
Limbile tind în general din ce în ce mai mult să întrebuinţeze

poziţia cuvintelor pentru scopuri gramaticale. Aceasta este în realitate
o tendință direct progresivă, pentrucă este expedientul cel
potrivit şi mai uşor, făcând expresiunea mai uşoară şi cerând

mai
mai

puțin efort din partea celui ce ascultă şi, indirect, prin faptul că uşurează simplificarea limbii, făcând ca formele greoaie să devină de
prisos.
Acest lucru n'a fost înțeles de cei vechi, care vedeau și în limbă
un x06uo6, un sistem orânduit bine şi frumos. Întradevăr însă acest
În orice caz în limbă

sistem nu este în toate privințele bun şi frumos.

punctul

de vedere

estetic nu este cel hotăritor.

Decât

acesta este

mult mai important cel practic. Limba trebue judecată deci mai
întâi din acest punct de vedere.

Lucrarea Menneskehed, nasjon og individ i sproget sau Mankind,
nation and individual from a linguistic point of view se împarte în 11
capitole, ale căror titluri, după ediţia engleză, sunt următoarele :
|.

Speech

and

Language. —II.

Influence

on

the

individual. —

LI1 Cf. şii W. Ostwaldald,
Energie, $ ro2, 106, ap. E. Sperantia,i Acțiunea
, Energi
j
limbii vorbite asupra vieții Psihice, în Revista de filosofie, Bucureşti,
vol. XIII
(serie
nouă),
Nr. , 2 Aprili
S
r
prilie—luniei
filosofică a acestui chestiuni.

1928,
„Pe

p. 130, unde
130,

i
:
se dă toată literatura
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II]—IV. Dialect and common Language.
— V. Standards of correctness.
— VI. Correct and good Language.
— VII. 'The stratification of Language. — VIII. Slang. — IX. Mysticism of Language.
— X. Other eccentricities of Language.
— XI]. Conclusion.
Universal human elements 1.
Această lucrare a lui Jespersen cuprinde o parte critică şi alta
pozitivă. Uneori cea dintâi pare a fi în paguba celei de a doua. De

altfel Jespersen consideră limba sub toate aspectele ei; cel mult
părţii sociologice trebuia să-i dea mai mare atențiune. Vrând însă să
acumuleze prea mult, uneori riscă să nu fie destul de clar.

Vederile generale ale lui Jespersen nu se deosebesc în fond de cele
ale lucrării anterioare. În ce priveşte deosebirea dintre Speech (vorbire, parole) şi Language (limbă, langue), Jespersen (cap. 1), după
ce critică teoriile lui F. de Saussure, Ch. Bally şi Harold Palmer,
afirmă că, în vreme ce vorbirea este felul de a' vorbi individual ca

atare, limba este complexul tuturor vorbirilor individuale ale unei
comunităţi, ale naţiunii. EI se opune deci, cu drept cuvânt, ideii unei
mentalități colective independente de mentalitățile individuale. În
capitolul II Jespersen combate teoria după care, în urma unui fel de
evoluţie colectivă neexplicată, schimbările fonetice s'ar ivi simultan

şi independent la deosebiți indivizi ai unei comunităţi lingvistice.
EI este de părerea că orice schimbare lingvistică își are originea în
vorbirea individuală și se răspândește prin imitația mai mult ori
mai puțin inconștientă.

În capitolul III—IV Jespersen se ocupă de

deosebitele pricini care pregătesc naşterea unei limbi comune (207)
în mijlocul mai multor dialecte. În capitolul V—VI Jespersen,

trecând în revistă deosebitele puncte de vedere, ajunge la concluzia că limbă
«corectă» este aceea pe care o cere comunitatea

lingvistică (p. 123), iar limba cea mai bună este aceea care exprimă

gândul celui ce vorbește (scrie) cu mijloacele cele mai simple în forma

cea mai desăvârşită şi este înțeleasă de ascultător (cititor) cu cea mai
mare

ușurință.

În capitolul VII ne arată cum variază limba unei

comunități lingvistice în deosebitele sale straturi sociale. „4 Slang »-ul

(cap. VIII) este considerat de Jespersen ca rezultatul dorinții omului
de a da curs liber simțului său umoristic, înlocuind în mod arbitrar

un cuvânt ori o locuţiune uzată prin termeni mai €Xpresiv1. În legătură strânsă cu «slang »-ul sunt eufemismele, de care se ocupă ul
în vreme ce € slang »-u
Deosebirea între xele este că,
IX.
capitolul
x
.
:
din
evită cuvintele uzate în glumă, eufemismul face acest lucru
1 1. Vorbă şi limbă. II. Influenţa asupra individualului. DI—IV. Dialect
VI. Limbă corectă și ună
şi limbă comună. V. Măsura corectitudinii.
.
Misticisnul limbii.
LX.
limbii. VIII. «Slang?.
VII. Stratificarea limbii.
-umane.
universal
Elemente
.
Concluzie
XI.
excentricități ale
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scrupul religios ori pentru a nu atinge decența sau simțul rușinii.
Între «excentricități » (cap. X) Jespersen înșiră şi argot-ul făcătorilor
de rele, etc., al cărui scop este să facă limba neînțeleasă pentru cei
neiniţiaţi. În capitolul din urmă (XI) Jespersen arată că o seamă de
trăsături comune ale evoluţiei limbilor pot rezulta din constituția
fiziologică şi psihologică a omului ca atare 1.
Din punct de vedere sintactic cele mai importante lucrări ale lui

Jespersen sunt Sprogeis logik şi The Philosophy of Grammar.
În introducerea celei dintâi Jespersen ne arată părerile

deosebi-

ților învățați în privința raportului dintre logică, limbă și gramatică.

Unii au afirmat că limba este alogică şi că prin urmare, psihologia
nu

are

ce

căuta în gramatică;

alții au

afirmat

că gramatica

nu

este decât logică aplicată, Jespersen este împotriva
dexpulsării
cercetirilor logice din gramatică » şi de părerea că gramatica și
logica se luminează

reciproc.

Urmărind

din acest punct de vedere

substantivul şi adjectivul, numele proprii, coordonarea și subordonarea, subiectul (gramatical, psihologic, logic) şi predicatul,
articolul, obiectul, etc., poate constata că numeroase forme flexionare analogice, acordurile în gen, caz, număr, persoană, construcții
după înţeles, coordonare şi subordonare, etc., sunt datorite logicei,

de cele mai multe ori inconștiente, uneori conştiente. Unele
fenomene cari ni se par nelogice nu sunt decât fapte logice
păstrate din deosebite epoci de desvoltare a limbilor?. Asupra
acestor chestiuni Jespersen revine şi în lucrarea sa mai nouă The
Philosophy of Grammar.
__În această lucrare Jespersen nu numai că examinează limbajul
din punct de vedere filosofic, ci şi încearcă să stabilească un nou
sistem de tratare a gramaticii. Păcat că se mărgineşte, de cele mai
multe ori, aproape numai la exemple englezești, ceea ce îngreuiază
foarte mult utilizarea cărții pentru limbi mai puţin apropiate de
limba engleză.
În capitolul I (Living Grammar : Speaker and Hearer. Formulas

and Free Expressions. Grammatical T'ypes. Building up of Sentences)$
arată că, pentru a înțelege fiinţa limbajului şi a gramaticii, este necesar

să avem în vedere vorbitorul şi ascultătorul și relațiunile dintre ei,
. Pentru această lucrare cf. recensia lui A. Wallenskăld în Neuphilologische Mitteilungen, XXVIII 1927, p.- 45—47.
2 Aceeaşi chestiune o tratează L. Couturat, Sur la structure logique du
langage, „Revue de mâtaphysique et de morale, 1912 şi mai pe urmă H. J. Poos,
Zur Logik der Sprachwissenschafi, Heidelberg, 1922 şi Sechehaye, La structure

logiqueParis,
de la Bo
phrase.ceMai putem cita
ita şişi pe V. Henry, Antinomies
as
j
ies linguistt
linguisti-

„5G
3 GramaticăG vie: Vorbito; Tr şi ascultător. Formule
“Tipuri gramaticale. Formare a de propoziţii.

şi expresiuni
e

libere-
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despre ele numai

din limba scrisă

(tipărită) ar fi falsă. Cuvântul scris este mumificat cât timp cineva nu-i
dă viaţă, rostindu-l. Cantitatea, accentul, întonarea, care nu sunt
destul de bine indicate în scris, joacă un rol important în limba

vorbită. Gramatica trebue să lucreze în rândul întâi cu sunete și
numai apoi cu litere (p. 17—18).

Privind din punctul de vedere psihologic activitatea lingvistică,
Jespersen face deosebire între formule și expresiuni libere. Cele
dintâi nu pot fi schimbate (How do yo do?) şi se întemeiază pe
memorie ; cele

din

urmă

trebue

create

din

nou

de vorbitor, în

fiecare caz, prin introducerea cuvântului și a formei potrivite, dar
conformându-se
unui model oarecare, deci cer altă activitate
mentală. Pentru ascultător, amândouă stau pe aceeași treaptă şi

formulele joacă

şi ele un rol important

în formarea tipurilor pe

care le are vorbitorul în minte.

Formula poate fi o propoziţie întreagă ori o grupă de cuvinte ori

un singur cuvânt, însă pentru instinctul vorbitorului trebue să fieo

unitate care nu poate fi analizată sau descompusă în felul cum se
poate analiza sau descompune o combinaţie liberă. "Tipul după care
s'a format formula poate să fie mort sau poate să fie viu, tipul sau modelul după care se formează o expresie liberă trebue însă să fie viu,
aceea

de

pot fi regulate ori neregulate, expresiile

formulele

libere

totdeauna prezintă o formaţie (p. 18—24).
N
Deosebit de interesant este felul cum se creează în mintea copilului
vorbitor tipurile gramaticale ; acesta produce efecte curioase în istoria
limbilor. În limba germană prefixul ge-, care putea fi adăugat la orice

formă a verbului, pentru a exprima o acțiune perfectivă, a fost asociat
cu participiul trecut. La verbul essen s'a întâmplat o fuziune naturală
între vocala prefixului şi vocala iniţială a verbului, dând gessen.
Această formă a fost transmisă ca o unitate formulară şi nu s'a mai

simţit că are acelaşi prefix ca getrunken, gegangen. Într o combinație
ca ich habe getrunken und gessen, forma din urmă s a simţit neceup e
celelalte : 2
și i Sa adăugat ge-, alcătuindu-se o formă paralelă cu
habe
A

getrunken und gegessen.
Ceva asernănătee să vede în întrebuinţarea lui z£ în multe linia
ȘI șI
ajuns obiceiu aşezarea subiectului înaintea predicatului
La începu

aceea

propoziția

fără

nu Sa simţit nevoia
lat. pluit,

ningit;

subiect sa simțit pecompletă.

întrebuințării unui pronume

lângă verbe ca

dar după analogia nenumăratelor cpr

a gat 2
7 come, he comes, etc., pronumele zf â fost
engleză : + rains, ît snows; în limba germană: es 7egtiet ;

a

limba

franceză : i] pleut, etc.
obișnuit a
Nevoia acestui pronume s' 2 simțitit maims ales când s'a
ordinea
prin
ţie
ţ
se exprima diferența dintre negație
ȘI afirma
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cuvintelor (er omint, kommt er ?, şi după analogia acestora : es regnet,
vegnet es?)
Verbe ca rain, snow (a ploua, a ninge) nu au avut niciun subiect

şi, fiindcă, nici acum nu se poate preciza în mod logic ce reprezintă
it şi ce însemnează, mulți savanţi îl privesc ca un mijloc gramatical
pentru a face propoziţia asemenea tipului general.
Altă dată există subiectul, totuși, dintr'o pricină ori alta, se intro-

duce pronumele. zf,
Cele mai multe reguli cu privire la întrebuinţarea lui șz se datoresc
pe de o parte dorinţei vorbitorului de a se conforma unor modele de
propoziţii pe care le cunoaște de mai înainte, pe de altă parte de a

evita combinaţii urâte ori care ar putea produce confuzie.
Regulile de întrebuințare a auxiliarului do în propoziţii intero-

gative se explică tot așa. Tendinţa universală este să se pună predicatul
după subiect, iar în propoziţia interogativă invers (cf. zrites he?,
germ. schreibt er 2, fr. €crit-il?). Multe interogative au avut ordinea:
auxiliar, subiect, predicat (Can he write? Poate el scrie sau să scrie),
în care verbul important venea după subiect.
Prin compromisul
împăcate. Din punct

Does he write? cele două tendințe au fost
de vedere formal verbul, deși fără înțeles,

preceda subiectul, pentru a indica întrebarea, din alt punct de vedere
subiectul preceda predicatul real (p. 24—26).
Afară de formulele fixe, o propoziţie nu-i vine în minte vorbito-.
rului dintr'odată, ci se formează în cursul vorbirii. Vreau să povestesc
cuiva pe cine am văzut undeva, spun:

«Am

văzut pe Tom Brown

şi pe Mrs. Hart şi pe Miss Johnstone şi pe colonelul Dutton. . . ».
Când am început înşirarea, încă nu m'am gândit în ce ordine îi voiu
aminti pe cei văzuți și astfel am întrebuințat pe și în fiecare caz.
Dacă însă știu pe cine am să amintesc, nu pun pe și decât înaintea
celui din urmă nume.
Este şi altă diferență caracteristică între cele două feluri de expresii:
1. Am văzut acolo pe Tom Brown, şi pe Mrs. Hart, şi pe Miss
Johnstone

şi pe colonelul Dutton.

„2. Am văzut acolo pe Tom Broun, pe Mrs. Hart, pe Miss Țohnstone
şt pe colonelul Dutton.

În

cea

dintâi

expresie

fiecare

nume

este rostit cu un

ton

descendent, ca și cum aș vrea să termin propozița, într'a doua, toate

numele au ton ascendent, afară de cel din urmă. Construcţia din
urmă, care cere ca propoziția să fie înțeleasă ca un
întreg, este

mai

potrivită

pentru

limbajul

scris,

cealaltă

pentru

limba

de

toate zilele.
De multe ori se poate observa cum propoziţiile sunt construite
treptat de către vorbitor, care în cursul rostirii propoziției adeseori își
schimbă planul original de prezentare a ideilor, ezită, se
întrerupe,
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schimbă direcția, etc. Multe neregularități sintactice, construcţii greşite, anacoluturi se explică în acest chip.
|
Limba este un mecanism, o serie de obișnuinţe sau de acţiuni obiş-

nuite (habituale), şi fiecare cuvânt sau propoziţie rostită este pentru
vorbitor o acțiune complexă. Cea mai mare parte a acestor acțiuni este
determinată de ceeace a făcut el în situaţii asemănătoare și acestea
iarăşi mai ales de ceeace a auzit dela alții. Dar în fiecare împrejurare

deosebită vorbitorul trebue să-și schimbe obișnuinţele. El nu poate
fi sclavul lor, ci trebue să le varieze după trebuinţă, iar acest fapt
poate să ducă cu timpul la obișnuinţe nouă, la forme și uzuri gramaticale nouă. Astfel gramatica ajunge “să fie o parte a psihologiei
lingvistice sau a lingvisticei psihologice (p. 26—29).
Din capitolul II (Sistematic Grammar ; Descriptive and histo-

rical Linguistics. Grammar and Dictionary. Sounds. Usual division
of Grammar. New System Morphology)! ne interesează aici partea
privitoare la deosebirea dintre lingvistica descriptivă şi istorică, care
trebue avută în vedere și pentru sintaxă, și mai ales împărțirea gra-

maticii şi noul sistem propus de Jespersen.
Gramatica este împărțită de obiceiu în trei părți :

1. Accidenţe sau morfologie.
2. Formarea cuvintelor.
3. Sintaxă.
,
În schema tradiţională morfologia este împărțită în capitole,
fiecare tratând câte o parte de vorbire. La substantive se vorbeşte de
flexiunea lor, dar nu se spune nimic despre înțelesul schimbărilor
flexionale sau despre funcțiunile formelor, cu excepția genitivului.
În capitolul numeralelor se dă în întregime flexiunea neregulată a
acestora, precum şi o înşirare completă a tuturor cuvintelor care fac
de înșirare, se face o
parte din această clasă. La pronume, afară
clasificare, nu după radical, ci după înţeles : personale, posesive,

demonstrative, etc. La formarea cuvintelor, înţelesul fiecărui element
derivativ este dat în general cu forma lui. Unele sisteme aranjează
cuvintele după formă, altele după înţeles (cuvinte abstracte, etc.).
în
Sintaxa tratează înțelesul, funcțiunea formelor flexionale tratate
substantivelor,
(cazurile
vedere
de
capitolul I, dar din alt punct

timpurile şi modurile verbelor). Cele tratate la derivație nu sune
tratate aici. În unele capitole ale sintaxei partea formală și funcţional:
a fenomenului este tratată în același loc (construcția propoziției,

ordinea cuvintelor).
Este foarte greu
sistemele gramaticale

toate
de cuprins întrun tablou sinoptic
ca
criti
ru
pent
ite
trim
cunoscute. Jespersen

1 Gramatică
că sistematică:
si
că:

atică

ptivă şi istorică. Gram
Lingvisticăd escri
;
Lingv!
umaticii. Sistem nou. Morfologie.

şi Dicţionar. Sunete. Împăzţirea uzuală a gr
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acestora la lucrările lui ]. Ries şi A. Noreen şi trece la noul său
sistem (p. 37—39).

Se poate ajunge la un sistem consistent dacă se ia ca împărțire
principală ceeace constitue cele două părți ale lexicologiei unei
limbi. Un fenomen lingvistic se poate privi din partea lui externă
ori internă, se poate avea în vedere forma externă ori înţelesul lui
intern. Putem pleca dela sunet la înțeles ori dela înțeles la expresiunea
formală (cf. cap. Grammar and Dictionary, p. 33), dela formă pentru
a-i cerceta înțelesul sau

(£E—> ])!, ori dela înțeles sau

funcțiunea

funcţiune pentru a cerceta forma în care este exprimat acesta (I —> E).
Fenomenele gramaticale sunt aceleași în amândouă părțile, dar
punctul de vedere fiind diferit, felul de tratare diferă şi el, iar cele
două părţi se completează și împreună dau o privire clară asupra

fenomenelor unei limbi (p. 39—40).
În partea I, morfologia, va proceda dela formă la înţeles. Va trata

la un loc faptele care sunt exprimate în acelaşi fel în ce priveşte forma
externă. Va avea în vedere însă și înțelesul, va cerceta și funcția unei
terminaţiuni, etc. De ex. va arăta că -s este terminația pluralului,
-ed a participiului perfect (definiţii sintactice). Dar va trebui să aibă

în vedere că aceeași formă poate avea mai multe înțelesuri, ori niciun
înțeles, şi că același înțeles poate fi exprimat prin cutare mijloc formal,
ori nu poate fi exprimat deloc. De aceea trebue să grupeze la un loc
lucruri care sunt deosebite şi să despartă altele care fac parte din
aceeași clasă.
Jespersen deosebeşte : elemente de cuvinte, cuvinte și combinaţii
de cuvinte, şi spune că hotarul între aceste diviziuni nu este totdeauna
clar. D. ex. not este un cuvânt deosebit, deşi în cannot se scrie îm-

preună cu can, dar în fuziunea fonetică can't, don't, mor't nu mai este
un cuvânt separat, ci un element de cuvânt.
În diviziunea « Elemente de cuvinte » va vorbi despre afixe, va

stabili formele şi va preciza funcțiunile lor. El nu va despărți părțile
de vorbire,

ci, vorbind,

de ex.,

despre

terminația

-s,

arăta

va

funcţia lui s ca plural al substantivelor, semn al genitivului, terminație
a persoanei INI sg. la prezent și forma pronumelui posesiv. 'Terminaţia -n (-en) servește la formarea pluralului în oxen, a unui posesiv
« non-adjunct » în mnine, a unui participiu în Beaten, a unui adjectiv
derivat în silken. S'ar putea face obiecțiunea că prin acest aranjament
se amestecă lucruri din flexiune şi derivație ; însă în realitate este
foarte greu de tras o limită între aceste două. Aranjamentul acesta
are avantajul că adună laolaltă lucruri care pentru instinctul naiv al

vorbirii sunt identice sau similare şi care altfel scapă atenţiei.
1

:
Întrebuinţez

pentru

pe

E = extern,

.
I =intern.

cel dintâiu pe O = « Outward ».

Jespersen

.

întrebuinţează

Fi
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Partea care urmează tratează despre cuvinte, mai ales despre așa
numitele cuvinte gramaticale, fie pronume, verbe auxiliare, prepoziții
sau conjuncţii, dar numai întru cât sunt în mod real părţi ale gramaticii, adică «expresiuni generale ». La zi]l (şi forma scurtată -I]
în he'll, etc.) va face menţiune despre uzul în exprimarea : 1. voliţiunii,

2. futurităţii,
dicționar nu

3. obișnuinței. Dar
se poate

nici între gramatică

trage un hotar precis.

și între

În sfârșit, în partea

privitoare la « combinația cuvintelor » va descrie fiecare tip de ordine
a cuvintelor şi-i va arăta rolul în vorbire (p. 40—44).
Capitolul III continuă pe cel precedent (Sisternatic Grammar)
şi cuprinde : Syntax. Universal Grammar ? Differences of Languages.
What Categories to Recognize. Syntactic Categories. Syntax and

Logic. Notional Category 2.
Partea II a gramaticii, sintaxa, se va ocupa de aceleaşi fenomene
ca şi partea I, dar din alt punct de vedere: plecând dela înțeles
I>E).
Subdiviziunile sintaxei se vor face după categoriile gramaticale
|
al căror rol şi întrebuințare în vorbire le precizează.
Un capitol al sintaxei se va ocupa de ex. de mumăr. Va înşira

mai întâi diferitele metode de formare a pluralului (dogs, oxen,
feet, we, those, etc.). Apoi va lua în considerare tot ce este comun

pentru toate singularele şi pentru toate pluralele, fără a avea în vedere

cum

s'a întâmplat

formarea

acestora din urmă;

astfel pluralul în

a thousand and one nights «o mie şi una de nopți», unde Germanii
au un singular, din cauza lui una; singularul în more than one an
»
«mai mult de un om», cazuri de atracţie, întrebuințarea « generică

a singularului şi a pluralului pentru a indica o clasă întreagă, Ș, a.
În capitolul cazurilor se va trata, între altele, genitivul Şi sino-

nimul său « of-phrase » (care de multe ori este numit greşit genitiv) :

Queen Victoria's death — the death of Queen Victoria. Trebue specifi-

cate cazurile când este imposibil să se substitue o formă alteia.
În capitolul comparaţiei se vor pune la un loc forme ca sueelest,

best şi most

evident,

care în morfologie

sunt tratate în deosebite

capitole şi se va examina întrebuințarea comparativului şi a super ae
vului, vorbind despre două persoane sau lucruri. Un alt capito di
trata despre diferitele feluri de exprimare a viitorului. Aceste i d

caţii sunt de ajuns pentru a arăta cum înțelege Jespezsen ielu au

tratare sintactică a formelor gramaticale. Aceleași lucruri care

i

fost descrise în partea consacrată morfologiei, sunt ConsIGera e
din alt punct de vedere..

categoriii sunt
. Ce Categorii
1 Sintaxă.
s;
x Gramatică
x universală
uni
4 ?? Diferenţ
Diferenţeleli mbajului
logică.
nopentru recunoaştere ? Categorii sintactice. Sintaxă şi

ţionale.
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Grafic aceste feluri de tratare sunt înfățișate după cum urmeaz
ă :
Formă
(Form)
1. radical

(kernel)
2, =s
3. -en
4. schimbare
(mutation)

Funcţiune
(Function)
a. pl.

subst,

d. gen. subst,
c. pers. 3 sg.
prez. verb.
d. participiu
e. nume verbal

Exemple: 1 a sheep. — 1 c can. — 1 d
put. —
e hand. —a2a cats. —2b
John's. — 2 c eats. — 3a 0xen. —3d
eaten. —3e frighten. — qa feet. —
4 e feed.

Dacă se
două puncte
„ Ascultătorul
înțelesul, —

compară cele două părți ale gramaticii,
se vede că cele
de vedere sunt cel al ascultătorului şi
al vorbitorului.
înregistrează sunete şi forme și trebue
să le găsească
pleacă din afară înlăuntru (E —> 1).
Vorbitorul pleacă
dela idei, pe care încearcă să le
comunice.
- Pentru el înțelesul este un lucru dat
şi trebue să găsească modul
cum să-l exprime : el pleacă dinlă
untru în afară (1 — E, p. 45—46).
n orice limbă se găsesc forme identice
(înțelegându-se cuvântul
formă în sens larg, deci și cuvinteleformă şi topica cuvintelor) cu
înțelesuri deosebite, deci greu de
recunoscut. Așa despre engl.
one sheep şi many sheep S'ar

putea spune că sheep nu este
singular
în expresia întâi Şi nu este plura
l în a doua, fiindcă are aceeași
,
i
formă,
care s ar putea numi am
,
mai bine « numeral comun »
ori «nenumeral »
or1 ceva echivalent ; desp
re cut di
tai degetul în fiecare zi »)
se po
identică

(cf. rom. am ROroc, am să
astăzi merg la plimbare, mâine merg fac, eu şi noi am făcut mult bine;
în excursie, etc.). Pentru astfel
forme identice, care din punc
de
t de vedere formal nu se pot
deosebi,
ar în graiu nu se confundă
niciodată, ar trebui să se cree
ze o categorie nouă, Dar acest lucru este
greu de făcut, Mai bine este
să avem
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Numai despre sintaxă s'a crezut că ea trebue să fie ceva
bazat pe
natura gândirii umane, deci pe logică, şi de aceea ea
a fost

înălțată

cutare ori

deasupra

cutare

formelor

limbă.

accidentale

ale

expresiilor

găsite

în

Această bază logică nu este coextensivă

cu întinderea gramaticii, fiindcă unele limbi nu au, de ex.,
modul
subjonctiv, ori cazul dativ, unele nici numărul plural la substan
-

tivele lor. Cât se întinde baza logică şi ce însemnează ea propriu
zis? Pentru fiecare formă s'a găsit o indicație a valorii sau a
funcțiunii sintactice.
Astfel pentru terminația engleză -s: pe deo parte pluralul
substantivelor, pe de alta persoana 3 sg. prez. a verbelor, etc. Fiecare
din aceste indicații conţinea două sau mai multe elemente : unul care
privea părțile vorbirii sau clasa cuvintelor; unul indica numărul
singular ori plural ; unul persoana 3, unul timpul prezent. În limba
latină lucrul este cu mult mai complicat: terminația lui bonarum
arată pluralul, genul feminin şi cazul genitiv; cea a lui tegerentur
pluralul, persoana a treia, timpul imperfect, modul subjunctiv,
pasivul, etc. Este clar că, deși este imposibil sau nu totdeauna
posibil de a izola aceste elemente dintr'un punct de vedere formal
unde

(în animalium,

în feci unde

direcțiunea,

este

se indică

activă,

semnul

persoana,

al genitivului >,

pluralului și unde

perfectul, modul indicativ, vocea

etc 2), pe de altă parte din punct de vedere

sintactic nu este numai posibil. ci este și natural să le izolăm Și să
adunăm la un loc toate substantivele, toate verbele, toate singularele,
genitivele, etc. Astfel căpătăm o serie de idei sintactice izolate şi

trebue să mergem mai departe, fiindcă multe din aceste idei izolate

merg împreună în mod natural, formând grupuri mai înalte sau clase
sintactice mai deslușite. Astfel, substantivele, adjectivele, verbele,

Pronumele,

împreună,

constituie

diviziunea

vorbirii sau în clasele de cuvinte.

cuvintelor
,

în părțile
ărului

Singularul și pluralul (dualul) formează categoria num ză cai i
Nominativul, acuzativul, dativul, genitivul, etc., formează

goria

cazurilor.

cate

.

Prezentul, preteritul (imperfect, perfect), viitorul, etc., formează

categoria timpurilor.

,

Indicativiăl subjonctivul, optativul, imperativul, etc., formează

Categoria modurilor.

.

,

aţi

Activul pasivul şi mediul formează categoria vocilor (direcțiu
nilor).
,

Persoana I, II şi III, ca şi numele indicate, formează ies
g
persoanelor. Masculinul, femininul și neutrul formeaz

genurilor (p. ş2—53).

-

,
upra raportului dintre sintaxă și logică Jespersen observă

următoarele,
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Toate ideile și categoriile sintactice amintite se pot stabili fără

a ieși din sfera gramaticii, dar îndată ce întrebăm ce însemnează, ce
reprezintă ele, trecem din sfera gramaticii în lumea externă ori în

sfera gândirii. Unele din categoriile înșirate au relațiuni evidente cu
ceva ce se găsește în sfera lucrurilor. Astfel categoria gramaticală

a numerelor

corespunde

distincţiei

găsite

în lumea

externă

între

«unu » și «mai mult decât unu ». Pentru diferitele timpuri gramaticale trebue să ne referim la noțiunea externă de timp ; diferența
între cele trei persoane gramaticale corespunde deosebirii naturale

dintre vorbitor, persoana căreia i se spune ceva și ceva în afară de

amândouă.

În alte
nu este aşa
o astfel de
substantiv

categorii, corespondenţa cu ceva în afară de sfera vorbirii
de clară şi se poate că scriitorii care vreau să stabilească
corespondenţă, care cred că deosebirea gramaticală între
şi adjectiv corespunde unei distincţii externe între sub-

stanță şi calitate, ori care încearcă să stabilească un sistem logic de
cazuri şi moduri, se înșeală. Lumea externă, reflectată în mintea

omului, este extrem de complicată și nu ne putem aştepta ca omul

să găsească totdeauna drumul cel mai simplu sau cel mai precis pentru
indicarea miriadelor de fenomene și a variatelor relaţii dintre ele.
Corespondenţa între categoriile externe şi gramaticale nu este

niciodată completă şi se găsesc cele mai curioase intersecţiuni peste
tot. Jespersen dă o ilustrare concretă, dintro sferă simplă, care arată

cum poate greși uneori limba din punct de vedere logic și totuşi să
fie înțeleasă. E vorba de adevărul general : 1. Man st mortal (Omul
este muritor) şi 2. cugetarea lui Shakespeare : Man vere deceivers ever
(Oamenii 1 = Bărbaţii totdeauna au fost înşelători). Dacă analizăm

aceste propoziţii, observăm că una este în singular, ceealaltă în plural
;

una în prezent, alta în perfect. Amândouă

propoziţiile spun ceva

despre o clasă întreagă, numai clasa este deosebită. În propoziţia
1 este vorba despre omenire, fără nicio considerare la sex ; în 2 este
vorba numai de partea masculină, deosebirea sexului fiind implicată
în deosebirea gramaticală a numărului. Timpul, deşi este
diferit,
nu exprimă o deosebire reală de timp, este ceva adevărat
pentru

toate timpurile.

Un

logician ar fi preferat o construcţie în care

amândouă propoziţiile ar fi în acelaşi număr universal şi în același
timp, dar subiectul propoziției 1 fiind de genul comun, iar în
2
de genul masculin, ar trebui să spună : all human beings have
been,

and alevays zill be mortal (= «toate făpturile umane
au fost, sunt
și vor fi muritoare ») şi alle male human beings have
been, are, and
always will be deceitfull (== «toate făpturile umane de gen
masculin
au fost, sunt şi vor fi înșelătoare ») (p.
53—5 Ş).
————

CE. rom. Omul și femeia, omul (= « bărbatul ») mieu, în gura unei femei.
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Jespersen se ocupă apoi de noțiune, categoriile noționale şi raportul
dintre acestea şi cele gramaticale. De ex. genului gramatical îi corespunde în natură sexul.

cuvânt

Gramatică
Gen
(sintactic)
1) masculin
| 2) femenin
3) neutru

fiinţă +

Natură
Sex
(noţional)
1) bărbătuş
2) femeiușcă
3) lucruri fără sex, fiinţe cu
sex nepronunţat (herma-

frodite).

'Tot aşa sunt corespondente şi pentru forme :
A. Formă:
-ed (handed)

B.

Funcţiune
preterit

C. Noţiune:
timp trecut ;. etc.

În vorbitor şi ascultător se întâmplă următoarea mișcare :
(9)
B
A
B
Cc
Vorbitor: Noţiune——y Funcţiune
——> Formă
,
Ascultător :
Formă ——> Funcţiune—-—> Noţiune.

Am insistat mai amănunţit asupra celor dintâi capitole ale lucrării
lui Jespersen, pentrucă în acestea își desvoltă și motivează el noul său
sistem, înrudit, în privinţa morfologiei, cu sistemul lingvisticei statice
Saussure-iene, iar în privința sintaxei, cu cel logic al lui Brunot,
precum şi cu al lui Husserl şi Porzig, uneori cu al lui Noreen, dar nu
aşa de clar și ușor cum îl crede autorul.
_
Capitolele următoare nu sunt decât desvoltarea în amănunte a

sistemului schițat mai sus. Și deoarece, după părerea lui Jespersen,

cum am arătat, o morfologie filosofică nu este cu putință, fiind rezer-

vată gramaticilor speciale, filosofia gramaticii sale sau,

ceeace este tot

cuprinde aproape
una, gramatica sa filosofică din
numai chestiuni de sintaxă.
PE
O rezumare a lor este cu neputinţă în acest loc. Mă mărginesc
deci să dau acum o înşirare a fiecărui capitol şi definiţia proaceste

poziţiei, rămânând
când mă voiu ocupa

capitole

ca discuția amănuntelor să 0 fac
de chestiunile respective. _

îincidental
.

Cap. IV: Parts of Speech : Old Systems. Definitions. The Basis

of Classification.

Language

and

Real

Life. Proper

Names.

nite

vorbirii : Sisteme învechite.
Meaning of Proper Names = «Părțileşi viaţă res Nume proprii.
Definiţii. Baza clasificării. Limbaj

nţelesul actual al numelor

proprii » (p. 58—71):

of Forms. Substace
Cap. V : Substantives caii cjectives : Survey
Classes: he

Two
and Quality. Specialization. Interchange of the
ombinations =

« Substantive şi adjective : Privire asupra

Substanţă şi calitate. Specializare. Schimb între cele
Alte combinaţii » (p. 72—81).

dou

clase.

-
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Cap. VI. (Continuarea celui precedent) : Pronouns. Verbs. Particles.

Summary.

Word =

(p. 82—95).

«Pronume.

Verbe. Particule.

Sumar.

Cuvânt »

Cap. VII: The three Ranks. Substantives. Adjectives. Pronouns.
Verbs. Adverbs. Word Groups. Clauses. Final Remarks = « Cele

trei ordine (ranguri)!: Subordonare. Substantive. Adjective. Pronoume.

Verbe.

Adverbe.

(p. 96-—107).
Cap.

Grupuri de

cuvinte. Clauze. Observaţii finale »

VIII: Junction and Nexus : Adjuncts. Nexus =— «4 Tuncţiune

și nex. Adjuncte.

Nex » (p. 108—116).

Cap. LX : Various Kinds of Nexus : Finite verb. Infinitival Nexus.
Nexus without a Verb. Nexus-Objekt, etc, Nexus Subjunct. Nexus of
Deprecation. Summary. Copula. Predicative = « Diferite feluri de
nex: Verb finit. Nex infinitival. Nex fără verb. Obiect de nex
(nexal), etc. Nex subjunct. Nexul deprecației. Sumar. Copulă.

Predicativ » (p. 117—a 32).
Cap. X : Nexus-Substantives. Final Words on Nexus : « Abstracts
>.

Infinitives and

Gerunds.

de nex (nexale).

Final Words

Cuvinte finale la nex:

on Nexus = 4 Substantive
4 Abstracte ». Infinitive

şi

Gerundii. Cuvinte finale la nex » (Pp. 133—144).
Cap. XI: Subject and Predicate : Various Definitions. Psychological and Logical Subject. Grammatical Subject. There is =
« Subiect
şi predicat : Diferite definiții. Subiect psihologic şi logic.
Subiect

gramatical.

Este » (p. 145—156).

Cap. XII. Object. Active and Passive : What îs an Object
? Object
of Result. Subject and Object. Reciprocity. Two Objects. Adjectivs
and Adverbs with Objects. Passive. Use of the Passive. Middle
Voice.
Active and Passive Adjectives. Active and Passive
Substantives.
Nexus-Substantives. Infinitives = «Obiect. Activ şi pasiv
: Ce
obiectul ? Obiectul rezultatului. Subiect şi obiect, Reciprocitate. este
Două
obiecte, Adjective şi adverbe cu obiecte. Pasiv.
Uzul pasivului. Voce
(direcțiune

) 2 medie. Adjective active şi pasive. Substantive
active
ȘI pasive. Substantive de nex (nexale). Infinitive» (p. 157-—172).

„Cap. XIII: Case: Number of English Cases. Genitive.
Nominative and Oblique. Vocative. Fina] Words
about Cases, Prepositional
Groups

= Caz: « Numărul cazurilor engleze. Genitiv. Nominativ
ŞI oblic. Vocativ. Cuvinte finale despre cazuri. Grupuri
prepoziţionale » (p. 173—187).
Tr

„2

Primar

i

(supraordonat,

superjunct » Supernex,

(în nex = adnex; în
juncţiune
Cvaiternar (= sub subj
unct)
2 Jespersen într
confundat cu gen ebuinţează în
2ox, fre. voix) şi Us substantivi,

= adju

principal);

2) secundar

nct); 3) terțiar (= subjunct) şi chiar

locul latinescului genus (verbi), care poate fi
alături de termenul tradiţional voice (lat.

pe turn, despre care afirmă că este mai recomandabil.
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Cap. XIV: Number: Couting. The Normal Plural. Plural
of Approximation. Higher
Units. Common Number. MassWords = « Număr: Plural normal. Plural de aproximaţie. Unităţi
mai mari. Număr comun. Cuvinte de masă (colective) (p.
188—z01).
Cap. XV (continuarea celui precedent) : Various Anomalies. 'The
Generic Singular and Plural. Dual. Number in Secondary Words,
Plural of the Verbal Idea = « Diferite anomalii. Singular şi plural
generic. Dual. Număr în cuvinte secundare. Pluralul ideii verbale »
(p. 202—211).
Cap. XVI:

Person:

Definitions. Common

and Generic Person.

Notional and Gramatical Person. Indirect Speech. Fourth Person.
Reflexive and

Reciprocal Pronouns = 4 Persoană : Definiţiuni. Per-

soană comună şi generică. Persoană noțională și gramaticală. Vorbire
indirectă. A patra persoană. Pronume reflexive și reciproce» (p.
212—225).
Cap. XVII : Sex and Gender : Various Languages. Aryan Gender.
Sex. Common Sex. Animate and Inanimate. Conceptional Neuter =
« Sex şi gen : Diferite limbi. Gen arian. Sex. Sex comun. Animate și
neanimate. Neutru concepțional » (p. 226—243).
|
Cap. XVIII : Comparison : Comparative and Superlative. Equality

and Inequality. Weakened Superlatives and Compratatives. Latent
'Comparisons, Formal Comparatives. Indication of. Distance. Se-

_condaries and 'Tertiaries = « Comparaţie : Comparativ şi superlativ.
Egalitate și inegalitate. Superlative şi comparative slăbite (degenerate).

latentă.

Comparaţiune

Comparative

“Secundare şi terțiare »

formale.

Indicaţia distanţei.

(p. 243—253)-

Cap. XIX: Time e: Ti E, The Nine-Tense System.
Tenses. Main Divisions of 'Time. Subordinate Divisions of
Economic of Speech. Non-temporal Use of Tenses= «Timp
sau noțional şi timp gramatical : Sistemul de nouă timpuri.

Seven
Time.
natural
Bapte

timpuri. Diviziunile principale ale timpului. Diviziunile subor

Economia

ale timpului.

(p. 254—268).
Cap.

SR

i continuarea

vorbirii.

Uzul

netemporal

oma e

al timpuritor

.

celui precedent): The Perfect. Inclusive

Time. Passive 'Tenses. Aorist and Imperfect. The English Expaneing

(inch
"Tenses. "Terms for the 'Tenses. 'Time-Relations in Nouns
Infinitives).

Aspect

= «Perfectul.

“Timp

(natural

sau

noțional)

in

clusiv. 'Timpuri pasive. Aorist și imperfect. Timpuri evoltate
de timp în
(seat Termeni pentru timpuri. E
inclusiv infinitivele). Aspect » (pp. 209—259)e:
Kinds. Shifing of
Cap. XXI: po a indirect Speech : 'Tăio
Tenses. Shifting of Mood. Questions in Indirect Speecb. - Două
:
Requests. Final Remnarks = (Vorbire directă și indirectă
17
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specii 1. Schimbarea timpurilor. Schimbarea
modurilor. Întrebări în
"vorbire indirectă. Cereri indirecte. Observaţii
finale » (p. 299—300).
Cap. XXII: Classification of Utterances:
How many Classes?
"Questions
.

Sentence = Clasificaţia

exteriorizărilor

: Cât de multe
clase ? Întrebări. Propoziţie (p. 301—312).
„ Propoziția este o exteriorizare umană
(relativ) completă şi
A
independentă,3 putân
d să stea singură, adică să fie pronunţată
de

În definiția dată propoziției de

Jespersen,

cuvântul « exteriorizare » a fost ales anume ca fiind cel
mai comprehensiv termen care

"

Sa putut găsi.

Înea intră şi răspunsul, care

se întregește cu întrebarea şi astfel,
având înțeles, în vorbire poate fi
considerat ca complet (cf. nota).
Jespersen deosebește următoarele
clase de propoziţii :

I. Propoziţii

ncarticulate:

« Than

ks !» | « what?» |
40ff!);
2. Propoziţii
semi-articulate:
«Thank you !» |
« What to do?y | « Off with his
head ! »;
3. Propoziţii articulate:
«I thank You » | «what am
I to do?» | «You must strike
off his head !» (p. 308).
În unele
propoziţii pot fi omise întregi părți
ale ei, deoarece
ascultătorul înțelege din contact despr
e ce este vorba. Sunt cazuri
când omisiunile de

acest fel se întâlnesc așa de
des, încât dau
naştere la expresii idiomatice,
formând propoziții complete,
înțelese de toată lumea, Omisiuni
le acestea sunt de două
tipuri:
I) prosopeza
(Brosiopesis) şi 2)aposiopeza
(aposiopesis)

(p. 310).

Cap. XXIII:

Moads:

Classification. Imperative. Indic
ative

Notional Moods = « Moduri : Clasificaţie. Imper and
ativ.
Indicativ şi subjunctiv. Modu
ri naționale
Cap. XXIV : Negation : Contradictor » (p. 313—321).
y and Contrary. Some Tri-

“Subjunctive.

Negation
nțelesul
mulativă.
Cap.
Grammar

= Negaţie : Contradictor şi
cont
negaţii. Negaţie specială şi nexa rar. Câteva _tripartiții.
lă. Negaţie dublă sau cuIstoria negativelor. Negaţie
impl
icată » (p. 322—937).
XXV: Conclusion : Conflicts.
Terminology. “The Soul of
= 4 Concluzie : Conflicte. Termin
ologie. Fiinţa gramaticii »
(p. 338—347).
Drept încheiere Jespersen cons
tată că scopul său a fost ca,
neglijeze cercetările de deta
fără să
liu în limb
ile

cunoscute

de el, să dea

1 În legătură cu aceasta,
p. 290 sq., vorbeşte şi de
carecare l numeşte
stilul indirect liber pe
eşte
represented Ş peeck şi-l cons
ideră ca o subspecie
indirecte alături,
a vorbirii
de dependent Speech.
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importanța cuvenită marilor principii care stau la temelia gramati
cii
tuturor limbilor şi astfel să contribue a știința gramaticii bazată
pe
psihologie sănătoasă, pe logică sănătoasă şi pe faptele solide
ale

lingvisticei istorice.
Psihologia ne va ajuta să înțelegem ce se petrece în mintea vorbitorilor şi cum ei deviază dela regulile existente din cauza tendințelor

contrarii, fiecare din ele atârnând de unele fapte din structura limbii.
Logica aplicată până acum în gramatică a fost strâmtă şi formală

şi În general condamna unele desvoltări din graiul viu. În locul acesteia
va trebui să cultivăm o logică cu vederi mai largi, care va recunoaște,
de pildă, că din punct de vedere logic obiectul indirect poate să devie

subiectul unei propoziții
admiterii unei propoziții
o coroană ») fiind trecută
ceiului actual. Fr. je m'en
simțit înțelesul originar
zicea încă i] pen souvient

pasive, ca şi obiectul direct, chestiunea
ca he was offered a croun (= «i sa oferit
de subt jurisdicția logicei sub cea a obisouviens a fost nelogic numai cât timp s'a
al lui souvenir, dar în acel timp poporul
şi noua construcţie este simptomul extern

a faptului că înţelesul verbului s'a schimbat : când souvenr a ajuns
să însemneze «a avea în minte», construcţia nouă a fost singura
posibilă în mod

logic.

Cap.

XXIV,

relativ

la

negaţiile

duble,

ne

arată aplicarea noţiunii logice greșite la gramatică, și concluzia nu
este că logica nu poate fi aplicată la gramatică, ci că trebue să ne
ferim de a condamna, urmând o logică superficială,

după o

ceeace

judecată mai pătrunzătoare poate să apară justificabil. Pe de altă
parte logica este de mare valoare pentru construirea sistemului
gramatical

şi pentru

formularea

legilor sau regulilor

gramaticale.

Studiul lingvisticei istorice este de cea mai „mare. importanță
Pentru gramatic : el îi lărgeşte vederile și tinde să-i elimine pornirea

spre desaprobare (care este
fiindcă istoria limbilor ne
schimbări şi că ceeace a
putut să ajungă gramatică

păcatul obişnuit al gramaticilor neistorici),
arată că în trecut s'au întâmplat mereu
fost gramatică rea întrun timp, în altul a
bună. Lingvistica istorică însă a neglijat

cercetarea unor lucruri mai aproape de zilele noastre.

Fenomenele

multe puncte

d

gramaticale pot fi şi trebue considerate

de vedere.

Dacă am lua ca exemplu acordul

în „pai
pi

substantiv (în gen, număr și caz) şi între subiect şi predicat i rile
MA i
şi persoană), gramaticul tradiţionalist va stabili regulile,
le va privi ca greşeli, socotindu-le nelogice. Psihologu pi

dicatul

predicatul precedă subiectului, se poate ca vorbitorul să nu

E e si

căuta motivele pentru care nu este urmată regula : poatecă p destulă
este cu mult în urma subiectului și astfel n'a mai rămas
dacă
energie mentală pentru a-și reaminti numărul subiectului, dit

încă la subiect, etc. Istoricul examinează textele în diferite s ebitele
găseşte o tendinţă din ce în ce mai accentuată de a neglija

deos
17%

,
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forme de număr, etc. Filosoful lingvist va spune că trebuința acordului

gramatical, în aceste cazuri, este o simplă urmare a imperfecţiunii

limbii, fiindcă ideile de număr, caz, gen şi persoană aparţin, în mod
logic, numai cuvintelor primare şi nu celor secundare ca adjectivul

şi verbul. "Tendinţa unei limbi de a se descătușa de aceste terminații,

la adjective și verbe, care indică acordul cu cuvântul primar, trebue
socotită progresivă şi o stabilitate completă se poate găsi numai la limba

care a părăsit aceste rămășițe ale trecutului (cf. Language, cartea IV).

În acest volum al său Jespersen a dat importanță teoriei înalte a

gramaticii. Dacă vederile lui vor fi primite, chiar și numai în parte,
ele trebue să aibă urmare practică. 'Trebue să influențeze gramaticile

scrise pentru

studenţii mai avansați

şi astfel, prin

acestea,

nouăle

vederi pot să pătrundă în gramaticile elementare şi să influențeze
întreagă gramatica.

În orice caz gramatica

viitorului trebue să fie

un lucru mai plin de vieață, cu mai puține precepte neînțelese şi
cu mai multă observaţie a faptelor actuale. Numai în acest fel gramatica poate să devină interesantă şi folositoare,
În școlile primare se poate învăța numai gramatica limbii materne,
dar în şcoli mai înalte și la universități încât vor avea în vedere şi limbi
străine, putând fi studiate în așa fel, ca să se clarifice unele pe altele
şi să clarifice şi limba maternă. Acest studiu îl face gramatica compasativă, din care face parte gramatica istorică a fiecărei limbi.
Marea
influență înviorătoare a gramaticii comparative şi istorice este în
general recunoscută, însă felul cum sunt privite fenomenele gramaticale în acest volum poate să ducă la o nouă metodă în
gramatica

comparativă sau la un nou fel de gramatică comparativă.
Ea va pleca
dela sunete şi forme, comparându-le pe acestea în diferite
limbi ori
în diferite epoci ale aceleiași limbi pentru a stabili potrivirile
care
sunt numite legi fonetice și a le întregi prin desvoltări
analogice, etc.
n schema

din cap. III aceasta însemnează : a pleca dela A
(formă),

a continua cu B (funcțiune) și C (noţiune sau înţeles
intern). Chiar
ŞI sintaxa comparativă merge în aceeași direcție și este legată de forme,
fiindcă
este ocupată cu examinarea întrebuințării formelor
sau categoriilor de forme pe care le-a constatat
morfologia comparativă.
Urmând metoda acestei cărți se poate ajunge la un nou
fel de sintaxă

comparativă : plecând dela C (noțiune, înțeles intern) și examinând
cum este exprimată în diferitele limbi fiecare din ideile
fundamentale
comune umanității, continuând cu B (funcţiune)
la A (formă).

Această comparație nu trebue restrânsă
numai la limbi care aparţin
une: familii ŞI reprezintă diferitele evoluţii ale unei
limbi comune la

origine, ci se pot lua în considerare limbi:
de diferite tipuri şi origini

(p. 344—347).

foriaa volumul N gin Modern English Grammar, scris înainte de
a-și
e mai

sus

Jespersen

încearcă

să lămurească
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fenomenele sintactice oarecum independent de constatările psihologiei

(deci cam în felul cerut de Husserl, Porzig și Brunot) dar fără să
poată da soluții satisfăcătoare tuturor întorsăturilor celor mai fine ale
sememelor. Cercetarea sa este în fond istorică, dar din desvoltarea

istorică are în vedere numai ceeace este necesar pentru înțelegerea
fenomenelor actuale.
Kr. Sandfeld-Jensen. Dintre filologii danezi mai noi s'a ocupat
Kr. Sandfeld-Jensen de chestiuni principiale și în același timp de
numeroase chestiuni româneşti.
Din prima
categorie face parte lucrarea Sprog Videnskaben,

KSbenhavn. 1913, apărută într'o redacţie scurtată și în limba
germană sub titlul Die Sprachavissenschaft, Leipzig u. Berlin, 1915.
Din punct de vedere sintactic este interesant capitolul C: Verânderungen im Worigefiige ($ 88—r03, p. 55—64), unde ni se dau câteva
principii de desvoltare a formei propoziţiilor pe bază de analogie,
contaminare, atracție, schimbare de înțeles, brahilogie.

Tot de natură generală este și Balkanfilologien. En oversigt over
dens resultater og problemer, Kbenhavn 1926 (cf. darea de seamă

a lui Şt.

Bezdechi

în

Dacoromania,

IV,

p.

1278—1302,

2

lui

A. Wallenskăld, în Neuphilologische Mitteilungen, XXIX, 1928, p.
190—1g1 și a lui A. Mfeillet] în Bulletin de la Sociâte de Linguistique
de Paris, XXVIII 1928, p. 65—66), în care, între altele, se înşiră
numeroase
aromână,

coincidenţe
albaneză

și

sintactice între limbile balcanice (greacă și

aromână,

albaneză

şi

bulgară,

albaneză

și

română, română, slavă şi turcă şi celelalte limbi). Dintre concordanţele cu caracter mai cuprinzător insistă în special asupra postpunerii articolului hotărât în albaneză, română și bulgară, dispariției
infinitivului şi înlocuirii lui prin propoziții completive, formării
viitorului cu ajutorul verbului a vo, particularitate comună celor
cinci limbi balcanice, întrebuințării unor forme identice pentru
genitiv şi dativ, dativul conjunct al pronumelor personale întrebuințat
ca posesiv, confuzia între «unde» şi încotro», întrebuințarea
pleonastică a pronumelor personale, întrebuințarea construcție! E

ratactice în anumite cazuri speciale (și, de), construcţia unor verbe
cu dublu complement direct, etc.
,
GrunPână să ajungă să scrie această carte, menită să fie un fel de «€ AA
A
driss der Balkanphilologie », Sandfeld a scris o serie de lucrări
amănunt: Rumoenske Studier, |, Infinitio og udiryhkene daf pf
vumoensk

og

balkansprogene,

tat şi publicat

cu titlul Der

K5benhavn

1900,

studiu

Schmund des Infinitios îm

prescur

Ku

nischen, în Yahresbericht-ul lui G. Weigand, IX, 1902 P: SS

,

(cf. A. Philippide, Viaţa românească, V, 1910, vol. NL xrut în
P- 41—44). În vreme ce Sandfeld crede că infinitivul a da celei
limba română bulgară și albaneză printrun fel de imitație
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grecești, iar în aceasta în mod norm
al, cerut de firea limbii,
Philippide crede că această dispariţie
ar fi autohtonă, tracă,
Românii ar fi fost un timp bilingvi
şi prin această bilingvitate sar
explica dispariția ; Die Konstruktion
de im Rumânischen. Fin Kapitel
aus der vergleichenden Syntax der
Balkansprachen, în ZR Ph.
XVIII, 1904, p. II—35; o dare
de seamă foarte importantă
despre Dr. Bernhard Dimand,
Zur rumânischen Moduslehre, Wien
,
1904-1905, în ZRPL., XXIX, 1905,
p.732—744; Die nichtlateinischen Bestandteile îm rumămisc
hen,
ed. II, vol. 1, Strassburg, 1904——1906, în Grundriss-ul lui Grăber,
p. 524—534; Notes sur les
calgues linguistiques, în Festschrift
Wilhelm Thomsen zur Vollendung
des siebzigsten Lebensjahres. am 25.
lanuar 1912, Leipzig, 1912,
p. 166-—173.

*

*

Această expunere a evolutiei idei
lor sintactice n'are pretenţia
a fi completă. Ea sa oprit numaibi
la reprezentanţii ideilor conducăt de
oare,

se vor face în bibliografia alfa
betică care urmează.
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