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Volumul cuprinzând Lucrările celui de-al XVIII-lea Simpozion Internaţional de Dialectologie, 

organizat la Cluj-Napoca, în perioada 30–31 august 2018, publicat în 2020 sub egida Societăţii 
Române de Dialectologie şi a Institutului de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu” din Cluj-
Napoca, este al cincilea din seria de volume publicate începând din 2010, de când simpozionul este 
organizat la fiecare doi ani la Cluj-Napoca. Articolele aparţin unor cercetători români, din instituţii de 
specialitate din Cluj-Napoca, Bucureşti, Baia Mare, cât şi unor cercetători străini, din Italia, Cehia şi Canada. 

Tematica articolelor oferă o perspectivă asupra relaţiilor complexe ale dialectologiei cu dife-
rite domenii conexe (istoria limbii, antroponimia, lexicologia şi lexicografia, pragmatica, fenomene 
panromanice etc.), precum şi asupra demersurilor şi direcţiilor de cercetare în care sunt implicaţi 
cercetătorii participanţi la simpozioanele de dialectologie organizate la Cluj-Napoca. 

Volumul oferă, prin intermediul celor doi cercetători italieni, Alfonso Germani şi Alberto 
Ghia, câteva date despre demersurile cercetărilor dialectale realizate pe teritoriul Italiei. Punctul de 
pornire al investigaţiei lui Alfonso Germani, în Denominazioni delle infrastrutture della 
pastoriziatransum antedesignanti le recinzioni e i ripari degli animali e le dimorestagionalidei 
pastori, neidialettilaziali meridionali, abruzzesi, molisani, campani, pugliesi e lucani, este reprezentat 
de afirmaţia lui Sever Pop din 1938, care susţine că deplasările păstorilor au contribuit la răspândirea 
elementelor latine şi panromanice, precum şi la uniformizarea lingvistică pe teritoriul Daciei. Cercetă-
torul urmăreşte implicaţiile transhumanţei în propagarea fenomenelor lingvistice din sudul Italiei. 
Transhumanţa realizată pe secţiunea Abruzzo a lanţului muntos Apenini a potenţat atât circulaţia 
ideilor, cât şi pe cea a tradiţiilor şi a obiceiurilor, contribuind, concomitent, la creşterea economică şi 
la omogenitatea culturală a regiunilor traversate. Astfel că există posibilitatea ca transhumanţa să fi 
catalizat transformările lingvistice ale dialectelor existente în sudul Italiei.    

În L’Atlante Toponomastico del Piemonte Montano (ATPM): obiettivi, metodi e risultati, 
Alberto Ghia propune o viziune de ansamblu asupra ATPM (L’Atlante Toponomastico del Piemonte 
Montano), care a avut în vedere înregistrarea şi promovarea moştenirii orale din zonele montane. Cer-
cetarea toponimelor este interesantă, pentru că permite atât accesarea nivelul simbolic al limbajului, 
cât şi observarea formelor de organizare a comunităţilor umane. Proiectul prezentat de Alberto Ghia 
dispune, începând din anul 1990, de sisteme informatice capabile să prelucreze şi să catalogheze 
datele colectate. La începutul anului 2018, vechea bază de date a fost înlocuită cu un nou software 
care, printre altele, facilitează şi accesul la o serie de materiale digitale (fotografii, audio, video), per-
miţând o geolocalizare exactă. 

Tot în domeniul onomasticii se încadrează şi lucrarea cercetătoarelor Rozalia Colciar şi 
Adelina Emilia Mihali, Supranume şi porecle colective pe baza NALR. Din materialul onomastic 
înregistrat în cadrul anchetelor pentru atlasele regionale (ALRR, NALR), autoarele s-au oprit asupra 
sistemului denominativ popular („nume de batjocură” ale locuitorilor). Având o funcţie antroponi-
mică, aceste supranume şi porecle au rolul de a individualiza o grupare de persoane dintr-o anumită 
regiune. Astfel, avem conturată panorama relaţiilor sociale intercomunitare.    
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Modul în care memorialistica se îmbină cu cercetarea lingvistică este ilustrat de Iulia Mărgărit, 
care urmăreşte aspectele lingvistice din volumele de memorii ale Sabinei Cantacuzino, Din viaţa 
familiei Ion C. Brătianu I (1821–1891) şi II (1914–1918). Structura lingvistică a acestor texte reflectă 
un „nou proces de romanizare”, în cadrul căruia termenii regionali se împletesc cu influenţele limbii 
franceze. Limba folosită de Sabina Cantacuzino are valoare simbolică pentru clasa socială pe care o 
reprezintă, dar şi valoare istorico-lingvistică. Nicolae Felecan (Nicolae Drăganu, o conştiinţă şi un 
caracter) subliniază personalitatea savantului Nicolae Drăganu, apelând la mărturiile contemporanilor 
săi, accesate, în mare parte, din „Arhiva Someşană”.  

Legătura strânsă dintre dialectologie şi lexicologie-lexicografie este ilustrată prin patru lucrări 
din volum. Punctul de interes al cercetătoarei Milena Šipková vizează evoluţia Dicţionarului dialec-
telor cehe (Slovník nářečí českého jazyka), urmărind istoria, scopul, limitele, dar şi caracterul con-
ceptual al acestuia. The New Czech Dialect Dictionary, spune autoarea, este prima cercetare lexico-
grafică care înglobează vocabularul tuturor dialectelor limbii cehe, fiind disponibil şi în formă electro-
nică. Articolul Cuvinte dialectale. Contribuţii etimologice (III), de Dumitru Loşonţi, discută etimo-
logia şi distribuţia regională a unor cuvinte dialectale. O analiză detaliată din perspectivă lexico-
grafică realizează şi Ion Mării, prin cele zece Note lexicografice, raportându-se critic la MDA, în mod 
direct, dar şi indirect prin intermediul DLR, DA sau DA ms. În Elemente lexicale regionale în Voca-
bularul romano-francesu al lui Ion Costinescu, indicând succint şi etimologia cuvintelor, în funcţie de 
regiune, Maria Aldea susţine unitatea limbii „de dincolo şi de dincoace de munţi” (p. 21). Autoarea 
urmăreşte în analiză primele două tranşe alfabetice din cadrul Vocabularului romano-francesu, 
susţinând „orientarea [sa] neologică de tip latino-romanic” (p. 13). 

Conexiunea dialectologiei cu istoria limbii, în general, şi cu istoria limbii române literare este 
subliniată, o dată în plus, de lucrarea lui Gh. Chivu (Fenomene dialectale în texte româneşti vechi. 
Consideraţii asupra unor forme substantivale), care se opreşte asupra unor fapte de limbă specifice 
morfologiei, mai puţin investigate în cercetările referitoare la evoluţia normelor limbii literare, res-
pectiv „oscilaţiile din cadrul flexiunii nominale între forme vechi, adesea etimologice, şi forme noi, 
apărute prin analogie” (p. 60), cum ar fi schimbarea genului unor substantive (plurale de tipul cânteci, 
cârnaţe, degeţi) înregistrate în două texte alcătuite în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea în 
vestul Transilvaniei–Crişana sau de către autori originari din această zonă. 

O abordare diacronică amplă, de tip monografic (însumând aproape 80 de pagini), susţinută cu 
numeroase argumente bazate pe repartiţia teritorială actuală a unui tip fonetic este reprezentată de 
Vechimea şi răspândirea dialectală a tipului fonetic hulpe şi fenomenele conexe, realizată de Dana-
Mihaela Zamfir şi Irina Carmen Floarea. Materialul investigat precum şi concluziile pertinente repre-
zintă contribuţii reale în cercetarea substituirii consonantice, vizând cuvintele româneşti moştenite din 
latină.  

Beneficiind de metode şi instrumente noi, Dorin Uriţescu aduce în discuţie aspecte fono-mor-
fologice regionale în Tip introflexionar, marcaj redundant şi exponenţă multiplă în româna populară (pe 
marginea Atlasului Lingvistic al Crişanei). Pornind de la caracterizarea tipologică a tipului introflexionar 
făcută de Skalička, sunt reliefate mărcile morfosintactice bazate pe modificarea radicalului în limba 
română populară, în special la pluralul substantivelor. Autorul argumentează că prin transformarea pro-
ceselor fonologice în procese morfofonologice evoluţia este una spre flexiunea internă, deci spre un 
anumit tip de introflexiune (p. 255).  Fenomenele investigate, precum şi concluziile formulate sunt argu-
mentate atât prin bogata bibliografie discutată, cât şi, mai ales, prin materialul de limbă înregistrat din 
cadrul dialectului crişean (a se vedea cele 12 hărţi generate prin programul informatic RODA).  

Adrian Chircu, în Alteritatea adverbială dialectală românească, anunţă încă din titlu, prin 
intermediul cuvântului-cheie, alteritate, baza cercetării sale. Miza constă în reprezentarea unităţilor 
lexicale adverbiale care conţin, în structură lor intrinsecă, urmaşi ai indefinitelor latineşti alter şi 
alius. Cercetătorul realizează inventarul unei clase particulare de adverbe (bogate şi diversificate), 
care susţin atât romanitatea, cât şi individualitatea limbii române în raport cu celelalte limbi romanice. 
Exemplificarea se realizează prin intermediul glosarelor şi a atlaselor lingvistice specializate, dar şi 
prin recursul la o serie de texte vechi, conturate în raport cu faptele de limbă ale celorlalte limbi roma-
nice, fiind puse în contrast şi cu structurile lingvistice actuale din cadrul limbii literare. 
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Având în vedere perspectiva pragmatică, Margareta Manu Magda analizează evoluţii dialec-
tale ale unor expresii deictice (Aspecte referitoare la evoluţia semantică şi pragmatică a unor expresii 
deictice în texte dialectale româneşti). Autoarea prezintă schimbările urmărind procedeele de 
desemantizare, respectiv de transformare a lor în „conectori de cooperare”. Se aduce în discuţie, de 
asemenea, şi valoarea fatică a cuvintelor, care este o evoluţie suplimentară.    

În Dezideratele privind anchetele lingvistice indirecte derulate în cadrul Muzeului Limbii 
Române, Cosmina-Maria Berindei urmăreşte traseul evolutiv al Chestionarelor Muzeului Limbii 
Române, de la modul în care ar fi urmat să fie folosite materialele colectate ca răspunsuri, la modul în 
care scopul s-a modificat pe parcurs şi factorii care au determinat schimbările de plan în legătură 
folosirea lor, precum şi perspectivele de accesibilizare a acestor materiale în contemporaneitate. 

Interpretarea şi/sau editarea de manuscrise fac obiectul altor două articole din volum. Primul, 
Simion Dănilă, Crede experto sau despre capcanele istoriografiei, chestionează cercetările istoriogra-
filor în contextul neverificării unor date şi prin intermediul informaţiilor actualizate ale unor ştiinţe 
conexe, precum lingvistica sau geografia. Autorul aduce dovezi care atestă „pierderea” a aproape unui 
secol de istorie a satului Belinţ din judeţul Timiş. Al doilea, Câteva consideraţii asupra editării ALRT I 
de Veronica Ana Vlasin şi Gabriela Violeta Adam, expune demersul tehnic de editare a manuscriselor 
textelor dialectale culese de Sever Pop în timpul anchetei pentru Atlasul lingvistic român între 1930 şi 
1937. Autoarele subliniază problemele cu care cercetătorii se pot confrunta în prelucrarea manuscriselor 
şi explică importanţa editării acestor texte în ansamblul valorificării arhivei Atlasului lingvistic român şi, 
în acelaşi timp, pentru viitoarele cercetări dialectale pornind de la acest material. 

Volumul, editat de Veronica Ana Vlasin, Rozalia Colciar, Dumitru Loşonţi şi Nicolae 
Mocanu, reprezintă o secvenţă din corpul unor cercetări mai ample, al căror nivel ştiinţific înalt este 
indiscutabil. Cercetările dialectologice actuale sunt remarcabile tocmai prin capacitatea lor de a 
deschide noi piste de cercetare, fiind, concomitent, şi puncte de referinţă pentru proiectele viitoare.  
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NICOLAE FELECAN, Lingvistică şi filologie română, Cluj-
Napoca, Editura Mega, 2020, 366 p. 

 
Sfârşitul lunii noiembrie a anului trecut a venit cu o veste tristă pentru lingvistica românească: 

prof. univ. dr. Nicolae Felecan s-a stins din viaţă (vezi supra). Aşa cum reflectă şi recenta lucrare 
semnată de Domnia Sa, Lingvistică şi filologie română, apărută în 2020 la Editura clujeană Mega, 
bogata activitate ştiinţifică a profesorului Felecan cuprinde aproape toate compartimentele limbii, de 
la istoria limbii române, la gramatică, dialectologie şi onomastică. 

Volumul reuneşte, după cum mărturiseşte autorul în Cuvântul-înainte, studii şi articole apăru-
te în ultimul deceniu (2010–2020) în reviste şi lucrări de specialitate, dar şi materiale inedite. Cele 
publicate anterior au fost revăzute şi completate cu date noi, „pentru întregirea conţinutului de an-
samblu sau pentru clarificarea unor puncte de vedere” (p. 9). 

Materialul selectat a fost grupat, în funcţie de problematica abordată, în şase arii tematice: 
Gramatică (p. 11–42), Dialectologie (p. 43–85), Onomastică (p. 97–207), Varia (p. 209–245), Lingvişti 
şi filologi (p. 247–294), Cărţi şi oameni (p. 295–333). Lucrarea mai cuprinde un Cuvânt-înainte (p. 9–10), 
o listă de Abrevieri (p. 334), un Indice de autori (p. 354–359) şi un Indice de cuvinte (p. 361–366).  

Cele trei articole reunite în primul capitol al cărţii urmează un fir roşu al evoluţiei limbii, de la 
originea limbii române, la modernizarea limbajului în textul bisericesc. Primul studiu, Arta expunerii 


