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P R E F A Ț Ă

Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al 
Ministerului Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova  
a organizat, în perioada 10-11 octombrie 2019, ediţia a XIII-a  
a Colocviului național cu participare internațională Filologia Modernă: 
realizări şi perspective în context european, cu genericul Spiritus loci: 
interferențe, confluență, rezistență.

Această manifestare științifică cu datină a constituit un prilej de 
promovare a valorii și a continuității spiritului național românesc, 
identificat cu activitatea personalităților marcante, care au demonstrat 
unitatea poporului român și care au revitalizat conștiința națională.

Volumul de față cuprinde textele comunicărilor susținute de către cei 
circa 80 de cercetători științifici, cadre didactice, doctoranzi și masteranzi 
din Republica Moldova și România, participanți la dezbaterile publice 
repartizate pe secțiuni tematice, prin care au fost diseminate rezultatele 
cercetărilor filologice ale fiecăruia, reprezentând un omagiu adus limbii 
și literaturii române.

În contextul Centenarului Marii Uniri de la 1918, 100 + 1, considerăm că 
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, în parteneriat 
cu Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, cu Academia de Științe  
a Moldovei, cu Academia de Studii Economice a Moldovei și cu Agenția 
Universitară Francofonă, a reușit să comemoreze demn acest eveniment 
memorabil și semnificativ pentru întreaga națiune românească.
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LIRICA ROMÂNĂ DIN BASARABIA
DE LA SFÂRȘITUL SECOLULUI AL XX-LEA

ȘI EFECTUL DE BREȘĂ

Maria ABRAMCIUC
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Rezumat
În ultimele decenii ale secolului trecut, „schimbarea la faţă” a poeziei române din 

Basarabia a rezultat din intervenţiile temerare ale unui grup de poeți, în special, tineri, care, 
prin scrisul lor atipic, au încetăţenit noutatea în interiorul genului. Spiritul de frondă al noii 
generații s-a materializat prin ludic, ironic și parodic – elemente inedite ale reprezentării 
poetice, opuse vechilor forme, proprii generațiilor anterioare. Chiar dacă acest efect de breşă 
nu a reuşit să ia în posesie întreg teritoriul liric basarabean, fisura (benefică!) s-a produs: 
limbajul artistic, direct, transparent, a revigorat substanțial fenomenul poetic de la est de 
Prut, diferențiindu-l în mod esențial de cel din perioada totalitară și aliniindu-l la ritmurile 
poeziei optzeciste din România.

Cei care au propulsat noile formule de creaţie, poeții Nicolae Popa, Lorina Bălteanu, 
Emilian Galaicu-Păun, Vsevolod Ciornei, Eugen Cioclea ș.a., nu au făcut-o din simpla intenţie 
de a poza pentru un „portret de grup”, dar pentru că sensibilitatea lor artistică depăşise 
cu mult ramele celei vechi – clișeizată, apatică, irelevantă. În creația tinerilor poeți, se 
reliefează noi modalități de organizare a discursului liric: notaţia prozaică, fragmentarismul, 
intertextualitatea, aluzia, citatul, colajul, pastişa etc. Manifestate sporadic până la 1990, 
noile tehnici au devenit funcţionale şi productive în ultimul deceniu al secolului al XX-lea 
și la începutul celui următor, afirmând o altă identitate a poeziei din acest perimetru literar 
românesc.

Cuvinte-cheie: lirică, debut, optzecism, limbaj, de-liricizare, narativizare, critică.

Abstract
In the last decades of the last century the „Transfiguration” of the Romanian 

Bessarabian poetry has resulted from a reckless intervention of a group of poets, especially 
young people who, through their atypical writing style have established novelty within the 
genre. The spirit of rebelliousness of the new generation was accomplished by the ludic, 
ironic and parodic – new elements of poetic representation, as opposed to the old forms, 
specific for previous generations. Although this gap effect failed to take possession of all 
the Bessarabian lyrical area, the (benficial!) fissure has occurred: the direct, transparent 
artistic language, has substantially revived the poetic phenomenon from east of the Prut, 
essentially distinguishing it from the totalitarian period, aligning it with the rhythms of 
poetry of the eighties in Romania.

Those who have driven new creative forms: the poets Nicolae Popa, Lorina Bălteanu, 
Emilian Galaicu-Păun, Vsevolod Ciornei, Eugen Cioclea and others, have not done it with 
the mere intention to pose for a „group portrait”, but because of their artistic sensitivity that 
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outclasses the old frames – with cliches, apathetic and irrelevant. The creation of young 
poets highlights new ways of organizing the lyric discourse: prosaic notation, fragmentation, 
intertextuality, allusion, quotes, collage, pastiche, etc. Rarely manifested shy until 1990, the 
new techniques have become functional and productive in the last decade of the twentieth 
century and at the beginning of the 21st , affirming another poetic identity of this Romanian 
literary area.

Keywords: lyric, debut, the Eighties (literature of the eighties), language, delyricising, 
narrativization, criticism.

Ofensiva noilor forme poetice în spațiul liric basarabean din ultimele 
decenii ale secolului trecut este întreținută de efortul temerar al unui grup de 
poeți, în special, tineri, care, prin scrisul lor atipic, au încetăţenit noutatea în 
interiorul genului. Intenționăm, în continuare, să urmărim cum, pe parcursul 
anilor 1983-1990, se produce breșa în interiorul limbajului liric, până atunci, 
ostentativ mimetic, acaparat de incantații, mlădieri, limpezimi, în fond, structuri 
mecaniciste, sinestezii vizual-auditive sau picturale. De aceste ritmuri poetice, 
adeseori, ordonate mecanic, se desolidarizează debutanții perioadei, căci „cu 
toții resping poezia declarativă, de inspirație rurală și de expresie metaforică 
a generațiilor precedente. Ei vor înnoi, deci, total modalitățile discursului în 
poezie, tematica și mijloacele tehnice” (Alexandrescu, p. 15). Invocăm aici 
titlurile cărţilor de poezie, apărute în deceniul al nouălea, care anunțau o altă 
perspectivă în planul expresiei poetice: Timpul probabil (1983) de Nicolae 
Popa; Obstacolul sticlei (1984) și Cioburi (1990) de Lorina Bălteanu; Lumina 
proprie (1986) și, mai cu seamă, Abece-Dor (1989) de Emilian Galaicu-Păun; 
Lucrarea de control (1987) şi Salonul 33 (1989) de Teo Chiriac; Cămaşa 
lui Nessos (1988) de Andrei Ţurcanu; Numitorul comun (1988) de Eugen 
Cioclea; Cuvinte şi tăceri (1989) de Vsevolod Ciornei; Abia tangibilul (1990) 
de Grigore Chiper.

Aflat abia la început, fenomenul poetic optzecist din Basarabia întrunea, 
în special, adepți ai unui „modernism cerebral, în buna tradiție a termenului” 
(Ibidem), deși, unele poezii apărute în respectivul deceniu semnalau și 
predispoziții pentru formele scrisului postmodernist. În opinia lui Sorin 
Alexandrescu, tinerii condeieri, care debutează în perioada 1983-1986, 
promovează „o poezie melancolică, disperată, a înstrăinării ontologice, care nu 
părea decât să continue, radicalizându-l, modernismul generației precedente” 
(Ibidem). Ideea consună cu afirmația lui Mihai Cimpoi, care, în poezia 
optzeciștilor basarabeni, constată reluarea (desigur, pe alt palier!) a modelelor 
anterioare din literatura română, actualizarea nuanțată a aceleiași coordonate 
tematice, a unor mijloace tehnice, dar și intențiile de sincronizare (în parte, 
eșuate) cu semenii lor de la București: „Deși polemizează tacit-discret sau 
fățiș-pătimaș cu tradiția, ruptura programatică se dovedește a fi o continuitate 
organică: pur și simplu marea temă basarabeană a înstrăinării resimțite în plan 
național și social este acum ontologizată in extremis. Unilateral ontologizată, 
am zice, căci tinerii poeți preferă o dimensiune: fascinația neființei, mai ușor de 
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exprimat în plan poetic prin concepte negative decât tabloul complex al căutării 
ființei în toată devenirea, împlinirea și eșecurile ei. Dialecticienii fini lipsesc 
însă. Nichita Stănescu rămâne încă astrul singular pe firmamentul dialecticii. 
Intervine, în sfârșit, o defecțiune de sincronizare cu optzeciștii de pe malul 
drept al Prutului, cu Cenaclul de luni, în speță. Or, această sincronizare se face 
cu gesturi disperate și cu acțiuni de recuperare, care, în cazul basarabenilor, 
presupune valorificarea arsenalului de mijloace ale poeziei interbelice, ale 
avangardei, generației Labiș, postmodernismului” (Cimpoi, 2002, p. 228). 
(Amintim, în context, că, în studiul Optzecismul din Basarabia și poezia 
șaizeciștilor ruși, Nicolae Leahu evocă și alte surse, demonstrând cu exemple 
pertinente „dialogul postmoderniștilor basarabeni cu literatura rusa”).

Noile formule lirice, anunțate de optzeciştii care au debutat în prima 
jumătate a anilor optzeci, Nicolae Popa, Lorina Bălteanu, dar şi de alți poeţi, 
care se vor afirma până la sfârșitul deceniului, Emilian Galaicu-Păun, Teo 
Chiriac, Andrei Ţurcanu, Eugen Cioclea, Vsevolod Ciornei, Grigore Chiper, 
erau coroborate de spiritul înnoirilor pe plan social. Se știe că, până la finele 
deceniului nouă, mișcarea de eliberare națională va culmina cu înlăturarea 
regimului comunist, cu decretarea așa-zisei limbi moldovenești ca limbă de 
stat și oficializarea alfabetului latin. La 1983, când debuta Nicolae Popa, 
literatura se mai afla încă sub incidența vechii ideologii (nu întâmplător, 
în deschiderea plachetei Timpul probabil, poetul inserează câteva texte cu 
tematică inspirată din ideologiile timpului). Raportate la cea mai mare parte 
a liricii din Moldova Sovietică, noile tehnici scripturale anunțate de poeții 
optzeciști comportau, totuși, un caracter avangardist. Poeziile din placheta 
de debut a lui Nicolae Popa anunțau, la 1983, de-poetizarea, prozaizarea 
discursului liric, refuzul evazionismului, toate secundate de ludic și ironic. 
De altfel, versurile din această carte periclitau limbajul excesiv metaforizat 
al liricii moldave de până atunci. Expresia diluată și fulgurantă, miza pe real 
și prozaic certificau detașarea tânărului autor de formele liricii consacrate și 
deplasau poeticul spre alte zone. „E o poezie care depășește inerția a ceea 
ce este convențional”, nota prefațatorul cărții, scriitorul Mihail I. Ciubotaru, 
remarcând „o elocință poetică presărată cu imagini clare, precise, neașteptate 
(…)” (Popa, 1983, p. 4). „Culpabilitatea” celui „cu mingea în mână/ și cu 
geamul în față” (Interior și exterior) consta în demontarea unor clișee lirice, 
în „spargerea” convențiilor și a canoanelor oficiale, în de-solemnizarea unei 
retorici mult prea uzate în cercurile literare de la Chișinău. Poemul Interior 
și exterior formula aluziv renunțarea la o mitologie încorsetată în reguli 
rigide ale versificației și configura intențiile de înnoire ale limbajului poetic: 
„Dorule-dor, / al albinei închise-ntre geamuri, / acesta e cerul tău cu hotare 
de sticlă, / care ar vrea să pleznească în două, / în trei…/ De-atâta lumină 
dincolo/ se macină ierbile, / de-atâta verde dincolo/ tremură aerul, / de-atâta 
floare/ dincolo sălbătăcește cireșul.// Nimic nu auzi, nimic – / te asurzește 
răsunetul cerului tău/ dintre geamuri./ Nimic nu vezi, nimic – / te orbește 
lumina, verdele, / floarea de dincolo.// Oh, dorule-dor, / ce festivă și mare 
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va fi/ sărbătoarea de peste o clipă/ când mingea, părăsind terenul, / va sparge 
hotarele cerului tău/ și va elibera albina.// Atunci, / primul pedepsit voi fi eu, 
eu/ care am mingea în mână/ și geamul în față.”

Piesele lirice din Timpul probabil configurau un discurs dinamic, sincopat, 
nervos, de-liricizat, din care se reliefa imaginea unui eu liric lucid, atent la 
înaintarea strategică a cuvintelor și la organizarea semantică a textului cu 
inflexiuni prozastice: „Cu undița prin păpuriș/ te-am pescuit pe înserat –/ 
o! – cârligelul meu argintat pe furiș/ cerul gurii ți-a spart.// Și te-am purtat 
pe sus spânzurat/ la capătul firului elastic -/ ai trecut c-un ochi însângerat/ 
prin zâmbetul meu obraznic;/ te-ai zbătut și te-ai înlăcrimat/ peste bicicleta 
culcată în iarbă/ și m-ai rugat ceva, m-ai rugat/ să te las jos mai degrabă.// 
Dar, întunecatule crap bătrân, / eu te-am pescuit să te duc în sat, / să-ți torn 
apă într-un butoi sub/ salcâm/ și să stau noaptea cu tine la sfat, / căci era trist 
uneori, bătrânule crap, / printre strugurii/ dați la pământ de ploaie, / pe care mă 
temeam să nu-i calc/ într-o copilărie bălaie” (Întunecatule crap).

Narativizarea discursului, includerea, pe alocuri, a unui personaj și  
a poveștii sale semnalau deja începutul unor reorientări clare în poezia română 
din Basarabia. Același Nicolae Popa, conturând un destin, cel al lui moș 
Toader Pirțu, conduce demersul spre o pistă evident polemică: „Cu un cuțit 
aș rade metaforele aceste, / căci nu ele mă fac mai bărbat./ Îmi dârdâie sarea 
de frig printre degete, / printre legumele puse-n butoi la murat” (De iarnă). 
O poetică revizionistă anunță clar acest debut, căruia nu-i lipsesc nici 
deficiențele inerente. Vocea auctorială conduce abil comunicarea. 
Narativitatea, semnul distinctiv al poemelor lui Nicolae Popa, proiectează 
o sensibilitate fragilă, dar convoacă și ironii. De altfel, ironia este 
figura care semnalează spiritul liber, dezinhibat al noii poezii, opunând 
versificației gratuite un discurs dezinhibat, plin de vervă, teatralizat. 
Ilustrativă, în acest sens, ni se pare o replică poetică (deliberată sau nu), 
aparținând lui Vsevolod Ciornei, autorul volumului Cuvinte şi tăceri 
(1989). Un fragment din poemul Exhibiţie pare a fi un dialog cu poezia 
Cădere de frunze, semnate de Leonida Lari: „Cad frunze peste capul meu 
şi-al tău, / Peste-ale tale gânduri si-ale mele, / Cad frunze ca părerile de 
rău, / De stăm pe loc, ne-acoperă cu ele.// Cad frunze şi tu nu mai ştii ce 
faci, / Şi pleoapele-ți închizi peste vedere, / Să mergem, dragul meu, de 
sub copaci – / E-un farmec trist în blânda lor cădere.// Să mergem, cât nu 
ne-au acoperit, / Căci în căderea asta se conține/ Şi moartea verii care ne-a 
iubit, / Şi a iubirii mele pentru tine”. În Exhibiţie, perspectiva reprezentării 
peisajului autumnal este modificată radical, de-ritualizată, inclusă într-o 
formulă ludico-parodică, dar și auto-parodică: „Voi striga: admiraţi aceste 
frunze/ stupide/ de tinichea galbenă/ cum cad la pământ ca nişte cărţi de/ 
joc/ sărace în puncte./ Voi mai striga: tot aşa or să cadă/ bancnotele voastre 
slinoase/ dintre degetele voastre asudate, / inutile ca o închisoare pentru 
aer, / Dar în toiul acestei ninsori/ cu bancnote murdare, scrobite cu jeg/ eu 
mă voi juca de-a acel/ care-aş fi vrut totdeauna să fiu/ cu foile de hârtie 
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pictate/ cu arabescuri savante/ se vor topi paşii mei de copil/ întârziat la 
ghişeul cu maturitate./ Vor curge pâraie de roz, de cerneală, / tranzacţii de 
călătorie, păcate/ iar eu voi lansa pe undele lor impure/ corăbioare făcute 
din ziare în care/ scrisesem cândva reportaje/ despre soarele dispersat/ în 
stropi de sudoare frumoasă pe/ fruntea ţăranului fericit.”

Spiritul de frondă al noii generații se manifestă prin transplantul, în 
spațiul textului, al ludicului, (auto)ironicului și (auto)parodicului – 
elemente inedite ale reprezentării poetice, opuse vechilor forme, adeseori, 
bombastice, artificiale. E un alt mod, neobișnuit, de a fi în poezie, instanța 
lirică adoptându-și, deseori, o condiție derizorie și o etică neordinară, 
sfidătoare. În debutul poeziei citate, personajul lui Vsevolod Ciornei își 
propune o aventură bizară, imaginându-se în rol de saltimbanc răzvrătit: 
„Voi ieşi în stradă cu un ceainic/ bălăbănindu-se la piept/ cu o pereche de 
blugi cârpiţi în loc/ de steag, / fâlfâindu-mi de-asupra/ capului/ şi voi striga, 
bâlbâindu-mă/ de ciudă şi deznădejde:/ lăsaţi-mă în pace să mă joc de-a 
acel/ care nu-mi este dat să/ fiu niciodată”. Denunțând atentatul oamenilor 
la natură, Nicolae Popa se auto-proiectează astfel pe fundalul unui peisaj 
general, dezastruos și absurd: „Tot mai distrat, mergând la braț/ cu o 
jumătate de iepure-glonț/ și o jumătate de iepure-smalț, / dispar după colț//. 
(…) De ce să te mire că pot distinge/ plânsul naturii, intercontinental?/ 
Cu o jumătate de iepure-glonț/ mă vei ajunge, / căci mă duc galopând pe  
o jumătate/ de cal” (Plânsul intercontinental al naturii).

În virtutea unui sentiment emfatic, eul poetic al lui Eugen Cioclea își 
inaugurează intrarea în literatură printr-un gest inedit – o „cădere liberă”, 
un anti-zbor hyperionic, în care, meditând, filozofând, străbate înălțimi 
simbolice, „orizonturi pe verticală”: „Imaginați-vă că nu s-a deschis 
parașuta./ Ce mai întâmplă! Astfel și eu, / iată-mă, cad./ Dar încă e mult 
până jos, / am timp berechet, / cât să mai spun o samă de vorbe/ și chiar 
să mă rad.// (…) Vin. Vâjâind./ Dar pân’ o să intru în sfera de influență/ 
a dumneavoastră, / mai am încă timp să fiu cine sunt, / tânăr, cu cerul în 
spate și-n oase/ cu Calea Lactee ca un colind, / savurând o stare de grație, 
/ sau de ce nu ar fi, să dezmint/ cum că-n vid/ toate corpurile ar cădea cu 
aceeași/ accelerație” (Căderea liberă). Aluziile autoironice la titanismul 
romantic din finalul poeziei, la fel ca și afirmațiile din Rampa, includ 
ideea de lansare a poetului într-un univers dominat de modele, pe care le 
abordează temerar, dar altfel: „Eu îmi propun să scutur/ universul./ Eu am 
ceva de lucru-n univers (…) Intru în cuvânt, / ca într-un habitaclu./ Rampa-i 
intactă. Arcul e superb./ Ce văd în jur e-un patrimoniu sacru./ Număr 
invers. M-am și lansat, / acerb.// Simt timpul greu în umere și-n ceafă, / 
un  opt culcat familiar în gât./ De sensul lui, / de n-o să fac vreo gafă, / 
vom mai vorbi. Când mă întorc./ Atât”. De altfel, în același deceniu, nouă, 
Radu G. Țeposu definește politica de continuitate a postmoderniștilor prin 
raportare la ideologiile precedente, în special, la cea romantică, specificând 
că între curentele anterioare și cel curent există deosebiri de fond: „Obsesia 
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postmodernismului fiind una recuperatoare, bizuită pe toleranța ironică 
și pe complicitatea subînțeleasă, idealul său este refacerea totalității prin 
acumulare, prin aglomerarea sumativă. O totalitate de hârtie însă, căci noua 
coerență se înalță pe un artificiu conștient, ludic și histrionic. Cartea a luat 
locul lumii (sau lumea a sfârșit în carte, cum zicea Mallarmé), ficțiunea 
deliberată – locul visului. Transcendența s-a mutat în retorică. De aici încolo 
totul e luciditate. Integralitatea obținută de postmoderni nu mai are nimic 
de-a face cu mistica lui Troxler, Schubert, Carus, Jean Paul, Novalis, Tieck, 
Arnim, Brentano ori Kleist. Timpul trăirii e timpul scriiturii. Realitate a fost 
înlocuită cu ideea de real. Toată ideologia romantismului (mai cu seamă 
a romantismului) și a modernismului se regăsește sublimată în estetică, la 
postmoderniști. În estetică, da, însă într-una care nu ezită să scoată ochii 
metaforei, să se autoflageleze. Postmodernismule e un romantism întors” 
(Țeposu, 1993, p. 32-33).

Dacă în România, critica de întâmpinare s-a arătat receptivă în raport cu 
poezia tânără, la noi, se manifestă circumspect sau o ignoră cu seninătate. Într-
un demers panoramic vizând „starea de lucruri din literatura de azi, în special, 
situația din critica literară”, Gheorghe Mazilu, ostracizându-și colegii de breaslă 
pentru lipsă de intransigență și onestitate și amendându-i pentru „idilicul, 
fastul, beatitudinea, extazul nemăsurat și fals, complimentele iresponsabile, 
mitizările surprinzătoare de peste noapte, laudele înflăcărate și exagerate 
care jignesc o inteligență subtilă și integră” (Mazilu, 1987, p. 123), indica 
și direcția actului exegetic: „Studierea, valorificarea și aprecierea operativă  
a procesului literar contemporan să fie efectuată de pe pozițiile principialității 
politice partinice, din punctul de vedere al esteticii marxist-leniniste” (Idem, 
p. 117). În același stil, criticul, conducându-se de tezele tot mai populare 
ale perestroikăi gorbacioviste, dar nerenunțând la dogmele ideologice ale 
timpului, formulează principiile directoare ale literaturii din fosta RSSM: 
„Accelerarea scrisului artistic înseamnă, după opinia noastră, renunțarea 
la tiparele și schemele comode și inofensive, abandonarea problemelor 
insignifiante, minore, ridicarea pe toate căile a unei exigențe autentice, și nu 
formale, conjugarea zi de zi a creației cu noblețea riscului în numele afirmării 
idealurilor de profund umanism socialist și comunist” (Ibidem, p. 124).  
De altfel, într-o replica adresată lui Gheorghe Mazilu, Nicolae Popa, îngrijorat 
de reticența criticului la transformările din interiorul genului, anunță apariția, 
pe scena literară, a unei generații de tineri poeți afișând o poziție polemică 
în raport cu cele precedente, distingându-se printr-o „cultură poetică însușită 
în marile biblioteci, posedând un limbaj ce depășește elementara funcție de 
comunicare verbală, comunicând prin idei, stări sufletești, sentimente” (Popa, 
1988, p. 5). Totuși au existat și voci critice, care apreciau și susțineau noua lirică. 
Constatând atenuarea accentelor „profetice” ale poeziei din prima jumătatea 
deceniului curent și ilustrându-și teza cu câteva citate din ciclul liric semnat 
și publicat de Eugen Cioclea în LA din 20 noiembrie 1986, criticul Andrei 
Țurcanu, remarca începutul unui capitol nou în lirica noastră de pe atunci,  
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o schimbare de paradigmă tot mai elocventă: „Formele profetice ale poeziei în 
ultimul timp s-au atenuat. Magma incandescentă a previziunilor lasă tot mai 
mult loc studiului rece, „anatomic”, disecției „chirurgicale”, în care eul poetului 
capătă o „cotă” de personalitate tot mai sporită. Alegoria, parabola, imaginea 
profetică eliptică e substituită de viziunea poetică integratoare, susținută 
de sentimentul echilibrului și perenității elementelor umane originare (…),  
de patosul direct, executiv, „spre bunul mers al transformărilor democratice”, 
după cum citim în epigraful altei poezii („Cina irodică”) a aceluiași autor” 
(Țurcanu, 1987, p. 129).

Manifestate sporadic la începutul anilor optzeci, noile tehnici devin 
funcţionale şi productive în ultimul deceniu al secolului al XX-lea, 
imprimându-i o identitate nouă poeziei din perimetrul basarabean și lansând-o 
în secolul următor în formule bine structurate, consacrate, în unele cazuri. 
Limbajul acestei lirici, tranzitiv, transparent, s-a impus tot mai accentuat, 
revigorând substanțial fenomenul poetic de la est de Prut, diferențiindu-l în 
mod cert de cel al generațiilor anterioare, pentru care poezia devenise dicteu 
automat și spațiu al metamorfozelor de orice gen.
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IMAGINEA-OGLINDĂ ÎN CREAȚIA LUI HOFFMANN

Galina ANIȚOI
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Rezumat
În articol sunt analizate particularitățile funcționale și cele semantico-artistice ale 

imaginii speculare în câteva lucrări ale lui E.T.A. Hoffmann. Oglinda constituie un motiv 
predilect pentru scriitorul german. În universul artistic hoffmannian toate oglinzile sunt 
magice. Acest fapt reprezintă expresia intruziunii misterului și a iluzoriului în viața reală. 
Scindate, personajele sale trăiesc la hotarul dintre real și ireal, iluzie și realitatea banală, 
percepând o lume inversată.

Cuvinte-cheie: oglindă, oglindire, imagine speculară, realitate, iluzoriu, identitate 
scindată.

Abstract
The article reviews special functional and semantic characteristics of mirrorʼs image 

in E.T.A. Hoffmannʼs stories and fairytales. The mirror represents a predilected reason for 
a German writer. All mirrors are magical in the hoffmannian artistical Universe. It shows the 
expression of mystery and illusory intrusion in real life. Being separated, its characters live 
on the border between the real and unreal, illusion and trivial reality, perceiving a reversed 
world.

Keywords: mirror, mirroring, mirrorʼs image, reality, illusory, identity loss.

Oglinda, ca topos exploatat de poeți și scriitori, nu lipsește nici din universul 
artistic al lui E.T.A. Hoffmann. E de remarcat la celebrul scriitor romantic, 
reprezentând perioada târzie de afirmare a romantismului european, o atracție 
specifică pentru oglinzi, o predilecție pentru imaginea speculară, întâlnită 
frecvent în opera sa.

Integrată în arealul ficțiunii literare, oglinda s-a dovedit un motiv artistic 
cu un bogat spectru simbolistic și o multitudine de semnificații. De-a lungul 
cercetării noastre cu privire la imaginea speculară în literatură, am constatat 
că pentru unii scriitori oglinda este un mijloc de (auto)cunoaștere, (auto)
obiectivare, de cunoaștere a Sinelui, de descoperire a dublului, pentru alții –  
o modalitate de sondare a profunzimilor sufletului, a labirinturilor interioare, 
care le revelează personajelor cele mai obscure laturi ale propriei ființe etc., etc. 
În creația lui Hoffmann însă toate oglinzile sunt magice. Acest fapt reprezintă 
expresia intruziunii misterului și a iluzoriului în viața reală. Acolo unde se 
întâlnesc, imaginile speculare ascund o mulțime de pericole. Personajele lui 
Hoffmann, posesoare ale unei sensibilități acute, conștientizează acest fapt. 
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Sfetnicii regelui Ophioh le recomandă celor de la curte să nu se privească 
niciodată în apele râului Urdar, deoarece „cine își va vedea chipul și lumea din 
jur răsturnată în oglinda apelor va ameți pe loc” (Гофман, 2011, p. 176-177 ‒  
trad. n., G. A.). Iar necunoscutul din Casa pustie îl avertizează pe Theodor: 
„Să te ferești de oglinzi, acestea mint cu perfidie”. (Гофман, 1990, p. 173 ‒ 
trad. n., G. A.). Cu toate acestea, avertizările nu-și fac efectul: orice persoană, 
indiferent dacă e un student visător sau un venerabil domn în etate, de cele mai 
multe ori, nu poate rezista ispitei forțelor obscure.

Cu ajutorul unui telescop Teodor, încearcă să pătrundă misterul unei case 
ciudate, la al cărei geam i se pare că vede o fată. Eroul nu este sigur dacă 
chipul de la geam e al unei fete reale sau e doar un portret în ulei, realizat 
de un artist iscusit. Cum sticla telescopului nu i se pare bună, Teodor cade 
pradă ispitei și acceptă să ia de la necunoscutul domn oglinda, o bucată de 
sticlă reflectorizantă, care, instantaneu, îi prezintă imaginea dintr-un cu totul 
alt unghi. Tânărul se simte jignit atunci când bătrânul domn încearcă să-l 
convingă că fata de la geam este doar o reprezentare și oglinda nu face decât 
să sporească această iluzie optică: „… vă puteți imagina ce am simțit când am 
înțeles că am fost tratat ca un fantezist prost, lipsit de rațiune” (Гофман, 1990, 
p. 173 ‒ trad. n., G. A.).

Starea de reverie în care se află mereu protagonistul nuvelei Casa 
pustie este de fapt expresia unui soi de orbire identic cu refuzul de a vedea 
și a accepta datele realității imediate, realitate ostilă și dominată de forțe 
iraționale. Această stare de visare îl face pe Teodor vulnerabil, îi declanșează 
boala. Cu cât mai mult contempla în oglindă chipul fetei, cu atât se simțea 
mai atras de această imagine. Avea o ciudată senzație de paralizie „nu atât 
a mișcărilor, cât a privirii pe care nu mi-o mai puteam lua de la oglindă” 
(Гофман, 1990, p. 173 ‒ trad. n., G. A.). Dar a vedea înseamnă deja a crede 
în ceea ce vezi. O stare de neliniște pune stăpânire pe eroul hoffmannian. El 
nu mai poate distinge între realitate și fantasme, acestea se succedă mereu: 
„am vrut să arunc oglinda cât colo și n-am putut, apoi spre mine au privit 
ochii de culoarea cerului ai creației mele, privirea lor m-a fixat direct și mi-a 
pătruns adânc în inimă.” (Гофман, 1990, p. 172 ‒ trad. n., G. A.). Frica 
de distrugerea integralității propriului „eu”, de scindarea identității sale îl 
macină pe Teodor: „… trăiam un sentiment straniu că această figură (a fetei 
de la geam – n. n.) sunt chiar eu și acest fapt mă învăluie ca într-o ceață… 
(…) această stare se termina, de obicei, cu o durere severă în piept și cu  
o profundă apatie, după care survenea epuizarea totală” (Гофман, 1990,  
p. 174 ‒ trad. n., G. A.). Casa pustie este una din nuvelele în care Hoffmann 
reflectează asupra puterii spiritului uman și posibilităților sale de a se opune 
înrâuririi forțelor demonice.

Într-o altă lucrare, Aventuri în noaptea de revelion, alături de motivul oglinzii 
ca unul cheie în jurul căruia se construiește subiectul, un rol important îl are 
și dimensiunea temporală. Așa cum se știe, în multe culturi ale lumii noaptea 
din ajunul Anului Nou reprezintă un segment de timp deosebit, minunat și 
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sumbru totodată, deoarece și forțele malefice se activizează și câștigă 
putere în această perioadă. Aici oglinda devine hotarul care marchează 
intrarea în lumea tenebrelor. De fiecare dată când rămâne singur în fața 
oglinzii, protagonistul începe să aibă vedenii: „ (…) de parcă în adâncurile 
întunecate ale oglinzii planează o imagine vagă … (…) în această stranie 
și magică sclipire au început să se deslușească tot mai clar trăsăturile unei 
preafrumoase femei… Am recunoscut-o pe Iulia.” (Гофман, 1990, p. 74 ‒ 
trad. n., G. A.). Spre final, misteriosul și realul se contopesc definitiv: „Ce-i 
asta, cine mă privește din oglindă? Oare eu sunt acesta? O, Iulia … Julietta 
… Chip ceresc… spirit diabolic… Încântare și durere, tristețe și disperare… 
” (Гофман, 1990, p. 94 ‒ trad. n., G. A.).

Erasmus, care la un moment se identifică cu propria imagine speculară, nu 
mai înţelege ce i se întâmplă. Julieta îi cere să-i dăruiască ei această reflecţie 
a lui din oglindă. Pierzându-şi propria reflecţie, protagonistul este nevoit să 
vieţuiască la hotarul dintre real şi ireal. Chiar dacă toţi în jurul lui încearcă 
să-l convingă că reflexia speculară este doar o iluzie a eu-lui, protagonistul 
îşi trăieşte condiţia pierderii identităţii, a scindării personalităţii. Fără propria 
reflecţie Erasmus nu se simte fiinţă umană. Toată lumea îl evită.

Utilizarea oglinzii ca instrument cu ajutorul căruia poţi atât observa oamenii 
şi lucrurile de la distanţă, cât şi opera anumite mişcări în spaţiu este o tehnică 
narativă preferată de Hoffmann, pe care acesta o valorifică din plin în multe 
din basmele şi nuvelele sale. Potrivit scriitorului, instrucţiunile de folosire 
ale unei oglinzi sunt foarte simple: e suficient să priveşti adânc în ea fără  
a clipi şi să-ţi concentrezi toate gândurile asupra obiectului dorinţei tale. Exact 
aşa procedează următoarele personaje: baronul Theodor („s-a concentrat cu 
dragoste pe imaginea prințesei, și se uita neîntrerupt în oglindă (…) grecoaica, 
de o frumuseţe nepământească, a ieşit din oglindă” (Гофман, 1996, p. 498 ‒  
trad. n., G. A.), Balthazar („îndreptaţi-vă încontinuu toate gândurile spre 
Candida, din toată inima doriţi-vă ca ea să vă apară în faţa ochilor exact în 
clipa aceasta, în clipa care se scurge acum în spaţiu şi timp” (Гофман, 1996, 
p. 222 ‒ trad. n., G. A.), Veronica („se gândea la Anselm şi când îşi concentra 
toată puterea gândurilor spre el, acesta îi zâmbea, prietenește, din oglindă” 
(Гофман, 1994, p. 232 ‒ trad. n., G. A.).

Oglinda/oglindirea generează o realitate care debusolează ființa umană, îi 
perturbă existența. Din cauza fragilității hotarelor dintre real și ireal, dintre 
verosimil și neverosimil, dintre adevăr și falsitate, normalitatea este percepută 
ca inversată. Iar într-o lume în care toate regulile sociale sunt pe dos, omul nu 
mai poate avea vreo certitudine existențială. Apelând la imaginile speculare, 
scriitorul sugerează ideea că miraculosul, absurdul nu este „departe de realitate, 
ci în imediata apropiere a acesteia, sau chiar în aceasta, ca revers al acesteia” 
(Hädrich, 2011, p. 211).

Prin îmbinarea diverselor aspecte ale realului cu elemente fantastice, 
Hoffmann tinde să scoată la lumină latura întunecată a naturii umane, 
denunțând o realitate în care domină iraționalul, absurdul.
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ŞI ACTUALIZĂRILE LOR DISCURSIVE

ion BĂRBUŢĂ
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Rezumat
Articolul conţine o analiză a structurilor fundamentale ale limbii române din 

perspectiva convertirii lor din structuri semantico-sintactice ale limbii în unităţi 
comunicative. După prezentarea celor mai generale criterii de identificare şi de clasificare 
a structurilor fundamentale sunt examinate operaţiile enunţiative implicate în procesul 
de generare a enunţurilor în actul de comunicare, operaţii care asigură actualizarea 
discursivă a structurilor fundamentale.

Cuvinte-cheie: structură fundamentală, operaţie enunţiativă, variantă discursivă, 
structură reorganizată.

Abstract
The article contains an analysis of the fundamental structures of the Romanian language 

from the perspective of their conversion from semantic-syntactic structures of the language 
into communicative units. After presenting the most general criteria for identifying and 
classifying fundamental structures, we examine the enunciative operations involved in the 
process of generating utterances in the communication act, these operations ensuring the 
discursive expression of the fundamental structures.

Keywords: fundamental structure, enunciative operation, discursive variant, 
reorganized structure.

Descrierea enunţului în lingvistica actuală are drept obiectiv de bază 
explicarea modului în care unei structuri i se asociază un sens. Spre deosebire 
de cuvânt, căruia i se atribuie o semnificaţie în cadrul unui act denominativ, 
enunţul ajunge să vehiculeze sensul respectiv datorită unui proces generativ ca 
urmare a aplicării unor operaţii enunţiative implicate de actul de comunicare. 
Datorită acestui rol, actul de comunicare este definit drept bază a procesului 
de producere/interpretare a enunţului.

În calitatea sa de unitate comunicativă, enunţul este studiat în lingvistică din 
diferite perspective. În lucrările de orientare structuralistă, descrierea limbii, 
inclusiv a enunţului, are la bază modelul de analiză formă – sens. Aceasta 
însemna că fiecare fenomen de limbă este analizat din perspectiva corelării 
unei semnificaţii cu anumite mijloace de expresie. După cum se constată în 
studiile recente, modelul de analiză a limbii bazat pe corelaţia formă – sens este 
însă insuficient pentru descrierea funcţionării limbii în procesul comunicării.
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Afirmarea unei paradigme comunicativ-pragmatice în lingvistică  
a însemnat o mutare a accentului dinspre o lingvistică abstractă, o lingvistică 
a sistemului, spre o lingvistică dinamică, a utilizării sistemului. În aceste 
condiţii, multe dintre regulile care guvernează funcţionarea limbajului nu 
mai sunt căutate doar în sfera codului lingvistic, ci în utilizările lui, care se 
manifestă în interacţiunea verbală.

După cum reiese din cercetările din domeniul pragmaticii, a înţelege un 
enunţ înseamnă nu numai a descifra informaţia comunicată de acesta, ci şi  
a cunoaşte condiţiile concrete de enunţare, precum şi raţiunile enunţării sale. 
Anume în acest sens ar trebui interpretată afirmaţia că enunţarea este parte 
integrantă din semnificaţia enunţurilor. Pornind de la aceste premise teoretice, 
cercetările de lingvistică se interesează nu doar de problemele enunţului, ci şi 
de cele ale enunţării.

Menţionăm că scopul acestui articol este să prezinte o schiţă de model al 
procesului de producere şi de interpretare a enunţului în actul de comunicare. 
Din multitudinea de aspecte ale acestui fenomen vom pune accentul în special 
pe structurile fundamentale ale limbii române, văzute ca punct de plecare în 
procesul de producere a enunţului.

Studiul enunţului din perspectivă pragmatică presupune delimitarea 
în structura semnificatului lui global a diferite niveluri, straturi de 
semnificaţie. La fiecare nivel enunţul posedă o anumită valoare căreia 
îi corespunde o structură sintactică determinată. Totuşi, componentele 
semantico-pragmatice care constituie semnificatul lui global sunt 
identificate în lingvistica pragmatică nu doar prin corelarea lor cu mărcile 
formale, ci şi cu elementele actului de comunicare.

Un prim strat de semnificaţie delimitat în structura sensului global al 
enunţului este semnificatul lui referenţial, al cărui conţinut îl reprezintă 
informaţia referitoare la un „fapt”, la un „eveniment” al realităţii 
desemnate. Pentru definirea acestei componente contează faptul că 
enunţul apare în calitate de semn al evenimentelor, al stărilor de lucruri 
care există în realitate.

La baza structurii referenţiale a enunţului se află structura actanţială  
a verbului sau, în termenii gramaticii tradiţionale, valenţa verbului. Datorită 
acestei relaţii, această structură poate fi descrisă în termenii relaţiilor stabilite 
între actanţii semantici (desemnează participanţii la situaţie), predicatul 
semantic (exprimă semnele dinamice sau statice atribuite celor dintâi) 
şi circumstanţele în care se produce evenimentul respectiv. Într-o formă 
schematică, structura referenţială a enunţului poate fi prezentată cu ajutorul 
următoarei formule: componenta referențială = predicatul semantic + actanţii 
semantici + circumstanţele.

Diferitele tipuri de structuri specifice enunţurilor la nivel referenţial sunt 
reprezentate în cercetările de lingvistică cu ajutorul modelelor semantico-
structurale. Prin model semantico-structural se înţelege structura generalizată  
a enunţului constituită pe baza sensului categorial al părţilor de propoziţie. 
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Teoria care se ocupă cu descrierea funcţiilor semantice ale sintagmelor din 
structura enunţurilor este gramatica cazurilor (Fillmore, 1975; Bossong, 1997).

O problemă legată de studierea modelelor semantico-structurale ale 
enunţurilor este stabilirea componenţei acestora. Este vorba în acest caz de 
precizarea numărului de elemente care intră în structura nivelului referenţial. 
Trebuie totuşi menţionat că pentru stabilirea acestor structuri, contează doar 
actanţii şi circumstanţele a căror actualizare este obligatorie, determinanţii 
facultativi nefiind relevanţi pentru analiza lor.

Din acest punct de vedere, enunţurile constituite prin saturarea contextuală  
a valenţelor obligatorii ale verbului reprezintă structurile fundamentale  
ale unei limbi, acestea fiind numite şi enunţuri minimale sau enunţuri-
nucleu (Fuchs, Le Goffic, Combe, 1975; Maillard, 1979). Având la bază 
structura semantico-valenţială a verbului şi semnificaţia rolurilor tematice 
şi a circumstanţelor implicate, structurile fundamentale reflectă situaţiile-tip 
din realitatea extralingvistică. Sistematizarea şi descrierea lor în lingvistică 
se face în funcție de criterii care au la bază clasificarea semantică a verbelor 
şi a predicatelor, precum şi specificul structurii lor actanţiale. Astfel, pentru 
tipologia structurilor fundamentale din limba română este importantă 
delimitarea următoarelor tipuri semantice de predicate: predicatele de 
identitate; predicatele care exprimă o caracteristică calitativă sau cantitativă 
a subiectului; predicate care exprimă localizarea în spaţiu sau în timp  
a subiectului; predicate care exprimă o stare sau trecerea dintr-o stare în 
alta; predicatele de relaţie şi predicatele de acţiune. În acelaşi timp, pentru 
descrierea structurilor fundamentale, constituite prin saturarea contextuală  
a valenţei verbului, o importanţă deosebită prezintă şi clasificarea 
sintagmatică a verbelor şi anume delimitarea verbelor avalente, 
monovalente, bivalente, plurivalente.

Totuşi, ceea ce trebuie avut în vedere în legătură cu analiza structurilor 
fundamentale ale limbii române este faptul că în actul de comunicare ele 
nu apar în varianta lor iniţială. În comunicarea interpersonală se folosesc 
actualizările lor discursive. Din punct de vedere lingvistic, ele reprezintă nişte 
structuri reorganizate. De structurile fundamentale corespunzătoare ele diferă 
prin anumite valori, care au la bază, în special, informaţii deduse din condiţiile 
concrete ale comunicării.

În continuare vom descrie operaţiile enunţiative care însoţesc procesul de 
producere al enunţului şi al căror efect îl reprezintă articularea progresivă 
a diferitor straturi de semnificaţie a enunţului în vederea constituirii 
semnificatului lui global. Deci întrebarea care se pune este următoarea: care 
sunt acele operaţii enunţiative ce sunt în măsură să transforme o organizare 
sintactică primară într-un fapt de enunţare?

După cum bine se ştie din studiile de lingvistică pragmatică, enunţul 
rezultă din sinteza mai multor tipuri de informaţii ca rezultat al unui 
proces generativ cuprinzând diferite etape. Schema completă a procesului 
de producere a enunţului pornind de la un enunţ-nucleu înglobează 
următoarele acte:
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1) actul referinţei; este operaţia enunţiativă care implică referirea la situaţia 
(reală sau imaginară) descrisă în enunţ. Astfel, ca rezultat al acestei operaţii 
se constituie componenta referenţial-semantică a enunţului reprezentând 
descrierea unei situaţii, a unei stări de lucruri din realitate.

2) actul de predicaţie; are drept rezultat stabilirea relaţiei dintre un subiect 
(obiectul comunicării) şi un predicat (ceea ce se comunică despre subiect). 
Prin această operaţie enunţului îi este atribuită categoria predicativităţii văzută 
ca o categorie de natură logică. Astfel, datorită predicativităţii, care are rolul de 
a organiza conţinutul informaţional al enunţului în conformitate cu structura 
binară a judecăţii, enunţul ajunge să realizeze o aserţiune, adică să afirme ceva 
în legătură cu un obiect servind drept punct de plecare al comunicării (Rastier, 
1998, p. 447).

3) modalizarea; presupune exprimarea atitudinii locutorului în raport cu cele 
comunicate. Astfel, conţinutului informativ al enunţului referitor la un fapt, 
eveniment sau situaţie din realitatea extralingvistică i se asociază componenta 
pragmasemantică reprezentând aprecierea subiectivă a vorbitorului. Fiind  
o categorie subiectivă, modalitatea exprimă atitudinea cognitivă, volitivă sau 
evaluativă a vorbitorului faţă de stările de lucruri, reale sau potenţiale, descrise 
prin enunţ (GALR, II, p. 673).

4) actul localizării situaţionale; este operaţia prin care conţinutul 
informaţional al enunţului este raportat la situaţia de comunicare, reprezentată 
prin participanţii la actul comunicativ (locutorul şi alocutorul) şi prin 
coordonatele spaţio-temporale ale cadrului de realizare (GALR, II, p. 13).

5) actul segmentării informaţionale; este operaţia al cărei efect îl constituie 
structurarea informaţiei referenţiale în conformitate cu modul de desfăşurare 
a comunicării umane: de la cunoscut spre necunoscut. Astfel, conţinutul 
informaţional al enunţului este distribuit în următoarele două secvenţe: tema 
(secvenţa purtătoare a informaţiei vechi, date, cunoscute) şi rema (secvenţa 
purtătoare a informaţiei noi, necunoscute).

6) actul ilocuţionar; enunţului i se ataşează o valoare ilocuţionară care 
reprezintă scopul cu care este performat enunţul. Văzut ca act de punere în relaţie 
a emițătorului cu vorbitorul într-o situaţie comunicativă, actul de comunicare 
are un caracter intenţional: emițătorul transmite receptorului o informaţie cu 
scopul de a produce anumite efecte asupra acestuia. Prin această operaţie se 
constituie componenta ilocuţionară care exprimă finalitatea comunicativă  
a enunţului, cuprinde deci informaţia privind ierarhia elementelor enunţului 
după importanţa lor comunicativă.

Acestea sunt operaţiile datorită cărora vorbitorii reuşesc să convertească 
o structură fundamentală într-un enunţ. În continuare vom ilustra procesul de 
constituire a variantelor discursive pe baza enunţului: Elevul citeşte o carte. 
Astfel, în cazul utilizării unei astfel de structuri fundamentale sunt posibile 
următoarele tipuri de structuri reorganizate.

Structurile reorganizate ca rezultat al operaţiei de predicativizare: 
Elevul citeşte o carte. (construcţii având în poziţia subiectului participantul 
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activ); Cartea este citită de elev. (construcţii având în poziţia subiectului 
participantul pasiv).

Structurile reorganizate ca rezultat al modalizării: Ştiu că/cred că/poate 
că elevul citeşte o carte. (atitudinea cognitivă); Elevul poate/vrea/trebuie să 
citească o carte. (atitudinea volitivă şi prescriptivă); E bine că elevul citeşte 
o carte. (atitudinea evaluativă).

Structurile reorganizate constituite ca rezultat al localizării situaţionale (în 
raport cu axa temporală şi cu coordonate spaţiale în care se produce actul de 
comunicare): Elevul a citit/citeşte/va citi o carte. etc.

Structurile reorganizate constituite ca rezultat al localizării informaţionale 
a enunţului: Elevul (T) citeşte o carte (R). (folosită ca răspuns la întrebarea 
Ce face elevul?); Elevul citeşte (T) o carte (R). (folosită ca răspuns la 
întrebarea Ce citeşte elevul?); Elevul (R) citeşte o carte (T). (folosită ca 
răspuns la întrebarea Cine citeşte o carte?).

Structurile reorganizate constituite ca rezultat al actului ilocuţionar: 
Elevul citeşte o carte. (aserţiune); Elevul citeşte o carte? (întrebare); Citeşte 
o carte! (cerere); Te rog să citeşti o carte. (rugăminte); Îţi propun să citim 
o carte. (propunere); Te felicit că ai citit o carte. (felicitare) etc.

După cum observăm, pentru una şi aceeaşi structură de bază sunt posibile 
mai multe variante discursive. În aceste condiţii, o altă problemă care se pune 
în legătură cu nivelurile structurii pragmasemantice a enunţului este cea care 
vizează analiza modului în care aceste straturi de semnificaţie se suprapun în 
procesul de constituire a unităţii comunicative în cauză. Având în vedere că 
ele pot varia, printre obiectivele urmărite este şi înţelegerea mecanismului de 
variere a diferitelor niveluri ale enunţului unul în raport cu celălalt. Astfel, dat 
fiind că fiecare dintre aceste niveluri se caracterizează printr-un mod propriu 
de structurare a conţinutului informaţional al enunţului este posibilă stabilirea 
diferitor tipuri de relaţii între ele, în special cu componenta referenţială care 
interferează cu toate celelalte straturi de semnificaţie.

Vom ilustra modalitatea de interacţiune dintre semnificaţiile exprimate 
prin intermediul structurilor fundamentale şi valorile implicate de 
operaţiile enunţiative descrise mai sus prezentând câteva cazuri de 
specializare a unor structuri pentru anumite valori, precum şi cazuri de 
incompatibilitate dintre ele.

Cazurile de specializare a unor structuri pentru un anumit tip de valori 
pot fi ilustrate pe baza operaţiei enunţiative care prevede segmentarea 
informaţională a enunţului. Drept exemplu ar putea servi enunţul cu ajutorul 
căruia descriem starea vremii de afară. Astfel, formula folosită, de obicei, în 
acest caz este: Afară plouă. Explicaţia e simplă: pe interlocutor îl interesează 
ce se întâmplă şi nu unde se produce fenomenul ploii, deci în poziţia remei, 
a componentei purtătoare de informaţie nouă, necunoscută interlocutorului, 
este plasat verbul plouă, şi nu adverbul afară. Totuşi, nu este exclusă nici 
varianta inversată a acestei formule. În acest caz este însă necesară prezenţa 
unor mijloace de limbă suplimentare, precum accentuarea primului cuvânt: 
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Plouă afară. sau menţionarea unor împrejurări care să indice că ceea ce 
interesează mai mult este locul unde plouă, şi nu fenomenul propriu-zis: 
Plouă în casă ca şi afară. Plouă afară, plouă şi în casă. Când plouă afară, le 
plouă şi în casă. Când plouă afară, plouă şi în unele troleibuze din capitală. 
De cele mai multe ori, atunci când plouă afară, această stare se transferă și 
în sufletul nostru. etc.

Incompatibilitatea dintre semantica unor verbe predicat din componenţa 
structurilor fundamentale cu anumite valori datorite condiţiilor contextuale ale 
enunţării poate fi urmărită pe baza actului ilocuţionar. Astfel, forţa ilocuţionară 
directivă (cererea) este firească doar în cazul verbelor care exprimă acţiuni 
realizate de fiinţe umane. Obiectelor sau animalelor le putem solicita să 
realizeze anumite acţiuni doar în poveşti, deci în cazul personificării. În 
acelaşi timp, dintre acţiunile realizate de persoane doar cele volitive (acţiuni 
produse cu implicarea voinţei interlocutorului) sunt compatibile cu această 
forţă ilocuţionară: Vino. Pleacă. Stai., dar: *Îmbătrâneşte. *Încărunţeşte. 
*Îmbolnăveşte-te. Unele restricţii se constată şi în cazul verbelor care 
denumesc acţiuni cu sens negativ, de exemplu, a zbiera. Ele sunt folosite mai 
des la forma negativă, exprimând interdicţii.

În concluzie, menţionăm că analiza semantico-pragmatică a enunţului 
vine să confirme faptul că enunţul reprezintă nu doar un mijloc de descriere  
a realităţii şi de transmitere a informaţiei către interlocutor despre evenimentul 
din realitate (utilizarea informativă sau reprezentativă a limbii), ci şi un mijloc 
prin care locutorul urmăreşte realizarea unei acţiuni. În această ordine de idei, 
trebuie să accentuăm că semnificatul global enunţului se defineşte în funcţie 
de: a) conţinutul său referenţial (spune ceva despre ceva); b) situaţia în care 
se desfăşoară actul de vorbire, adică prin raportare la subiectul vorbitor şi 
la circumstanţele în care are loc comunicarea (cineva comunică cuiva ceva 
într-un anumit loc şi într-un moment dat); c) scopul comunicativ urmărit de 
locutor (comunicând o anumită informaţie, locutorul are în vedere realizarea 
unui scop comunicativ).

Ideea principală care se desprinde din analiza realizată este că enunţul 
nu poate fi conceput doar ca o succesiune de unităţi de limbă combinate în 
conformitate cu regulile impuse de semantica şi de sintaxa unui cod, cu alte 
cuvinte, enunţurile nu pot fi reduse la structurile fundamentale identificate 
într-o limbă. Toate acestea denotă faptul că pentru a putea interpreta exact 
un enunţ este necesar ca semnificaţia lui să fie pusă în relaţie directă atât cu 
universul de referinţă, cât şi cu condiţiile contextuale ale enunţării.
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LIMBA  PRESEI  COMUNISTE  A  ANILOR  1944-1980.
PARTICULARITĂȚI  MORFO-SINTACTICE

liliana BOTNARI
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Rezumat
Limba română a cunoscut din plin fenomenul variabilității atât în plan diacronic, precum și 

sub aspect diastratic, diatopic, diafazic etc., în funcție de factorii lingvistici și extralingvistici. 
În perioada regimului sovietic, circumstanțele de dezvoltare și evoluție a limbii erau vitrege, 
exercitându-se o propagandă ideologică agresivă, dusă prin intermediul presei periodice, 
care devenise practic unica sursă de informare a populației. Investigațiile efectuate pe baza 
titlurilor și a unor articole selectate din ziarele comuniste ne conturează starea generală a 
limbii române din RSSM și ne permit să deducem cauzele „zăbavei” în dezvoltare ale acesteia 
față de limba română din România.

Cuvinte-cheie: variație, comunism, limbă română, moldovenizare, inovații lexicale, 
regim sovietic.

Abstract
The phenomenon of linguistic variability can be identified in Romanian in all aspects: 

diachronic, diastratic, diatopic, diaphasic etc., depending on the linguistic and extralinguistic 
factors. During the Soviet regime, the circumstances of language development and evolution 
were unfavourable. An aggressive ideological propaganda was accomplished through the 
periodical press, which became practically the only source of information of the population. 
Our investigations of the communist newspapers from the period of RSSM throw light upon 
the general state of the Romanian language showing us the causes of its „retardation”.

Keywords: variation, communism, Romanian language, „Moldovenization”, lexical 
innovations, Soviet regime.

Perioada regimului sovietic de după al doilea război mondial se 
caracterizează printr-o activitate asiduă a unui „creier” propagandistic 
centralizat atât în instituțiile administrative, precum și în cele culturale, de 
învățământ și religioase. Informarea în masă, moldovenizarea și sovietizarea 
se efectuau pe diferite afiliere, un rol catalizator avându-l presa, care nu mai 
deținea o funcție exclusiv mediatică, ci căpătă și una politică, devenind un 
instrument de manipulare și de realizare a obiectivelor forțelor politice. 
Anume prin intermediul presei periodice, poporul basarabean era pus la 
curent cu organizarea socială corectă, cu adevărata sa identitate, istorie și 
limbă, cu „bunăvoința” poporului rus și cu beneficiul comunismului asupra 
vieții lor sociale.
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Cercetarea noastră s-a axat pe investigarea titlurilor și a unor articole, 
discursuri politizate selectate din ziarul „de căpătâi” din acea perioadă, 
„Moldova socialistă”, câteva numere editate în anul 1946, exact după 
anexarea Basarabiei, atunci când discursurile ideologice, sloganurile politice 
și informațiile difuzate erau cele mai „aprige și stringente”, unele din 1965, 
perioada de până la reforma ortografică din 1967, și altele – din 1976. Paralel, 
am consultat și unele numere ale revistelor „Tineretul Moldovei” și „Scînteia 
leninistă”, care aveau același „suflu” comunist și reformator.

În anii 1944-1960, presa periodică este una care promovează agresiv 
ideologia comunistă, valorile sovietice și care militează cu înverșunare 
pentru adevăr – adevărul comunist, pentru asigurarea ordinii interne și pentru 
„hărnicirea obștii”.

Efectuând o analiză strict lingvistică sau, mai larg, semiotică  
a titlurilor din presa periodică a anilor 1944-1960, observăm că acestea, 
prin formele și strategiile de intitulare, reprezintă intențiile și obiectivele de 
partid, promovând teme de ordin cotidian, care ar trebui să constituie sfera 
de interes a publicului larg.

Nu putem afirma că din 1960 situația se schimbă considerabil. Elena 
Negru și Gheorghe Negru notează că „în preambulul hotărârii CC al PCM 
Despre literatura care vine în republică din străinătate din 1 februarie 1966 
se arăta, printre altele, că în multe dintre publicațiile ce intrau în RSSM era 
falsificată realitatea, iar acest fapt „dezorienta oamenii muncii din republică”, 
influența „negativ asupra formării unei concepții veridice despre lume în 
rândul populației republicii, mai cu seamă în rândul tinerilor”, crea „confuzie 
în mințile lor”, „dădea naștere dispozițiilor nesănătoase” (Negru, 2019,  
p. 297). În acest context, menționăm că limbajul presei periodice din 
1944-1960 este un limbaj clișeizat, stereotip, care se precipită în jurul unor 
probleme ce vizau mai ales populația rurală, iar din 1965 apar tot mai des 
discursuri ale liderilor de partid și de stat, precum și diverse rapoarte ale 
congreselor, prin care autorii se arată îngrijorați și critică intensificarea 
problemei naționale de pe teritoriul basarabean.

În mare parte, titlurile extrase sunt formate din mai mulți termeni, 
reprezentând, de obicei enunțuri și fiind însoțite de subtitluri. Cele două 
componente, titlul și subtitlul, sunt într-un raport de complementaritate, 
prezentarea temei abordate în articol fiind completată, prin subtitlu, care oferă 
detalii asupra aspectului ce urmează a fi abordat în textul respectiv. Chiar 
din formularea acestor titluri și subtitluri deducem esența știrilor ce urmează  
a ne fi „servite pe tavă”, un set de informații social-politice adresate maselor, 
informații în care utilizarea stereotipică a unor termeni redă „bunăstarea”, 
„dizvoltarea” și „înflorirea” societății socialiste din acea perioadă.

Discursurile și articolele politizate ale presei comuniste a anilor  
1944-1989 sunt elaborate prin respectarea unor tehnici de scriere  
într-un mod ambiguu, imprecis, prin oferirea unei informații inutile, care 
prezenta doar acele „unghiuri” pe care voia să le facă văzute Partidul. 
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Textul politic evita informația care ar fi putut să pericliteze ordinea internă 
impusă de stat sau să contravină ideologiei staliniste. El urmărea formarea 
unei păreri unice, colective, prin excluderea oricărei potențiale gândiri 
independente, care ar fi pus la îndoială veridicitatea informației.

În acest sens, este explicabilă caracteristica de tip manipulator  
a autorilor comuniști și anume – reducerea adresării directe și preferința 
pentru formulările indirecte, pentru folosirea construcțiilor impersonale. 
Persoana I și a II singular lipsesc cu desăvârșire, acestea fiind substituite 
prin pronumele colective „noi” sau „voi”. Pronumele „noi” are funcția 
de incluziune a poporului în unitatea fericită și „prietenoasă” comunistă: 
Norocul nostru (Moldova socialistă, 11 iulie 1946, № 131); Cum noi luptăm 
pentru întîetate (Moldova socialistă, 24 octombrie 1946, № 209); Dinnou 
a înflori unul din centrele noastre industriale (Moldova socialistă, 27 august 
1946, № 168); Mai poftim pe la noi! (Moldova socialistă, 6 iulie 1965, 
№ 157); Organizația primară – sprijinul nostru (Moldova socialistă, 16 
iulie 1965, № 167); Unde sînt cărțile noastre? (Moldova socialistă, 29 iulie 
1965, № 1176); Satul nostru de mîne (Moldova socialistă, 12 august 1965, 
№ 188); Cerințele sătenilor noștri (Moldova socialistă, 26 august 1965, 
№ 200); Ne luminează flacăra marelui octombrie! (Moldova socialistă, 
4 decembrie 1965, № 243). Firește că în acest context, pronumele „ei” 
devine un element de opoziție, reprezentând „dușmanul” care poate fi atât 
burghezimea și moșierimea română sau fascistă, precum și unii „intruși” 
ai maselor, care nu acceptă să fie agregați Partidului comunist sau care 
pur și simplu nu sunt atât de harnici, „nu îndeplinesc planul”, întunecă 
panorama luminoasă a comunității sovietice. Astfel, discursurile politice, 
chiar din titluri, abundă în opozițiile dintre „noi” – cei ce reprezintă adepții 
ideologiei comuniste, cei ce vor „binele” țării – și ei – cei ce generează 
„răul”, cei care tulbură pacea instaurată, care tergiversează procesul de 
„iluminare” a maselor.

În aceeași cheie sunt utilizate modurile impersonale, precum formele 
de conjunctiv ale verbelor la persoana I plural: Să împlinim și să 
supraîmplinim planul anului întîi al peatiletcei noi; Să grăbim 
tempurile sămănatului tuturor culturilor (Moldova socialistă, 
6 aprilie 1946, № 69); Să lichidăm neajunsurile, care mai au loc în 
lucrările de primăvară (Moldova socialistă, 13 aprilie 1946); Să 
arăm cu fiecare tractor 1000 hectare (Moldova socialistă, 16 aprilie 
1946); Să pregătim îndeajuns nătreț pentru ernatul vitelor (Moldova 
socialistă, 14 iulie 1946, № 137); Să grăbim pregătirea școlilor 
către anul nou de învățămînt (Moldova socialistă, 18 iulie 1946, 
№ 139); Să pregătim îndeajuns nătreţ (Moldova socialistă, 14 iulie 1946, 
№ 137); Folosind pilda fruntașilor, să organizăm împlinirea graficului 
predării pînii la stat (Moldova socialistă, 20 iulie 1946, № 141); 
Să conducem zîlnic lucrul ajitatorilor (Moldova socialistă, 27 iulie 1946, 
№ 146); Dostoinic să întâlnim aniversarea a II-a a slobozîrii Moldovei 
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(Moldova socialistă, 16 august 1946, № 160); Să dăm țării mai multe 
fructe (Moldova socialistă, 8 octombrie 1946, № 198) ș.a.

Prin frecvența excesivă a conjunctivului persoanei I plural, poporul este 
îndemnat să muncească, să depună tot efortul pentru „împlinirea planului”, 
pentru creșterea bunăstării tuturor oamenilor. Cetățeanul nu mai este  
o individualitate, ci doar o celulă a unui organism al cărui creier este Partidul, 
cel care controlează toate acțiunile colectivității de celule. Individul nu are alte 
posibilități de dezvoltare sau de acumulare de capital, el este uniformizat ca și 
ceilalți, muncind pentru socialism și gândind în stil comunist – devenind un 
homus soveticus perfect.

Însă nu doar conjunctivul este atât de bine exploatat de autorii comuniști, 
construcțiile impersonale formate din prepoziția de + participiul verbului 
se atestă destul de frecvent: De grăbit predarea pînii la stat (Moldova 
socialistă, 18 iulie 1946, № 139); De reorganizat radical lucrul industriei 
materialelor de zîdire (Moldova socialistă, 23 iulie 1946, № 143); De lichidat 
pedeplin neștiința de carte (Moldova socialistă, 10 octombrie 1946, № 199); 
De condus lucrul primirii în partid (Moldova socialistă, 18 octombrie 1946, 
№ 205); De împlinit planul predărilor de pîne în zîlele apropiete (Moldova 
socialistă, 31 octombrie 1946, № 214); De împlinit planul anual (Moldova 
socialistă, 20 decembrie 1946, № 247). De asemenea, în unele titluri pot fi 
atestate și construcții infinitivale: A econimisi materialele de zîdire deficitare 
(Moldova socialistă, 31 octombrie 1946, № 214). Toate aceste construcții 
induc o anumită doză de imperativitate și solicită în mod exigent obediență 
din partea maselor, care trebuie să execute planul și activitățile bine organizate 
de puterea de stat. Structurile impersonale au rolul de a omite agentul, Partidul 
comunist înaintează planul și cerințele, însă evită adresarea directă celor care 
ar trebui să înfăptuiască acțiunile.

Exprimarea caracterului generic al persoanei se realizează și prin 
construcțiile impersonal-pasive compuse din „se” impersonal și un verb 
tranzitiv: Se cer măsuri grabnice (Moldova socialistă, 14 iulie 1946, № 137); 
Se mărește producția de vinuri (Moldova socialistă, 23 iulie 1946, № 143); 
Să nu se peardă nici un bob! (Moldova socialistă, 6 iulie 1965, № 157); 
Se cere simț gospodăresc în toate (Moldova socialistă, 13 iulie 1965, № 164); 
Munca se răsplătește (Moldova socialistă, 10 august 1965, № 186); Se cere 
un ritm mai cadențat (Moldova socialistă, 5 septembrie 1965, № 198); prin 
pasivul perifrastic: La zavod s’a discutat planul lucrărilor mari (Moldova 
socialistă, 6 aprilie 1946, № 69); Îs sămănate 1500 hectare de popușoi 
(Moldova socialistă, 13 aprilie 1946, № 74); Sămănatul de primăvară îi lăsat 
în voea soartei (Moldova socialistă, 13 aprilie 1946, № 74); Nemulțămitor 
se petrece pregătirea către eczamene (Moldova socialistă, 6 aprilie 1946, 
№ 69); Pe ogoarele republicii se disfășură treeratul pînii (Moldova socialistă, 
13 iulie 1946, № 136); Sarcina va fi împlinită (Moldova socialistă, 25 iulie 
1946, № 144); Zavodul se restabilește (Moldova socialistă, 5 octombrie 1946, 
№ 196); Ajitațiea de masă se disfășură în tot bunul (Moldova socialistă, 19 
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decembrie 1946, № 246); Comanda statului e îndeplinită (Moldova socialistă, 
11 iulie 1965, № 162); prin absența agentului sau prin evitarea adresării unui 
agent referențial anume, chiar dacă acesta apare în unele titluri, este unul 
general, colectiv, neidentificat cu o persoană anume: Au mîntuit prășitul 
răsăritei (Moldova socialistă, 21 mai 1946, № 98); Cînd organizația de partid 
nu-și cunoaște funcția sa (Moldova socialistă, 6 aprilie 1946, № 69); Cînd 
lucrul îi lăsat în voea soartei (Moldova socialistă, 25 iulie 1946, № 144); 
Mai mult ajutor tovarășilor (Moldova socialistă, 25 iulie 1946, № 144); Toate 
puterile la împlinirea planului de predarea pînii și înfăptuirea semnatului de 
toamnă (Moldova socialistă, 19 septembrie 1946, № 184); Au supraîmplinit 
planul anual de producere (Moldova socialistă, 5 octombrie 1946, № 196); 
Îs gata de lucru (Moldova socialistă, 5 octombrie 1946, № 196); La Bălți 
repetă greșelile anului trecut (Moldova socialistă, 6 octombrie 1946, № 197); 
Cu arma în mîni la apărarea Constituției Staliniste (Moldova socialistă, 
5 decembrie 1946, № 237); Începutul bun să fie continuat (Moldova socialistă, 
6 iulie 1965, № 157); Oamenii să fie liberi de rămășițele trecutului (Moldova 
socialistă, 18 decembrie 1965, № 243); A rămas tablou (Moldova socialistă, 
1 iunie 1976, № 126); Sînt trași la răspundere (Moldova socialistă, 13 iunie 
1976, № 137); O preocupare a tuturor (Moldova socialistă, 17 iunie 1976, 
№ 141) ș.a. În seria de titluri enumerate anterior fie avem subiectul zero, fie 
sunt folosite nominale generice: organizația de partid, sintagmă nominală 
ce substituie o anumită persoană, care nu a respectat indicațiile partidului; 
tovarășilor – nume generic larg, care poate include atât masele muncitoare, 
precum și liderii de partid; la Bălți – toponimul substituie agentul, locuitorii 
din orașul Bălți; oamenii – substantivul generic care se referă, de fapt, la acea 
parte a populației care mai are conștiință națională și pentru care ideologia 
comunistă încă nu a devenit unicul adevăr.

Majoritatea ocurenţelor timpului prezent au valoare deontică, de necesitate, 
care este amplificată prin verbele „trebuie”: Neajunsurile trebue lichidate 
(Moldova socialistă, 13 aprilie 1946, № 74); Planul altoirii viței de vie 
trebue să fie împlinit (Moldova socialistă, 16 aprilie 1946); „Mărunțișuri” 
ce trebuesc lichidate (Moldova socialistă, 17 iunie 1976, № 140); „cere”: 
Recoltarea cere organizare (Moldova socialistă, 22 iulie 1965, № 170); 
Se cere un ritm mai cadențat (Moldova socialistă, 5 septembrie 1965, № 198) 
sau „îndeamnă”: Roada îndeamnă: grăbiți-vă plugari! (Moldova socialistă, 
28 iulie 1975, № 167).

Prin formele verbale de viitor, autorii, „peniță” a partidului, descriu viitorul 
luminos și planurile grandioase pe care le vor pune în aplicare.: Sarcina va 
fi împlinită (Moldova socialistă, 25 iulie 1946, № 144); Va înflori știința 
(Tineretul Moldovei, 22 februarie 1946, № 15); Vom restabili orașul nostru 
drag – Chișinău! (Tineretul Moldovei, 4 aprilie 1946, № 27); Vom restabili 
capitala Moldovei/ Va înflori orașul nostru drag (Tineretul Moldovei, 
10 aprilie 1946, № 31); Vom realiza două planuri (Moldova socialistă, 
22 iulie 1965, № 170); Vom munci și mai bine (Moldova socialistă, 
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14 noiembrie 1976, № 266), precum și a unor forme formate cu auxiliarul om 
la persoana I plural sau cu a la persoana III singular: Om pregăti cadre pentru 
viticultura și vinăritul Moldovei (Moldova socialistă, 21 iulie 1946, № 141); 
Dinnou a înflori unul din centrele noastre industriale (Moldova socialistă, 
27 august 1946, № 168); S’a mări producerea cotelețului (Moldova socialistă, 
27 august 1946, № 168); Om garanta vitelor o earnă sătulă și călduroasă 
(Moldova socialistă, 19 septembrie 1946, № 184); Om întîlni earna bine 
pregătiți (Moldova socialistă, 24 octombrie 1946, № 209).

Se atestă, de asemenea, folosirea modului imperativ în unele titluri: 
Tractoriștii Moldovei! Întrați în întrecerea socialistă! (Moldova socialistă, 
16 aprilie 1946, № 77); Tineri agricultori, grăbiți tempurile sămănatului! 
(Tineretul Moldovei, 28 martie 1946, № 26); Ajută invalizilor de război 
(Tineretul Moldovei, 28 martie 1946, № 26); Gîcește! (Scînteia leninistă, 
septembrie 1946, № 3); Școlari ai școlii sovetice! Însușiți științile, gătiți-vă să 
deveniți luptători statornici pentru cauza lui Lenin-Stalin! (Scînteia leninistă, 
octombrie-noiembrie 1946, № 4-5); Roada îndeamnă: grăbiți-vă plugari! 
(Moldova socialistă, 28 iulie 1975, № 167); Urmați eczemplul fruntașilor! 
(Moldova socialistă, 3 iunie 1976, № 128).

Pe de altă parte, titlurile de tip manipulator pot fi identificate și prin 
prezența unui inventar de adjective și adverbe, mai ales la gradul comparativ 
de superioritate sau la superlativ: Să dizvoltăm și să întărim cît mai mult 
tovărășiile viticole – pepineriste (Moldova socialistă, 25 iulie 1946, № 144); 
Mai mult ajutor tovarășilor (Moldova socialistă, 25 iulie 1946, № 144); Mai 
multă cultură la sate (Moldova socialistă, 16 august 1946, № 160); Să dăm 
țării mai multe fructe (Moldova socialistă, 8 octombrie 1946, № 198); După 
pilda raioanelor de frunte să împlinim mai răpede planul predării pînii la 
stat, să mîntuim sămănatul de toamnă (Moldova socialistă, 18 octombrie 
1946, № 205); Mai multă răspundere la organizarea predării pînii (Moldova 
socialistă, 31 octombrie 1946, № 214); Mai multă atenție sectoarelor de 
alejere (Tineretul Moldovei, 17 ianuarie 1946, № 5); Uniunea RSS – cea mai 
mare țară din lume (Tineretul Moldovei, 20 noiembrie 1946, № 94); Mai 
multă rînduială în uciot (Tineretul Moldovei, 20 noiembrie 1946, № 94); Mai 
multă inițiativă (Tineretul Moldovei, 20 noiembrie 1946, № 94); Țara celei 
mai înaintate agriculturi din lume (Scînteia leninistă, decembrie 1946, №6); 
Tutun mai mult și de calitate mai bună! (Moldova socialistă, 31 iulie 1965, 
№ 168); Se cere un ritm mai cadențat (Moldova socialistă, 5 septembrie 1965, 
№ 198); Prietenia a devenit și mai strînsă (Moldova socialistă, 21 septembrie 
1965, № 222); Vom munci și mai bine (Moldova socialistă, 14 noiembrie 1976, 
№ 266); Mai bine înseamnă și mai mult (Moldova socialistă, 5 iunie 1976, 
№ 130); Cel mai valoros capital (Moldova socialistă, 9 iunie 1976, № 134).

Analizând seria de titluri de mai sus, deducem că epoca comunistă, prin 
prisma presei periodice, era una înfloritoare, în care totul trebuia să fie mai 
mult și mai bine: mai mult ajutor, mai multă cultură, mai multe fructe, mai 
multă răspundere, mai multă rânduială, tutun mai mult etc. Elementul mult 
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apare în diferite ipostaze, marcând gradul superlativ și funcționând atât ca 
adjectiv, precum și ca adverb.

Presa periodică comunistă se evidențiază și prin preferința pentru 
concatenarea mai multor genitive, ca în articolul politic Puterile norodului 
sovetic sunt nesăcate (excerptat din cotidianul „Moldova socialistă” din 
5 iulie 1946, № 130): „planul restabilirii și dizvoltării gospodăriei norodnice”, 
„războiul al tuturor ramurilor gospodăriei norodnice”, „încordarea tuturor 
puterilor materiale și sufletești ale țării”, „puterea mare și de nebiruit  
a orînduelii sovetice, a norodului sovetic”, „apărarea slobodei și neatîrnării 
Patriei noastre”, prin crearea unor fraze extinse prin coordonare și subordonare 
sau, din contra, simplificate, denaturate prin tautologii sau prin cuvinte parțial 
sinonime, prin suprimarea articolului hotărât în unele cazuri sau prin omiterea, 
poate accidentală, a articolului genitival „a” sau a alipirii acestuia la termenul 
regent în unele construcții genitivale, ori prin acordul greșit dintre articolul 
genitival și termenul regent: Cum lucrează SMT și punctele de închirierea 
cailor din Bulboaca (Moldova socialistă, 16 aprilie 1946, № 77); Telegrama 
lui D. Z. Manuilschii trimesă secretarului jeneral a organizației Națiilor 
Unite Triugve Li (Moldova socialistă, 27 august 1946, № 168); Ministerul de 
Agricultură nu conduce lucrările de restabilirea viticulturii și pomiculturii 
6 octombrie 1946, № 197).

Extinzând cercetarea asupra titlurilor, dar și asupra unor articole 
selectate din ziarele sus-numite, semnalăm o altă particularitate și anume: 
substantivizarea exagerată. Chiar dacă o bună parte a titlurilor selectate de 
noi sunt formulate în baza unui verb, reprezentând niște enunțuri care au ca 
scop redarea ideii de mobilizare, de progres și de operativitate, termenii creați 
prin substantivizare sunt destul de numeroși, ca în exemplele ce urmează: 
Zădirea unui zavod de oloi la Atachi (Moldova socialistă, 13 aprilie 1946, 
№ 74); Să folosim mai bine vremea pentru mîntuirea treeratului și grăbirea 
predării pînii (Moldova socialistă, 25 iulie 1946, № 144); Pricinile rămînerii 
în urmă (MS, 16 august 1946, № 160); Dizmințirea ajenției TASS (MS, 
8 octombrie 1946, № 198); Împărțirea veniturilor colhoznice pe trudozîle 
(MS, 20 decembrie 1946, № 247); Ritm înalt și calitate la strânsul roadei 
(Moldova socialistă, iulie 1965, № 15); Ritm și calitate – la cosit, treerat și 
vînzarea pînii! (Moldova socialistă, 15 iulie 1965, № 166); Recoltarea cere 
organizare (Moldova socialistă, 22 iulie 1965, № 170); Întrerupere periculoasă 
(Moldova socialistă, 28 iulie 1975, № 167); Semnarea comunicatului soveto-
romîn (Moldova socialistă, 11 septembrie 1965, № 214); Cu privire la 
rezultatele îndeplinirii planului de stat de către industriea RSS Moldovenești 
pe primele 9 luni ale anului 1965 (Moldova socialistă, 22 octombrie 1965, 
№ 249); Educarea patriotică (Moldova socialistă, 27 octombrie 1965, 
№ 253); Răspunderea părinților (Moldova socialistă, 4 decembrie 1965, 
№ 243) ș.a.

Pentru a sublinia frecvența termenilor creați prin substantivizare, vom 
efectua o analiză statistică a prezenței masive a acestora în unele articole 
din anii 1946, 1965 și 1976: Puterile norodului sovetic sunt nesăcate, articol 
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publicat în cotidianul „Moldova socialistă”, numărul 130 din 5 iulie 1946, 
Oamenii să fie liberi de rămășițele trecutului din „Moldova Socialistă”, № 242, 
18 decembrie 1965 și Minorul de alături publicat în „Moldova Socialistă”, 
№ 258 din 3 noiembrie 1976. Verbele substantivizate, excerptate din articolele 
anterior menționate, au fost incluse în tabelul de mai jos, pentru a putea efectua 
o comparație a datelor obținute.

Puterile norodului sovetic
sunt nesăcate.

Moldova socialistă, 
5 iulie 1946, № 130

Oamenii să fie liberi
de rămășițele trecutului. 

Moldova Socialistă, 
18 decembrie 1965, № 242

Minorul de alături.
Moldova Socialistă, 

3 noiembrie 1976, № 258

Total cuvinte 
per articol 1117 1824 1473

Total 
substantive 321 509 495

Termeni Frecv./ori Termeni Frecv./ori Termeni Frecv./ori
restabilire 1 orînduire 1 creștere 2
dizvoltare 1 slăbire 1 construire 1
ruinare 1 intensificare 1 educare 1
încordare 1 deprindere 1 respectare 1
dizlegare 1 răspîndire 1 încălcare 5
năvălire 1 acordare 1 manifestare 1
cuvîntare 2 sărbătorire 1 preîntîmpinare 1
apărare 4 creare 1 lichidare 1
neatîrnare 1 propagare 1 răspîndire 1
organizare 1 trezire 1 colaborare 1
sforțare 1 manifestare 1 reducere 1
împlinire 1 menținere 1 trezire 1
distrujere 1 cunoaștere 2 vînzare 2
lichidare 1 întîlnire 1 organizare 1
ajutorare 1 întemeiere 1 producere 1
chemare 2 dezvoltare 1 îndeplinire 1
industrializare 2 ferbere 1 dezvoltare 1
colectivizare 2 apărare 1 înzestrare 1
dobîndire 2

negare 1

eczecutare 1
colaborare 2 purtare 1
zîdire 2 îmbunătățire 1
întrecere 1 răspundere 1
producere

4 naștere 1

ecsploatare 2
mișcare 1
creare 1
consolidare 1

TOTAL 36 21 33
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Analizând datele din tabel, constatăm că în articolul din 1946, din 
1117 de cuvinte, 321 sunt substantive, reprezentând 29% din totalul de 
lexeme, iar 36 sunt termeni substan-tivizați, reprezentând 12% din totalul 
de substantive, prevalând termenii substantivizați: apărare atestat de 4 
ori, producere – cu aceeași frecvență, cuvîntare, chemare, industrializare, 
colectivizare, dobîndire, colaborare și zîdire, fiind repetați de către 
autor de câte două ori fiecare. Prin verbele substantivizate enumerate, se 
transmite ideea de progres, de evoluție și de construire a unei realități 
mărețe, colective, a implementării ideologiei socialiste. În anul 1965, 
termenii-cheie devin cunoaștere, apărare, educare, căci articolul analizat 
vizează educarea tinerii generații și detașarea de valorile promovate de 
„capitaliști”. Din totalul de 509 substantive, adică 28% din totalitatea de 
cuvinte, doar 4% sunt infinitive lungi, în număr de 20 de unități. Articolul 
„Minorul de alături” tipărit în 1976 numără verbe substantivizate de tipul: 
încălcare, termen pe care autorul îl repetă de 5 ori, creștere, organizare și 
ecsploatare, insistând asupra ideii de construire a unui prezent luminos, 
în care minorii să fie educați și respectuoși cu ceilalți. Astfel, numărul 
substantivelor este de 495, 33% din numărul total al cuvintelor, iar 
deverbalele constituie 7%.

În baza textelor analizate, conchidem că pe parcursul acestor ani 
limbajul presei cunoaște din plin procesul variației, însă nu într-un mod 
foarte pronunțat, aceleași particularități fiind valabile pentru toate articolele 
politizate, care erau scrise pentru întreaga colectivitate, însă având un 
registru de teme și probleme abordate îngust, pentru a limita masele doar 
la principiile socialiste: organizare, disciplină, egalitate și muncă asiduă. 
Dacă numărul de substantive utilizate în cele trei articole este, din punct 
de vedere proporțional, aproape egal, frecvența substantivelor din infinitiv 
scade, anul 1946 constituind „vârful” ocurențelor acestora.

Referinţe bibliografice:

1. Negru, Elena, Negru, Gheorghe. Autoritățile sovietice în război cu presa și literatura 
din Republica Socialistă România, în „Limba Română”, 2019, anul XXIX, nr. 1, p. 295-306.
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Rezumat
Demersul dorește confirmarea implicării scriitorilor în proiectul ambițios al transformării 

Balcicului într-un reper cultural românesc, între 1913 și 1940. Prezența lor la Balcic, după 
1926, este stimulată și de înființarea Universității Libere din Balcic „Coasta de Argint”, care 
le coagulează eforturile în jurul conferințelor, al șezătorilor mării și al colecției „Biblioteca 
Mării”.

Cuvinte-cheie: Balcic, Universitatea Liberă „Coasta de argint”, conferință, șezătoarea 
mării, sociabilitate literară.

Abstract
This article aims to confirm the writersʼ contribution between 1913 and 1940 to the 

ambitious project of transforming Balchik into a Romanian cultural landmark. After 1926, 
the writersʼ presence in Balchik is also stimulated by the establishment of the „Silver Coast” 
Free University, which coagulates their intellectual efforts by organizing conferences, sea 
literary soirées, and the „Sea Library” collection.

Keywords: Balchik, „Silver Coast” Free University, conference, sea literary soirée, 
literary sociability.

Romanița Constantinescu își grupa, în volumul din 2009, Pași pe graniță. 
Studii despre imaginarul românesc al frontierei, câteva dintre considerațiile 
asupra pitorescului frontierei sudice românești sub genericul Lumi de vacanță, 
lumi de ceară. Metafora precarității, preluată din ciclul Inscripții pentru 
Balcic al lui Alexandru Colorian, sugerând atașamentul poetului pentru 
„țărmul de basm” și, totodată, premoniția pierderii lui iremediabile, sintetiza 
perfect cazul Dobrogei de Sud: În zări lucește, țărm de basm, Balcicul/ 
Și luna ce pe mare e caicul/ În care vom porni în astă seară, / Pe trepte moi de 
vis, spre lumi de ceară/11. Prefigurând (cu trei ani) pierderea spațiului proiectat 
ca surghiun ideal (volumul apare în ediție princeps, în 1937, retipărirea lui se 
va face un an mai târziu, în 1938, într-un volum intitulat Exil), Inscripțiile… 
ar fi sugerat o dramă individuală, dacă reconstituirea atmosferei ultimelor 

1 Tipărite „în ediție separată, de lux, tiraj limitat (300 ex.), în anul 1937”, conform unei 
note din volumul Exil, Cernica, 1938, al aceluiași autor, volum căruia îi este integrat ciclul 
amintit, împreună cu poezia Veghe vrăjită, din care a fost extras mottoul.1
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zile ale Balcicului românesc din dosarul faptic al universitarei bucureștene 
nu ar fi proiectat-o într-o galerie de trăiri similare, cu protagoniști legați prin 
același atașament de orașul ce avea să redevină bulgăresc în toamna anului 
1940. Dovada „unei enorme investiții afective” făcute și a autenticității 
sentimentelor românești pentru Balcic, crede Romanița Constantinescu,  
o constituie păstrarea sa în conștiința noastră publică și după „sfârșitul 
aventurii dobrogene” (Constantinescu, 2009, p. 139); evenimente culturale 
recente aduc Balcicul în prim-plan12, reconfirmând interesul față de ceea ce 
Lucian Boia considera a fi „Micul paradis al României Mari” (Boia, 2014).

Proiecte din istoria Balcicului, precum acela demarat în perioada 
românească, de a-l transforma în „polul marin al culturii” noastre (Ștefan  
I. Nenițescu, apud. Boia, 2014, p. 90) rămân printre cele mai incitante. Pentru 
scriitorii români, atașați de un Lucian Boia abia după pictori, geografi și 
sociologi, în ce privește interesul manifestat pentru Balcic, rămâne o provocare 
clarificarea rolului în acest demers curajos, într-o perioadă de entuziasm 
cultural (Boia, 2009, p. 91-92).

Pentru un tablou real al simplei prezențe literare la Balcic, câteva precizări 
se impun. Constituirea Balcicului într-un „pol estival al intelectualității 
românești și al boemei bucureștene” între 1920-1940, cum se afirmă frecvent, 
presupune, de la început, un dezechilibru cantitativ: unei „frecvențe de 150 de 
pictori în fiecare sezon de vară”23, categoric, nu i se poate opune un număr similar 
de prezențe scriitoricești, acestea neputând fi cuantificate decât cu aproximație 
din cauza informației fragmentate, dar și din aceea a unor sejururi inegale 
ca durată. Unele, surprinzător de comprimate: cel al lui E. Lovinescu, din 
septembrie 1935, meritând a fi recuperat din Agendele criticului, ca o călătorie 
„între două trenuri”34 (Lovinescu, 2000, p. 181); performanță reconstituită, 
patru ani mai târziu, de Mihail Sebastian, care consemnează, în 3 mai 1939, 
în jurnal, o vizită-fulger, între două curse de avion (Sebastian, 1996, p. 201). 
Alte șederi sunt într-atât de laxe, încât la revenirea în București, le procură 
vilegiaturiștilor „un teribil rău fizic”: după aproape două luni de Balcic, Jeni 
Acterian vorbește, la 15 august 1937, despre „dorul de Balcic ca un chin 
fără scăpare, fără soluție” și despre nevoia de reacomodare (Acterian, 1991,  
p. 173). Desfătări de vacanță, capitol sugestiv al unui volum despre Bucureștiul 
interbelic, îi selectează însemnarea din 1 iulie 1937 ca rezumând însăși 
„experiența Balcicului la feminin”45, în timp ce o alta, a lui Mihail Sebastian, 

2 Lucian Boia, Balcic. Micul paradis al României mari (2014); Balcicul în pictura 
românească (catalogul Expoziției Muzeului de Artă din Constanța 2003-2004), Henrieta 
Delavrancea-Gibory, arhitectură 1930-1940 (volumul coordonat de Militza Sion, 2011) sau 
Balcic, cartea de memorii a Balcicăi Măciucă.1

3 Lucian Stan, Vilegiatura la mare în perioada interbelică, apud. Boia, p. 44.2
4 În dimineața zilei de 9 septembrie 1935, la 7.40, îl găsim pe scriitor, avându-i interlocutori 

pe Cecilia Cuțescu Storck și I. Peltz, în trenul Mangalia-Cavarna, cu destinația Balcic, unde 
ajunge la orele două și un sfert, iar a doua zi îl aflăm în tren, făcând drumul invers: Cavarna, 
Caliacra, Mangalia, Movilă.3



36

din 3 mai 1939, la 32 de ani, pe cea a experienței Balcicului „la masculin”16, 
desființând, astfel, dacă a existat, orice reținere privind durata ideală a unui 
sejur aici (Pârvulescu, 2003, p. 160). Există și popasuri echilibrate ca durată, 
precum acela al lui Camil Petrescu, între 23 iulie – 13 august 1931, cum aflăm 
din Notele sale zilnice, sau al lui Anton Holban, din 28 august – 10 septembrie 
1935, din Pseudojurnal. Dintr-o dinamică a prezențelor literare relevată, în 
special, de jurnale și corespondență, rezultă că preferate, în sezonul estival, 
sunt lunile iulie – august (Camil Petrescu, 23 iulie – 13 august 1931; Petru 
Comarnescu, 19 iunie – iulie 1934; Mircea Berindei, iulie-august 1936; Lucia 
Demetrius, iulie – august 1936; Jeni Acterian: 28 iulie – 13 august 1937,  
8 august – 28 august 1938, 27 iulie – 24 august 1939; Alice Botez: 31 iulie –  
august 1938). În luni mai răcoroase, de toamnă, îi regăsim la Balcic pe  
E. Lovinescu (9 septembrie 1935) și Anton Holban (care, printr-o coincidență, 
se află și el, în aceeași perioadă, tot la Balcic, 28 august – 10 septembrie 
1935), dar și mult mai timpuriu, primăvara, când același Holban (2 mai 1932;  
12 aprilie 1936), dar și Mihail Sebastian (28 aprilie – 2 mai 1939), Horia 
Bonciu (26 mai 1936) sau Jeni Acterian (7 mai 1940) își asumă riscul de 
a experimenta vremea ploioasă și urâtă, ceea ce pentru localnici poate fi  
o „binecuvântare”, dar pentru scriitori reprezintă „o tragedie” (Holban, 1978, 
p. 131).

Referindu-ne la așteptări, dacă surprinderea mirajului luminii reprezintă, 
uneori, la Balcic, singura preocupare majoră a pictorului, așteptarea scriitorului 
va acoperi, în același spațiu, toată gama ideatică cuprinsă între un exil benevol 
și o absență purificatoare, exprimate din depărtarea unui București hibernal 
(Comarnescu, 1994, p. 18), până la perfecțiunea atinsă prin anularea oricărei 
activități literare (Sebastian, 1996, p. 81), fără a omite imaginea apocaliptică 
de „lespede funerară” (Botez, 2001, p. 81) sau pe cea sugestivă de Balbec 
proustian, belle-époque (Berindei, 2004, p. 60; Serghi, 1938, p. 174 ).

Acestea toate, din punct de vedere ideatic. Din punct de vedere practic, 
experiența scriitorilor la Balcic e surprinsă de Ion Pillat în următorii termeni: 
„Balcicul e o splendoare ca situație și pitoresc, nu însă și în confort. N-are 
electricitate și hotelul e cam „à la turca” (Pillat, 1998, p. 245). Snobismul 
unei „lipse de confort”, aclamat de Mihai Sebastian, cazat la „Vila Parușeff”, 
„aproape un bordei”, încearcă să-l tempereze Camil Petrescu, considerând, cu 
bun simț, că minimul de confort: „o cameră curată”, alături de „un restaurant 
care să-ți dea și furculiță și șervet la masă” nu poate dăuna orientalismului atât 

5 „Am o odaie mică cu un smochin uriaș în fața ferestrei dinspre mare. Când ridic capul 
de pe pernă, văd marea și cerul prin crengile smochinului. De două zile e hulă și valurile se 
sparg cu un zgomot spumos de pietrele malului. În afară de îndărătnicul zgomot al mării, aici 
liniștea e completă. (…). De când am venit, trăiesc într-un fel de toropeală. Nu gândesc nimic, 
nu fac nimic. Aș zice chiar că nici nu prea simt nimic” (Jeni Acterian, op. cit., p. 170).4

6 „Balcicul are ceva care mă îmbată, mă destramă, mă descompune. Îmi vine să mă lungesc 
pe pământ, cu brațele desfăcute și să spun: gata, mai departe nu mai merg. Aș rămâne așa o 
viață întreagă.”1
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de apreciat (Petrescu, 1928, p. 2). În articolele lor despre Balcic, scriitorii fac 
deseori referire la realitățile care știrbesc farmecul incontestabil al localității, 
fără a avea impresia că acestea vor putea fi vreodată soluționate.

Privite, în ansamblu, datele par a sugera o lipsă totală de unitate atât  
a motivelor șederii cât și a așteptărilor scriitorilor de la Balcic. Ne-am întrebat, 
firesc, ce stă la baza acestor diferențe și dacă diversitatea face posibilă existența 
vreunei forme de organizare a vieții literare și a sociabilității literare aici?

Dintre vilegiaturiști cu preocupări literare, am putut identifica cel puțin 
trei categorii. Prima, studenți la Litere și Filosofie, prin excepție și la Drept, 
cea mai puțin pretențioasă, peisajul marin și soarele suplinind absența 
oricărui confort. Pentru ei, s-ar părea, consiliul primăriei introduce ținuta 
obligatorie dinspre oraș spre plajă și dinspre plajă spre oraș. Programul lor, 
eminamente recuperator în descriere17, păstrează, întotdeauna, în plan secund, 
preocupări intelectuale (pregătirea tezei în filosofie: Mircea Berindei sau 
redactarea jurnalelor: cel al Jeniei Acterian, Jurnalul unei ființe greu de 
mulțumit 1932-1949 și cel al lui Alice Botez, Cartea realităților fantastice. 
Jurnal sunt scrise, fragmentar, la Balcic, aici o includem și pe Cella 
Serghi, experiențele sejurului din 1927, de la Balcic, vor fi exploatate în 
romanul său de debut). Nicio consemnare a evenimentelor literare însă, deși  
o predispoziție pentru acestea le-ar putea fi atribuită, fără echivoc.

Scena întâlnirii, din Paravanul venețian, al lui Mircea Berindei cu 
Nae Ionescu, conștientizează existența unei categorii de viligiaturiști cu 
totul diferită, iar portretul vestimentar complet merită să-l reproducem în 
integralitate („Ne înfățișam celui mai contradictoriu dintre dascălii noștri în 
cea mai lamentabilă postură. Părul le cădea fetelor în ochi, baticurile peste 
piept le erau strânse cam la întâmplare, șorturile le erau ude, eu purtam 
cămașa mea decolorată, liliachie, de care nu știu de ce nu mă despărțeam, 
pantalonii din pânză de sac mi-erau mototoliți, espadrilele găurite în vârf – 
iar Nae Ionescu ne lăsa să-i admirăm cămașa albă de in, eșarfa de mătase 
înnodată în jurul gâtului pe sub gulerul cămășii, pantalonii bleumarin proaspăt 
călcați, pantofii de pânză, din import, desigur, și ne măsura nemilos pe fiecare, 
de sus până jos” (Berindei, 2004, p. 48). La invitația profesorului, grupul de 
studenți (Lucia Demetrius, Cella Voinescu, Mircea Berindei) are prilejul de 
a schimba decorul singurului spațiu accesibil destinat sociabilității pe malul 
mării, cafeneaua pescărească, cu cel impunător, al vilei Popovici-Lupa, unde, 
însă, ca o metaforă a imposibilității oricărei comuniuni cu protipendada, asistă 
neputincioși la un dialog prin „excelență” german dintre profesor și musafirul 
său misterios.

Despre programul sejurului la Balcic al unui alt reprezentant al aceleiași 
protipendade, Ion Pillat, deținem informații din corespondența sa: un amestec 
de activități administrative la moșiile de la Araclar și Pădureni, trei conferințe, 

7 „Înotam cât vroiam, ședeam la soare cât vroiam, mâncam când se nimerea, întârziam 
seara prin cafenele slab luminate, printre târgoveți și sezoniști” (Mircea Berindei, op. cit., 
p. 44).1
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băi de soare și vizite la palatul și grădinile Reginei, cu aprecieri lapidare pentru 
fiecare din ele (Pillat, 1998, p. 245). Un program încărcat, în dauna inspirației. 
Prima consemnare a unei activități cultural-literare, însă, organizată într-un 
cadru instituționalizat: Universitatea Liberă de la Balcic. Conferințele par 
să primeze printre motivele sejurului, ele determinând și durata acestuia. 
Aprecierile asupra publicului („Conferințele mele de la Balcic, trei la număr, 
au reușit mult mai bine decât visam. Public foarte numeros și simpatic”) 
trădează o reținere a conferențiarului, fie asupra cadrului marin asociat inedit 
spațiului comun prelegerii, fie asupra calității auditoriului sau a prezenței sale 
numerice. Asupra calificativului „simpatic” nu ne pronunțăm, el putând tot atât 
de bine să semnifice un public avizat, cât și opusul lui. Prezența studenților la 
Balcic, în perioada estivală, ar fi un argument în favoarea primului, dar absența 
oricăror referințe despre eveniment ale acelorași, l-ar susține pe al doilea. Ca 
noutate, apare participarea la o șezătoare literară (pusă în succesiunea vizitei 
regale, nu reiese foarte bine unde a avut loc, reținem, totuși, diversificarea 
evenimentului literar local), titlul uneia dintre conferințe, Poezia pură și 
Eminescu (cu o confirmare a prezenței unui public „foarte numeros”, ceea 
ce poate fi o referire la succesul conferențiarului, dacă nu trădează o reținere, 
nejustificată, mai veche) și excursia în automobil, la Varna, împreună cu 
un grup de 25 de persoane (dintre scriitori amintindu-l doar pe Ion Marin 
Sadoveanu, și el, probabil, conferențiar la Balcic) (Pillat, 1998, p. 256-259). 
Cartea poștală ilustrată din 13 august 1930, trimisă soției, Marie Pillat, conține 
dovada căutată a inspirației: „două poezii cu Balcicul”, pe care conferențiarul 
le recitește la finalul intervenției sale, cu aprecierea că „au plăcut”, pe aceeași 
cale parvenindu-ne informația despre componența auditoriului: „indigeni și 
sezoniști” (Pillat, 1998, p. 259). Dacă ne gândim la absența oricărei informații 
legate de sejurul din vara anului următor, 1931, doar dorința exprimată de a-l 
scurta (din neputință de a-l anula, din cauza conferințelor) în favoarea unuia la 
Techirghiol, motivele de sănătate par cele mai plauzibile.

Cei invitați să țină conferințe la Balcic reprezintă o categorie distinctă 
printre vilegiaturiști. Universitatea care le patronează își deschisese 
cursurile încă din 1926, activitatea ei putând fi urmărită până în vara 
anului ultimei consemnări a lui Ion Pillat, adică 1931, în paginile 
propriei publicații Coasta de Argint. Ziarul cultural al Universității 
Libere din Balcic. În funcție de numele conferențiarilor distingem, 
pentru sesiunea a doua de conferințe din 10 iulie 1927, câteva domenii 
de interes, între care cel al literaturii primează (Jean Bart, Em. Bucuța, 
Oscar Walter Cisek, Gala Galaction, Ion Pillat, Ion Marin Sadoveanu, 
Ionel Teodoreanu, Ștefan Nenițescu, Dragoș Protopopescu), alături de 
filosofie (Nichifor Crainic, același Nae Ionescu, Ion Petrovici), de istorie 
(G. I. Brătianu), dar și de matematică (Octav Onicescu), pedagogie  
 (G. D. Mugur) sau drept (Eugen Titeanu). Literatura rămâne și anul următor în 
topul preferințelor, când Universitatea îi sărbătorește, cu ocazia centenarului, 
pe Tolstoi, Taine și Ibsen, cel din urmă, în accepția lui Em. Bucuța, „ca om 
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al mării”, pe care „amintirea fiordurilor l-a urmărit în pribegiile lui”18 . Cea de 
a treia ediție a cursurilor universitare marchează și apariția primului 
volum din colecția „Biblioteca Mării”, eveniment ce-i definitivează 
„așezământului de cultură”, pe lângă „activitatea de catedră”, aceea de 
„valorificare a orașului în cadrul lui meridional de mare frumusețe” și de 
„descoperire a mării”, conform proiectului fondatorului Octavian Moșescu 
(Bucuța, 1928, p. 2). Cele 34 de ilustrații, poze și reproduceri, capitolul 
de generalități, completate de o selecție din „cele mai calde pagini care 
s-au scris despre Balcic”, sintetizează unul din cele mai modernele 
ghiduri ale regiunii. În aceeași tendință de promovare turistică se înscriu 
călătoriile inedite din împrejurimi, pe măgăruși, acelea avantajoase, cu 
reduceri substanțiale, la Varna și în străinătate (Constantinopol), oferite 
participanților la finele cursurilor, despre care amintea și Ion Pillat. Celor 
prinși în criză financiară (situație în care se află, în vara anului 1931, Camil 
Petrescu) le este asigurată gratuitatea sejurului pe litoralul Balcicului.

Printre activitățile culturale organizate de Universitatea liberă 
se numără șezătorile mării, cea dintâi, cu participarea neobositului  
Em. Bucuța și a unui grup de actori de la Teatrul Național din București, 
se produce în 20 iulie 1928. Tot atunci se reprezintă documentarul de 
scurt metraj Balcicul și Coasta de Argint, în regia lui Tudor Posmantir29, 
despre Balcic și litoralul Mării Negre din Cadrilater. Filmul are o durată 
de doar șapte minute.

Un spațiu rezervat sociabilității literare, care nu poate fi ignorat în 
acest context, rămâne Cafeneaua lui Mamut, loc predilect al întâlnirilor 
amicale dintre scriitori și artiști, în Balcicul interbelic. Devine interesant 
modul în care aceștia, substituind o realitate urbană încetățenită cu  
o alta, mai puțin cunoscută, a micului port pitoresc, reușesc să transpună, 
deși pe o perioadă limitată (doar estivală), dar constantă (peste două 
decenii), atmosfera cafenelei bucureștene, într-un echivalent local: 
cafeneaua pescărească. Ușor de reconstituit din reprezentările atât de 
numeroase ale pictorilor (Lucian Grigorescu, Nicolae Dărăscu, Nicolae 
Tonitza, Nutzi Acontz au cel puțin un tablou cu acest nume), Cafeneaua 
lui Mamut reprezintă tot ce poate fi mai diferit de spațiile emblematice 
pentru sociabilitatea literară și artistică românească din prima jumătate  
a secolului XX: ibrice de aramă, cești turcești de cafea fără toartă, mobilier 
simplu de lemn, scaune desperecheate și instabile, iar elementul cel mai 
pitoresc, drept comeseni, turci bătrâni, cu fesuri decolorate. Volumele 
de memorii rețin ca „mușterii”, dintre scriitori, pe Adrian Maniu, Camil 
Petrescu, Oscar Walter Cisek, Jean Bart, Ion Marin Sadoveanu și foarte 

8 Articol sinteză nesemnat, în nr. 7 din 1928, al publicației „Coasta de Argint”.1
9 Tudor Posmantir (1893-1982), creatorul Serviciului Foto-Cinematografic al Armatei 

în 1916. Cel puțin două dintre documentarele sale de mai târziu au ca subiect Balcicul: 
Balcicul și Coasta de Argint, realizat în vara anului 1926 și Regina Maria la Balcic, în cea 
a anului 1929.2
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rar, pe Ion Pillat. Singură, Balcica Moșescu completează lista cu numele 
lui Mateiu Caragiale, vechi prieten și invitat al pictorului Al. Satmary și 
Ion Barbu. Seara, aceeași cafenea intră în stăpânirea tinerilor care vin 
să asculte radioul și să deguste specialități culinare locale (dulceața de 
smochine), înlocuind discuțiile aprinse ale scriitorilor care atrăgeau turiști 
și localnici, cu un studiu reținut al figurilor familiare cafenelei110. Cella 
Serghi evoca, în romanul său de debut, cafeneaua turcului, „cu cerdac, 
la care te urcai pe o scară dreaptă de lemn”, alături de o alta, a tătarului 
Ismail, „cu mese acoperite toate de coroana unui copac, al cărui trunchi 
numără poate secole” (Serghi, 1938, p. 176). Trunchiul unui imens copac 
domină peisajul în Cafeneaua lui Ismail, tabloul lui Ștefan Dimitrescu.

Nu știm în ce măsură scriitorii intuiesc multitudinea aspectelor rolului pe 
care edilii orașului (Octavian Moșescu211, George Fotino) li-l rezervă în proiectul 
mai amplu al unui Balcic eminamente cultural312 (cursurile Universității 
constituind începutul unei utopii de această factură), dar se pot simți onorați 
de cel puțin două inițiative: prima, care încurajează constituirea unei colonii 
prin facilitatea oferită scriitorilor și pictorilor de a-și procura gratuit terenul la 
Balcic („paradisul cu smochini”413 devenind, astfel, tentant până în îndepărtata 
capitală elvețiană), și a doua, care, prin substituirea vechii onomastici stradale 
cu una recentă, le oferă prilejul de a hoinări, fiecare pe strada ce-i poartă 
numele, în această situație inedită aflându-se: Oscar Walter Cisek, Gala 
Galaction, Ion Pillat, Adrian Maniu, Em. Bucuța, alături de contemporani 
pictori: Theodorescu-Sion, Alexandru Satmary, Jean Alexandru Steriadi, și, 
chiar, un general: Gheorghe Rasoviceanu.
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ELEMENTE DE BILDUNGSROMAN ÎN HRONICUL

ŞI CÂNTECUL VÂRSTELOR DE LUCIAN BLAGA

 (ADOLESCENŢA)
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Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Rezumat
În acest articol continuăm analiza elementelor de Bildungsroman din cartea lui Lucian 

Blaga „Hronicul şi cântecul vârstelor”, deja la etapa de vârstă adolescenţa. Identificăm astfel 
următoarele motive, oportunităţi în devenirea eroului adolescent, precum conştientizarea 
frumuseţii feminine, dragostea conştientă, plictiseala de şcoală, lecturile filosofice, alegerea 
profesiei, publicarea primului articol, vizitele dese la teatru, dorinţa de a pleca peste hotare, 
relaţia cu rudele apropiate, întâlnirea dragostei celei mari, licenţa, autocritica, învăţarea 
din greşelile proprii, aprecierea marilor personalităţi, primii paşi la academie şi punctul 
de vârf ‒ căsătoria. Toate acestea îl pregătesc psihologic de trecerea la maturitate.

Cuvinte-cheie: Bildungsroman, educaţie, transformare, adolescenţă, etapă, răstimp, 
devenire, motiv, personaj, cunoaştere, conştientizare, dragoste, familie.

Abstract
This article talks about the work of Lucian Blaga „Hronicul și cântecul vârstelor” 

interpreted as a Bildungsroman at the age of adolescence. Thus, we identify the following 
reasons: awareness of feminine beauty, conscious love, school boredom, philosophical 
readings, choice of profession, publication of the first article, frequent visits to the theatre, 
desire to go abroad, relationships with close relatives, meeting the great love, university 
graduation, self-criticism, learning from his own greed, appreciation of great personalities, 
the first steps to the academy and the top point – his marriage.

Keywords: Bildungsroman, education, transformation, adolescence, stage, time, 
becoming, motive, character, knowledge, awareness, love, family.

Adolescenţa, cu faza ei de tranziţie de la copilărie – preadolescenţa, se 
conturează în romanul românesc interbelic, cu etapele de trecere la maturitate 
caracteristice devenirii unui viitor intelectual, om de cultură. În majoritatea 
romanelor interbelice, care şi-au asumat, într-un fel sau altul, elemente de 
Bildungsroman, adolescentul este un viitor scriitor, filosof, profesor, medic, 
politician, revoluţionar… Astfel, Constantin Stere, primul nostru scriitor 
care dă fiinţă, conştient, în această perioadă, unicului Bildungsroman 
din literatura română în tiparele clasice, În preajma revoluţiei, făureşte 
devenirea unui intelectual revoluţionar. Mircea Eliade, în Romanul 
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adolescentului miop, ne arată calea devenirii unui scriitor şi profesor 
universitar. George Călinescu, în Enigma Otiliei, ne înfăţişează 
transformările morale şi fiziologice prin care trece un adolescent 
viitor medic. Ionel Teodoreanu la fel pictează din diverse perspective 
intelectualul scriitor etc. etc.

De asemenea şi Lucian Blaga, prin intermediul cărţii Hronicul şi cântecul 
vârstelor, ne prezintă devenirea unui scriitor, filosof şi profesor. Anterior, 
în articolul referitor la etapa copilăriei, am stabilit cronotopul acestei cărţi 
ca fiind alcătuit din răstimpul copilăriei şi adolescenţei, încheindu-se la 
maturitate, cu căsătoria. În cazul de faţă vom insista asupra celui de-al doilea 
răstimp, adică cel al adolescenţei, caracterizând oportunităţile devenirii 
eroului ca intelectual.

Aşadar, ultimul motiv care a conturat devenirea eroului în copilărie 
era cel al călătoriei, al descoperirii prin vizitarea unor locuri interesante, 
adică aveam dorinţa de cunoaştere a lumii pe prim plan în conştiinţa 
personajului copil.

În continuare elementele sau însemnele care ne demonstrează ca şi în cazul 
lui Lucian Blaga că poate fi vorba de un Bildungsroman şi marchează etapa de 
trecere de la copilărie la adolescenţă ar fi următoarele:

‒ conştientizarea frumuseţii femeii; - Dar femeile cele mai frumoase 
unde le-ai văzut? (p. 131). Anume această întrebare a fratelui său mai mare 
Liviu, în care vedea nu numai pe fratele său, dar şi pe profesorul său sever, 
trezi în personaj această emoţie a revelaţiei… „Am şovăit un moment, apoi 
m-am făcut a cumpăni. – La Budapesta, răspund eu.”… „şi bucureştencile 
sunt foarte frumoase, dar prea dau pe obraz cu sănătate de la cutie!”  
 (p. 131). Deci, prin comparaţie, el înţelege în ce constă frumuseţea 
genului opus. Cât privesc alte momente când eroul îşi dădea seama tot 
mai mult despre tainele frumuseţii feminine, elocventă este scena când 
îşi revede colegele după o perioadă mai lungă de timp: „Făceam curte 
fetelor care s-au hotărât să înflorească în cele opt luni de când am părăsit 
cetatea. Era acolo Ada, blondă ca un fior de porumb înainte de fecundare. 
Era acolo Eleonora, cu moliciuni de catifea. Era acolo Silvia, a cărei 
vrajă era un glas de băiat a cărui glas ar semăna cu un glas de fată…”  
 (p. 148). Desigur, sesizarea farmecului enigmei femeii trezeşte alt motiv, 
cel al dragostei conştiente.

‒ dragostea conştientă, trăită intens cu toate simţurile umane (şi în 
copilărie avem motivul dragostei, dar numai primul fior al dragostei, 
una puerilă, inconştientă în mare parte, de obicei complexul mamă ‒ fiu 
transferat la nivel de altă femeie). Prin urmare, şi primii fiori ai dragostei 
conştiente marchează tranziţia de la preadolescenţă la adolescenţă. În 
acest sens, personajul nostru este marcat de dragostea ca pasiune, ce lasă 
urme adânci în suflet, mai ales când persoana pe care o iubeşte moare, fără 
să-i lase răgaz să înţeleagă care ar fi fericirea deplină, supremă, lăsând o 
rană adâncă în sufletul eroului care nu se vindecă uşor, uneori chiar deloc,  
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ori doar la vârste mult mai înaintate (de exemplu, Gumbert, personajul 
din romanul lui Nabokov Lolita, se realizează în dragostea pierdută la 
14 ani, abia la 40 de ani când întâlneşte o persoană absolut identică cu 
cea pe care o pierduse în pragul adolescenţei). În cazul nostru e vorba 
de domnişoara Roma C., care moare de tuberculoză. „Domnişoara  
Roma C. – aşa se numea fata, ce aducea cu ea nimbul unei ţări ‒,  
era o făptură cu ochi imenşi, şi ar fi putut să mă privească puţin peste 
umăr… Ochii ei erau un univers de expansiune…” (p. 139). Promenadele, 
atingerile, discuţiile zilnice îi apropiau de iubirea perfectă. „Şi nici un 
simptom nu prevestea că peste doi ani Roma avea să moară de tuberculoză” 
(p. 141), avem aici motivul morţii iubirii premature lăsând un gol imens  
în sufletul adolescentului. După această întâmplare se ivesc alte motive 
care îl fac să mediteze mai adânc asupra existenţei umane şi să-şi pună 
întrebări de conştiinţă, generând alt motiv şi anume după pierderea unei 
mari iubiri apare:

‒ plictiseala de şcoală şi refugiul în lecturile filosofice, o altă marcă 
a maturizării prin care se conturează viitoarele îndeletniciri morale şi 
intelectuale: „Lecturile mele filozofice, singure, aveau aripi şi mediul meu 
cel mai prielnic era acela al imaginaţiei abstracte” (p. 141). „Nu ocoleam 
dificultăţile, ci, dimpotrivă, le căutam” (p. 142). Dorinţa de a înfrunta 
greutăţile vieţii cu ajutorul găsirii răspunsurilor la întrebările existenţiale 
din lecturi îl apropie şi mai mult de următorul motiv al devenirii:

‒ prefigurarea profesiei. Aici avem la bază complexul lui Yung identitatea 
cu mama transformat în identitatea cu fratele mai mare, care explică 
faptul de ce fiecare adolescent vrea să aibă profesia fratelui mai mare, dacă 
a mamei nu este posibil. Este vorba de fratele Lionel care îşi deschise un 
birou de avocaţi, unde avea şi eroul nostru măsuţa sa: „Îmi aveam şi eu, 
acolo, măsuţa mea unde mă izolam ca sub un clopot de sticlă” (p. 150). 
Desfăşurarea activităţii sale intelectuale la birou îl înaintează în devenire 
şi eroul este constrâns de împrejurări ca să publice primul său articol,  
o condiție sine qua non a omului de creaţie. Desigur articolul a stat mult timp 
la redacţie până să apară în revistă: „Aceasta era întâia mea încercare filozofică  
ce-şi făcu loc în publicistica noastră. Era în primăvara anului 1914” (p. 153). 
Reuşita publicării acestui foileton l-a făcut să înţeleagă că anume în această 
direcţie trebuie să-şi croiască viitorul în cariera sa. După aceasta tot mai des 
începu să viziteze teatrele, să fie fascinat de civilizaţie, să se intereseze de 
viaţa culturală: „Dar simţeam că mă „prăpădesc” dacă s-ar fi întâmplat să-mi 
scape vreuna din piese” (p. 156). Totodată dorinţa de a scrie şi publica, mai 
ales la îndemnul verişoarei, femeie inteligentă şi frumoasă, care ar fi vrut să-l 
adopte după moartea tatălui, îi intensifică voinţa intelectuală, marcându-i pe 
deplin destinul scriitoricesc. Aici complexul identitatea cu mama se dezvoltă 
în identitatea cu ruda apropiată – verişoara. Cu ajutorul ei va publica şi primul 
articol în revista Convorbiri literare, semn, în acele timpuri, a maturităţii 
intelectuale desăvârşite. Dar plecarea fratelui Lionel pe front, sublocotenent 
de război, iscă un alt motiv crucial în devenirea eroului:
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‒ motivul conştientizării războiului îl maturizează în continuare şi îi 
trezeşte mai apăsat voinţa rezistenţei: „Izbucnirea războiului trezi în mine, 
cu putere, instinctul de conservare, care până atunci nu-şi ridicase niciodată 
capul din zona sa vegetativă. Se ridica nu atât voinţa existenţei ca atare, cât 
a existenţei pentru ceva” (p. 159). Ca urmare a acestui fapt i se intensifică şi 
lui dorinţa de a pleca peste hotare, moment important în dihotomia identitate 
şi alteritate: „Nădăjduiam să se termine războiul până în primăvară, ca să pot 
pleca peste hotare” (p. 166).

‒ motivul perceperii identităţii şi alterităţii. Plecarea peste hotare şi 
anume la Viena, este o pistă importantă în devenirea sa, făcând cunoştinţă 
cu cultura oraşului, cu alteritatea visată, el se formează pe deplin atât 
intelectual, cât şi moral. Anume supravieţuirea de unul singur în oraş 
străin, centru cultural european, îi dezvoltă voinţa interioară, pregătindu-l 
de a înfrunta alteritatea. Trecea în fiecare zi pe la universitate, chiar dacă 
nu era student, demonstrează dorinţa de a obţine studii superioare, la fel 
şi frecventarea zilnică a bibliotecii universitare. Tot Viena îi prilejuieşte 
şi întâlnirea dragostei cele mari, Cornelia B., un nou moment hotărâtor în 
viaţa sa şi temelia motivului căsătoriei.

‒ motivul căsătoriei din dragoste are un preludiu mai îndelungat, dar trece 
prin toate etapele caracteristice şi anume prima întâlnire, conştientizarea 
frumuseţii, promenadele, discuţiile, visele în comun: „Domnişoara Cornelia 
nu mai era fetişcana subţirică ce refuza cu dispreţ băieţos împlinirile. Făptura, 
de contururi înmuiate în nuanţe de catifea, făcuse concesii feminităţii… inima 
îmi bătea inexplicabil” (p. 194). Prima şi celelalte întâlniri între cei doi, vizitele 
la bibliotecă, discuţiile, mai ales despre literatură, deschiderea Corneliei spre 
literatură, mai adăugă o filă importantă în devenirea sa ca scriitor. Destăinuirea 
în dragostea faţă de Cornelia i-o face tot fratelui Lionel, complexul matern al 
fiului trecând astfel în complexul fratelui şi a verişoarei, care, şi ea, bineînţeles, 
ghiceşte sentimentul băiatului adolescent: „Verişoara a remarcat acest lucru şi, 
cu intuiţia ei fără greş, îmi ţinu oglinda să-mi văd chipul: „Ce-i cu tine? Tu eşti 
îndrăgostit! Am răspuns doar printr-o lumină ce mi s-a urcat în obraji odată 
cu sângele” (p. 202). Discuţia cu Cornelia despre un eventual loc de trai în 
comun în vilele de la Viena dezvăluie un vis de adolescent îndrăgostit şi sigur 
pe sentimentele şi viitorul relaţiei sale.

‒ avem astfel iscat motivul căutării lăcaşului de trai în familie, adică prima 
fază în crearea unei familii noi. „Ce n-aş face să putem locui cândva într-o 
asemenea vilă! Cornelia se îmbujoră şi o umbră de îndoială, dar şi de duioşie 
trecu peste faţa ei: „Aici la Viena? Nu văd cum s-ar putea realiza un vis ca 
acesta… Dar, în definitiv, există case şi vile destule în România!” (p. 206). 
Deci, indirect, răspunsul Corneliei la dragostea eroului era afirmativ, familia 
era pe cale de a se conjuga. Cornelia i-a anunţat pe ai săi că s-a logodit fără să-i 
spună lui Blaga. Refuzul iniţial al mamei Corneliei faţă de „flăcăul neisprăvit” 
îl făcu iar să mediteze dur asupra existenţei, să-şi facă teste de conştiinţă, dar 
de acum din perspectivă dublă, adică şi a Corneliei şi deveni prilej de prima 
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autocritică, dându-i dreptate mamei într-un fel: „… eu nu eram decât un june 
neisprăvit, caraghios de neisprăvit” (p. 212).

Cele ce vor urma după întâlnirea cu Cornelia şi anume lecţiile la universitate, 
aprecierile marilor profesori precum Sextil Puşcariu, N. Iorga, publicarea 
Poemelor luminii, primii paşi la academie fură ultimele file ale adolescenţei 
şi întâile porniri spre maturitate ale eroului nostru. Iar mai presus de toate 
căsătoria cu Cornelia B. fu hotărârea decisivă, pragul superior de trecere la 
maturitate. Cartea încheindu-se aici, conturând aproape exhaustiv elementele 
de Bildungsroman caracteristice vârstei copilăriei şi adolescenţei.

Prin urmare aşa se prezintă în Hronicul şi cântecul vârstelor al lui Lucian 
Blaga răstimpul adolescenţei, cu motive precum conştientizarea frumuseţii 
feminine, dragostea conştientă, plictiseala de şcoală, lecturile filosofice, 
alegerea profesiei, publicarea primului articol, vizitele dese la teatru, dorinţa 
de a pleca peste hotare, relaţia cu rudele apropiate, întâlnirea dragostei celei 
mari, licenţa, autocritica, învăţarea din greşelile proprii, aprecierea marilor 
personalităţi, primii paşi la academie şi punctul de vârf căsătoria, prin care 
se trece definitiv la maturitate.
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FRAZEOLOGISMELE SOMATICE CU LEXEMUL
„INIMĂ” ÎN LIMBILE GERMANĂ ȘI ROMÂNĂ

oxana CHIRA, aurelia CODREANU
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Rezumat
Expresiile frazeologice somatice implică încă diverse aspecte de investigare şi 

multiple perspective de analiză. Frazeologismele somatice se clasifică în funcţie de 
gradul de echivalenţă a lor. Din punctul de vedere al aspectului tematic, structurile 
echivalate exprimă o mare varietate de idei, fapt constatat şi exemplificat în studiul dat. 
Frazeologismele somatice sau somatismele sunt o parte integrantă a culturii și a vieții 
omului. Lexemul „inimă” apare în unităţi frazeologice care sunt atestate şi în Dicționarul 
român-german de frazeologisme somatice. Rumänisch-deutsches Wörterbuch der somatischen 
Phraseologismen.

Cuvinte-cheie: frazeologism somatic, traducere, tip de echivalenţă, aspect tematic, 
cultură.

Abstract
Somatic phraseological units still involve different ways of investigating and multiple 

ways of analysing. They can be classified depending on their equivalence grade. As regards 
thematic aspect, equated structures show a big variety of ideas, a statement proved by this 
study. These units are an integral part of our culture and life. The term „inimă” appears 
in phraseological units which are attested in Dicționar român-german de frazeologisme 
somatice. Rumänisch-deutsches Wörterbuch der somatischen Phraseologismen.

Keywords: somatic phraseological units, translation, equivalence type, thematic 
aspect, culture.

Chiar dacă subiectul ales pentru cercetare nu e unul absolut inedit, ne 
propunem o diversificare a perspectivelor de analiză a frazeologismelor 
somatice – perspectivă sociolingvistică, a contextului cultural, aspectul 
cognitiv şi cel pragmatic, ţinând cont, astfel, de preceptul coşerian că orice 
„perspectivă este o perspectivă limitată, o perspectivă pentru o anumită 
contingență” și „deci perspectivele sunt multiple şi trebuie să le considerăm pe 
toate, dacă vrem să facem o istorie a culturii sau o ştiinţă a culturii” (Coşeriu, 
1994, p. 176).

În studiul dat vom oferi o cercetare a expresiilor frazeologice somatice, 
în a căror componenţă se află lexemul „inimă”, în limbile germană și 
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română. De asemenea, intenţionăm să oferim o privire de ansamblu asupra 
dificultăților întâlnite la traducerea frazeologismelor. Exemplele au fost 
selectate din dicţionare de frazeologisme şi clasificate după lexemul ce 
denumeşte organul intern din componenţa expresiei şi după conceptul 
emotiv pe care îl denotă. Astfel, unităţi frazeologice somatice sunt 
considerate frazeologismele ce conţin în structura lor unul sau câteva 
lexeme care denumesc organele şi părţile componente ale corpului omenesc 
sau ale animalelor.

În această ordine de idei, trebuie să admitem că, în realitate, orice 
frazeologism, grație sensului său figurat, deci prin însăși semantica sa, este 
deja un eufemism: frazeologizarea, după cum se susține pe bună dreptate, 
„presupune mutații semantice esențiale bazate pe metaforă, metonimie, 
hiperbolă etc.” (Popa, 2007, p. 93). Iată câteva exemple de expresii veridice 
românești, judecate din perspectiva autenticității: a avea mujdei la inimă – 
toben und wettern; a cânta de inimă albastră – Schwermut/Trübsinn 
blasen; frazeologisme somatice comparate: a fi cu inima ca pământul – zu 
Tode betrübt sein; frazeologisme somatice regionale: a-i ţâţâi cuiva inima 
 (de frică) – jemandem fällt/rutscht das Herz in die Hosen (fam.); (einen) Bammel 
haben (fam.); Manschetten haben (fam.); eine Heidenangst/Höllenangst haben 
(fam.) etc. Abundă totodată „cazurile intermediare” (Hristea, 1984, p. 159), al 
căror statut se regăsește, de asemenea, în conceptul de frazeologism.

Pe baza ipotezelor lansate de L. Barchudarow (Barchudarow, 1979, 
p. 13) somatismele se pot clasifica în funcție de gradul de echivalență  
a lor. Cercetătoarea I. Condrea distinge trei tipuri de echivalenţă la nivel 
lexical şi semantic (Condrea, 2006, p. 54-63), tipuri pe care le regăsim şi la 
Barchudarow şi Gläser:

1) Despre echivalenţa totală se poate vorbi atunci când sensurile unor 
cuvinte sau sintagme din două limbi practic se suprapun şi care se stabileşte 
între cuvintele monosemantice, adică în cazurile în care, în ambele limbi, 
cuvintele au doar câte un singur sens. Altfel zis, echivalența totală înseamnă 
nu altceva decât un acord total la nivel semantic, lexical, morfosintactic, 
pragmatic și stilistic; 

2) Echivalența parţială este, de altfel, cea mai întâlnită formă de traducere, 
întrucât traducătorul încearcă să păstreze semnificaţia, gradul de expresivitate 
şi metaforizare al textului original. Anume echivalența parțială include acele 
frazeologisme somatice care sunt complet echivalente în sensul lor denotativ, 
dar pot purta conotații diferite, datorită sensului transferat. 

3) Echivalența zero constă în cuvintele şi îmbinările stabile de cuvinte care 
nu au echivalente permanente în limba ţintă. Lipsa echivalenței este o mare 
provocare pentru traducători. Deseori, asistăm la parafrazarea frazeologismelor 
somatice. Totodată, trebuie de menționat că „echivalența zero apare foarte des 
în cazul realiilor” (Glaser, 1986, p. 167).

Referitor la problema în discuție, se impune următoarea precizare. Sub 
aspect tematic, structurile echivalate exprimă o mare varietate de idei, 
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deoarece inima este un mușchi care asigură circulația tuturor organelor și 
furnizarea de sânge în întregul corp. Din cele mai vechi timpuri, inima este 
considerată sediul forței de viață și locul sufletului. În inimă sunt ascunse 
multe senzații și sentimente opuse: iubire și ură, bucurie și tristețe, vitejie 
și frică, fericire și nefericire, speranță și resemnare, trădare și onestitate. 
Cu toate acestea, în majoritatea somatismelor, asociem inima cu sentimente 
pozitive exprimate, adeseori, metaforic. z. B. inima pentru „dragoste”: „j-m 
sein Herz schenken” (Wolf, 1976, p. 209), inima pentru „bucurie”: „mit viel 
Herz“ (ibidem, p. 211), inima pentru „entuziasm”, „curaj”: „alle Herzen 
fliegen j-m zu” (ibidem, p. 207).

Cu referire directă la cuvântul „inimă”, se poate constata că în limba 
germană sunt înregistrate următoarele explicații:

1. Organ, das den Blutkreislauf durch regelmäßige Zusammenziehung und 
Dehnung antreibt, z. B. „ein gesundes Herz”. 

2. In der Vorstellung dem Herzen zugeordnetes, in ihm lokalisiert gedachtes 
Zentrum der Empfindungen, des Gefühls, z. B. „einsames Herz” , „alles, was 
das Herz begehrt”.

3. Das Symbol des Mutes, der Entschlossenheit und der Ausdauer,  
z. B. „sich ein Herz fassen”.

4. Geliebte Person, z. B „jmdn. sein Herz schenken”.
5. Innerester Bereich von etw, z. B. Mittelpunkt oder Zentrum: z. B. 

„die Cafeteria bildet das Herz der Grünanlage”. 
6. Figur, Gegenstand in Herzform, z. B. „ein Herz aus Marzipan” (Duden, 

2001, p. 760).
Cuvântul „inimă” în limba română are următoarele sensuri:
1. Organ intern musculos central al aparatului circulator, situat în partea 

stângă a toracelui, care are rolul de a asigura, prin contracțiile sale ritmice, 
circulația sângelui în organism, la om și la animalele superioare.

2. Inima considerată ca sediu al sentimentelor umane; Inima considerată 
ca centru și simbol al vieții sufletești. De exemplu: „după (sau pe) voia (sau 
pofta) inimii”; „Inima-mi zboară la tine”.

3. Caracter, fire. De exemplu: „seamănă cu tatăl lui la chip și la inimă”.
4. Ființă, om, individ. De exemplu: „înflăcărarea a cuprins toate inimile”.
5. Mijloc, centru, interior. De exemplu: „a rupe inima târgului”.
6. Piesă sau element de construcție care ocupă un loc central într-un 

sistem tehnic sau într-un element al acestuia. De exemplu: „inima carului 
(sau a căruței)”.

7. Partea din interior a unei plante, a unei legume, a unui fruct; miez.
8. Partea cea mai importantă, esențială a unui lucru (DEX, 2007,  

p. 911-912).
Raportând definițiile de mai sus în ambele limbi, putem constata că, în 

linii generale, ele dezvăluie trăsături comune, precum: „organ interior”, 
„simbol al sentimentului opus” și „centru”. În realitate, au multe tangențe 
comune și vom observa multe asemănări între somatismele din limba 
germană și limba română. 
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Vom oferi câteva exemple a frazeologismelor somatice pentru a ilustra: 
a) tipul de echivalenţă total:
√  a avea ceva pe inimă – etwas auf dem Herzen haben
√  a avea inimă bună/de aur – ein gutes/goldenes Herz haben
√  a avea inimă de piatră – ein Herz vom Stein/ein steinernes Herz haben;
√  a avea inima largă – ein weites Herz haben
√  a avea o piatră pe inimă – einen Stein auf dem Herzen haben
√  a câştiga inima cuiva – jemandes Herz gewinnen
√  a citi în inima cuiva – in jemandes Seele lesen
√  a fi fără inimă – kein Herz haben;
√  a frânge cuiva inima – jemandem das Herz brechen
√  a fura inima cuiva – jemandes Herz stehlen
√  a i se frânge cuiva inima – jemandem das Herz brechen
√  a i se rupe cuiva inima – das Herz bricht jemandem;
√  a nu avea inimă – kein Herz haben;
√  a pleca cu inima uşurată – leichten Herzens weggehen
√  a râde din toată inima – aus vollem/tiefstem Herzen lachen
√  a ridica cuiva o piatră de pe inimă – jemanden einen Stein vom Herzen 

wälzen
√  cu mâna pe inimă – Hand aufs Herz!
√  din toată inima – aus ganzem Herzen etc.
Echivalenţa totală se manifestă în cazul frazeologismelor somatice, fie că 

au fost calchiate dintr-o limbă comună (de ex., latina), fie că s-au dezvoltat 
concomitent în spaţii geografice diferite.

b) tipul de echivalenţă parțială:
√  a i se face (cuiva) inima cât un purice – sich ängstigen; es mit der Angst 

zu tun bekommen; jemandem fällt das Herz in die Hosen (fam.); es mit der 
Angst kriegen

√  a i se împietri cuiva inima – den Teufel nach etwas fragen; sich den 
Teufel um etwas scheren; ein kaltes/versteinertes Herz haben; einen Stein in 
der Brust tragen

√  a i se înmuia cuiva inima – sich erbarmen; jemandes Herz wird weich, 
nachsichtig/versöhnlich werden

√  a lucra cu (tragere de) inimă – gern arbeiten; mit Freude (n) (an etwas) 
arbeiten; Freude/Lust an der Arbeit haben; jemandem macht die Arbeit Freude/
Spaß; mit Leib und Seele bei der Arbeit sein; jemand hängt an seiner Arbeit

√  a nu avea inimă – herzlos/mitleidlos sein
√  a ofta din băierile inimii – aus tiefstem Herzen seufzen 
√  a primi pe cineva cu toată inima –jemandem einen herzlichen Empfang 

bereiten
√  a rupe inima târgului – a) einen schlechten Kauf machen/tun; jemand 

hat sich da was eingehandelt; b) imponieren; Aufsehen erregen; Staunen 
hervorrufen; jemanden vor Staunen erstarren/verstummen lassen

√  a se ţine cu mâinile de inimă de (atâta) râs – sich den Bauch vor Lachen 
halten; sich halb totlachen; sich vor Lachen schütteln
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√  cu (din) toată inima! – Mit Freuden! 
√  cu strângere de inimă – in ständiger Furcht
√  inimă de piatră – hartherzig sein
√  inimă deschisă – offenherzig sein
√  mi se rupe inima – mir blutet das Herz
√  slab de inimă – willenlos/leicht beeinflussbar/schwach etc.
De regulă, există mult mai multe cazuri de echivalenţă parţială decât de 

echivalenţă totală, chiar dacă sensurile îmbinărilor stabile sunt similare în 
ambele limbi.

c) tipul de echivalenţă zero:
√  a avea mujdei la inimă – toben und wettern
√  a avea un of la inimă – a) ein Herzeleid haben; jemandem ist weh ums 

Herz; b) etwas auf dem Herzen haben; etwas bedrückt jemandes Herz
√  a avea un vierme la inimă – etwas nagt an jemandes Herzen; etwas 

bedrückt jemandes Herz; etwas geht jemandem an die Nieren (fam.)
√  a cânta de inimă albastră – Schwermut/Trübsinn blasen
√  a fi două inimi într-un sâmbure – mit Leib und Seele mit… sein
√  a fi orb de inimă – ein kaltes/steinernes Herz haben
√  a i se întoarce cuiva inima – Mitleid bekommen
√  a i se pune soarele drept în inimă (fam.) – Hunger kriegen; hungrig 

werden; vor Hunger nicht mehr geradeaus sehen können
√  a i se răci cuiva inima – sich erschrecken; ein großer Angsthase sein
√  a i se scutura cuiva inima – vor Kälte/Angst schlottern/zittern
√  a i se strânge cuiva inima – jemandem wird enge/schwer ums Herz; 

jemandes Herz krampft sich zusammen 
√  a i se tăia inima – den Mut verlieren 
√  a încinge pe cineva la inimă – jemanden an Herz und Seele verletzen
√  a lua cu căuşul de la inimă – jemandem einen Stein vom Herzen/von 

der Seele wälzen
√  a rămâne cu inima friptă – bedrückt/trostlos sein; Traurigkeit erfüllt 

jemandes Herz
√  a-i cădea (cuiva) (cu) drag/cu tronc la inimă (fam.) – jemandem gefallen
√  inimă albastră – Schwermut/Trübsinn (fam.)
√  inimă fierbinte (dor mare) – Sehnsucht haben; vermissen etc.
Frazeologismul somatic din limba sursă este substituit cu o îmbinare din 

limba țintă, care servește același scop cultural în limba țintă. Trebuie însă 
să se rețină că, deşi se pierd, în majoritatea cazurilor, din nuanţele specifice 
culturale (În buze miere și în inimă fiere (prov.) – zwei Gesichter haben) ale 
unităţilor intraductibile (de exemplu, mujdei, inimă albastră etc.), putem totuşi 
să afirmăm că traducătorul își realizează scopul, ca în cazul: a avea mujdei la 
inimă – toben und wettern; a avea un of la inimă – a) ein Herzeleid haben; 
jemandem ist weh ums Herz; b) etwas auf dem Herzen haben; etwas bedrückt 
jemandes Herz etc.

În total, am clasificat 117 frazeologisme somatice cu lexemul „inimă” în 
limbile germană și română, dintre care 14, 53% sunt echivalente totale, 64, 10% 
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echivalente parțiale și 21, 37% aparțin echivalenței zero din frazeologismele 
somatice cercetate. Frazeologismele somatice sunt selectate din „Dicționarul 
român-german de frazeologisme somatice” (Chira et alii, 2019).

Luarea în considerare a aspectului tematic a permis evidențierea 
următoarelor clase de frazeologisme somatice cu lexemul „inimă” în limbile 
germană și română: a) inimă vs persoană; b) inimă vs starea corpului; c) inimă 
vs sentiment; d) inimă vs relații și atitudine; e) inima față de comportamentul 
uman; f) inimă vs activitate mentală; g) inimă vs activități.

În concluzie, credem rezonabil să subliniem că frazeologismele 
somatismele sunt o parte integrantă a culturii și a vieții omului/
corpului uman. Acesta este motivul pentru care este foarte important și 
necesar ca frazeologismul somatic să fie tradus corect, să se găsească 
corespondențele, deoarece, doar în atare circumstanţe, putem vorbi 
despre o traducere adecvată. În acest articol am explicat cele trei 
tipuri de echivalenţă, din perspectiva exemplelor care sunt identificate 
în dicţionarul frazeologic sus-numit. Am observat că atunci când 
„transferăm” o îmbinare stabilă dintr-o limbă în alta posibilităţile de  
a găsi echivalente sunt nenumărate, de aceea unui frazeologism somatic 
în limba română îi corespund mai multe variante germane: a-şi face 
inimă rea – sich etwas zu Herzen nehmen; sich grämen/abhärmen/
abzehren; sich in Kummer verzehren; der Kummer schnürt jemandem das  
Herz zusammen.

În procesul de echivalare a conținuturilor semantice, expresiile și 
locuțiunile somatice din limba română își găsesc echivalentul semantic în 
limba germană, fie prin cuvinte singulare (cu inimă ușoară – unbeschwert), 
fie prin unități frazeologice sinonime: a (-şi) pune ceva la inimă – a) sich 
etwas (sehr) zu Herzen nehmen; etwas schwernehmen; b) seinen guten 
Namen/Buf verlieren; seine Ehre/seinen Buf verspielen).

Trebuie să menționăm că echivalența unităților frazeologice somatice 
i-a preocupat doar sporadic pe lingviști și, firește, descrierea ei sistematică  
e în sarcina investigațiilor ulterioare. Problematica traducerii 
frazeologismelor somatice nu a atras atenția cuvenită nici a lexicografilor 
și nici a frazeografilor; evitarea utilizării mențiunii stilistice „somatism” 
sau „frazeologism somatic” în dicționarele explicative și frazeologice  
e un argument în acest sens.
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REPREZENTĂRI SPAȚIALE ȘI CONFIGURARE
IDENTITARĂ ÎN PROZA DE ÎNCEPUT

A LUI GEORGE MENIUC

olga CHIȘLARI
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Rezumat
Proza lui George Meniuc din perioada debutului se distinge prin faptul că prezintă 

lumea prin prisma spațiului, caracterizat printr-o cromatică sumbră. Elementele spațiale, 
în aceste opere inedite, reconstituie cadrul general al societății anilor ′30. Definitoriu 
acestor evocări este că spațiul copilăriei, al casei, al vagonului, al tramvaiului și 
al orașului îi relevă personajului-narator statutul social, dar și imaginea mintală, 
formele interiorității, developându-i emoțiile, obsesiile. Configurațiile spațiului sunt 
determinate de obsesiile protagonistului. În proza de debut a lui George Meniuc, spațiul 
îndeplinește funcțiile de creare a atmosferei, de caracterizare a personajelor și de relevare 
a psihologismului lor și este martor al schimbărilor ce se produc, iar acestea toate converg 
spre ideea că există o relație de interdependență între spațiu și personaj.

Cuvinte-cheie: spațiu, spațialitate, identitate, proză, debut, imagine, reprezentare

Abstract
The prose of George Meniuc since his debut has been distinguished by the fact that it 

represents the world through the prism of the space characterised by a dark chromatic. The 
spatial elements in these unique works reconstruct the general framework of the society of the 
30’s. The space of childhood, of the house, of the wagon, of the tram, and of the town reveals 
the social status of the narrator as well as the mental image, the forms of the interior world 
by developing his emotions and obsessions. The configurations of the space are determined 
by the obsessions of the protagonist. In George Meniuc’s debut prose, the space performs 
the functions of creating the atmosphere, characterizing the characters, revealing their 
psychology, and it witnesses the changes that occur. They all converge on the idea that there 
is an interdependence between the space and the character.

Keywords: space, spatiality, identity, prose, debut, image, representation.

George Meniuc debutează în literatură spre sfârșitul deceniului al 
patrulea al secolului trecut, preocupările sale artistice reflectând, la modul 
direct, mediul familial, social și moral, atmosfera Chișinăului de altădată, 
care, considerăm, au impulsionat devenirea scriitorului de mai târziu.  
În vederea realizării cercetării de față, ne-am propus să urmărim, în acest 
prim capitol al prozei sale, perspectiva de reprezentare a elementelor spațiale, 
viziunile tânărului condeier în raport cu aceste coordonate ale copilăriei și 
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adolescenței sale, influența mediului în care a crescut și s-a format asupra 
tematicii abordate de tânărul condeier, dar și asupra identității personajului-
narator. Astfel cum demersul nostru va avea drept repere textuale primele proze 
meniuciene, cu pregnante accente autobiografice, intenționăm să analizăm 
configurațiile spațiului și rolul acestor elemente la configurarea structurii 
interioare a personajului-narator, la fixarea unor coordonate ale identității 
sale. Menționăm că, fără prea mult efort, acesta poate fi asociat copilului sau 
adolescentului Meniuc. Mai jos, urmează să ne referim la universul spațial, 
proiectat în lucrările invocate, la semnificațiile acestuia și la modul cum se 
raportează personajul-narator al lui George Meniuc la locurile descrise.  
Li se integrează sau se desolidarizează de acestea? Cum i se conturează 
propria identitate umană? În acest sens, conform afirmației cercetătoarei 
Daniela Rovența-Frumușani, „Spaţiul definește identitatea subiectului: 
individul se caută și se construieşte în periplurile sale politice, personale, 
estetice (…)” (Rovența-Frumuşani, 1999, p. 207). În altă ordine de idei, așa 
cum raportul cu spațiu al celui care scrie se realizează într-un sens dublu, în 
lucrările respective, vom urmări modalitatea de organizare și de semnificare 
a spațialității, în funcție de conștiința, de trăirile interioare ale naratorului. În 
acest caz, vom urma conceptul de proxemică, avansat, în ultimele decenii, și 
definit de antropologul american E. T. Hall prin „studiul percepţiei şi utilizării 
spaţiului de către om” (Apud: Idem, ibidem, p. 208). 

Anunțat încă din Antichitatea greacă (Democrit, Epicur, Aristotel), pentru 
care această dimensiune este absolut necesară întru existența lucrurilor 
și a ființelor care creează lumea, cercetat și nuanțat de filosoful francez 
Blaise Pascal (sec. al XVII-lea), care aduce în discuție termenul de cosmos 
 (< gr. kosmos „univers”) sau spațiu infinit, conceptul de spațiu este 
fundamental în decodificarea operei literare. În Dicționarul de filosofie și 
bioetică, spațialitatea este definită drept „modul de existenţă al materiei ce 
exprimă proprietatea obiectelor şi fenomenelor de a avea întindere, dimensiuni, 
structuralitate şi interacţiune” (Tîrdea, 2003, p. 275). Interpretată în relație 
directă cu timpul, categoria literară a spațiului se include în conceptul de 
cronotop, care, în viziunea lui Mihail Bahtin, definește „conexiunea esențială 
a relațiilor temporale și spațiale, valorificate artistic în literatură” (Bahtin, 
1982, p. 295). În La poètique de l’espace (1957), Gaston Bachelard, urmărind 
manifestările și simbolistica spațiului în creația poeților francezi, constată 
că este „un spațiu imaginar, în continuă mișcare și formare, în stare mereu 
născândă, mereu intim și novator” (Bachelard, 2003, p. 7).

În cele ce urmează, în acord cu subiectul cercetării noastre, vom urmări 
cum este reprezentat spațiul și pe ce elemente insistă George Meniuc în 
proza sa de început. Referitor la acest compartiment al operei scriitorului, 
Eliza Botezatu afirmă că „Proza lui George Meniuc este o scriere în care 
Meniuc-prozatorul, dublat de Meniuc-poetul și eseistul plăsmuiește 
interesante tablouri de viață, sugerează gânduri actuale despre om și viață. 
Le sugerează prin detalii și atmosferă” (Botezatu, 2012, p. 71). Într-adevăr, 



56

în primele sale texte epice (crochiuri, schițe, eseuri) este proiectată realitatea 
dură a unor spații definitorii pentru personajul-narator: casa, strada, 
suburbia chișinăuiană, tramvaiul, vagonul – imagini familiare copilului 
și adolescentului de altădată, Decupate din tabloul general al societății 
basarabene din anii ’30, aceste forme spațiale apar transpuse în: Era noapte, 
Vagonul, Ceva despre copilărie, Chișinău, oraș natal, Despărțiri de casă 
ș.a., proze elaborate în perioada1937-1940, în care se reflectă și imaginea 
personajului-narator, cu toate oscilațiile sufletului său. Aici, „George 
Meniuc judecă, simte și gândește nu numai ca omul-personaj, ci și cu natura” 
(Botezatu, 2012, p. 104).

În Suflet de copil (1938), portretul fizic și cel moral ale personajului-
copilul sunt relaționate direct cu ambianța în care viețuiește: „Privește-l: mic 
și jigărit, rupt și mâzgălit, are în privire o teamă nedeslușită. E copilul urban al 
periferiei, viața n-a primit-o ca o favoare și nu s-a dezmeticit de rostul său pe 
pământ. Fuge cu piciorușele fragede pe asfalt și strigă ziare” (Meniuc, 1970,  
p. 314). În continuare, relația între spațiu și personaj este nuanțată prin evocarea 
casei acestuia, ca spațiu fizic închis, care se înscrie perfect în perimetrul celui 
deschis – periferia: „Noaptea, copilul bulevardier va veni acasă. Ce casă! Numai 
ușa sau aparența ei trădează o locuință. Pipernicită, cu tavanul spart, mirosind 
puternic a igrasie, casa ar fi încă bine să semene beciului bogat” (Meniuc, 1970, 
p. 315). Scriitorul apelează la detaliile de decorare a interiorului devastat de 
umezeală și obscuritate, inducând ideea despre relația casă – personaj. Casa, 
„ca primă instanță de experimentarea spațiului” (Daniela Roventa-Frumuşani, 
1999, p. 211), este prezentată ca un spațiu oprimant, sufocant pentru„copilul 
bulevardier”. Spațiu al violenței, casa devine un mediu terorizant pentru 
personajul-copil, frica de părinți îi agresează psihicul: „Și copilul intră. Și-l 
întâmpină părinții. Ce părinți! Mama e sleită. E doborâtă. Slabă, cotonogită. 
Când râde, îi ies dinții mari și albi ca de mort. Și copilul se apropie de ea cu 
frică. De ce frică? Nici el nu știe. Câte odată mama îl bate. Se repede și îl 
lovește cu pumnii în cap. Fără motiv” (Meniuc, 1970, p. 314). Casa, expresie 
a intimității, apare ca un spațiu blestemat, copilul ar vrea să se smulgă din 
dimensiunile ei deprimante, evadarea în stradă fiind unica regăsire a calmului, 
unicul stimul de cunoaștere și de formare: „Toate fenomenele externe prezintă 
un interes. Descoperim la copil bucuria de-a întâmpina noutatea, de-a explora 
necunoscutul” (Meniuc, 1970, p. 314).

Între spațiu și individ există o relație de interdependență, o legătură 
în care spațiul îi determină structura interioară, aspirațiile, frustrările, 
comportamentul, iar omul îl va structura conform configurațiilor sale 
interioare. În fragmentele citate, impactul distructiv al acestuia este 
inevitabil. Teroarea, frica și groaza din casa părintească îi anihilează 
identitatea copilului, doar evadarea în natură, spațiu al reveriei, îi redă 
starea de beatitudine. Anume prin prisma acestor trăiri, copilul va percepe 
peisajul nocturn, pe care îl corelează cu afectivitatea sa, cu senzațiile 
sale, transformând un simplu spațiu nocturn într-un tărâm al libertății și al 
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visării: „Copilăria nu cunoaște limite în trăiri sufletești. E fermecat copilul 
de câmpia înnoptată, unde paște caii cu focul aprins înainte și stând cu 
alți copii, la fel ca el, la vorbă” (Meniuc, 1970, p. 314). Reveria, spațiul 
al liniștii și al protecției, aflat între real și ireal, este dimensiunea în care 
copilul își întâlnește imaginea fericită.

În Era noapte, spațiul, vicios și ticălos, în care viețuiește copilul, este 
reliefat în dimensiunile verosimilului, inducându-i o stare depresivă: „Odaia 
este mică și mobilată foarte sărăcăcios. O masă roasă de vreme, cu un 
picior frânt, așezat într-un colț, oferă vederii tot aparatul culinar: un ceaun 
de mămăligă, oale, străchini, furculițe ruginite, linguri de lemn” (Meniuc, 
1970, p. 190). Descrierea detaliilor din casă conturează suficient de clar 
tabloul deplorabil al existenței dezolante a micului erou: „Pe plită este  
 o bucată de pâine neagră, începută și un bulgăre de brânză. Apoi niște mere. 
Podeaua de pământ e măturată. Ici și colo mai zărești câte un fir de mărar, 
morcov, pătrunjel. Pe pervazul ferestrelor se grămădește o bogăție de șipuri, 
pahare, ulcioare și cutii felurite. O căldare cu apă în alt ungher, lângă ușă. 
Pereții văruiți curat, pe alocurea obezi de ploi, vestesc o iminentă prăbușire” 
(Meniuc, 1970, p. 190). Obiectele par să fie de ordin concret – pervazul, plita, 
podeaua – însă autorul sugerează prin ele o absență obiectivă. Prin fereastră 
nu se poate observa nimic, doar „se aude adierea vântului care trece leneș 
pe lângă fereastră, pe furiș, cu pași de hoț” (Meniuc, 1970, p. 193). Singura 
prezență obiectivă în aceste scrieri este universul infinit, care se întinde dincolo 
de pereții enigmaticii încăperi: „Cuvintele șoptite tremurau o clipă în spațiul 
strâmt al camerei, se stingeau pe urmă ca un scrum de țigară. Ele răsăreau 
prea singuratice în rețeaua imensă a scenei nocturne și măreau fluid, rece și 
enorm prezența magnifică a întunericului” (Meniuc, 1970, p. 188). Obiectele 
reale ale spațiului se întâlnesc cu obsesiile halucinante ale copilului, formând 
toate împreună un interior haotic și ireal, văzut într-un moment de halucinație 
auditivă: „Dacă lătra câinele vecinului și întrerupea liniștea imensă din cartier, 
teama de noapte, de negru, de singurătate confuz încolțea din ce în ce mai 
deslușit și somnul fugea din pleoapele mele. Fruntea se acoperea de umbre 
neînțelese, se umplea de gânduri răzlețe, abia începute și imediat părăsite. Mă 
dezveleam de pătura ce mă înăbușea. Ascultam încă odată cu atenție încordată 
pustiul nopții” (Meniuc, 1970, p. 188). În Era noapte, elementele auditive 
ale spațiului, precum prăbușirea și senzațiile olfactive: „căile respiratorii îmi 
sunt astupate de funingine și zgură” (Meniuc, 1970, p. 188). „Neliniștea de 
toamnă”, pregătesc cititorul pentru momentele de criză ale eroului. Acest 
procedeu al prozei de început a lui George Meniuc are un scop dinamic, 
Alexandru Arion l-a identificat, sugerând următoarele: „Narațiunea nu se poate 
exprima decât definind un spațiu special, care devine el însuși, unul dintre 
personajul subtil, și poate paradoxal, abstract. Povestea trăiește prin acest 
spațiu-personaj” (Arion, 1991, p. 12-13). Într-adevăr, aici putem vorbi despre 
un joc al percepției asupra spațiului, un joc între conștientul copilului culcat 
în pat și inconștientul acestuia, din care provine teama ciudată ce-l înfioră. Și 
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persoanele substanțiale din viața sa fac parte din spațiul copilăriei: „Bunică, 
mi-aduc aminte de copilăria mea. Asta a fost demult, demult. Noaptea părea că 
nu se mai sfârșește, tăcerea așternută larg în văzduhuri, stârnea în sufletul meu 
de copil o teamă imprecisă… Respiram mai rar. Bătăile pulsului zvâcneau 
în toate încheieturile. Ființe răuvoitoare umblau pe la ușă, pipăiau cleampa, 
trăgeau zăvorul. Alături, pe aceeași laviță răsuflarea uniformă a bunicii… Somn 
adânc. Somn mort în casă” (Meniuc, 1970, p. 188). Spiritul eroului se frământă 
în fața neliniștii ce pătrunde în odaie, iar înfrigurarea induce senzația morții,  
a cărui spațiu este fără margini, augmentând starea de mistificare și iluzionare. 
Viziunile halucinante traduc sfâșierile lăuntrice ale copilului. Așadar, putem 
afirma faptul că spațiul copilăriei este unul împletit cu frică și disperare, iar 
umbrele destrămării nasc reprezentări halucinante și viziuni de coșmar despre 
necunoscutul de după ușă: „Mă tem de odaia asta mică, mirosind puternic  
a igrasie, mă tem de fereastra cu perdelele nopții pe pervaz. Timpul trece de 
vreme ce aud bătăile ceasornicului de perete. Caut spre ușă. Aș deschide ușa 
și, probabil, mi-a trece teama. În tăcerea camerei gândurile se zbat convulsiv, 
după o dezlegare neștiută” (Meniuc, 1970, p. 189). Spațiul odăii este impregnat 
de anxietăți, fantome și umbre, miraje, fobii ale personajului-narator, care își 
imaginează că se află sub teroarea forțelor obscure. 

În Epiloguri provinciale spațiul exterior nu constituie doar un context în 
care este pusă povestea personajelor. El creează atmosfera devastatoare prin 
numeroasele pasaje în care copilul bulevardier, tânărul apare drept martor. 
Strada este spațiul ce se configurează într-o formă aparte și devine mai mult 
decât un indice spațial prin rolurile pe care le îndeplinește. Este acela de 
orientare, un spațiu ce creează atmosfera și aduce în prim-plan Chișinăul 
antebelic. Periferia devine o emblemă a sărăciei și mizeriei: „În mahalaua 
putredă, plină de gunoiști, emanând un puternic miros de umezeală, baltă și 
hoit, unde câini, pisici, păsări și-au scos mațele afară, la soare, în mahalaua cu 
ulițe întortocheate, cu colb și tinichele pe jos” (Meniuc, 1970, p. 318).

În Strada Tighina, strada, element al spațialității, marchează identitatea 
eroului, acesta fiind un pretext de a medita asupra realității hidoase a citadinului: 
„Ce înseamnă o stradă săracă, urâtă, murdară? Treci mai repede să scapi de 
mirosul greu, o parcurgi cu acea involuntară antipatie. Nu te oprește nimic de 
la prima vedere. Totuși pe această stradă, trecătorule cu pas grăbit, se nasc și 
mor speranțe, se povestesc drame, pe care tu nu stai să le asculți, deși nu le-ai 
trăit” (Meniuc, 1970, p. 319). În Chișinău, oraș natal, spațiul străzii participă 
la formarea personajului: „Huligani din văgăunile periferiei, mă mai țineți 
minte? Ulițe strâmte, povârnite, întortocheate. Noaptea ne strângeam pe furiș 
sub zidurile bătrâne ale bisericii Măzărache. Odată, vine Vasea și ne întreabă 
cu înțeles: – Băieți, nu vă e foame?

– Of, of – a fost răspunsul nostru. Și am mâncat în seara ceea pâine albă de 
la băcanul din colț, care n-a observat pe Vasea, că-i înșfăcă vreo cinci pâini 
și o zbughește afară” (Meniuc, 1970, p. 325). Personajul principal, copilul, 
este profund decepționat de starea cartierelor urbane din Chișinăul antebelic: 
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„Cartierele urbane se frământă, că s-a poruncit fără echivocuri, să facă baie. 
O baie din oraș care se face într-un vagon, lângă gară…Baia ajunse la punctul 
culminant, se strică prostește. Blestemat să fie vagonul ăla. Cam așa ceva cu 
baia din Chișinău” (Meniuc, 1970, p. 323).

Un spațiu, completând imaginile timpului, este vagonul. Acesta 
întruchipează alegoria vieții, a macrocosmosului prins în ipostaza călătoriei 
personajului spre „un nu știu unde” pustiu, stimulând setea de cunoaștere  
a necunoscutului. Vagonul abundă în indici ai spațialității, exprimând 
stările de spirit ale eroului în ipostazele lor misterioase, căci viziune îi este 
întunecată de frică în fața neștiinței: „Vâjâitul tramvaiului aproape m-a 
asurzit. Fier, oțel, zgomotul trolei-ului de asupra capului. Tramvaiul mână 
înainte, străzile se învârtesc împrejur. Tramvaiul iarăși stopează. Și iarăși ne 
urnim, și iarăși nu mai auzim nimic. Vuietul se ridică mai tare, ne învăluie ca 
un potop” (Meniuc, 1970, p. 181). Spațiul închis al tramvaiului devine una 
cu personajul-narator, acesta identificându-se, contopindu-se pentru sugestii 
cutremurătoare, cu ființa sa: „Sunt eu însumi tramvai, fac parte din sârmele, 
geamurile, lemnul, electricitatea acestui vagon. Alerg pe șine de fier, zgâlțâit 
la vale, și oamenii de pe stradă rămân în urma mea, tot mai în urmă, parcă nici 
nu merg, parcă stau pe loc și numai copacii, stâlpii de telegraf, numai casele 
și piețele aleargă în sens opus, în inversare comică” (Meniuc, 1970, p. 180). 
Ideea transpusă aici este că spațiul se dilată prin redarea maximă a alergării 
„în sensul opus”, iar căderea este inevitabilă: „Totul cade, vagonul, Eugenia, 
eu, orașul, cădem poate în văgăună, fără întoarcere, departe” (Meniuc, 1970, 
p. 180). Neputința, nesiguranța și deznădejdea îi atribuie eroului senzația de 
cădere și de alergare în sensul opus. Spațiul universului infinit, „văgăuna”, 
îi induce personajului imagini de coșmar, iar pustietatea îl învăluie: „Citesc 
afișele lipite pe geamurile vagonului, distrat, mă descopăr înlăuntru pustiu, 
ca un iaz uscat de secetă, și încerc să mă smulg din alunecări zgomotoase. 
Mi se dărâmă sufletul, curge, vrea ceva. Un sunet, un pocnet mai exact sonor 
se produce și vagonul iarăși vâjâie” (Meniuc, 1970, p. 181). Spațiul închis al 
vagonului îi provoacă fobii, îi induce senzația de alunecare în hău. Călătoria 
în vagon semnifică zbuciumul existenței, al fricii față de necunoscut, iar 
forțele distructive ale naturii se năpustesc aprig, complotând cu singurătatea 
și înfiorarea dramatică a eroului: „Strada se preface deodată într-o pădure, în 
furtună și frica mea crește față de acest vuiet, de acest mers rapid. Plămânii 
se zbat ca fie ce porțiune din vagon. Ascult! Ascult!” (Meniuc, 1970, p. 180). 
Frica vine din interior, iar spațiului vagonului nu este decât un coșmar, făcut 
dintr-o îndoială subită asupra certitudinii despre frumusețea vieții și a lumii. 
Spațiul vagonului este separat de cel al vieții: „Acolo unde viața își impune 
anumite porunci, trebuie să uiți de toate. Aș vrea să mă plec și să-i strig 
Eugeniei la ureche: uite, vagonul aleargă… asta e viața noastră” (Meniuc, 
1970, p. 181). Coborârea eroului, sugerează direcția, ieșirea printr-o ușă, 
spre un cosmos, ce își are originile în reveria din care se acumulează dorințe 
și încercări de a descoperi o lume nouă, necunoscută.
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Proza lui George Meniuc din perioada debutului se distinge prin faptul 
că prezintă lumea prin prisma spațiului, caracterizat printr-o cromatică 
sumbră. Elementele spațiale în aceste opere inedite reconstituie cadrul 
general al societății anilor ’30. Definitoriu acestor evocări este că spațiul 
copilăriei, al casei, al vagonului, al tramvaiului și al orașului îi relevă 
personajului-narator statutul social, dar și imaginea mintală, formele 
interiorității, developându-i emoțiile, obsesiile. Și configurațiile spațiului 
sunt determinate de obsesiile protagonistului. Hipersensibil, urmărit de 
frică, el creează un mediu analog sie, trecut prin grila propriei sensibilități 
și corelat cu reacțiile și percepțiile sale.

În cercetarea noastră, am constatat că spațiul nu este doar un cadru 
al desfășurării acțiunii, ci îndeplinește mai multe funcții, precum ar fi 
cea de creare a atmosferei, de caracterizare a personajelor și de relevare  
a psihologismului lor. Este martor al schimbărilor ce se produc, iar toate 
aceste funcții ale sale converg spre ideea despre relația de interdependență 
între spațiu și personaj.
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Rezumat
Prezenta lucrare este o analiză critică a ultimului roman al lui Michel Houellebecq, 

„Serotonină”, apărut în ianuarie 2019 la Editura Flammarion. Studiul urmărește evoluția 
tematică a romanelor scriitorului francez pentru a demonstra că întreg universul său narativ 
este clădit pe ideea unui „eșec civilizațional”. Imposibilitatea fericirii într-o lume conformistă, 
formalizată și rigidă este tema recurentă a tuturor romanelor lui Michel Houellebecq. 
Conceptul teologic, filosofic și literar-estetic al fericirii este redus la dimensiunea sa 
biochimică, de pură secreție hormonală, pentru a sublinia mutațiile inconturabile ale culturii 
umaniste europene și a deplânge eșecurile și regretele „mamiferului civilizat”. Planul de 
profunzime al romanului este dominat de căutarea unor răspunsuri și soluții pentru criza 
spirituală a omului occidental, ce vizează reconfigurarea din temelii a idealurilor, atitudinilor 
și valorilor fondatoare ale societății.

Cuvinte-cheie: roman, literatură, cultură, umanism, fericire.

Abstract
The present work is a critical analysis of Michel Houellebecq’s latest novel, „Serotonin”, 

published in January 2019 at Flammarion Publishing House. The study follows the thematic 
evolution of the French writer’s novels in order to demonstrate that his entire narrative 
universe is built on the idea of a „civilizational failure”. The impossibility of happiness in a 
conformist, formalized and rigid world is the recurring theme of all Michel Houellebecq’s 
novels. The theological, philosophical and literary-aesthetic concept of happiness is 
reduced to its biochemical, of pure hormonal secretion dimension, in order to underline the 
indisputable mutations of European humanistic culture and to lament the failures and regrets 
of the „civilized mammal”. The depth plan of the novel is dominated by the search for some 
answers and solutions for the occidental man’s spiritual crisis, which aims to reconfigure 
from their basis the ideals, attitudes and founding values of the society.

Keywords: novel, literature, culture, humanism, happiness.

Cel de-al șaptelea roman al lui Michel Houellebecq, apărut în primele 
zile ale anului 2019 și devenit imediat „senzație culturală”, se întitulează 
„Serotonină”, indicând, prin antonomază, ideea de fericire și planul ei de 
percepție în vremurile noastre de ultraraționalism științific. Dacă Houellebecq 
ar fi optat pentru noțiunea banală și sentimentalistă de fericire, interpretarea 
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titlului ar fi comandat o disertație pe tema acestei categorii fundamentale 
a tuturor filosofiilor și teologiilor care și-au luat sarcina de a-i conferi sens 
și măreție proiectului uman în existență. Dar Houellebecq nu face parte 
din tagma gânditorilor inspiratori de idealuri înălțătoare, el creează din 
zgura postmodernă și pentru uzul acestei umanități tehniciste și informate 
semnează epicriza spiritualității omului, redevenit, în sfârșit, ceea ce a fost 
dintotdeauna: un organism biologic avansat la stadiul de mamifer sapiențial. 
Odată cu apariția și dezvoltarea endocrinologiei, pe la mijlocul secolului 
trecut, orice încercare de a sublima comportamentul uman, de a-l ridica 
din animalitatea sa primordială spre idealuri celeste și virtuți superioare, 
a căror realizare justifica misiunea sacră a omului pe pământ, dimpreună 
cu inspirația de geniu și cruzimea cea mai ordinară, toate aceste opere de 
umanism, în sensul strict al termenului, și-au ruinat autoritatea și valoarea 
în fața descrierii mecanismului endocrin, care reduce sufletul omenesc la  
o reacție biochimică de secreții hormonale. Serotonina – o știe orice diletant 
în științele corpului –, este hormonul fericirii, devenit celebru mai cu seamă 
datorită lui Paulo Coelho și romanului său „Veronica se hotărăște să moară” 
(1998), decât acțiunilor propagandistice ale industriei farmaceutice sau ale 
psihiatriei contemporane. Expansiunea cercetărilor în domeniu a produs, pe 
lângă câteva generații de antidepresante și depresivi dependenți de acestea, 
o serie de lămuriri, cât se poate de fundamentate și convingătoare, cu privire 
la „abisurile insondabile” ale psihicului uman. Iată, bunăoară, noua definiție 
a fericirii, propusă de Loretta Graziano Breuning, profesor la Universitatea 
din California, în cartea „Hormonii fericirii” (2017), devenită peste noapte 
virală în întreaga lume, ca orice produs al Văii de Silicon: fericirea este 
„un cocktail din (4) substanțe neurochimice”, în care „dopamina – caută 
recompensa, endorfina – ignoră durerea fizică, oxitocina – construiește 
relațiile sociale, serotonina – obține respectul” (Breuning, 2017, p. 20). 
Magistral și pe înțelesul tuturor, sentimentul stufos al beatitudinii se sprijină 
pe patru piloni cardinali și indestructibili dea lungul evoluției speciei umane, 
dar nu acest „sistem arhitectonic” a transformat cartea într-un text mesianic, 
ci promisiunea autoarei că acel organ intangibil care este creierul uman, 
poate fi dresat să producă hormonii fericirii la discreție, promisiune pe care 
Loretta Breuning o realizează, bănuim, cu mare profit, în conferințe, video, 
bloguri, podcasturi, infografică, slide show-uri și programe de training 
menite să-i ajute pe oameni „să facă pace cu animalul din ei”. Într-un capitol 
separat al sus-numitei cărți, Breuning face vădită relația „animalului din 
noi” cu serotonina: „Respectul din partea celor care îl înconjoară îi oferă 
omului sentimentul confortului, deoarece anume respectul contribuie la 
secreția substanței neurochimice numită serotonină. Satisfacția primită 
îl motivează pe om să caute surse suplimentare de generare a respectului 
semenilor săi. În ultimă instanță, aceasta asigură creșterea perspectivelor de 
supraviețuire a omului. Probabil, voi nici nu bănuiți acest lucru, dar dacă ați 
privi cu atenție, ați putea observa cum funcționează această schemă în natură.  
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În lumea animalelor, obținerea recunoașterii din partea grupului, sporește, 
în mod cert, șansele de transmitere a ADN-ului. Animalele tind să domine în 
grup sau în turmă, deoarece serotonina sintetizată în acest proces le provoacă 
sentimentul de satisfacție. În același timp, animalele evită conflictele, fiindcă 
înțeleg, la nivel subconștient, că ele provoacă durere. Creierul mamiferelor 
întotdeauna caută confortul și în permanență tinde să evite emoțiile negative 
provocate de durere” (Breuning, 2017, p.74).

Așadar, serotonina nu este echivalentul semantic absolut al fericirii, ci 
doar una din condițiile acesteia, fără îndoială, esențială, din moment ce 
întreaga narațiune romanescă (dar și istorică) se organizează în jurul acestei 
experiențe sensibile. Titlul romanului, – Serotonină – , criptează un substrat 
sociologic latent, în care poate fi „citită” tema fericirii omului occidental, 
mai exact, a „bărbatului occidental alb și educat”, care și-a pierdut poziția 
dominantă, acordată, în vechiul umanism, virilității și virtuților ei, iar 
odată cu aceasta, și respectul de sine. La nivel de individ, în cazul de față, 
la nivelul personajului narator al romanului, ce poartă un nume derivat 
de la onomastica feminină (și nu invers, ca în tradiția greco-romană), ca 
expresie a virilicidului (termen direct proporțional „feminicidului”, propus 
de Houellebecq), serotonina este indicatorul unei răni narcisice enorme, 
niciodată acceptată sau cel puțin admisă ca doliu după fallocentrism, iar 
extrapolată asupra societății franceze, sau și mai larg, a societății vest-
europene, ea traduce insatisfacțiile, deriva și regretele tacite ale unei lumi 
care și-a pierdut poziția de civilizație dominantă.

Este interesant de remarcat că precedentul roman, „Supunerea” 
(„Soumission” (2015)), care a făcut senzație cu profeția sa exagerată 
a viitorului musulman al Europei, constata, de fapt, aceeași maladie  
a bărbatului occidental, invidios pe cratofania atât de riguros menținută și 
ritualizată în cultura islamică. Este poate și mai interesant de observat, dar 
numai în treacăt, că termenul „islam” se traduce din arabă prin „supunere”. 
Scenariul distopic al Franței anului 2022, când în urma scrutinului electoral 
în fruntea statului ajunge primul președinte francez de origine arabă, a sustras 
atenția criticilor și a cititorilor de la mesajul profund al romanului, care lasă 
să se înțeleagă că în sinea lor, bărbații nu au renunțat niciodată la zeificarea 
primitivă a puterii și la expresia ei imediată în sexualitatea dominatoare, 
și că anume această pervertire liberală și democratică a ordinii arhaice, va 
aservi occidentul slab doctrinei puternice a islamului. „Supunerea” este 
astfel mai mult decât o interogație pe tema fericirii omului occidental, ea 
este, implacabil, un răspuns formulat cât se poate de clar: „culmea fericirii 
umane constă în supunerea cea mai absolută. (…) Supunere a femeii față de 
bărbat (…) și supunerea bărbatului față de Dumnezeu, așa cum o prezintă 
islamul” (Houellebecq, 2015, p. 260).

„Supunerea” și „Serotonina”, iar la rigoare s-ar putea demonstra că și 
celelalte cinci romane anterioare, gravitează în jurul uneia și aceleiași teme 
centrale, revelându-i straturile de semnificații din perspective diferite, care 
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însă conduc obsesiv la aceeași dezolantă concluzie: imposibilitatea fericirii 
într-o civilizație ajunsă în faza ei de supraorganizare, abundență și sațietate. 
Anticipând rezultatele studiului behaviorist pe care îl propune Houellebecq 
în ultimul său roman, iată principala teză a viziunii sale defetiste asupra 
lumii occidentale: „nimeni niciodată nu va mai putea fi fericit în Occident, 
(…) niciodată, astăzi noi trebuie să considerăm fericirea drept un vis din 
vechime, pur și simplu, pentru fericire nu se mai întrunesc condițiile istorice” 
(Houellebecq, 2019, p. 102).

Ambientat, de astă dată, în mediul funcționarilor din domeniul 
agriculturii, romanul problematizează unul dintre cele mai controversate 
subiecte ale mediilor occidentale: „consecințele, pe termen lung, ale 
manipulării genetice a plantelor”, „rolul distructiv și letal al pesticidelor”, 
„agricultura intensivă, bazată pe exploatarea gigantescă și maximizarea 
randamentului la hectar”, pe scurt, ceea ce în limbajul birocratic al Uniunii 
Europene se numește „agricultură inteligentă”. Trebuie să recunoaștem 
că Houellebecq este extrem de documentat, fapt care determină, în mare 
parte, enorma sa priză la publicul de azi (nu mai puțin documentat), care 
își regăsește, în această „proză științifică”, toate neliniștile, preocupările, 
tensiunile și angoasele existențiale transferate într-un univers narativ fictiv 
și, prin definiție, compensatoriu. Fie că e vorba despre turismul industrial / 
sexual și „principiul contabil al artei contemporane” („Platforma” (2001)), 
despre publicitate, consumism și reificare ca „simbol al distrugerii generale 
a speciei umane” („Harta și teritoriul” (2010)) sau posibilitatea salvării 
omenirii printr-o mutație genetică radicală („Particulele elementare” (1998)), 
Houellebecqincide, cu o subtilă și necruțătoare intuiție, în cele mai dureroase 
manifestări individuale și colective ale comportamentului speciei evoluate 
în post-umanism. Supunerea (iarăși „Supunerea”!) este, din perspectiva 
acestei sensibilități organice, metoda sau crezul profund al scriitorului, pe 
care îl va exprima, în „Harta și teritoriul”, una din sosiile sale literare: a fi 
artist „însemna înainte de toate să fii supus. Supus unor mesaje misterioase, 
imprevizibile, care, în lipsă de ceva mai bun și în absența oricărei credințe 
religioase, se cuveneau calificate drept intuiții; niște mesaje poruncitoare, 
care se afirmau într-o manieră imperioasă, categorică, fără a-ți lăsa nici cea 
mai mică posibilitate de a te sustrage – sau doar cu riscul de a-ți pierde 
orice noțiune de integritate și de respect față de tine însuți” (Houellebecq, 
2013, p. 76). Ceea ce ar mai fi poate de remarcat în legătură cu această 
intuiție adâncă a realității socio-economice și culturale a capitalismului 
târziu, este că Houellebecq respinge logica duplicitară a postmodernismului, 
care critică sau doar subminează, fără a-și putea imagina existența în afara 
realității criticate: în romanele lui Houellebecq nu există „supraviețuitori” și 
nici speranțe pentru cei intrați în „infernul capitalist”.

Istoria lui Florent-Claude Labrouste, personajul narator din 
„Serotonină”, este povestirea arhetipală a falimentului omului occidental, 
al cărui „portret robot”, eroul, sau mai curând, anti-eroul cărții, îl 
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schițează după propriile trăsături: „omul occidental în floarea vârstei, la 
adăpost de nevoi pentru câțiva ani, fără apropiați și fără prieteni, golit 
de proiecte personale ca și de interese veritabile, profund decepționat 
de viața sa profesională anterioară, trecut, în plan sentimental, prin 
experiențe variate, care au avut în comun faptul de a se întrerupe, golit, 
până la fund, atât de rațiunea de a trăi, cât și de rațiunea de a muri” 
(Houellebecq, 2019, p. 87).

Acest ratat superior, provenit din „clasa medie superioară”, foarte 
instruit (îl citează din memorie pe Cioran și ține lungi disertații pe marginea 
lui Schopenhauer, Proust, Mann și a „falimentului oricărei idei de cultură 
europeană”), și cu mai bine de jumătate de milion de euro moștenire în cont 
și un Mercedes G 350 ediție limitată în posesie, decide „să dispară” din 
mediul social, așa cum mai făcuse până la el pirandellianul Mattia Pascal 
(„Ilfú Mattia Pascal” (1904)). „Dispariția” lui Labrouste nu este însă 
rezultatul unui hazard, a unei ocazii de „a șterge trecutul” și a experimenta 
o nouă viață, nu este nici măcar o ipoteză teoretică, pe cât de absurdă, pe 
atât de tentantă, prin care Pirandello le demonstra contemporanilor săi 
încă optimiști imposibilitatea existenței „fără un trecut și fără o identitate 
concretă”. Soluția îi este sugerată de un documentar întitulat „Dispăruți 
de bună voie”, pe care non-eroul nostru o verifică pe internet – și cui, 
dacă nu acestei entități superinteligente, i-ar mai putea adresa întrebări 
omul Comunității Online ? –, cu rezultatul absolut stupefiant (și, apropo, 
verificabil), că anual, mai mult de două sute de mii de francezi decid 
să-și părăsească familiile și responsabilitățile sociale, deoarece legislația 
națională protejează acest drept la libertatea individuală și „nu consideră 
că abandonul familiei ar constitui un delict”.

Houellebecq lasă fără comentarii, cu excepția celui juridic, acest nou 
obicei al francezilor, însă „dispariția voluntară” reprezintă corolarul unei 
întregi direcții de studii și documentare sociologică, de la Elias, Weber, 
Durkheim, Ricoeur și până la mai tinerii Ehrenberg și Donegani, care au 
semnalat, în repetate rânduri și în nenumărate cărți, evoluțiile covârșitoare 
ale raportului individului occidental față de sine, față de familie, de autoritate, 
valori, norme, repere politice, credințe colective și religioase, care relevă, la 
toate aceste nivele, o fractură profundă și probabil ireversibilă a materiei 
identitare. De fapt, dispariția lui Labrouste nu este decât un pretext de a nara 
fenomenologia propriei crize identitare, o „poveste de viață”, cum ar fi spus 
Alain Ehrenberg, care explica, atât de convingător încă în 1998 („La fatigue 
d’être soi. Dépression et société”), legătura dintre imperativele scelerate ale 
cultului performanței, abandonarea credinței în modelele culturale tradiționale 
sau permanenta refacere a rutinei generată de frecventa schimbare a locului 
de muncă (implicit, de trai, mediu, climă etc.) și creșterea consumului 
de antidepresante, droguri și psihoterapii menite să aline „suferința de 
tine însuți”. Florent Labrouste trăiește și el cu ajutorul psihotropilor, iar 
romanul începe (și se termină) cu o invocare a comprimatelor de Captorix,  
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așa cum Homer și cei care l-au imitat invocau Muza dătătoare de curaj 
și inspirație, Labrouste – naratorul se adresează acestei ultime generații 
de antidepresante – „o comprimată mică, albă, ovală, divizibilă” –, 
„care-i ajută pe oameni să trăiască, sau cel puțin să nu moară – un timp 
oarecare” (Houellebecq, 2019, p. 346). Inserția, sau mai precis, invazia 
medicamentelor psihotrope în lumea romanului contemporan demonstrează 
nu atât o prețiozitate stilistică sau o convenție retorică, cum erau „paradisurile 
artificiale” pentru decadenți, cât o înspăimântătoare familiaritate a omului 
contemporan cu această medicație a durerilor de conștiință, un reflex 
condiționat de epocă și devenit o banalitate plată ca pastila Soma pentru 
eroii distopiei lui Huxley („Minunata lume nouă” (1932)), prescrise pentru 
a „alunga orice sentiment sumbru”. Ceea ce Huxley își imagina drept 
viitor previzibil, dar puțin probabil, făcându-l să adopte, pe plan artistic, 
rețetele SF-ului, pentru Houellebecq reprezintă realismul cel mai negru 
al timpului, pe care autorul, descendent al civilizației imaginii, îl livrează 
esteticii voyeriste a ororii, cu toată forța fascinației ei negative. Nimic nou 
sub soarele artei, în afară, poate, de obiectul urâtului, care nu mai trebuie să 
exhibe plăgi purulente sau corpuri eviscerate pentru a înfiora simțurile.

O viață de om, cu tot ce presupune aceasta în sens sentimental, – amintiri, 
poze, cărți, scrisori, acte –, redusă la 1100 de grame, – greutatea unui  
MacBook Air, „un paralelipiped subțire din aluminiu mat” – este, poate, cea 
mai sugestivă metaforă minimalistă a acestei lumi reificate și emoțional austere. 
De altfel, romanul gravitează în jurul ideii de „regresie a Occidentului în 
stadiul oral”, pe care-l psihanalizează la nivel macro-contextual, în abundența 
de produse alimentare și emisiuni culinare, în varietatea restaurantelor și  
a bucătăriilor propuse, în consumismul bulimic (inclusiv, al memoriei),  
în acumulare, cumpărare, stocare, înghițire, degustare și alte acțiuni similare, 
toate indicând la voluptatea creată și permanent stimulată a „posedării”. 
Simbolismul acestei pulsiuni vorace este, după cum se știe, unul primitiv:  
de a distruge, prin introiectare, obiectul pericolului și al angoaselor.

Dispariția voluntară a protagonistului merge în direcția confirmării 
acestei „logici” pliate perfect pe analizele freudiene ale „pulsiunii morții” 
și „proto-fantasmelor sadice”. Singurul prieten din tinerețe și cele trei 
amante abandonate, vizitați după douăzeci de ani, îi oferă lui Florent 
Labrouste dovada rateului existențial al câtorva generații crescute și educate 
în spiritul valorilor de după Mai ’68. Claire, actrița nerealizată, resemnată 
la rolul de lector pentru Radio France Culture, al textelor „nederanjate de 
sens” ale lui Maurice Blanchot, este moștenitoarea unei copilării lipsite 
de afecțiunea părintească, dar compensate de un imobil într-un cartier 
prestigios al Parisului, ajunge pe deplin alcoolizată și Labrouste înțelege, 
aproape satisfăcut, că nimeni nu o mai poate salva, „în afară, poate, de 
membrii vreunei secte creștine”. Cealaltă pasiune juvenilă, Marie – Hélène, 
este victima unei angoase paranoidale exprimată prin frica generalizată de 
a trăi, „de soia modificată, de venirea la putere a Frontului național, sau 
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de poluarea cu particule fine”. Teama să nu fie distrusă de „obiectele rele” 
dezvoltă mecanisme patologice de apărare, care-i impun exigențe alimentare 
imposibile, făcând-o să se hrănească doar cu „ceai verde și semințe de in”. 
Camille, cea de a treia și singura iubire adevărată, cum va înțelege mult prea 
târziu eroul acestei odisei psihanalitice, alege calea maternității solitare, 
consacrându-se creșterii unui fiu conceput „tehnic” cu un bărbat de la care 
nu a păstrat decât un cromozom. Istoria Camillei este și ea parcă decupată 
după tipare freudiene, iar evoluția ei în timp este cât se poate de previzibilă, 
astfel încât Labrouste trage cu ușurință concluziile asupra destinului și  
a consecințelor feminității falice: relația ei profundă și exclusivă cu fiul va 
dura cel mult până la cincisprezece ani, apoi se va instaura jena și nevoia 
de a distruge acest univers dominat în totalitate de mamă și de cultul 
matern al sacrificiului, căreia îi va urma „matricidul simbolic” și opțiunea 
homosexualității ca tentativă de înlăturare a terifiantului feminin. Dincolo de 
acest triumfător quod erat demonstrandum, istoria Camillei conține câteva 
pagini de un lirism sfâșietor, pentru care „Serotonina” ar merita să fie trecută 
pe lista marilor romane de dragoste. Meditația amoroasă a protagonistului 
face abstracție de întreg imaginarul poetic preexistent, cu toată constelația sa 
metaforică izvorâtă din suferință sau consolare, atribuindu-i iubirii virtuțile 
organice ale unui somn reconfortant și sănătos: „eu nu cred să comit o eroare 
comparând somnul cu dragostea; eu nu cred că greșesc comparând dragostea 
cu un soi de vis în doi, e adevărat, cu mici momente de vis individual, 
cu mici jocuri de îmbinări și încrucișări, care permit, în tot cazul, 
transformarea existenței noastre terestre într-un moment suportabil – ceea 
ce este, la drept vorbind, unica posibilitate” (Houellebecq, 2019, p. 165). 
Dar discursul sentimental despre fericirea în doi este la fel de scurt ca și 
idila însăși. În fond, ceea ce-l interesează pe Houellebecq nu este condiția 
fericirii, ci interpretarea mutațiilor ei în lumea contemporană.

Întâlnirea protagonistului cu amorurile ofilite ale tinereții sale culminează 
într-un fel de iluminare violentă și dureroasă a conștiinței. Răvășit, dar 
încă nu învins, Labrouste produce un discurs de apărare în care s-ar regăsi  
o întreagă „generație pierdută” de bărbați, pe care spiritul emancipator al 
epocii i-a surprins nepregătiți. Cu vocea eroului său, Houellebecq spune 
ce știe mai bine din proprie experiență, sau cât a reușit să deslușească din 
subiectivitatea momentului de care se ocupă: „eu nu am fost formatat pentru 
o asemenea propunere, asta nu făcea parte din logica mea, eu eram un modern, 
iar pentru mine, ca și pentru toți contemporanii mei, cariera profesională a 
femeilor era o chestiune care trebuia, înainte de orice, respectată, acesta 
era criteriul absolut, depășirea barbariei, ieșirea din Evul Mediu. (…) mi se 
pare că atunci îmi era deja frică și deja înțelesesem foarte bine la acea dată 
că lumea socială era o mașină de distrus dragostea” (Houellebecq, 2019, 
p. 173). Până la acest punct, nici un regret, nici un sentiment de vinovăție 
nu afectează sănătatea morală a eroului povestirii. Înțelegerea mecanicii 
subconștientului nu-l va conduce decât la un psihoterapeut, la fel de încrezut 
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în primatul realității asupra conștiinței ca și el, care-l va familiariza cu virtuțile 
comprimatelor de Captorix, făcându-l dependent de „efectul interpretativ” 
al antidepresantelor: o viață „mai puțin bogată, mai artificială și cu un anume 
grad de rigiditate”. Abia pe ultima pagină a romanului și numai după ce își 
calculează matematic posibilitatea sinuciderii prin aruncarea în gol de la 
înălțime, Labrouste are curajul de a-și recunoaște lașitatea, pecetluind astfel, 
„testamentar”, responsabilitatea masculină pentru apusul fericirii: „Aș fi 
putut să fac o femeie fericită. Mă rog, două; am spus care. Totul era limpede, 
nespus de limpede. Încă de la început. Dar n-am ținut seama de asta. Ne-am 
lăsat oare ispitiți de mirajul libertății individuale, al unei vieți deschise, cu 
infinite posibilități? Tot ce se poate; astfel de idei erau în armonie cu spiritul 
vremii; nu le-am formalizat, n-aveam chef de așa ceva; ne-am mulțumit să 
ne supunem și să ne lăsăm distruși de ele; și, apoi, vreme îndelungată, să 
suferim de pe urma lor” (Houellebecq, 2019, p. 300).
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„LUCEAFĂRUL” – CAPODOPERA UNUI POET TRAGIC

SerGiu COGUT
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Rezumat
Autorul articolului și-a propus să facă o prezentare a recentei cărți publicate de 

academicianul Mihai Cimpoi. Această lucrare se axează pe elucidarea tragismului ființei 
eminesciene, dar și pe faptul că poemul „Luceafărul”, capodopera poetului român, ar fi 
trebuit să aibă un nou sfârșit care să fie à la Giordano Bruno.

Cuvinte-cheie: poet tragic, orizont al receptării, final al poemului, infinit.

Abstract
The author of the article intends to make a presentation of the recent book published by 

the academician Mihai Cimpoi. This work focuses on the elucidation of the tragicness of the 
eminescian being, but also on the fact that the poem „Luceafărul”, the masterpiece of the 
Romanian poet, should have had a new ending that would be à la Giordano Bruno.

Keywords: tragic poet, horizon of the reception, end of the poem, infinite.

Proaspăta apariție editorială ce poartă semnătura ilustrului om de cultură, 
academicianului Mihai Cimpoi, volumul intitulat Hyperion și Demiurg – 
„Luceafărul”, mit și dramă existențială, la care ne vom referi în continuare, 
se înscrie în categoria lucrărilor din domeniul eminescologiei din care fac 
parte și Eminescu – poet tragic de Ioana Em. Petrescu apărută în 2001, 
In principio fuit Eminescu de George Popa din 2013, Conștiința tragică 
eminesciană de Bianca Osnaga din 2014 ș.a., deoarece chiar în primele 
pagini ale Argument-ului cu care se deschide cartea, autorul menționează 
că studiul său se va axa „pe demonstrarea faptului că ființa eminesciană 
se înfățișează, prin aspectele fundamentale ale manifestării ei în cadrul 
imaginarului mitopo (i)etic, ca o ființă tragică” (Cimpoi, 2019, p. 5-6), 
întrucât aceasta e „o ființă a depărtărilor, afectată existențial de situarea 
între concretitudinea fenomenologică și esența sa” (Cimpoi, 2019, p. 6), 
el totodată făcând următoarea precizare: „Depărtarea dintre contingent și 
transcendent este tragică, fiind circumscrisă depărtării pe care o distingea 
Bruno (poetul nota că proiecta un alt final al poemului, modificat și cu 
mult schimbat à la Giordano Bruno – ms. 2257, f. 429v) între un infinit 
al lumii și infinitul totalității, amândouă integrate într-o unitate cosmică” 
(Cimpoi, 2019, p. 9). În contextul celor menționate, merită remarcat că nota 
manuscrisă despre finalul Luceafărului continuă cu versurile: La steaua 
care-a răsărit /E-o cale atât de lungă, fapt ce „i-a făcut pe unii exegeți 
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(Bogdan-Duică, D. Murărașu și alții), notează autorul, să considere fie că 
«înțelegerea infinitului l-a făcut pe Eminescu să se simtă opus „lutului”», 
Hyperion rămânând în sferele cerești, fie că «geniul se condamnă la izolare» 
și înțelege clar că «fericirea stă în legătură cu condiția umană»” (Cimpoi, 
2019, p. 13-14). Accentuând importanța volumului Aureliei Rusu Eminescu. 
Orizonturi succesive, reputatul savant constată: „Exegeta nu împărtășește 
această părere, sprijinindu-se pe lucrarea lui Bruno De l’infinito, universo 
e mondi, lecturată de poet” (Cimpoi, 2019, p. 14) și citează din studiul 
acesteia că accepția privind relația geniu-condiția umană „trebuie raportată 
la concepția pe care Bruno și ulterior Eminescu și-a fondat-o nu numai 
întrebându-se («fiecare om e o-ntrebare pusă din nou spiritului universului») 
ori imaginând, ci gândind legătura dintre infinitudinea divină și infinitul-finit, 
legătură dedusă din interdependența primordială dintre Unu și Multiplu…” 
(Ibidem). Cu referire la infinit, gânditorul italian afirmă în scrierea sa Despre 
cauză, principiu și unitate că acesta „nu are părți care să fie cuprinse în el 
într-un anumit raport unele față de altele. Nu-și poate schimba structura, 
deoarece nu există nici un lucru în afara lui de la care să sufere ceva și prin 
care să fie în vreun fel atins. Afară de aceasta, întrucât cuprinde în existența 
sa toate contrariile în unitate și în armonie între ele și întrucât nu poate 
să aibă nici o înclinare spre o existență alta și nouă sau spre un mod de 
existență mereu altul, nu poate să fie supus schimbării conform unei însușiri 
oarecare și nici nu poate să cuprindă ceva contrariu sau deosebit care să-l 
modifice, deoarece în el toate lucrurile concordă” (apud Bagdasar, Bogdan, 
Narly, 1996, p. 193). De altfel, un capitol aparte din studiul său remarcabilul 
eminescolog îl consacră acestui final al Luceafărului à la Giordano Bruno, 
în care menționează: „Esența ultimă a lucrurilor poate fi atinsă doar prin 
infinite reveniri și elanuri, cărora le spune gli eroici furori (Edgar Papu, în 
monografia sa despre Bruno din 1947, vorbește despre preferința căutării 
asupra găsirii. Cercul, spre deosebire de sfera antică, nu are sfârșit.)” 
(Cimpoi, 2019, p. 89), după care remarcă: „Omul veșnic năzuitor dă dovadă 
de niște aventuri eroice, prin care atinge întâlnirea cosmică; el are o ființă 
copleșită de melancolie, generată de primejdiile și înfrângerile ce survin, 
de moartea care-l așteaptă” (Cimpoi, 2019, p. 89-90). Astfel că, așa cum 
își formulează presupoziția Mihai Cimpoi, „Eminescu se vede că nu era 
împăcat cu oprirea din zbor a Luceafărului-Hyperion, căci rămânea animat 
de aceleași «eroici furori», de aceleași avânturi ale sufletului său însetat de 
absolut, sugerate de un vers brunian: Destul ca sufletul să fie în chip nobil 
aprins…” (Cimpoi, 2019, p. 90).

În capitolul Aruncarea tragică în depărtare, autorul menționează 
cu referire la capodopera genialului poet: „Avem, în fond, codificate 
mitopo (i)etic, două drame generate de nostalgia departelui cosmic și de 
nostalgia departelui mundan. Departele e factorul problematizant, este 
generator de aporii în ambele cazuri, de căderi în zona neantizatoare  
a irezolvabilului” (Cimpoi, 2019, p. 26), iar în continuare specifică: „Biruitor 
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este predeterminatul, caracterizat spațial în locul menit din cer și în cercul 
strâmt pământesc, orice încercare de-ndepărtare de acestea eșuând dramatic” 
(Cimpoi, 2019, p. 27). În cel mai extins capitol, intitulat Orizonturile 
deschise și închise ale receptării (academicianul basarabean menționând 
în Argument-ul său că a fost necesar „un adevărat tour de force pentru 
a parcurge și literatura critică (metaliteratura) despre poem – imensă, practic 
imposibil de trecut în revistă, căci se ridică la o cifră astronomică de cel puțin 
o mie de lucrări de proporții – și care conține multe studii profunde, dar și 
multe interpretări aberante”), cu referire la contribuția Svetlanei Paleologu-
Matta, autoarea uneia dintre cărțile de referință din eminescologia europeană 
care se intitulează Eminescu și abisul ontologic, precizează că exegeta 
este „de părere că finalul Luceafărului, pătruns de suflu rece, de o tristețe 
specifică plină de liniște și de puritate, «ne revelează fenomenul universal 
al tragicului. Acesta este înscris în ordinea ascensională a vieții însăși, 
înălțimea fiind profunzimea ei insondabilă, fundată în caracterul ontologic 
al lucrurilor»” (Cimpoi, 2019, p. 60-61). În cele ce urmează, Mihai Cimpoi 
menționează: „Tragicul este legat indiscutabil de o mare valoare care, prin 
orientarea ei, devine, în mod paradoxal, principiul eșecului ori distrugerii 
aceleiași valori. Calitățile luptă între ele… Un exemplu este zborul lui Icar. 
«Tragică este căderea în sus ori „stinsul” Luceafărului în verticalitatea 
periculoasă a spațiului poetic. Tragică este sfâșierea personalității aeriene» –  
glosează exegeta, referindu-se la G. Bachelard” (Cimpoi, 2019, p. 61).  
Iar în legătură cu lucrarea pe care am amintit-o deja, Eminescu – poet 
tragic, scrisă de Ioana Em. Petrescu, autorul reliefează că în accepția acestei 
somități a criticii și istoriei literare clujene, tragismul Luceafărului ar consta 
„în revelarea prin zborul lui Hyperion a gândului (pe care-l are și bătrânul 
dascăl din Scrisoarea I) că lumile se nasc și mor într-o eternă devenire. 
Nu mai interesează în acest sens, susține cercetătoarea, dacă punctul 
de plecare a unei atari viziuni e în teoria kantiană și schopenhaueriană  
a categoriilor și formelor apriorice ale sensibilității: «Separația kantiană 
între noumen și fenomen, separația schopenhaueriană între lumea ca voință 
și lumea ca reprezentare sau imaginea hegeliană a naturii ca alteritate  
a ideii, toate acestea reprezintă pentru Eminescu doar o premiză filozofică 
ce motivează și întemeiază un sentiment tragic al existenței. Identificată 
cu gândirea, ființa, condamnată la nemurire, este condamnată (în poemele 
eminesciene de maturitate) să suporte povara existenței universale, în locul 
zeului absent, refugiat în neființă»” (Cimpoi, 2019, p. 67).

În același capitol, se fac și anumite precizări referitoare la interpretarea 
oferită de George Popa, despre care citim că acesta distinge în poemul 
eminescian „o întreită dramă:

– drama onto-axiologică a Genezei, ființarea fiind plătită cu moarte;
– drama absolutului, adică a geniului, plătită cu pururea însingurare;
– drama omului rămas captiv condiției sale purtătoare de noroc, plătit cu 

prigoniri de soarte – încheiate cu pieire” (Cimpoi, 2019, p. 74).
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Un text inclus în Addenda I din prezentul volum se intitulează Eminescu, 
poet tragic, în paginile căruia se afirmă tranșant: „Omul eminescian este 
prin excelență un om tragic” (Cimpoi, 2019, p. 98), tragismul fiind explicat 
în felul următor: „nu este decât conștiința existenței unei ordini universale 
sub semnul destinului și al limitelor care se pun în calea realizării de sine  
a omului. În fața acestuia, care depune eforturi disperate de cunoaștere, lumea 
își închide sensurile, le încifrează, le codifică. La Eminescu lumea ia, astfel, 
formă de «carte tristă și-ncâlcită». Cel ce se apleacă asupra foilor ei obscure 
mai mult o încifrează decât o descifrează. Astfel, între port și lume se cască  
o mare prăpastie, căci imaginea ei ultimă e căutată cu un vitalism fervent, cu 
o adevărată sete de Absolut” (Cimpoi, 2019, p. 99). Așa stând lucrurile, avem 
de-a face, potrivit ilustrului eminescolog, cu o sfâșiere tragică ce „are loc 
mereu într-un câmp axiologic, intensificând progresiv sentimentul valorilor ce 
primesc replica non-valorilor.

Omul tragic este omul de excepție, este firea superioară care trăiește la 
limită problematicul, antinomicul ce-i întind cursa irezolvabilului”, la 
Eminescu omul de excepție fiind „chiar geniul, «mergătorul de deasupra 
lumii»” (Ibidem). Cu referire la cea mai marcantă cercetătoare italiană din 
domeniul eminescologiei, Mihai Cimpoi relevă: „Tragismul este intensificat 
de descoperirea terorii timpului, care instaurează fiorul rece al neființei. «Căci 
Moartea este timp, este Timpul. Și această viziune își va reflecta umbra asupra 
spiritului lui Eminescu și a poeziei sale», precizează Rosa del Conte. (…) 
Timpul cosmic, cel în care trăiește «nemuritor și rece» Hyperion, provoacă 
și stimulează progresiv drama existențială a lui Eminescu, producând un flux 
elegiac devastator, pe care criticul cubanez Salvator Bueño îl crede de o forță 
inegalabilă în context european” (Cimpoi, 2019, p. 99-100). Următoarea 
remarcă o considerăm deosebit de importantă și relevantă: „Schema impusă 
de tradiția, conform căreia Eminescu ar fi «un pesimist», este sfărâmată de 
însăși prezența acestui om tragic în poezia eminesciană. «Artistul tragic nu 
e pesimist, el spune da la tot ce e problematic și teribil…». Este precizarea 
prețioasă a lui Nietzsche care ne ajută să înțelegem mai bine adevărata esență 
a viziunii autorului Luceafărului asupra lumii” (Cimpoi, 2019, p. 100). Astfel 
că imaginea omului eminescian pe care ne-o oferă perspectiva zilei de azi 
este cea a omului „tragic mereu depășind limitele, mereu distanțat de «cercul 
strâmt» și proiectat în infinit. El susține un dialog discontinuu cu Absolutul. 
Iar principalul obstacol ontologic care este timpul îl va trece prin regăsirea 
timpului originar, sacral, organic, recuperat din spațiul sacru, îi va ajuta să 
trăiască continuu un timp atemporal, timpul hyperionic” (Ibidem).

Considerăm că e binevenit să încheiem cu următoarele versuri ale poeziei 
consacrate geniului eminescian, scrise de medicul, poetul, prozatorul și 
martirul Vasile Voiculescu:

„Să simți atât cât nime-n lume, să simți atâtea nu se poate
Și ale lumei mici mizerii să ți s-anime-n suflet toate, 
Durerea toată de pe veacuri; ce este-acum și va să fie
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Să-ți rupă a sufletului coarde și biata-ți inimă pustie, 
Să plângi tot plânsul omenirii de sute-mii de ani încoace, 
Să vezi cum trista-ți suferință simțirea-ți pe vecie-o coace.
Și-n mintea-ți tulbură gândirea să se închege-n ea probleme
Sub greutatea căror lumea fără-ncetare țipă, geme
Și-a căror dezlegare umple cu groază mintea de-ntuneric:
„Căci e vis al neființei universul cel chimeric”
Aceasta-i suferința toată a unei inimi ce-i pe lume, 
Aceasta e nefericirea și nenorocul fără nume, 
Tu prea mult ai simțit, poete, te-ai zbuciumat în grele gânduri
Și de-aia toată suferința pe tine fuse rânduri, rânduri”

 (Voiculescu, 2004, p. 637).
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Rezumat
În prezentul articol se precizează sferele de funcționare a limbii române în context 

basarabean în perioada secolului al XIX-lea. Se definesc, în termeni sociolingvistici, 
sintagmele: comunitate lingvistică, situație lingvistică și sferă socială de funcționare 
a limbii. Se relevă constituirea sferei justiției după 1812, sferă socială de funcționare 
a limbii române deosebită de cea din Principate. Se indică factorii extralingvistici 
care au condus la crearea comunității lingvistice eterogene în Basarabia, a instituirii 
situației lingvistice diglosice și a apariției noii sfere de utilizare a limbii – sfera justiției.

Cuvinte-cheie: sferă socială de funcționare a limbii, comunitate lingvistică, comunitate 
lingvistică eterogenă, situație lingvistică, politică lingvistică, limbă dominantă, limbă 
imigrantă, asimilare lingvistică.

Abstract
This article specifies the spheres of the Romanian language functioning in the Bessarabian 

context during the 19th century. The terms linguistic community, linguistic situation 
and social sphere of language functioning are defined from sociolinguistic point of view. 
We present the constitution of the justice sphere after 1812, a social sphere of the Romanian 
language functioning distinctly from that of the Principalities. We determine the extralinguistic 
factors that led to the creation of the heterogeneous linguistic community in Bessarabia, to the 
establishment of the diglossic linguistic situation and of the new sphere of language use – the 
sphere of justice.

Keywords: sphere of the language functioning, linguistic community, heterogeneous 
linguistic community, language situation, language policy, dominant language, immigrant 
language, linguistic assimilation.

De ce în termeni sociolingvistici, și nu lingvistici? Pentru că limba și 
societatea sunt, mai întâi de toate, obiectul de studiu al sociolingvisticii 
sau, altfel zis, pentru că „sociolingvistica studiază raporturile dintre limbă 
(limbaj) și societate” (Baylon, 1996, p. 272) și „dacă limba este un produs 
social, atunci lingvistica nu poate fi definită ca și un studiu al comunității 
sociale sub aspectul său lingvistic și sociolingvistica nu poate la rândul său 
să se definească ca și lingvistica” (Calvet, 1993, p. 124).

Aceste două concepte limbă și societate și raporturile dintre ele, 
în cadrul fiecărui domeniu de cercetare (lingvistica, lingvistica 
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sociodiferențială, etnografia comunicării, sociologia), pot fi redefinite, 
dar nu vom insista aici asupra acestui amănunt.

„Studierea limbii în contextul său social consistă în a cerceta 
corelațiile dintre anumite varietăți lingvistice și poziția socială  
a locutorilor sau situația de comunicare (subl. ne aparține ‒ L. C.”, 
Baylon, ibidem), care nu este altceva decât situația lingvistică dintr-o 
comunitate lingvistică dată. Ne întrebăm, așadar, ce este comunitatea 
lingvistică? În studiile de specialitate de-a lungul anilor, începând cu anul 
1972 (Labov), atestăm un șir imens de interpretări a sintagmei comunitate 
lingvistică. Din punctul de vedere al omogenității se observă că trăsătura 
esențială a oricărei comunități lingvistice este neomogenitatea, și nu 
omogenitatea. John Gumperz, bunăoară, observa comunități omogene, 
comunități multilingve și comunități multidialecte (Gumperz, 1975), 
în timp ce Joshua Fishman distingea comunități monolingve, bilingve, 
multilingve și diglosice (Fishman, 1975).

Iar în 1993 Ch. Baylon precizează: „Comunitatea lingvistică nu este 
un ansamblu de locutori care utilizează același cod lingvistic, ci un grup 
social care respectă aceleași norme relativ la limbă, aceleași atitudini 
sociale față de ele” (Baylon, 1996, p. 272).

Considerăm definiția lui Baylon ca fiind cea mai concludentă din șirul 
imens de definiții și interpretări pe care le are în lucrările din domeniu 
sintagma sociolingvistică comunitate lingvistică, definiție inspirată din 
Labov (1972, p. 228, p. 338), preluată și comentată de Baggioni, Moreau și 
Robillard, care notează: „pentru Labov elementul fondator al comunității 
lingvistice este referința la normele comune. Grupurile care alcătuiesc 
comunitatea au practici distincte, dar ele partajează un ansamblu de 
atitudini sociale față de diverse uzaje ce se unesc prin maniera din care 
acestea se ierarhizează” (Baggioni, Moreau, de Robillard, p. 91).

Definiția pentru care optăm ar putea fi completată de o altă definiție, 
foarte laconică a lui Avrorin, care afirmă că, o comunitate lingvistică 
„este acel mediu de interacțiune a limbilor (și a varietăților lingvistice) 
în viața socială a unei națiuni concrete, la o anumită etapă a dezvoltării 
sale istorice” (Avrorin, 1976, p. 25).

Cât privește sintagma sferă socială de funcționare a limbii e de 
precizat că, anume funcționarea este unul dintre domeniile vitale de 
existență a unei limbi, iar aspectul funcțional de asemenea constituie una 
dintre preocupările de bază ale sociolingvisticii actuale. E binecunoscut 
faptul că, cea mai importantă componentă a unei situații lingvistice este 
sfera de comunicare, care acționează în mod vizibil asupra caracterului 
interacțiunii limbilor și a variațiunilor lingvistice (a formelor de existență 
a limbilor). „Sfera de comunicare trebuie recunoscută ca o nemijlocită 
sferă derivată a activității sociale a oamenilor” (Avrorin, 1975, p. 75). 
Același autor susține că „În conținutul noțiunii „sferă de comunicare” 
intră, în primul rând, tematica comunicării. Caracterul interacțiunii 



76

lingvistice în alte condiții se poate schimba în dependență de schimbarea 
tematicii actului de comunicare” (Avrorin, p. 76).

Așadar, funcționarea, această latură vitală a limbii, nu este altceva 
decât uzajul limbii într-o comunitate lingvistică. Iar, la modul concret, 
„Uzajul stă la baza tuturor intervențiilor empirice și teoretice cu referire 
la limbaj, postulatul principal fiind că, un sistem lingvistic se formează 
pornind de la punerea sa în aplicare” (Kemmer și Barlow, 2000, citați 
după: Simonin et Wharton, 2013, p. 28). Ba mai mult, „Cercetarea uzajului 
este, deci, cheia pentru înțelegerea funcționării limbajului” (Tomasello, 
2003, 2006, citat după: Simonin et Wharton, 2013, p. 28). E de menționat 
că, sfera de utilizare se consideră printre factorii extralingvistici care 
favorizează funcționarea limbii într-o comunitate lingvistică alături de 
politica lingvistică și factorul uman.

Printre șirul de sfere sociale sau domenii sociale de utilizare  
a limbii în epoca modernă pot fi enumerate: sfera activității economice, 
sfera activității politice, sfera învățământului, sfera științei, sfera 
literaturii artistice, sfera mass-mediei și audiovizualului, sfera cultului 
religios, sfera tehnicii și a lucrărilor de secretariat, sfera noilor 
tehnologii de comunicare (internetul), sfera influenței estetice (teatrul și 
cinematograful), sfera medicinii, sfera comerțului ș.a.

În secolul al XIX-lea, în acea perioadă de evoluție și dezvoltare societății 
umane sub toate aspectele, se deosebea un număr mult mai mic de domenii 
de activitate socială decât în epoca actuală. Și, prin urmare, mai puține sfere 
de utilizare a limbii, în general, iar în contextul nostru general-românesc 
în comparație cu cel european, existau și mai puține domenii sociale de 
utilizarea limbii. Am remarcat deja, cu o altă ocazie, câteva dintre acestea: 
sfera învățământului, sfera creației populare orale, sfera cultului religios, 
sfera administrației publice. Ne permitem a susține ca, unele sfere sociale 
precum sfera justiției, sfera științei, sfera mass-mediei în sec. al XIX-lea 
erau abia în stadiul de formare, în curs de evoluție.

În prezentul articol vom face referire, în plan comparativ, la două 
comunități lingvistice din secolul al XIX-lea, unde majoritatea locutorilor 
utilizau limba română: comunitatea basarabeană și comunitatea 
transpruteană. E de reținut că, după 1812 aceste comunități se deosebeau, 
atât din punctul de vedere al omogenității și al limbilor utilizate în 
comunicare, cât și al atitudinii vorbitorilor față de limba română.

Conform unor statistici din diverși ani, publicate în sursele de epocă 
(Batiușkov, 1892, Zașciuk, 1863, Berg, 1923, Zelenciuk, 1979 ș.a.) cu 
referire la componența etnică a populației Basarabiei în sec. al XIX-lea, 
numărul reprezentanților rusofoni era mereu în creștere, în timp ce numărul 
românilor autohtoni se micșora. Reproducem niște date comparative 
pe care le-am spicuit de la începutul și de la sfârșitul secolului XIX.  
De exemplu, dacă în 1818 numărul românilor basarabeni exprimat în 
procente era de 91, 2%, apoi în 1901 numărul lor scade până la 51, 5% din 
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numărul total al populației. În timp ce numărul rușilor crește de la 12, 5% 
în 1818 până la 22, 2% în 1901. De asemenea, crește și numărul celorlalte 
etnii conlocuitoare: ucraineni, bulgari, evrei, germani, polonezi, armeni, 
sârbi, țigani, turci.

Se producea dezlocuirea populației autohtone. După 1812, în toate 
instituțiile de stat își fac apariția funcționarii ruși, în timp ce mulți români 
basarabeni, de frica serviciului militar de 25 de ani în armata rusă, se 
refugiau peste Prut, iar în ținuturile de sud ale Basarabiei și în alte 
regiuni erau aduși coloniști. Din ucazul imperial de la 22 ianuarie 1814 
reținem: „Coloniștii germani din ducatul Varșoviei, căutând în condițiile 
de astăzi un refugiu liniștit în Imperiul Rus, și-au manifestat dorința de 
a se strămuta, pe cont propriu, în Basarabia. Îngăduitor față de doleanța 
lor, am găsit de cuviință să le permit strămutarea în virtutea acelorași 
drepturi acordate bulgarilor și sârbilor care s-au așezat în Basarabia” 
(Poștarencu, 2012, p. 346).

Prin urmare, în rezultatul colonizărilor și a mobilității populației, comunitatea 
lingvistică basarabeană, sub aspect sociolingvistic, devine o comunitate 
eterogenă, multilingvă. În timp ce, comunitatea lingvistică transpruteană 
rămâne a fi, la modul general, o comunitate monolingvă și multidialectală.

Acestea fiind spuse, în continuare, vom examina situația lingvistică din 
Basarabia în noul cadru sociocultural basarabean de după 1812 și apariția 
sferei sociale de funcționare a limbii – sfera justiției, proces în care s-a 
implicat din plin glotopolitica guvernului țarist.

E de reținut că, în mod oficial, prin intermediul primului act legislativ 
rus cu referire la anexare, prin care întreg teritoriul anexat este numit oficial 
regiunea Basarabia, și anume – Regulamentul de la 23 iulie 1812 privind 
formarea administrației provizorii a Basarabiei, regulament semnat de 
către reprezentantul oficialităților de la St. Petersburg, amiralul Ciceagov, 
comandantul-șef al armatei ruse de la Dunăre, situația lingvistică din acest 
spațiu geografic devine o situație diglosică prin articolul 19 al Regulamentului 
(din capitolul „Cu privire la administrația civilă” care stipula: „Actele să vor 
întocmi în limbile rusă și moldovenească” (ANRM, fila 11-14; Zapiski…, 
1868, p. 110), deși prin ucazurile din 23 iulie și 5 august 1812 împăratul 
Alexandru I le dăduse moldovenilor o asigurare: „de a conserva neștirbită 
constituirea autohtonă națională, acordându-le rămânerea în vigoare  
a legilor, a obiceiurilor și a privilegiilor locale; precum și întrebuințarea limbii 
moldovenești înaintea instanțelor judecătorești” (Erbiceanu, 1934, p. 8).

Aceeași asigurare o conține și Regulamentul privind organizarea regiunii 
Basarabia din 29 aprilie 1818, intitulat în românește „Proiect pentru cele 
mai întâi temelii la Obrazovania ocârmuirii politicești din lăuntrul a Oblastei 
Basarabiei” (Mihail, Mihail, 1993, p. 27-112). Acest Regulament alcătuit, 
în general, pe baza legilor și așezămintelor locale, promitea menținerea 
organizării vechi și a instanțelor judecătorești existente în Moldova la începutul 
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secolului al XIX-lea, și anume: 1) Isprăvniciile locale, 2) Judecătoriile ținutale,  
3) Tribunalul criminalicesc și politicesc, 4) Consiliul Suprem.

Dar, realitatea a fost cu totul alta. Administrația rusă de la Chișinău 
nu privea cu ochi buni asigurările date băștinașilor prin înaltele ucazuri 
imperiale. Funcționarii ruși acționau după bunul lor plac. Reproducem 
un caz foarte elocvent în susținerea celor spuse supra. Scarlat Sturdza, 
guvernatorul civil al regiunii Basarabia, care la 4 decembrie 1812  
a înființat Cancelaria Guvernatorului civil al Basarabiei, formează și noile 
organe de poliție în Basarabia, care erau de tip rusesc. La 2 octombrie 1812, 
Ioan Dicescu, fostul șef al poliției din orașul Iași, este numit temporar 
polițmaistru al poliției orașului Chișinău, până la 24 octombrie 1812, când 
această funcție este ocupată de către Poltavțov (Poștarencu, p.13). Și doar în 
acest răstimp de numai câteva săptămâni acestuia i se schimbă numele din 
Ioan Dicescu în Ivan Dicesculov.

Noul Regulament din 29 februarie 1828 „Așăzământul pentru ocârmuiriea 
oblastei Bessarabiei” (Mihail, Mihail, 1993, p.121-144) „pune capăt 
autonomiei juridico-administrative de scurtă durată a Basarabiei, introducând 
rusificarea completă a tuturor instituțiunilor ei” ( Erbiceanu, 1934, p.17).

Treptat, în sfera justiției vechile instanțe judecătorești sunt 
substituite prin organe judecătorești rusești. În 1818 sunt fondate: 
1) Judecătoria civilă regională din Basarabia/Bessarabskii oblastnoi 
grajdanskii sud, care examina cazurile litigioase și în interesul 
statului, precum și apelurile legate de hotărârile tribunalelor județene;  
2) Judecătoriile județene/Uezdnâie sudî/: Bender, Cahul, Ismail, Leova, 
Iași, Orhei, în 1827-Soroca, apoi Chișinău și Tiraspol; 3) Judecătoriile de 
zemstvă/Uezdnâie zemskie sudî./ Toate aceste instituții judecătorești au 
activat până în 1869, data introducerii în Basarabia a statutelor judiciare 
din 1864, a reformei din Rusia.

După reforma din 1864, începând cu anul 1869 în Basarabia apar 
alte organe judiciare: 1) Judecătoria districtului Chișinău (1869-1918)/
Kișinevskii okrujnoi sud/; 2) Congresele județene ale judecătoriilor de pace și 
intermediarii de pace (1869-1917)/Uezdnâie siezdî mirovâh sudei, mirovâie 
sudî i posredniki Bessarabii/; 3) Congresele județene ale judecătoriilor 
de pace/Uezdnâie siezdî mirovâh sudei/; 4) Judecătoriile de pace județene/
Mirovâie sudî uezdov/; 5) Intermediarii de pace/ Mirovâie posredniki/; 
6) Congresele județene ale șefilor de zemstvă și șefii de zemstvă (1892-1918)/
Uezdnâie siezdî zemskih nacialinikov i zemskie nacialiniki/; 7) Judecătoriile 
de plase din regiunea Basarabia (1864-1917)/Volostnâie sudî Bessarabii/; 
8) Judecătoriile de comerț/Kommerceskie sudî/; Judecătorilor de orfani/
Sirotskie sudî/; Tribunalele județene/Uezdnâie tribunalî/.

Neapărat au fost aduse cadre de judecători, magistrați și funcționari ruși.
Au fost substituite și legile locale moldovenești (Sobornicesul 

hrisov al lui Alexandru Mavrocordat din 1785 și Colecțiile de legi ale 
lui Armenopol și Donici) prin codul de legi rusești. „Conviețuirea și 
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funcționarea laolaltă a ambelor sisteme legislative era imposibilă, pentru 
că dispozițiile codului rus contrazic și exclud complet normele dreptului 
local moldovenesc” (V. Erbiceanu, 1934, p. 19).

Astfel, și-a făcut apariția noua sferă socială de funcționare a limbii, 
sferă copiată după modelul realității ruse. Rămâne de văzut gradul 
de utilizare a limbii române în asemenea condiții, mai ales, când prin 
articolul 62 din Noul Regulament de la 1828, era prevăzut ca pe viitor: 
„Toate pricinile în locurile prisudstfiilor din oblastia Bessarabiei să 
lucrează pe limba rossienească, iară când va urma nevoie cu tălmăcire și 
pre limba moldovenească” (Mihail, 1993, p. 128).

În concluzie, susținem că, dintre factorii extralingvistici care au 
condus la crearea, după 1812, a unei comunități lingvistice eterogene în 
Basarabia, la instituirea unei situații lingvistice diglosice în acest spațiu 
lingvistic și la apariția sferei justiției deosebită de cea peste Prut, a fost 
glotopolitica guvernului țarist.
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REFERITOR LA FENOMENUL AUTONOMIEI
STRUCTURILOR ACTANŢIALE ALE VERBULUI

elena CONSTANTINOVICI
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Rezumat
În acest articol se ia în discuție problema compatibilității dintre verb și actanții săi. 

Se constată că, de regulă, unui anumit tip de structură semică îi corespunde un anumit 
tip de structură actanţială. Sunt însă și situații când structurile actanțiale nu respectă 
această cerință. Adică un anumit sens al unui verb intranzitiv care are o structură 
sintagmatică monomembră să fie redat print-o structură bimembră, nespecifică, și invers. 
Aceste fapte probează autonomia structurilor actanțiale. Fenomenul este demonstrat 
pe baza materialelor elaborate în cadrul proiectului „Analiza aspectului nominativ al 
enunţului în limba română”, la care se lucrează la Sectorul de gramatică.

Cuvinte-cheie: verb, formulă semantică, structură actanțială, autonomie.

Abstract
In this article we analyse the compatibility between the verb and its actants. As a rule, 

a certain type of semantic structure corresponds to a certain type of actantial structure. 
There are also situations when the actantial structures do not comply with this requirement: 
a certain sense of an intransitive verb that has a mono-member syntagmatic structure to 
be rendered by a two-member, non-specific structure, and vice versa. These facts prove 
the autonomy of actantial structures. The phenomenon is demonstrated on the basis of the 
materials elaborated within the project „Analysis of the nominative aspect of the enunciation 
in Romanian language”, which is being worked on in the Grammar Sector.

Keywords: verb, semantic formula, actantial structure, autonomy.

De ce este verbul atât de necesar pentru comunicare? Pentru că „verbul 
este elementul care nu comută niciodată cu zero: îndepărtarea verbului 
desființează sintagma.” (apud Stati, 1957, p. 437). Iar Guy de Maupassant 
remarca în acest sens următoarele: „Pentru oricare lucru pe care vrei să-l 
spui, nu există decât un singur cuvânt pentru a-l exprima, un verb pentru 
a-l însufleți și un adjectiv pentru a-l califica” (subl. noastră). În comparație 
cu substantivul și adjectivul, rolul verbului este mult mai amplu. Un cuvânt 
din clasa verbului admite un anumit determinant numai în cazul în care 
include în structura sa semantică o trăsătură compatibilă cu formula semică 
a determinantului respectiv, adică dacă se atestă o compatibilitate între verb 
și actanții lui. De regulă, unui anumit tip de structură semică îi corespunde 
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un anumit tip de structură actanţială, astfel încât aceasta din urmă să obțină  
o anumită independență. Cu ani în urmă, Valeria Guțu Romalo le numea enunțuri 
minime predicative, subliniind că „Preferința penru enunțurile «predicative» 
se datorește caracterului mai independent al enunțurilor de acest fel, fapt care 
face ca relațiile constatate în cadrul lor să privească și să depindă numai de 
elementele enunțului, evitându-se astfel necesitatea de a lua în considerație 
și eventualele relații exterioare, determinate de elemente externe enunțului” 
(Guțu Romalo, 1967, p. 294). Orice verb dintr-un enunț predicativ, care are 
structura actanțială Agent + Verb + Destinatar, va crea enunțuri similare, 
indiferent de circumstanțele care ar putea parveni pe parcurs: Cineva + (verb) 
+ cuiva = Sb + (verb) + C. ind. în dativ. A telefona – I-am telefonat fiului. 
A aparține – Puterea aparține poporului. A corespunde – Copia corespunde 
originalului. Aceasta este o structură independentă și se deosebește de o altă 
stuctură actanțială independentă cu Agent + Verb + Beneficiar exprimat printr-
un substantiv cu prepoziție. Cineva + (verb) + C. ind. prep. (asupra, pentru, 
peste, după): A influența – Mediul influențează asupra sănătății. A lupta – 
Oamenii luptă pentru dreptate. A da – El a dat peste năpastă. A judeca – 
Nu judecați după aparențe. Exemple de felul acesta stau la îndemâna oricui.

Sunt însă și situații când structurile actanțiale nu respectă această cerință. 
Adică un anumit sens al unui verb intranzitiv care are o structură sintagmatică 
monomembră să fie redat print-o structură bimembră, nespecifică. Vom 
încerca, în cele ce urmează, să demonstrăm acest lucru pe baza materialelor 
elaborate în cadrul proiectului „Analiza aspectului nominativ al enunţului în 
limba română”, la care se lucrează la Sectorul de gramatică.

În cercetările anterioare am demonstrat că între structura semantică și 
cea actanțială a verbului există o compatibilitate care rezidă în faptul că 
verbul şi actanţii săi se definesc prin aceleaşi trăsături distinctive sau seme 
(Constantinovici, 2007, p. 141-145). Verbul îşi selectează determinanţii 
în funcţie de trăsăturile sale semantice, care sunt în totalitatea lor nişte 
categorii latente. Ele pot fi deduse doar în urma analizei logico-semantice  
a semnificaţiei verbului şi se actualizează în cadrul enunţului datorită 
posibilităţii verbului de a se combina cu anumiţi determinanţi. Strâns 
legate de specificul actantului plasat în poziţia subiectului, aceste seme 
determină în mare măsură întregul spectru actanţial (cu arsenalul de 
roluri) al verbului. Legătura dintre trăsăturile semantice ale verbului şi 
trăsăturile actanţilor implicaţi de acesta poate fi demonstrată şi prin faptul 
că verbele îşi modifică sensul în funcţie de specificul actanţilor, precum 
şi de prezenţa sau absenţa lor. Fenomenul luat în discuție se referă la toate 
verbele, dar este specific verbelor polise. De exemplu, verbul A face 
poate fi un verb de acțiune, de stare, de relație și de devenire. Respectiv, 
poate fi un verb tranzitiv, intranzitiv și pronominal în funcție de actanții 
implicați de acest verb. Astfel, diferența dintre enunțurile: 1. A face 
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o casă. 2. A face mâncare. 3. A face o convenţie. 4. A face bani. 
5. A face patul. 6. A face gripă. 7. A face o greşeală. 8. A face sport. 
9. A face scandal. 10. A face un drum lung. 11. A face pe cineva hoț. depinde 
în primul rând de actanții implicați de verbul a face. Pentru un vorbitor 
neavizat, poate s-ar părea că nu este diferență între aceste enunțuri. Pentru 
un lingvist, fiecare enunț ilustrează faptul că verbul a face are sensuri 
diferite în fiecare dintre aceste enunțuri. Și anume: a face o casă are sensul 
„a crea”; a face mâncare – „a găti, a prepara”; a face o convenție – „a stabili”; 
a face bani – „a câștiga, a agonisi”; a face patul – „a aranja, a potrivi”; 
a face pneumonie – „a se îmbolnăvi”; a face o greşeală – „a greși”; 
a face sport – „a practica”; a face scandal – „a provoca”; a face o călătorie 
„a călători”; a face pe cineva hoț – „a califica drept…”. În toate aceste 
enunțuri verbul a face este tranzitiv, însă nu toate verbele sinonime din 
definiție sunt tranzitive. A se îmbolnăvi (a face pneumonie), a greși (a face 
o greșeală), a călători (a face o călătorie) sunt intranzitive.

În următoarele enunțuri verbul a face are sensuri intranzitive: 
12. „a se îndrepta spre” Drumul face spre dreapta. și 13 „a valora, a costa” 
Cât fac pantofii?

Să vedem cum arată scructura actanțială a fiecărui sens în parte. Toate 
sensurile tranzitive ale acestui verb au aceeași structură actanțială: Agent 
(uman) + Acțiune + Rezultativ (obiectul rezultat în urma efectuării acțiunii). 
Diferențele de sens rezidă în structura semică a cuvintelor determinative.  
Și anume: determinativele specifice pentru primul sens au în componența 
lor semantică semul <concret> (o casă, o jucărie, o rochie, mobilă, pantofi); 
pentru sensul al 2-lea – semul <concret+hrană, alimente> (mâncare, salată, 
friptură, prăjituri); pentru sensul al 4-lea – semul <concret +echivalent al 
mărfurilor în schimburile comerciale> (bani, sute de mii, milioane); pentru 
sensul al 5-lea – semul <concret + piesă de mobilier> (pat); pentru sensul al 
10-lea – semul <concret + distanță> (cale, drum). Determinativele specifice 
pentru sensul al 3-lea – semul <abstract> (convenție, legi); pentru sensul al 
6-lea – semul <abstract + boală> (gripă, pneumonie, atac de cord); pentru 
sensul al 7-lea și al 9-lea– semul <abstract> (greșeală, prostie, scandal); 
determinativele specifice sensului al 8-lea – semul <abstract + fel de 
sport> (sport, gimnastică, box). Cu sensul al 11-lea, verbul a face implică 
o relație de dublă subordonare și se încadrează într-o structură trivalentă: 
Agent (uman) + Acțiune + Pacient (uman) + Experimentator (uman) – Ion 
l-a făcut hoț pe Gheorghe. Actantul <experimentator > nu este caracteristic 
pentru verbele de acțiune. Acest actant este al verbelor de stare: Gheorghe 
este hoț. Din 2 enunțuri Ion l-a făcut. și Gheorghe este hoț. a provenit Ion 
l-a făcut pe Gheorghe hoț.

Sensurile 12 și 13 sunt intranzitive și au o altă structură actanțială:  
12 – Temă + Relație + Țintă. 13 – Sursă + Relație + Descriptiv. Diferențele 
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dintre aceste 2 sensuri pot fi ușor evidențiate tot pe baza structurii semantice  
a determinanților.

Dacă ne uităm mai atent, observăm că verbul a face, cu multe dintre aceste 
sensuri, are drept sinonime anumite verbe înrudite semantic, dar care au 
valențe diferite. Astfel, a oferi – a face o ofertă; a analiza – a face o analiză; 
a promite – a face o promisiune; a declara – a face o declarație; a descoperi – 
a face o descoperire; a greși – a face o greșeală etc. sunt comutabile în 
diverse texte. Însă se întâmplă de multe ori ca structura actanțială sinonimă 
să aibă un alt comportament sintagmatic. Ca să fie mai clar, o să mă refer la 
fapte discutate anterior. De exemplu, în cazul verbelor a călători și a face 
o călătorie; a sări și a face/a efectua un salt, a trăi și a trăi o viață fericită 
există o necorespundere între formula semică și cea actanțială. E lesne de 
observat că toate verbele sunt intranzitive, conform formulei lor semice, iar 
structurile actanțiale derivate respectă tiparul verbelor tranzitive. Verbele 
date, în mod normal, au o structură actanțială monomembră, iar construcțiile 
derivate sunt bimembre, nespecifice pentru formula semantică a acestor verbe. 
Cu alte cuvinte, există foarte multe structuri actanțiale independente, care nu 
respectă cerința imperioasă de a corespunde formulei semice a verbului în 
cauză. Ele obțin o autonomie sintagmatică, având un comportament diferit de 
cel al verbului sinonim. Oana Magdalena Cenac observă că există diferențe 
care subliniază autonomia construcțiilor date. De exemplu: „în construcţia cu 
a face + nume de activitate se pot adăuga diferiţi adjuncţi clasificatori, ceea 
ce nu este posibil întotdeauna în construcţia cu verbul înrudit”, argumentând 
cu următoarele exemple: Face schi de performanţă de la zece ani., dar 
*Schiază de performanţă de la zece ani. Face dans sportiv de cinci ani., dar 
*Dansează sportiv de cinci ani. (Cenac, 2007, p. 320). Când primesc adjuncţi, 
continuă cercetătoarea, unele substantive se articulează: A făcut un scandal 
monstru. A făcut o reclamă interesantă. A face o politică agresivă., iar altele 
rămân nearticulate A făcut mare gălăgie. A făcut închisoare pe viaţă. Aceste 
observații întăresc autonomia structurilor actanțiale.

În felul acesta, structura actanţială a verbului este determinată de 
semnificaţia determinanților lui. Verbul va admite un anumit determinant 
numai în cazul în care include în structura semantică o trăsătură compatibilă 
cu formula semică a determinantului respectiv. Dacă structura semică  
a verbului nu conţine semul corespunzător, atunci el poate impune restricţii 
selecţionale în ceea ce priveşte combinarea cu un anumit determinant. 
Am putea conchide că, de regulă, unui anumit tip de structură semică îi 
corespunde un anumit tip de structură actanţială. Când lucrul acesta nu se 
întâmplă, are loc transferul structurilor sintagmatice asupra unor situații care 
au o cu totul altă organizare.

În toate aceste cazuri, avem de a face cu fenomenul autonomiei relative 
a structurilor actanţiale. Astfel, odată constituite, aceste construcţii capătă  
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o anumită independenţă în limbă, impunându-se şi la desemnarea altor 
situaţii. E de menţionat că verbul a face sau orice alt verb întrebuinţat în 
astfel de construcţii îşi pierde statutul de unitate lexicală autonomă, devenind 
un indice al verbalităţii. Iar acest fenomen condiţionează apariţia diverselor 
structuri derivate având la bază multiple posibilităţi de necorespundere între 
structura semantică şi cea actanţială a verbului.
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Rezumat
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This study aims a review of some medical terms of mythological origin, presenting their 

etymology and semantic evolution. The knowledge of these issues is particularly useful in the 
context of medical knowledge globalization.
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Mitologia greco-romană, parte componentă a tezaurului culturii 
universale, ne structurează și astăzi în mod spectaculos acțiunile, fiind 
un palier atemporal, care continuă să stimuleze imaginația cercetătorilor 
pasionați din diverse domenii. Dincolo de valoarea indubitabilă pe care 
o prezintă pentru literatură, istorie, filosofie, artă etc., miturile antice au 
servit drept sursă de formare a termenilor științifici în general și a celor 
medicali în special. Astfel, în mitologia greacă, Lethe (< gr. lethe „uitare”) 
este unul dinte cele cinci râuri ale lui Hades din lumea de jos, râul uitării. 
În terminologia clinică, este aplicat termenul letargie „stare patologică 
caracterizată printr-un somn adânc, de lungă durată, însoțită de pierderea 
cunoștinței și a capacității de mișcare”.

Elementul terminologic ambipoziţional mnemo-; -mnezia (< gr. mneme 
„memorie”) provine de la numele titanei Mnemosyne care descoperă puterea 
intelectului (= minţii) şi denumește „lucrurile” pentru a înlesni comunicarea 
între muritori. Pe lângă aceasta, oferă oamenilor puterea, capacitatea de  
a memora; omul, lipsit de darul zeiţei, uită cine este, ce este. În terminologia 
clinică, atestăm termenii: amnezie „pierderea memoriei”; anamneză 
 (< gr. ana „prin” + < gr. mneme „memorie”) „prima etapă a diagnosticării, în 
care pacientul descrie antecedentele bolii”.

Termenul panică, devenit uzual, provine de la numele zeului păşunilor şi al 
turmelor, cu picioare, coarne şi cu urechi de capră. Se spune că la naşterea lui 
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Pan moaşa s-a speriat într-atât, încât a scos un strigăt turbat şi a rupt-o la fugă. 
Iată de ce numele său este atribuit unei stări de frică iraţională: panică „spaimă 
subită şi violentă (fără temei), care cuprinde o persoană sau o colectivitate”.

Frumoasa nimfă Syrinx din mitologia greacă este transformată într-o 
trestie atunci când Pan încearcă s-o răpească. Din trestie, Pan a creat naiul, 
un instrument muzical, ca să-i demonstreze că și după această metamorfoză 
tot lui îi aparține. Termenul seringă (< gr. syrinx „tub”) desemnează un 
„tub folosit pentru injectarea preparatelor medicamentoase”. Elementul 
terminologic siring (o)- formează termenul siringomielie (< gr. syrinx 
„canal, tub, fistulă” + < gr. mielos „măduvă”) „boală a sistemului nervos, 
care se manifestă prin distrugerea substanţei cenuşii din măduva spinării, cu 
pierderea sensibilităţii”.

Boala congenitală ciclopia (< gr. kyklos „cerc” + < gr. ops „ochi” ‒ „ochi-
inel”) este o „malformație a feței caracterizată prin fuziunea pe linia mediană 
a celor două orbite și, ca urmare, existența unei singure orbite”. Globul ocular 
poate fi absent, alteori este rudimentar sau aparent normal, sau duplicat. Nasul 
poate lipsi (arinie) sau este substituit de un apendice tubular (proboscis), situat 
în partea superioară a orbitei. Conform mitologiei greceşti, Mama Pamânt 
(Geea) a dat întâi naștere unei rase semiumane – ciclopii, giganţi cu un singur 
ochi, situat deasupra nasului.

Afrodita (Venera) este zeița frumuseții; de la numele său grecesc provine 
termenul afrodiziac, de la cel latin – denumirea generică a bolilor venerice.

Somnos sau Somnus este zeul roman al somnului. Cuvântul latin formează 
o serie de termeni: insomnie, somnifer etc. Echivalentul grecesc este Hypnos. 
Potrivit Teologiei lui Hesiod, acesta sălășluia în lumea subpământeană fără 
„ca ochii săi să fie aţintiţi spre soare, iar în orele de întuneric pătrundea tiptil 
în lume şi aducea oamenilor dulcea odihnă”. În terminologiile clinică şi 
farmaceutică sunt atestaţi termenii: hipnoterapie (< gr. hypnos „somn” + < 
gr. therapeia „tratament”) „metodă de tratament prin hipnoză”; hipnotic „care 
provoacă un somn artificial; hipnotizant”; hipocondrie „eventuale consecinţe 
în starea pacientului după hipnoză” etc.

Conform mitologiei antice, copiii lui Hypnos sunt: Morpheus (imita 
trăsăturile şi vorbirea omului în somn); Phobetor (reda lumea vie în somn 
(păsări, animale); Phantasus (reda lumea moartă în somn).

Phobetor, demon cu aripile negre, apărea în vise şi le transforma în 
coşmaruri. În medicină, termenul fobie este o „stare patologică de nelinişte 
şi de frică obsedantă, lipsită de o cauză obiectivă sau precisă, repulsie, 
antipatie pentru ceva”, iar elementul terminologic sufixoidal -fobie; -fob 
este unul dintre cele mai solicitate: claustrofobie „teamă patologică de 
spaţii închise”; xenofobie „aversiune exagerată faţă de tot ce este străin”; 
arahnofobie „teamă patologică faţă de păianjeni”; androfobie „aversiune 
faţă de bărbaţi” etc.

În mitologia romană, Mania (Manea), zeița morţii, conducea lumea de 
jos împreună cu Mantus, fiind întruchiparea lumii spiritelor, iar în mitologia 
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greacă – personificarea nebuniei şi a demenţei. Termenul şi elementul 
terminologic manie denumeşte o „boală mentală manifestată prin euforie, 
stare de excitație psihomotorie, logoree, halucinații, incoerență a gândirii 
etc.”; în psihiatrie, clinomanie (< gr. kline „pat” + < mania „nebunie”) 
„preferință obsesivă pentru poziția culcat, pentru pat”; cleptomanie (< gr. 
kleptes „hoț” + mania „nebunie”) „tendință patologică pentru furt fără 
urmărirea unui profit”; teomanie (< gr. theos „zeu” + < gr. mania „nebunie”) 
„monomanie religioasă contemplativă; delir teologic” etc.

Psyche (< gr. „suflet”) este fiica unui rege necunoscut, frumoasă ca 
o operă de artă, aidoma Afroditei, zeița frumuseţii. Eros s-a îndrăgostit de 
ea şi o vizita în fiecare noapte la castel, fără a-şi arăta chipul (mitul erotic 
Zburătorul din mitologia română). Este pedepsită de Afrodita, pentru 
faptul că oamenii o elogiau pentru frumusețea ei. Rugat de Eros, Zeus 
o salvează dăruindu-i nemurire. Psyche simbolizează sufletul salvat prin 
dragoste, deoarece „dragostea nu poate exista decât în suflet şi sufletul 
nu se poate ridica la ceruri decât prin dragoste”. În terminologia clinică, 
elementul terminologic ambipoziţional psih (o)-/-psihie formează o serie 
de termeni: psihiatrie „disciplină medicală care se ocupă de studiul 
bolilor psihice”; psihanaliză etc.

Echo este nimfa care mereu a dorit să aibă ultimul cuvânt. Este pedepsită 
prin faptul că nu mai putea să vorbească, ci doar să răspundă prin repetarea 
ultimelor cuvinte ale unei persoane. În terminologia clinică: ecolalie 
„repetarea aproape automată de cuvinte sau de fraze auzite”; ecopraxie 
„imitarea involuntară a mișcărilor altuia”, dar şi ecografie „metodă de 
diagnosticare prin ultrasunete”.

Termenul hermafrodit „om anormal, posedând caractere specifice ambelor 
sexe; fătălău” s-a format în baza cuvântului grecesc Hermaphroditus, băiat 
al cărui nume este compus din asocierea numelor părinţilor săi: Hermes, zeul 
comerţului, şi Afrodita, zeiţa frumuseţii. Hermaphroditus a respins dragostea 
nimfei lacului Salmacis. Intrând în apă, Salmacis a rugat zeii să nu-i despartă 
niciodată. Zeii le-au unit corpurile într-un întreg, fiinţă care nu putea fi numită 
nici bărbat, nici femeie.

În perioada renascentistă, sirenele, fiinţe mitologice, fiare odioase cu 
cap de femeie şi cu trunchi de pasăre, care, prin cântecul lor, adormeau 
şi ucideau victima, îşi schimbă imaginea: sunt fiinţe fabuloase, cu cap de 
femeie şi cu trup de peşte. În medicină, elementul terminologic siren (o)- 
formează termenul sirenomelia, boală ereditară care constă în „fuziunea 
congenitală a extremităţilor”.

Termenul omfalocelul desemnează „hernia ombilicală”. Omphale 
(< gr. omphalos „ombilic”), regina Lidiei, este soţia lui Herakles, care 
a numit omphale „acest mult adorat segment al corpului”.

Termenul sintagmatic capul Meduzei, introdus în medicină de către medicul 
Severin (1643), desemnează o maladie manifestată prin „vene dilatate pe 
abdomen, generate de obstrucţia circulaţiei sangvine” și este o metaforizare 
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asociată (somatică + antropomorfică). Medusa, una dintre cele trei gorgone 
(Medusa, Sthenno, Eurzale), a devenit muritoare pentru păcatul săvârşit în 
templul zeiţei Athena. Aceasta o pedepseşte, transformându-i părul în şerpi, 
iar „privirea-i drăgălaşă – într-o privire înspăimântătoare”.

În mitologia antică, Iris este zeiţa curcubeului, cu aripi de aur, 
considerată crainica (vestitoarea) zeilor. Culorile curcubeului sunt asociate 
cu membrana colorată a ochiului. În anatomie, írisul este „membrană 
circulară, colorată a ochiului, situată înaintea cristalinului, în mijlocul 
acesteia se găseşte pupila”.

Bucata de membrană elastică la intrarea în vagin este numită după Hymen, 
zeul căsătoriei.

Atlas, termenul denumeşte prima vertebră, care suportă greutatea craniului. 
Titanul Atlas a complotat împotriva lui Zeus, regele zeilor; ca pedeapsă, a fost 
condamnat să suporte greutatea cerului.

Termenul tendonul lui Ahile desemnează „tendonul care prinde mușchiul 
triceps de calcaneu”; indică punctul vulnerabil, „partea slabă” a eroului 
legendar Ahile.

Termenul melanină (< gr. melas „negru”) „pigment negru care se formează 
la suprafața pielii, mai ales sub influența razelor solare” s-a format de la numele 
Melanie „întuneric sau îmbrăcat în negru”. În mitologia greacă, Melania sau 
Melanie este numele dat Demetrei, zeiţa pământului (agriculturii, recoltei), 
care a îmbrăcat haine de doliu atunci când fiica sa, Persefona, a fost răpită de 
Hades şi dusă în Infern.

Acromion „os plat care formează centura scapulară” derivă din Acropolis 
din Atena (< gr. akron „vârf” + < gr. omos „umăr”), faimoasa clădire 
grecească antică.

Termenul anatomic labirint (labirintul osos, membranos al urechii 
interne) s-a format în baza grecescului labyrinthis. La înscăunarea sa, regele 
Minos al Cretei a promis că va aduce în fiecare an sacrificii lui Poseidon, 
dar nu şi-a onorat promisiunea. Zeul mărilor și al oceanelor a trimis un taur 
alb, care a conceput cu soţia lui Minos un fiu, Minotaur. Ruşinată, soţia lui 
Minos a ordonat lui Daedalus să construiască un labirint pentru fiul său, din 
care să nu mai iasă niciodată.

Cuvântul ascită s-a format de la grecescul askos „sac”. În Odiseea lui 
Homer, Ulise vizitează insula Aeolia. Paznicul vânturilor, Aeolus, îi dăruiește 
o pungă în care se aflau vânturile de vest. Grecii antici numeau ascita „boala 
sacului” de la „umflătură” abdominală.

Actualmente, termenul desemnează „acumulare de lichid în cavitatea 
peritoneală” sau, în popor, „pungă de apă”. În terminologia internaţională, 
termenul slavon pelin are echivalentul de Artemisia vulgaris (< gr. artemisia 
„sănătos), plantă numită în cinstea zeiţei Artemis, zeiţa pădurilor, a virginităţii, 
a fertilităţii. Zeița este reprezentată ținând în mâini arcul şi săgeata; anume 
de aşa formă sunt frunzele pelinului.
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Termenul Erythraea centaurum are la bază mitul antic. Centaurul 
Chiron şi-a vindecat cu această plantă rana provocată de săgeţile otrăvite 
ale lui Hercules.

Panax Heraklios este denumirea plantei panaceu (< gr. panacha 
„panaceu”). Se presupune că are la origine numele zeiţei vindecării 
Panacheia, care avea o tinctură „atottămăduitoare”. În medicină, termenul 
panaceu (< gr. panakeia < pas „tot” + < gr. akos „medicament”) este 
„medicamentul despre care se credea odinioară că vindecă orice boală”: 
ulcere, tuse, dureri de diverse etiologii, muşcături, contracţii etc. Planta se 
mai numeşte şi Galbānum, deoarece are florile galbene.

Panacheia este una dintre fiicele lui Asklepios, semizeu, primul care 
a practicat arta medicală pe pământ, fiind ucenicul centaurului Chiron. Alte 
fiice ale lui Asklepios, numele cărora indică anumite etape, principii ale ars 
medica sunt: Iaso – zeiţa recuperării; Aceso – zeiţa restabilirii; Meditrina – 
zeiţa longevității și Aglaia – zeița frumuseții.

Suntem de părerea că exemplele prezentate mai sus sunt mai mult 
decât suficiente pentru a demonstra că mitologia antică a influențat în mod 
considerabil formarea terminologiei medicale, interesantă fiind în mod 
deosebit motivația semantică a termenilor.
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Rezumat
Autorul comunicării cercetează arta poetică „Am fost un visător” prin prisma conceptelor 

psihologiei transpersonale – starea de trans a conștiinței, Sine Transcendental. Această stare 
prezintă starea de neapărat a actului de creație a poetului Victor Teleucă.

Cuvinte-cheie: artă poetică, transmodern, abordare transpersonală, cunoașterea de sine.

Abstract
The author of the study researches the poetic art „Am fost un visitor” in terms of the 

concepts of transpersonal psychology – the trance state of consciousness, Transcendental 
Self. This state exhibits the state of ineluctability of the creative act of the poet Victor Teleucă.

Keywords: Poetic art, transmodern, transpersonal approach, self-knowledge

Arta apare în adevăratul său sens ca una dintre cele mai importante 
forme ale conștiinței de sine a colectivității umane, ca manifestare a formei 
de gândire dezvoltată de-a lungul a milioane de ani de existență umană, 
fără aceasta nu putea să ființeze.

Acest subiect l-a preocupat îndeosebi pe poetul Victor Teleucă care 
este imaginea deplină a unui scriitor reprezentativ pentru literatura 
română contemporană exponent notoriu al generației șaizeciste, după cum 
consideră pe drept cuvânt criticul literar Constantin Cubleșan. Chiar și 
titlurile volumelor de poezii ale poetului ilustrează caracterul conceptual 
filosofic al reflecțiilor poetului asupra misiunii și rolului artei: Îmblânzirea 
focului (1971), Momentul inimii (1974), Încercarea de a nu muri (1980), 
Piramida Singurătății (2000), Ninge la o margine de existență (2003), 
Improvizația nisipului (2006). Poet-filosof, lirosof de tip transmodern 
în privința lui sunt folosite mai multe sintagme Victor Teleucă a avut 
abordări complexe ale artei. În studiul de față ne vom expune asupra 
a două poeme exemple elocvente pentru artă poetică profesată de el: 
Am fost un visător (2000) și Radiogramă (1980). În interviul acordat 
jurnalistei N. Parfentie, poetul susține o idee cu trimitere la filosoful 
georgian Merab Mamardașvili că natura nu produce oameni. Omul este 
un produs al culturii. O continuare a acestui enunț găsim într-o cugetare  
a sa din volumul Improvizația nisipului. „Cel mai greu e să înveți omul să 
gândească într-o societate amorfă, dominată de lene mentală.” (Teleucă, 
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2006, p. 12). Ar fi potrivită în acest context sintagma devenirea spirituală 
a lumii prin intermediul poeziei.

Poezia Am fost un visător, care deschide volumul Ninge la o margine de 
existență, are un rol de program-manifest literar. Tema poeziei o reprezintă 
raportul dintre Eu liric și cunoaștere. Autorul expune ideea că există și partea 
nevăzută a lumii care ar putea fi cunoscută prin „puterea propusă de Platon”, 
cunoașterea prin intuiție, metafizică (numită de Lucian Blaga luciferică). 
Prezența în titlul poeziei a cuvântului vis simbolizează dubla semnificație 
a acestei arte poetice. Apartenența la Poezie și trăirea spirituală legată de 
creația literară este esențială pentru poet. Cealaltă semnificație ține de cotidian. 
A încerca să schimbi lumea cu poezia e o muncă zadarnică într-un regim 
totalitar, nota în scrierile sale poetul.

Poezia este structurată din cinci fragmente. În primul fragment unde 
apare ecoul misterios ‒ antiteza Eu-alții, 2, p. 15-20) autorul prezintă 
calea de cunoaștere a lumii prin intuiție, exprimată prin versurile:  
„e curios/ tablou să vezi cum tu ca un ecou te pră-/ bușești în beznă/ și crești, 
ca uriașii crești/” (Teleucă, 2015, p. 32-33).

Celelalte versuri ale primului fragment:” /Am fost un visător 
cu visele neizbândite, /Cu fericite clipe-a neizbânzii.” (Teleucă, 2015, 
p. 32-33) demonstrează că poetul nu-și identifică Eul cu corpul material ca 
singura realitate. Se iscă o complexitate care apare din sensul cuvântului 
vis ca panoramă de imagini și idei. În vis toate par a fi extrem de frumoase, 
de necrezut, ireale, halucinante. Însă V. Teleucă utilizează același cuvânt 
și pentru aspectul material al vieții. E o încercare subtilă a ne conduce la 
ideea că tot ce e vizibil și sensibil este, de fapt, ireal.

În acest mod în fragmentul 2 prin versurile: „am fost un visător, 
unul din oamenii înlănțuiți / din puterea propusă de Platon / să văd 
ce am în față;” (Teleucă, 2015, p. 32) autorul implică cititorul în 
înțelegerea preceptelor metafizicii. Cunoașterea lumii de dincolo, care, 
de fapt, este cunoașterea de sine, proclamată de poet pe tot parcursul 
megapoemului Ninge la o margine de existență îl îndeamnă pe cititor la 
o meditație existențială.

Plasarea poemului la începutul volumului ne-ar da de înțeles că ar 
fi vorba de o călătorie inițiatică (termen folosit de criticul Alexandru 
Burlacu). În acest caz criticul Th. Codreanu confirmă faptul că 
„performanța artistică a lui Victor Teleucă se asociază de la bun început 
cu o atitudine intuitiv transdisciplinară”. (Codreanu, 2017, p. 296) 
Descrierea trecerii de la o stare a conștiinței la altă stare extinsă 
a conștiinței are loc în fragmentele 3 și 4: „la baza / teoriei mele / creştea 
sămânţa intuiţiei, ambiţia de- a / nu avea nici o ambiţie, / cu strictul necesar 
al unui visător/care şi el s-a prefăcut în vis / şi-n faţa / visului mi s-a deschis 
/ cea mai frumoasă panoramă – tot de vis – / un paradis / împrejmuit / 
cu pomi ghimpoşi / şi-n fiecare ghimpe / rămas din mine – câte-un vis.” 
(Teleucă, 2015, p. 5).
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Mecanica cuantică face casă bună atât cu psihologia transpersonală, 
cât și cu logica ternară a transdisciplinarității în explicarea miracolelor 
stărilor de conștiință. Mai exact, e vorba de miraculosul salt cuantic, adică 
raportul particulă-undă. Prin gândirea logicii ternare a terțiului inclus 
(Ștefan Lupașcu), Th. Codreanu definește esența creației lui V. Teleucă: 
„A fi Nimeni și a fi Eu înseamnă a fi simultan în arheu și în eul concret și, 
propriu-zis, a transcende toate nivelurile de realitate, realizând unitatea 
deschisă a lumilor, după înțelesul adânc al teoremei lui Godel.” (Codreanu, 
2017, p. 308).

Tot în aceste fragmente autorul descrie condițiile accederii la starea 
de identificare cu Sinele (Atman). Ambiția de a nu avea nici o ambiție, 
dezicerea de Eu reprezintă cunoașterea spirituală tipică unui poet, creator 
uman. Astfel, prin intermediul produsului imaginației sale, al conștiinței, 
se formează legătura cu divinitatea.

Având o pregătire filosofică, V. Teleucă, aidoma argonautului care merge 
în căutarea lânii de aur, pleacă în căutarea de Sine, pornind de la ideea 
că în domeniul înalt al filosofiei există o zonă de maximă transparență 
a sacrului unde acesta se întâlnește cu poezia și care este starea de trans 
a poetului, starea de conștiință necesară actului de creație a poetului 
Victor Teleucă. Mihai Cimpoi definește acea zonă în cazul lui V. Teleucă –  
Lirosofie. Referitor la starea de trans obligatorie actului de creație 
V. Teleucă afirmă că omul de creație nu are timp să-și mai teatralizeze 
truda. Dacă și-o teatralizează, el iese din „starea halucinantă, din delirul 
esențial, adică iese din încercare și deci din ritm care este esența stilului”, 
după cum specifică Th. Codreanu (Codreanu, 2017, p. 301-302 ). Felul 
de a trata similar actul de creație al poetului Victor Teleucă, al criticilor 
literari Mihai Cimpoi și Theodor Codreanu ne conduce la ideea că tustrei 
au o abordare transpersonală; or, starea trans a conștiinței este unul 
din pilonii psihologiei transpersonale.

În marcatul de dramatism fragment cinci autorul spune că, în sfârșit, 
argonautul ajunge la locul de destinație. Din dragoste față de oameni  
a parcurs drumul incredibil de lung și cumplit de greu creându-și opera. 
Răsplata însă i-a fost ca a lui Prometeu, găsit înlănțuit. Când a încercat 
să gonească vulturul, s-a pomenit în locul lui. Acesta e destinul Poetului, 
la propriu și la figurat, exprimat în acordurile finale ale poemului: „dar, 
drumul fiind greu, / când am ajuns, era târziu/ şi-n loc de lână l-am găsit 
pe Prometeu/ înlănţuit/ şi-un vultur îi mânca ficatul/ şi l-am gonit atunci 
şi eu, / dar el, înfuriat şi nesătul, / porni să mi-l mănânce pe al meu”. 
(Teleucă, 2015, p. 5).

Fidel vocației, de-a lungul anilor, Victor Teleucă predă filosofia, 
istoria culturii, psihologia la Liceul de Arte Plastice „Igor Vieru”, 
inaugurează și susține la săptămânalul „Florile Dalbe” pagina filosofică 
„Căderea pe gânduri” – pagină filosofică prin care le-a trezit interesul 
elevilor pentru a studia gândirea universală prin intermediul prezentării 



94

galeriei marilor filosofi ai lumii și de a cugeta ei însuși prin intermediul 
cercetării categoriilor filosofice (seria de articole Ce este frumosul). 
În câteva rânduri face, demersuri la conducerea de vârf a republicii cu 
scopul de a introduce un curs de filosofie în licee.

Fiecare scriitor are o temă preferată prezentă permanent pe ecranul 
conștiinței. În cazul poetului Victor Teleucă pe acest ecran apare constant 
cunoașterea de sine. O temă arhicunoscută, veche de când lumea, 
neelucidată de la Socrate încoace.

Constituind o categorie filosofică, cunoașterea duce la metafizică. 
Știm atitudinea autorităților totalitare referitor la acest concept. Avem 
exemple cu duiumul, de la otrăvirea lui Socrate la marginalizarea poetului 
și filosofului Lucian Blaga, cazul marginalizării filosofului georgian 
Merab Mamardașvili, menționat frecvent în scrierile lui Victor Teleucă, 
situația creată în jurul grupului de meditație transcendentală în România 
anilor ’80 (Marin Sorescu, Ion Mânzat, Andrei Pleșu și alți intelectuali de 
seamă destituiți din funcții, sancționați dur pentru participarea la ședințele 
meditative ale grupului), cazul izolării și marginalizării poetului George 
Meniuc. Și-au trădat vocația intelectualii enumerați? Dar Victor Teleucă? 
Nu a avut cum.

În unison cu acest gând în poezia Radiogramă consemnează în 1980: 
„Eu nu voi fi nicicând din cale-afară/, eu mi-am ales o cale, poate cea 
mai grea, / cum s-o explic – prea dulce de amară ‒/ pe care-o țin deprins 
în fiecare zi…” (Teleucă, 2018, p. 95). Își continuă gândul privitor la 
vocație explicând fenomenul ca un dat și nu ca o trădare a poeziei: „Sunt 
foarte multe poezii mediocre care aranjează mediocritatea, fiindcă ele 
susţin această mediocritate. O poezie bună într-o minte mediocră stârneşte 
îndoieli şi chiar temeri: ce vrea ea de la noi? Dar ea, în fond, nu vrea nimic. 
Este. Şi este nu pentru că ar vrea să fie, ci este, pentru că este cu lumea ei 
înţeleasă sau neînţeleasă, aşa cum este o stâncă sau un copac…” (Teleucă, 
2006, p. 36).

Omul are capacitatea de transcendere și cosmizare (Victor Frankl, 1963, 
selftranscendence), la Ken Wilber, 1983 el devine Sine transcendent. 
Poate acesta-i rostul artei – de a înălța omul, sau cel puțin să dea o șansă, 
șansa de a încerca, gând exprimat de Teleucă în finalul aceleiași poezii: 
„De-aceea și-am să vin, / ba chiar mai mult ‒ cum n-aș putea veni/ 
cu-aceeași încercare de-a nu , de a nu muri, / o șansă dintre șanse/cu foame 
de senin./ De-aceea am să vin. Eu nu pot să nu vin!” (Teleucă, 2018, p. 95).

Pledând pentru păstrarea valorilor culturale, tradițiilor, obiceiurilor, 
protejarea limbii române atunci când erau în pericol de dispariție poetul 
o face într-un stil caracteristic teleucian: „Nenorociri peste nenorociri. 
Azi-dimineaţă a căzut bruma şi lăstarii de limbă porniţi încă sfios s-au 
veştezit. Peste noapte se va porni încă o perioadă de înfrunzire a limbii. 
Trebuie trimise cântecele populare, ele, mai ales cele fără cuvinte, nu se 
tem de ger.
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În loc de frunze au cetină, de aceea rezistă la orice”. (Teleucă, 2006,  
p. 40).

Victor Teleucă propune în volumul Piramida Singurătății un mod 
original de a încerca să ne cunoaștem: „Dacă vrei să scapi de teroarea 
cotidianului în momentele de relaxare, trage în plămâni aerul gândirii tale 
şi lasă-te la fundul lor, cum ai trage un gât de aer şi te-ai lăsa la fundul 
mării, dar nu închide ochii, ci priveşte cum galbenul soarelui se topeşte în 
albastrul cerului şi al apei devenind fluid, prefăcându-se într-un amalgam 
de culori şi nuanţe. Mult nu poţi sta la un astfel de fund de stare, dar aşa 
vei putea „gusta” clipa pe care Goethe a voit s-o oprească. Nu contează că 
n-a oprit-o, important e că a vrut s-o oprească. De fapt, a oprit-o imaginar 
şi imaginar i-a „gustat” esenţa.

Uită de toate prin uitarea de sine şi atunci vei deveni o părticică a acestui 
tot, apoi raportul dintre întreg şi parte, raportul dintre tine şi gândirea ta. 
Pe-o singură clipă, dar alege această clipă, caut-o, nu pe cea pe care a vrut 
s-o oprească ilustrul neamţ, caută una aidoma ei, care să fie a ta şi nici nu 
a ta, ci în care tu să te simţi liber de tot, chiar şi de tine însuţi, ba chiar 
mai mult, să devii această clipă. Încearcă. Îndrăzneşte! Ideea asta de când 
lumea-i şi tu la fel, dar într-o clipă şi clipa asta eşti tu însuţi.” (Teleucă, 
2000, p. 184-185).

În aceeași cheie, poetul abordează anume tema cunoașterii de sine: 
„Socrate a spus: Cunoaște-te pe tine. A făcut să fie înțeles că nu va putea 
fi cunoscut. Dar adăugând pronumele însuți a împlut un gol ontologic în 
care îl vom găsi pe un altul?” (Teleucă, 2006, p. 157). Pe aceeași undă 
a interogativității tensionate marcată existențial de azi apare alteritatea 
Eu și Celălalt în studiul lui Mihai Cimpoi Critice. Identitate și alteritate.
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Rezumat
Articolul are ca obiectiv cercetarea influențelor operei lui Gaston Bachelard în tezele de 

doctorat din România și Republica Moldova. Acest aspect este relevant pentru demonstrarea 
continuității și interesului pentru aria tematică a imaginilor și reveriilor poetice explorate de 
G. Bachelard, de la care pornesc alte studii și teze de doctorat.

Cuvinte-cheie: imaginar, psihanaliză, simbol, reverie, imagine artistică.

Abstract
The article aims is to investigate the influences of Gaston Bachelard’s work in doctoral 

theses in Romania and the Republic of Moldova. This aspect is relevant for demonstrating 
continuity and interest in the thematic area of poetic images and poetic reveries explored by 
G. Bachelard from which other studies and doctoral theses start.

Keywords: imaginary, psychoanalysis, symbol, dreaming, artistic image.

Cercetarea influențelor operei lui G. Bachelard pentru tezele de doctorat 
din Republica Moldova și România la specialitățile literatura română și teoria 
literaturii ne permite să luăm în vizor o varietate de optici interpretative, dar și 
să găsim răspuns la întrebările pertinente: Cât de cunoscut este G. Bachelard 
în plan literar? Ce se citează din G. Bachelard? Cum se citează? Cât se 
citează? Ce aspect (momente) preluate de la G. Bachelard l-au influențat pe 
competitor în scrierea tezei de doctorat/doctor habilitat? Care este frecvența 
citărilor/referințelor din opera lui G. Bachelard? Ce aspecte/lucrări ale lui  
G. Bachelard au servit drept punct de pornire pentru constituirea altor 
demersuri interpretative; să oferim răspuns la întrebarea cât de apreciate/
utile/citate au fost cercetările lui G. Bachelard pentru teoria literară?

Menționez din start că articolul în cauză nu este o cercetare cantitativă 
exhaustivă, în măsura timpului disponibil și a surselor (tezele de doctorat 
și postdoctorat), sunt observații preliminare, concluziile finale urmând 
să le expun în urma unei investigații amănunțite, de durată.

Extrem de utile în investigarea actualității operei lui Bachelard în plan 
literar sunt câteva detalii, apariția studiilor recente, cum e cazul lucrării 
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Maryvonne Perrot. Bachelard și poetica timpului. Trad. de Laurențiu 
Ciontescu-Samfireag și Dorin Ciontescu Samfireag, ediție îngrijită și 
cuvânt înainte de Ionel Bușe, Cluj-Napoca: Dacia, 2007. Acest studiu 
este împărțit în două părți, prima corespunde deceniului 3 al sec. XX, 
dinaintea întâlnirii lui Bachelard cu psihanaliza, cea de a doua urmărește 
deceniul 4 în care aparent Bachelard e mai puțin preocupat de problema 
timpului, insistând dialectic înspre final pentru o reafirmare a clipei ca 
un concept valorizat pozitiv, în lucrările dinspre finalul vieții filozofului. 
În această lucrare M. Perrot surprinde și dezvoltă mai multe aspecte ale 
teoriei lui G. Bachelard cum ar fi logica contrariilor, premisele ideii de 
androginic pe care Bachelard o va prelua de la C. G. Jung și căreia îi va 
conferi un loc de frunte în opera sa, introducerea conceptului de libido 
în scopul aprofundării relației omului cu timpul, distincția dintre reveria 
obișnuită (cea care ascultă de ispitele libidoului, de tentațiile intimității) 
și reveria savantă (cea care pune întrebări, care capătă un adevărat rol în 
filozofia dialecticului nu, care dă naștere unei reverii androginice, cea care 
se aventurează gândind, aceea care gândește aventurându-se), vorbește 
despre problema timpului vertical și orizontal la Bachelard (timpul  
prozei – orizontal, timpul poeziei este vertical). M. Perrot deduce că 
Bachelard a fost preocupat de căutarea unei filosofii a timpului pe care  
a raportat-o la o filosofie a odihnei, și incipient, la o filosofie a solitudinii. 
Autoarea nu trece cu vederea nici cele 4 elemente care i-au permis lui 
Bachelard să tempereze și să îmbogățească psihanaliza. Pentru Bachelard 
adevăratele manifestări ale celor 4 elemente consistă în descoperirea 
funcției irealului „viața trăiește mai bine dacă-i dăruim adevăratele 
vacanțe de irealitate” (Apa și visele). Datorită imaginarului omul devine 
„autorul autonom al devenirii sale” (Perrot, 2007, p. 96). Autoarea ia în 
vizor arhetipul casei – motiv central în studiile lui Bachelard ‒ care „poate 
fi utilizat drept instrument de analiză a sufletului uman” (Perrot, 2007,  
p. 101), pentru că „reveriile casei natale scot mai bine în evidență istoria 
noastră decât un curriculum întreg” (Perrot, 2007, p. 102). Autoarea 
amintește de reproșurile aduse de G. Bachelard psihanalizei, metodă 
care (în opinia criticului literar francez) uită de domeniul imaginației. 
Alte aspecte ale studiilor lui Bachelard relevate de Perrot sunt: apa și 
complexele ei (complexul Ofeliei și complexul lui Caron), ambivalența 
viață-moarte exprimată de simbolismul șarpelui, tema casei natale și  
a casei onirice (complexul Iona), aprofundarea dialecticii anima-animus, 
complexul lui Empedocle din Poetica focului. M. Perrot constată existența 
unei multitudini de timpuri în opera lui Bachelard, importanța acordată 
clipei, armoniei dintre raționalitate și imaginar, pentru a ajunge la ideea 
lui Bachelard prin care imaginea nu mai este cea care falsifică percepția și 
știința „ea devine elementul dinamic care ne deschide eul în schimbare, eul 
fenician, înspre alte timpuri” (Perrot, 2007, p. 144). Prin această incursiune 
în opera lui G. Bachelard, autoarea M. Perrot reușește să insereze studiile lui 
G. Bachelard la un loc înalt pe scara axiologică.
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Despre autoarea Maryvonne Perrot aflăm că este profesor emerit 
de filozofie și estetică la Universitatea Bourgogne din Dijon, iar în 
1999 director al celui mai important centru de studii în Franța asupra 
gândirii bachelardiene, Centre de Reserches sur lʼimaginaire et la 
Rationalité Gaston Bachelard (Centrul de cercetări privind imaginația 
și raționalitatea lui Gaston Bachelard), coordonatoare împreună cu 
Jean-Jacques Wunenburger a publicației Cahiers Gaston Bachelard. 
Sunt câteva detalii semnificative prin care putem constata actualitatea 
și necesitatea studierii influențelor studiilor lui G. Bachelard asupra 
posterității creatoare, momentele de efervescență înnoitoare și maniera 
abordării imaginarului bachelardian.

Gaston Bachelard (n. 27 iunie 1884 – d. 16 octombrie 1962) s-a impus 
în calitate de filozof și critic literar francez, fiind considerat întemeietorul 
criticii literare moderne. A lăsat posterității câteva studii11, mă voi referi 
la acelea care s-au impus în domeniul literaturii și care au fost traduse 
în limba română. Apariția studiilor sale literare au fost apreciate, pe de 
o parte, criticate vehemente pe de altă parte, i s-a reproșat adesea lui 
G. Bachelard că nu a făcut o selecție a capodoperelor literaturii franceze 
și universale pentru a ilustra imaginea artistică. Bachelard a fost calculat 
în replici, punea întâietate pe imaginea în ansamblul ei, deseori acesta 
se autocaracteriza în preocupările sale științifice ca fiind un „vânător 
de imagini” pentru care este esențial caleidoscopul imagistic, variațiile, 
structurile și substructurile sale fără a face diferența între giganții 
literaturii și piticii literați începători. Bachelard a impus o metodă unică 
prin care vedea literatura ca un ansamblu de imagini pe care trebuie să le 
surprinzi „în însuși actul prin care conștiința imaginatoare le generează” 
(Poulet, 1979, p. 222), a fost preocupat de explorarea vieții subiective 
a subiectului imaginat. Reveriile sale poetice reflectă cu precădere un 
tezaur de imagini care pornesc de la un arhetip. Fie că e vorba de apă, 
foc, pământ, aer toate își iau zborul de la materia originară și ajung să fie 
reverii poetice ale inconștientului subiectiv, nu în zadar George Poulet 
l-a numit în studiul său Conștiința critică „cel mai mare explorator al 
vieții mentale de la Sigmund Freud încoace” (Poulet, 1979, p. 187).

Studiile lui Gaston Bachelard Psihanaliza focului, Apa și visele sunt 
cel mai des citate în tezele de doctorat, imagistica focului, obiceiurile 
și ritualurile legate de acest element, contextele simbolice din textul 
artistic, a structurilor și substructurilor, complexele lui Caron, a Ofeliei, 
inversiunea imaginii apei și focului sunt folosite în calitate de repere 
pentru structurarea capitolelor și argumentarea viziunilor competitorilor 
care împărtășesc aceleași accepții.

1 Din păcate greu de găsit în bibliotecile de la Chișinău, am făcut cunoștință cu 
ele integral la Biblioteca Academiei Române de la București, datorită câtorva schimburi 
interacademice, care au fost și sunt ca un colac de salvare pentru cercetătorii avizi de a explora 
teme și studii mai puțin accesibile în spațiul bibliotecar al Republicii Moldova.1
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Gaston Bachelard a fost preocupat de a oferi un răspuns cu privire 
la modul de ființare al operei literare prin trăirea intimă și personală  
a autorului și interpretului. Filozof al științei și teoretician literar francez, 
Gaston Bachelard a pledat pentru unirea imaginilor într-o schemă care 
ar cuprinde polivalența și ambivalența lor: „Fiecare poet ar trebui să dea 
naștere unei diagrame, care ar indica sensul și simetria coordonatelor sale 
metaforice întocmai cum diagrama unei flori fixează sensul și simetria 
acțiunii sale florale. Nu există floare reală, fără această conveniență 
geometrică. Tot astfel nu există înflorire poetică fără o anumită sinteză  
a imaginilor poetice” (Bachelard, 1989, p. 104).

Prin cercetările sale pe textul poetic Gaston Bachelard impresionează 
prin modul său de a psihanaliza și a dezvolta subiectele, apa, aerul, focul, 
reveria constituie mostre veritabile de subiecte cărora le-a consacrat 
studii separate. Majoritatea tezelor de doctorat, reflectă problematica și 
aspectele abordate prin grila interpretărilor lui G. Bachelard.

Cât privește interesul lui Gaston Bachelard pentru psihanaliză, e cazul 
să amintim că acesta a generat reacții diferite de la aprecieri spre ezitări 
și chiar detașare. Romul Munteanu în prefață la Psihanaliza focului 
amintește că: „atitudinea lui Gaston Bachelard față de Freud a fost când 
plină de simpatie, când încărcată de efecte de distanțare și puncte de 
sprijin căutate în opera lui C. G. Jung și alții” (IX). Bachelard a fost 
mai puțin interesat de analiza de tip freudiană a visului, dar fascinat de 
studiul reveriei ori visării cu ochii deschiși inspirat de teoria arhetipurilor 
propulsată de Jung. Ruptura lui Gaston Bachelard de psihanaliză  
e atribuită anului 1947, când gânditorul francez face apel la depsihanalizare 
și se sincronizează cu opțiunea pentru fenomenologie, metodă capabilă 
să explice visurile în stare de veghe și stările psihice diurne. Detașarea 
de psihanaliză se vede din atitudinea persiflantă a teoreticianului literar 
francez față de această metodă de cercetare, „gândirea obiectivă trebuie 
să fie ironică” acesta era crezul său pe care l-am surprins în prezentarea 
cărții: „Când cititorul va încheia lectura acestei cărți (n.n. Psihanaliza 
focului), el nu își va fi sporit cu nimic cunoștințele. Și probabil că aceasta 
nu numai din vina noastră, ci mai degrabă ca un tribut adus metodei 
alese” (Bachelard, 1989, p. 5).

O altă temă de cercetare explorată intens de G. Bachelard se referă la 
arhetipul casei/adăpostului care presupune o sistematizare în structuri și 
substructuri. Casa ca simbol şi arhetip cuprinde o arie de asocieri intime 
adânc înrădăcinate în inconștient precum întoarcere, lăcaș al familiei şi 
al dragostei, destin uman, refugiu etc. Gaston Bachelard a consacrat două 
studii imaginii casei care marchează topografia fiinţei noastre intime şi 
anume Pământul şi reveriile odihnei (1946) şi Poetica spaţiului (1958), 
în ambele studii criticul francez abordează conceptele de casă natală 
şi casă onirică, primul studiu este consacrat refugiilor grotei şi ale 
labirintului, elementelor structurale podul şi pivniţa, în Poetica spaţiului 
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sunt predilecte lucrurile casei (sertare, cufere, dulapuri, uşa etc.), dar 
şi refugiile (cuibul, coliba, cochilia, colţul). Referindu-se la metoda sa 
de cercetare G. Bachelard afirma că încearcă „să exploreze universul 
exprimării, identifică imaginile. Studiază problemele exprimării mai 
exact psihologia subiectului care se exprimă sau care îşi imaginează 
exprimarea” (Bachelard, 2003, p. 66). Meritul incontestabil al lui  
G. Bachelard rezidă în faptul că a preluat şi a dezvoltat de la C. G. Jung 
principiul ambivalenței arhetipurilor, dar şi pe cel al unei structuri cu 
o ierarhie în continuă transformare. G. Bachelard atribuie arhetipului 
casei (structurilor şi substructurilor sale) valori umane, astfel spațiul trăit 
devine în abordările sale psihanalitice un spațiu afectiv.

Gaston Bachelard a întreprins o încercare de distincţie între vis şi reverie 
şi a realizat o taxonomie a reveriei. Astfel şi-a trasat ca obiectiv găsirea unor 
interferenţe între vis şi reverie. Referindu-se la vis, G. Bachelard îi atribuie 
un singur calificativ „nocturn”, lăsând să se înţeleagă clar că reveria aparţine 
celuilalt regim şi deci „se ţese în liniştea zilei, în pacea repaosului – reveria 
cu adevărat naturală – este însăşi puterea fiinţei în repaos” (Bachelard, 2005,  
p. 27). G. Bachelard porneşte de la ideea lui C. G. Jung şi anume că psihicul are 
două manifestări, prin urmare reveria stă sub semnul lui animus, iar visul sub 
semnul lui anima. Autorul studiului Aerul şi visele contribuie la teoretizarea 
unei distincţii între însuşirile omului în dependenţă de registrul zilei: „Omul 
diurn gândeşte ca „animus” (…) omul nocturn visează ca „anima” (Bachelard, 
1997, IV). Reveria este feminină, iar visul este masculin. Poetica reveriei, 
este în accepţia lui G. Bachelard o poetică a lui animus, căci reveria înseamnă 
linişte, iar visul nocturn este asociat cu zbuciumul. Bachelard consideră visele 
nocturne dovezi de psihologie subiectivă. Studiul visului nocturn, relevă 
Bachelard, e domeniul psihanalistului, iar reveria a fenomenologului. Prin 
urmare diferenţa esenţială dintre visul nocturn şi reverie, e o diferenţă care 
ţine de o fenomenologie „în timp ce visătorul de vis nocturn este o umbră 
care şi-a pierdut eul, visătorul de reverie, dacă este cât de cât filosof, poate să 
formuleze un cogito în centrul eului său visător. Cu alte cuvinte, reveria este 
o activitate onirică în care persistă un licăr de conştiinţă. Visătorul de reverie 
este prezent la reveria lui” (Bachelard, 2005, p. 154). Bachelard nu neagă 
existenţa unei continuităţi între vis şi reverie, dimpotrivă, consideră visul 
un factor primordial pentru apariţia şi păstrarea reveriei: „Poeţii ne ajută să 
canalizăm substanţa fluidă a viselor noastre, să o menţinem într-o stare căreia 
să i se poată impune legi. Poetul păstrează destul de clar conştiinţa că visează 
pentru a-şi stăpâni misiunea de a-şi scrie reveria” (Bachelard, 2005 p. 163). 
Nuanţa şi mirosul sunt după Bachelard particularităţi ale reveriei12 „reveria 
începe cu nuanța” (Bachelard, 2005, p. 157).

2 „Mirosurile! Prima mărturie despre contopirea noastră cu lumea. Ajunge să închizi 
ochii ca să regăsești amintirile mirosurilor de altă dată. Atunci ai închis ochii pentru a savura 
în profunzime. În momentul în care ai închis ochii ai și visat puțin. Acum o să le regăsești dacă 
visezi bine, dacă visezi simplu, într-o reverie liniștită” (Gaston, Bachelard, Poetica reveriei, 
Trad. din fr. Luminița Brăileanu, Pitești: Paralela 45, 2005, p. 142).1
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Bachelard a propus o taxonomie a reveriei, ce constă în: r. cosmice, 
r. întoarse spre copilărie, r. cuvintelor, r. idealizată. A încercat să 
definească visul în modul următor: „visul cel mai profund este în mod 
esențial un fenomen al repaosului optic și al repaosului verbal. În mare 
există două feluri de insomnie: insomnia optică și insomnia verbală. 
Noaptea și tăcerea sunt cei doi paznici ai somnului, pentru a dormi, nu 
trebuie nici să mai vorbești și nici să mai vezi. Trebuie să te abandonezi 
vieții elementare, imaginării elementului care ne este propriu” (Bachelard, 
1997, p. 28). Ideea includerii visului în regimul nocturn este surprinsă 
şi în eseul Aerul şi visele: „Visul este o cosmogonie de seară. În toate 
nopțile visătorul reîncepe lumea. Orice fiinţă care ştie să se desprindă de 
grijile zilei, care ştie să reinvestească reveria cu toate puterile singurătăţii,  
o redă funcţiei ei cosmogonice” (Bachelard, 1997, p. 203-204).

Gaston Bachelard este un scriitor de valoare, de la opera căruia au 
pornit mai multe studii și teze de doctorat. Ne vom referi în continuare la 
studiul Aspecte ale imaginarului în opera lui Mircea Eliade, Cluj-Napoca 
2011 (o teză de doctorat semnată de Casiana Mirela-Cozma, coordonată de 
prof. Mircea Tomuș, Sibiu, 2011), teză care are ca obiective interpretarea 
avatarurilor, structurilor și resurselor imaginarului, analiza atentă a unor 
structuri tematice expresive, descifrarea unor simboluri recurente și  
a spațiului matrice în imagistica operei lui Mircea Eliade. De la Bachelard 
autoarea preia teoria antitetică a celor 4 elemente (apă, pământ, foc, 
aer), spațialitatea imaginarului (spații matrice: mormântul, grota, pivnița 
magică) ele alcătuiesc momentul fericit al interpretării celor mai multe 
texte literare Maytrei, Domnișoara Cristina, Noaptea de Sânzâiene, La 
țigănci, Șarpele. Referindu-se la studiul Psihanaliza focului de Bachelard, 
autoare preia clasificarea tipologiei focului prin prisma psihanalizei: 
foc natural, nenatural și focul împotriva naturii, care îi permit autoarei 
să stabilească conexiuni cu legăturile psihologice și poetice, e vorba 
de focul alimentar și de focul ca reprezentare a simbolismului erotic, 
imagistica apei (apa purificatoare, apa rituală, virtuțile sacre ale apei, 
identificarea dublă a eroilor) permite autoarei aceeași diversitate tematică 
a periplului limbajului, autoarea manifestă predilecție pentru ceea ce  
G. Bachelard numește „dislocarea și recompunerea imaginarului în alte 
forme. Autoarea manifestă predilecție pentru geografia imaginarului 
care se îmbină armonios cu geografia operei, lecturile bachelardiene 
pe care le efectuează cu acribie, dovadă fiind citatele multiple inserate 
în corpul lucrării, citate din Apa și visele, Poetica spațiului, Aerul și 
visele, Poetica reveriei, Psihanaliza focului demonstrează cu prisosință 
influențele venite dinspre opera criticului literar francez care-i permit 
autoarei să dezvolte o arhitectură imagistică proprie cu ieșiri spre opera 
lui Mircea Eliade.

Lucrarea Anei Maria Necula Repere literare în spațiul cultural român și 
francez, București: Editura Muzeul Național al literaturii, 2012. Tipologia 
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visului și a visătorului constituie coordonatele acestui studiu comparativ între 
Albert Béguin, Gaston Bachelatd și George Călinescu. Autoarea își propune 
să detecteze ipostazele visătorului bachelardian după cum urmează: visător 
la lumânare, visător aerian, visător al cosmogoniei, visător dinamizat, visător 
de substanțe, visător al imensității, visător al profunzimii, visător – geniu 
cristalin, visător adăpostit” în casa onirică, visătorul-prizonier în labirintul 
oniric. Am adăuga aici Prefețele semnate de Mircea Martin la studiile 
lui G. Bachelard, unele articole semnate în periodice Vintilă Mihăiescu 
Casa și drumul. Gaston Bachelard și reveriile casei în Arhitext www.
arhitext.com (vizualizat pe 07.01.2017), Marta Onu Imagini ale căutării și 
arderii în Tulburarea apelor și Cântecul focului în revista „Transilvania” 
www.transilvania.ro (vizualizat pe 04.08.2016), dar și câteva teze de doctorat 
susținute sub îndrumarea unor reputați profesori: Doina Emanuela Vieru 
Scriitura disoluției și regimul negației: un posibil model de structurare 
a imaginarului (teză de doctorat, 2016), coord. dr., prof. Lăcrimioara 
Petrescu, Universitatea Al. I. Cuza din Iași; Zlătior Gheorghina Titiana 
Onirismul – elemente pentru o analiză a textului literar (teză de doctor), 
Cluj-Napoca, 2014 Univ. Babeș-Bolyai) coord. șt., prof. univ., dr. Muthu 
Mircea. Ne demonstrează cu prisosință importanța și actualitatea studiilor 
temeinice ale lui G. Bachelard care constituie un reper de la care pornesc și 
se dezvoltă alte studii și cercetări valoroase.

În câteva teze examinate ale doctoranzilor din Republica Moldova13 
(fără ambiția de a epuiza subiectul) observăm că lucrările lui Bachelard 
sunt prezente în bibliografia tezei (și anume Poetica spațiului, Flacăra 
unei lumânări, Psihanaliza focului, Apa și visele, Pământul și reveriile 
odihnei, Poetica reveriei), se citează puțin sau deloc din ele. Explicațiile 
ar putea fi lipsa accesului la sursele invocate, fie neconcordanța ariilor 
tematice investigate.

Romul Munteanu în studiul Metamorfozele criticii europene 
(București, ed. Univers, 1989), consacră un capitol special lui  
G. Bachelard numindu-l „un precursor al criticii tematice”, pornind de la 
idea că studiile lui Bachelard conțin un model de critică care subliniază 
prezența inconștientului în spirtul științific, prin felul în care actele de 
reverie sunt convertite în dorința de cunoaștere, prin prezența reveriei 
în procesul de cunoaștere științifică și prin punerea accentului pe operă 
și pe diagrama imaginară a poetului. Aceste demersuri îl fac pe criticul 
literar Romul Munteanu să constate că Bachelard „tinde într-adevăr spre 
o nouă școală de lectură. El respinge astfel critica stimulată de complexe 

3 Se iau în discuție tezele: Eminescianismul: spirit tradițional și modern în 
poezia română contemporană (doctorandă: Balmuș/Rotari Dorina, cond. șt. Elena 
Țau), Evoluția prozei feminine contemporane (doctorandă: Veronica Popa, cond. șt. 
Eliza Botezatu), Critica literară șaizecistă din Republica Moldova (doctorandă Olga 
Irimciuc, cond. Șt. Mihail Dolgan), Universul prozei lui Vlad Ioviță (doctorandă Viorica 
Zaharia, cond. șt. Andrei Țurcanu).1
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de superioritate și propune o lectură fericită, luminoasă, realizată de un 
cititor care, atunci când parcurge o pagină frumoasă, își refuză dorința 
de a deveni scriitor” (Munteanu, 1989, p. 307). Psihanaliza imaginilor 
familiare constituie punctul de pornire al demersului său interpretativ, 
iar imaginile sale poetice își au originea de la elementele materiei cum 
sunt focul, apa, aerul, pământul. Reveria la Bachelard stă sub semnul 
lui anima, idea preluată de la Jung care vedea relația de masculinitate 
și feminitate ca pe un dat firesc ce există la fiecare om (anima-animus) 
„pe acest plan conștiința imaginatoare se definește printru-un caracter 
binar, destinat să asocieze elementele de sex opus. Relația dintre apă și 
pământ sau dintre apă și foc, indică genul acestui tip de martiraj bisexual” 
(Munteanu, 1989, p. 311).

Studiile lui G. Bachelard rezistă probei timpului beneficiind, de ceea ce 
Romul Munteanu numește„ontologie proprie, susținută de relația dintre gândire 
și limbaj. Imaginile poetice sunt investite cu puterea de a constitui o realitate 
nouă, a cărei expresie inedită nu are nicio preistorie, este lipsită deoarece 
antecedente” (Munteanu, 1989, p. 314). Opera criticului literar francez, Gaston 
Bachelard este susceptibilă de interpretări, citări și diversificări tematice, iar 
doctoranzii care au contribuit la cunoașterea și răspândirea ariei tematice  
a imaginilor și reveriilor poetice bachelardiene se înscriu perfect în ipostaza 
discipolilor lui Gaston Bachelard. Actualitatea lucrărilor lui Bachelard derivă 
din faptul că acesta a întreprins o arhitectură proprie a imaginii artistice,  
cu ieșire spre sondarea structurilor imaginarului artistic.
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„CĂLĂTORIE ÎN AFRICA” DE VASILE ALECSANDRI:
AVENTURĂ INIȚIATICĂ

ȘI „INVESTIȚIE DE IMAGINAȚIE”

anGela GREJDIERU
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

Rezumat
Articolul ia în discuție conținutul prozei „Călătorie în Africa” de Vasile Alecsandri, în 

care proiecțiile geografice, etnografice, culturale etc. sunt conjugate cu efuziunile ficțiunii. 
Scrierea, un amestec de memorial și jurnal de călătorie, nu conține doar configurații fidele 
ale unor spații concrete (sudul Franței, nordul Africii etc.), ci și un număr impresionant 
de secvențe redactate prin prisma imaginației. Generat de plăcerea narării (G. Călinescu 
definește textul ca „un sistem narativ, pe principiul Decameronului”), demersul conține 
tablouri europene, orientale şi africane, toate purtând însemnele unei originale percepţii 
auctoriale, ale unei experienţe optice şi ale unui imaginar exaltat, denunţând, în fine, 
o perspectiva impresionistă asupra locurilor vizitate. Apelând frecvent la descrieri lirice, 
reflecții afective, la anecdotic, umor, autorul-narator transferă realitățile geografice în 
propriul sistem de percepție. Astfel, „Călătorie în Africa” devine un model de proză, în care 
aventura inițiatică a călătoriei este subordonată imaginației și convertă într-o veritabilă 
activitate scriptică.

Cuvinte-cheie: proză, călătorie, memorial, jurnal, reprezentare, imaginație, demers.

Abstract
The article discusses the content of the prose „Călătorie în Africa” by Vasile Alecsandri, 

in which the geographical, ethnographic, cultural projections etc. are conjugated with 
the outpourings of fiction. The writing, a mixture of memorial and travel diary, not only 
contains faithful configurations of specific spaces (southern France, northern Africa, etc.), 
but also an impressive number of sequences written through the imagination. Generated by 
the pleasure of narration (G. Călinescu defines the text as „a narrative system, based on 
the Decameron principle”), the approach contains European, Eastern and African images, 
all bearing the marks of an original authorial perception, an optical experience and an 
exalted imaginary, finally denouncing an impressionist perspective on the visited places. 
Frequently appealing to lyrical descriptions, affective reflections, anecdotes and humor, 
the narrator transfers the geographical realities into his own system of perception. Thus, 
„Călătorie în Africa” becomes a model of prose, in which the initiatory adventure of the 
journey is subordinated to imagination and converts into a true scriptural activity.

Keywords: prose, travel, memorial, journal, representation, imagination, approach.

În studiu Lâna de aur. Călătorii şi călătoriile în literatura română, 
Mircea Anghelescu anunță ideea că literatura de călătorie a avut un 
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rol determinant la constituirea genului epic românesc, remarcând „la 
începutul secolului al XIX-lea, o importantă producţie de asemenea 
texte care dau tonul şi marchează principalele direcţii ale prozei 
noastre de până la apariţia Junimii: romanul filosofic în forma unei 
călătorii cu scop didactic (Dinicu Golescu), călătoria la izvoare, 
cunoaşterea modelului naţional la el acasă (Asachi), (…), poezia 
Orientului, care nu e cea a ajungerii, ci a plecării către un spaţiu 
nedefinit (V. Alecsandri), romanul picaresc (Codru-Drăguşanu) şi câte 
altele” (Anghelescu, 2015, p. 156). Într-adevăr, o posibilă inventariere  
a prozei artistice românești din perioada pașoptistă relevă abundența 
de scrieri circumscrise unei teme foarte frecvent abordate – călătoria. 
Sunt narațiuni inspirate din experiențele acumulate de tinerii condeieri 
pe parcursul unor voiajuri și reprezentate artistic, de obicei, în formula 
narativă a jurnalului, memorialului, epistolei etc. Evenimentul trăit la 
modul autentic devine sursă de inspirație pentru prozatorul român din 
epocă, despre care Mihai Zamfir afirmă că era „condamnat să-și extragă 
substanța narației din categoria generală a memoriei” (Zamfir, 1989,  
p. 74).

Prolifică, tema călătoriei stimulează și ordonează narațiunea artistică 
românească, aflată la începuturi, o concentrează în jurul conceptului de 
reflectare. Pentru primii noștri prozatori, escaladarea spațiilor necunoscute 
coincide cu descoperirea aventurii scriptice. Scrisoarea I (Primbare) de 
Constantin Negruzzi, datată 1837, mărturisește despre impactul benefic, 
pe care voiajul îl are asupra scrisului. Sub semnul călătoriei se situează 
debutul lui Alecu Russo, Piatra Teiului (1840), prima experiență de 
prozator a lui Vasile Alecsandri (Buchetiera de la Florența, 1840) și cea 
a lui Grigore Alexandrescu (Memorial de călătorie, 1842). Modalitate 
perfectă de inițiere în realități absolute noi, călătoria „poate să le ofere 
celor care ştiu să vadă o deschidere spre o lume care nu e decât un sistem 
de oglinzi, un sine care dezvăluie şi se mărturiseşte” (Anghelescu, 2015, 
p. 206).

Stăpânit de „demonul turistic” (G. Călinescu), bardul de la Mircești își 
transcrie experiențele de călător în O primblare la munți, Borsec, Balta Albă, 
Călătorie în Africa, Jurnal de călătorie în Italia, care, opinează G. Călinescu, 
constituie „Poate cea mai durabilă parte a operei” sale (Călinescu, 1986,  
p. 317). Înțeleasă ca un element firesc al vieții spirituale, călătoria, în 
accepția bardului de la Mircești, este complementară scrisului, căci, ca 
și acesta, i se subordonează ima ginației. Ideea este enunțată în schița 
Iașii în 1844, unde autorul definește voiajul și propune o distincție hilară 
dintre „adevăratul călător” și un simplu „curier”: „Numesc voiaj acela 
singur care, liber de orice înrâurire străină urmează numai caprițiile 
vremelnice a închipuirii și care ia ființă fără pregătire, precum și fără 
scop hotărât. Adevăratul călător e acela, care, când pornește la un drum, 
își propune să meargă unde l-a duce fantezia lui, astăzi spre răsărit, 
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mâni spre apus, astăzi pe mare, mâni pe uscat. Iar cât pentru acela care 
se jertfește de bunăvoie unui țel întocmit după harta geografică, acela 
îl socot un curier însărcinat de a să purta pe sineși ca pe un pachet  
dintr-un loc într-altul” (Alecsandri, 1992, p. 73.) Ulterior, în Călătorie 
în Africa, la propunerea amicului său englez de a parcurge împreună 
un traseu concret, Alecsandri-naratorul declară: „eu am obicei a călători 
fără marș-rută hotărâtă de înainte, ci numai după îndemnurile fanteziei 
mele”, (Ibidem, p. 197).

Tipărită integral în volumul Proză (1876), Călătorie în Africa 
conține un amestec de memorial și jurnal și se constituie ca o gama de 
reprezentări geografice, etnografice, culturale etc., conjugate cu efuziuni 
ale ficțiunii artistice. Proza mai denotă aviditatea cu care spiritul 
romantic al autorului explorează zonele necunoscutului și le convertește 
în compoziții originale. În opinia lui G. Călinescu, „Călătoria în Africa 
nu e un simplu jurnal, ci un sistem narativ, pe principiul Decameronului” 
(Călinescu, 1986, p. 318). Înrămate în fabula propriu-zisă, povestirea 
căpitanului Campbel sau nuveleta-legenda Muntele de foc, expusă de 
însuși Alecsandri (ambele au un statut autonom și pot fi lesne decupate 
din text), înviorează și extind cadrul narativ. „Relatarea itinerarului 
parcurs se salvează de la monotonie prin introducerea unor narațiuni cu 
un accentuat caracter anecdotic, de factură romantică, motivul de bază 
constituindu-l, de regulă, o întâmplare sentimentală, o intrigă amoroasă”, 
observă Teodor Vârgolici (Vârgolici, 2001, p. 100).

Intitulată convențional „jurnalul meu de călătorie” și dedicată 
fratelui său Iancu, proza Călătorie în Africa debutează sub semnul 
visului și al reveriei. Exaltat, autorul-narator, mărturisește pe un ton 
evocativ: „Mă aflam de o lună la Biariţ, oraş mic, pierdut în fundul 
golfului de Gasconia, pe ţărmurile Oceanului, şi îmi petreceam zilele 
într-o necurmată plăcere. De la fereastra salonului meu, ochii mei 
se primblau fără saţiu, când pe albastra şi mult măreaţa întindere  
a mării, când pe tainica nemărginire a cerului. Închipuirea mea, urmând 
zborul ochilor, se legăna pe vârful argintiu al valurilor şi, lunecând până 
în fundul orizontului, mergea adeseori de se oprea, ca o pasăre călătoare, 
pe catargele corăbiilor ce treceau în depărtare. Câte voiajuri plăcute am 
făcut astfel! câte ţărmuri frumoase am vizitat, fără a mă mişca de pe 
jilţ!” (Alecsandri, 1992, p. 193-194). Intriga acţiunii şi a expunerii se 
găsește într-o întâmplare hilară: în timp ce se scălda în ocean, autorul-
narator se ciocneşte, cu un englez. Se împrietenesc şi pornesc împreună 
într-o călătorie. De aici încolo, subiectul se va constitui din evocări ale 
traseului parcurs de cei doi călători, din ample descrieri ale oamenilor 
și locurilor vizitate, din impresii și senzații personale, notate într-un stil 
spontan, spumos, din scene filtrate prin sensibilitatea poetică a autorului. 
Traseul parcurs este descris minuțios, voiajul fiind proiectat în cele mai 
mici detalii. Astfel, lectorul reconstituie lesne periplul celor doi călători: 
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începută din localitatea spaniolă Baiona, într-o malpostă, cu care se 
îndreaptă, de-a lungul Pirineilor, spre orașele franceze Tuluza, Nima și 
Marsilia, ei își vor continua aventura inițiatică pe o corabie de abur, 
care îi duce pe partea africană a strâmtorii Gibraltar, în orașul marocan 
Tanger, de unde vor porni într-o „preumblare” prin munții Uadras.

Scriitorul nu manifestă doar o simplă curiozitate geografică, scriitura 
sa fiind mult mai complexă. Combinând narațiunea cu descrierea și 
dialogul, secvenţele, redactate într-un alert ritm narativ, configurează 
tablouri europene, orientale (arabe, evreieşti) şi africane, toate purtând 
însemnele unei originale percepţii auctoriale, ale unei experienţe 
optice şi ale unui imaginar exaltat, denunţând, în fine, perspectiva 
impresionistă a autorului asupra celor vizitate. Notaţia amplă, susţinută 
de informaţia diversă, surprinde, în primul rând, aspectul exotic al unei 
lumi, reprezentate în forme multiple: peisaje, tradiţii, personaje, gesturi 
umane etc.

Periplul prin universul exotic al acestor ţinuturi stimulează nu 
doar aventura iniţiatică, dar întreține, în primul rând, actul scrisului, 
alimentează generos imaginația scriitorului-călător. Textul abundă în 
inserții descriptive, generate de starea interioară a voiajorului, minunat 
de splendorile peisajelor marine sau terestre, de vederile exotice ale 
Marocului – tablouri dimensionate în perspectivă vizuală. În acest 
context, Doina Curticăpeanu menționează: „Cu Alecsandri ne găsim 
înaintea scriitorului pentru care lumea este în chip esențial priveliște. 
Propensiunea ființei spre „albastra și mult măreața întindere a mării”, 
contemplarea statornică a „tainicei nemărginiri a cerului” determină 
un regim al privirii, hotărât astfel încă din primii ani ai copilăriei 
scriitorului” (Curticăpeanu, 1977, p. 97). Pentru romanticul Alecsandri 
primează percepția subiectivă a călătoriei, itinerarul căreia îi stimulează 
fantezia, declanșându-i starea de reverie. Înzestrat cu vocație descriptivă, 
prozatorul își definește astfel puternicul sentiment de empatie în raport 
cu referentul: „Nemărginirile cerului și a mărei între care mă găsesc 
dau aripi închipuirei mele și o îndeamnă să se rătăcească în spațiurile 
lor. Atunci, ca o pasăre voioasă, ea se înalță în seninul ceriului, zboară 
peste hotarele orizontului, se cufundă în noianul mărilor și cearcă  
a descoperi în depărtare plaiuri necunoscute și a pătrunde tainele ascunse 
în sânul valurilor”. (Alecsandri, 1992, p. 209) Resursele imaginației 
sunt explorate aici deliberat, luxurianța fragmentelor convocând, în 
special, comparațiile, dar și alți tropi (personificarea, epitetul, metafora) 
productivi în vederea transfigurării literare a realității, precum atestăm 
în acest tablou al amurgului pe mare: „Soarele se culcă ca o bombă 
înflăcărată, ce ar cădea și s-ar stinge în valuri; razele lui lunecă pe fața 
apei și se retrag, lăsând lumea în stăpânirea nopții. În curând stelele se 
arată ca o ninsoare de diamanturi, și marea, perdută în întuneric, ia o 
privire îngrozitoare”. (Ibidem).
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Consemnarea afectivă a realității este și un bun prilej de valorificare 
a cromaticului, experiență care îl anticipă pe pastelistul Alecsandri. 
Voit accentuat, jocul de culori relevă pitorescul peisajelor, surprinse 
panoramic: „În vreme ce istoriseam această anecdotă, soarele se coborea 
spre apus într-un ocean de flăcări, și razele lui străbăteau ca niște săgeți 
de aur printre frunzele copacilor. Munții Pirinei se învăleau treptat cu  
o mantie roșietică, iar vârfurile lor, acoperite de omăt, păreau încununate 
de diademuri strălucitoare. Umbrele se luptau cu lumina și se ridicau 
pe poalele dealurilor; ceriul limpede și transparent se întindea deasupra 
noastră ca un văl subțire și albăstriu, prin care se zărea, ca prin vis, 
lucirea argintie a câteva stele. Un singur nor, ce avea forma unui vultur 
urieș, se îndrepta spre culmea munților și părea că zbura către cuibul 
său, ascuns în naltele stânci ale Pireneilor” (Ibidem, p. 202). Într-un alt 
fragment, prozatorul consemnează pictural farmecul tabloului natural: 
„Stânca Gibraltarului ni se arată încinsă cu un brâu de nori trandafirii,  
în vreme ce creștetul ei alb se scaldă în seninul albastrul ceriului, și 
poalele sale în albăstrimea valurilor. Ea samănă, de departe, cu un leu 
gigantic, culcat pe labele sale la picioarele Spaniei” (Ibidem, p. 230).

Pentru Vasile Alecsandri, descrierea constituie o modalitate perfectă de 
asumare a realităților vizitate, or, „În practică, dar și în transpunerea literară, 
călătoria și relatarea de călătorie (sau jurnalul) exprimă un topos cultural ușor 
de recunoscut: adaptarea omului la lumea exterioară, forța mereu afirmată 
a omului asupra lumii, capacitatea sa infinită (sau astfel acceptată) de 
a descrie și înțelege lumea, de a se considera stăpânul ei, de a paria 
neîncetat pe posibilitatea de a transforma necunoscutul în cunoscut și 
înțeles.” (Pageaux, 2000, p. 47).

În proza Călătorie în Africa, voiajul este conceput nu doar ca o șansă 
de iniţiere în diverse ținuturi geografice, ci și ca o probă a scrisului iconic, 
susținută prin expuneri spontane, dinamice, expansive și nuanțate stilistic. 
În mai multe fragmente, scriitorul îmbină măiestrit notația după realitate și 
inserția de imaginație, anulând frontiera dintre mimetic și poietic, precum 
reiese din nota datată 27 septembrie: „Pe la 8 ore dimineața, o minunată 
panoramă se înfățoșază ochilor noștri. La lumina aurită a soarelui zărim, în 
dreapta, țărmurile Andaluziei, în stânga, munții Africei, dintre care cel mai 
înalt se numește arăpește: Jvelmussa. Spectacul maiestos! Două continenturi, 
Europa civilizată și Africa sălbatică, despărțite prin canalul de Gibraltar, 
și două mări, Oceanul și Mediterana, unite prin același canal într-o tainică 
însoțire. Munții Spaniei și ai Marocului, formând în fundul orizontului un 
măreț amfiteatru, samănă a fi mărturii urieși ai acelei însoțiri”. (Alecsandri, 
1992, p. 230).

Scriere hibridă, conținând câteva narațiuni autonome, încorporate în 
textul de bază, compusă din scene și personaje memorabile, Călătorie în 
Africa de Vasile Alecsandri este un colaj de factual și imaginar. Angajat 
în descrierea unui periplu aventuros, alternând registrele expunerii 
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(narațiunea ușoară, cadențată este urmată ba de ample reflecții și inserții 
lirice, ba de dialoguri dezinvolte sau de scene umoristice), autorul-
narator valorifică voiajul într-o manieră inedită, elaborând una dintre 
cele mai reușite proze ale sale.
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CRONICI MOLDOVENEŞTI DIN SECOLUL AL XVIII-LEA.
INTERSECTĂRI NARATIVE
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Rezumat
Valorile lumii vechi participă la construcţia intelectuală a omului de astăzi. Spaţiu al 

definirii şi al cunoaşterii, literatura română veche înglobează imaginea umanităţii noastre 
medievale şi rămâne o carte vie, o carte de citit. Frescă nu doar a evenimentelor, ci şi 
a ritmului trăirii, a sensibilităţii timpului însuşi, paginile de cronici, dincolo de abundenţa 
informaţiei, fac dovada unui model de viaţă şi a unei mentalităţi., care le personalizează şi 
în care ne regăsim. Supus vremelniciei, omul vechi reuşeşte, totuşi, să se sustragă timpului 
prin memoria faptelor sale, modelul său oferind soluţia existenţială. Aceeaşi, şi totuşi alta, 
la fiece nouă lectură, lumea textelor vechi incită şi provoacă, revenirea la textele de altădată 
descoperindu-ne noi aspecte ale dimensiunii noastre culturale.

Cuvinte-cheie: timp, umanitate, cronici, lume, viaţă, exemplaritate, dimensiune culturală.

Abstract
The values of the old world participate in the intellectual construction of today’s man. 

As a space of defining and knowledge, old Romanian literature encompasses the image of 
our medieval humanity and remains a living book, a book to read. It is a mural not only of 
the events, but also of the life rhythm, of the sensitivity of time itself. The pages of chronicles, 
beyond the abundance of information, prove a model of life and a mentality that personalizes 
them and the place where we find ourselves. Subject to perishability, the old man manages to 
escape time through the memory of his deeds, this model offering him an existential solution. 
The same, and yet another, at each new reading, the world of old texts incites and provokes. 
When returning to old texts we discover new aspects of our cultural dimension.

Keywords: time, humanity, chronicles, world, life, exemplarity, cultural dimension.

Reintroducerea unor pagini din trecutul culturii noastre în atenţia 
contemporanilor rămâne pe lista de priorităţi a medieviştilor, textele vechi 
(cronicile inclusiv) constituind o importantă sursă de cunoaştere a unui anumit 
spaţiu şi a unei mentalităţi în care, surprinzător, ne regăsim.

Cercetate anterior, cronicile paralele la Letopiseţul lui Neculce sau cele 
post-Neculce rămân încă în aşteptarea unor studii interdisciplinare, aceste 
texte oferind destule posibilităţi de investigare. Le vom considera din start 
mai mult decât „simple izvoade, aruncate în marginile interesului literar al 
operelor cronicarilor artişti” (Ivaşcu, 1969, p. 265). Să le citim/recitim, aşadar, 
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„cu un ochi proaspăt şi să vedem valori literare autentice acolo unde altă 
dată cititorii treceau indiferenţi” (Mihăilă, 1999, p. 6). Cu cât pătrundem 
mai adânc în culturile tradiţionale, cu atât ne apropiem de substratul general 
uman, remarca Alexandru Duţu, sugerând că receptarea textelor vechiului 
scris românesc „trebuie pusă în relaţie cu celelalte coordonate ale comunicării 
culturale, pentru că ele se adresau unui public care trăia, vedea lumea şi privea 
omul altfel decât noi” (Duţu, 1982, p. 69).

Literatura îşi dezvăluie semnificaţiile profunde abia când urmărim în 
ea evoluţia mentalităţilor, depăşind nivelul valorilor estetice. În cazul 
textelor vechi, analiza presupune o evidenţiere a capacităţii scriiturii de 
a da seamă despre un model de viaţă şi o mentalitate, valorizând trecutul 
din perspectivă integratoare. Istoria literară tradiţională se deschide, s-a 
remarcat, către studiul mentalităţilor.

Oglindă nu numai a evenimentelor, ci şi a ritmului vieţii, a timpului 
însuşi, discursul cronicăresc punctează meticulos dimensiunea existenţială în 
funcţie „de două coordonate – una meditativă, ca reflex al verticalei divine 
şi cealaltă activă, rezultat al trăirii pe orizontala istoriei (Zăvăleanu, 2013,  
p. 136), conturând lumea, în liniile sale semnificative; şi omul, în momentele 
definitorii ale existenţei sale.

Specialiştii converg în opinia că secolul al XVIII-lea românesc merită 
cel mai viu interes. Un secol nu prea fericit în istoria românilor, marcat de 
contraste, dileme şi frământări; nu a fost „marele secol” a cărui glorie s-a 
evocat adesea în alte zone. A fost mai curând un veac al contrastelor violent, 
în care conştiinţa tradiţională continua să ofere singura cale spre trăirea 
identităţii. Identitatea culturală a românilor nu s-ar putea înţelege în afara 
acestui moment de turnură care oferă analogii pilduitoare din care experienţa 
colectivă nu are decât de profitat” (Lemny, 1988, p. XXI-XXII).

Cronicile din Moldova secolului al XVIII-lea constituie o sursă 
inestimabilă în acest sens. Elaborate sub semnul canonului pe care-l 
presupune acest gen de scriere, purtând amprenta inerentă a autorilor 
care le-au gândit, dar şi a comanditarilor, aceste texte răzbat în timp, 
prefigurând deschiderea către civilitate. Modelele umane pe care le 
regăsim aici sunt edificatoare. Ochiul valorizator al cronicarului-scriitor 
îndeamnă la descoperirea tainelor lumii, selectând şi reconstituind faptele, 
identificându-şi, de cele mai multe ori, propria trăire cu spaţiul discursiv. 
Îndemnul lui Neculce, din chiar prefaţa cărţii sale: … cu cât veţi îndemna 
a ceti pre acest letopisăţu mai mult, cu atât veţi şti a vă feri de primejdii şi 
veţi fi mai învăţaţi a dare răspunsuri la sfaturi ori de taină, ori de oştire, 
ori de voroave la domni şi la noroade de cinste (Neculce, 1982, p. 159), 
îl vom regăsi, de altfel, în predosloviile tuturor cronicilor, dovadă certă  
a efortului formativ al istorisirii. Axinte Uricariul, bunăoară, ştie „că şi 
de la cele ce să văd a fi socoteli mici pot cei înţelepţi a să folosi şi a lua 
lumină” şi nu lasă „nepomenite unele din cele mai mici ce s-au întâmplat” 
(Axinte Uricariul, 1999, p. 47).
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Letopiseţul lui Neculce şi cronicile paralele acestuia. Venind în 
continuarea Letopiseţului lui Miron Costin, intersectându-se în timp, aceste 
texte ne modelează o imagine a unei lumi a Moldovei; dar şi lumea/lumile 
înconjurătoare. Citite în paralel (şi comprehensiv), textele cronicăreşti fac să 
palpite peisajul istoric, incitând cititorul. Virtuţile şi viciile suveranilor, subtila 
şi nu rareori solida lor cultură, disimularea perfectă, marea şi statornica putere 
de muncă, rafinata şcoală a intrigii – toate acestea le aflăm viu conturate în 
aceste scrieri. O epocă revolută, dar clocotind de viaţă, însumare a experienţelor 
trăite, cu complexele ei probleme, realizări şi eşecuri (Memoriile, 1997,  
p. 5-6). Valoarea acestor scrieri stă în strânsă legătură cu atitudinea autorilor 
faţă de evenimentele descrise; părtinirea este trăsătura ce le caracterizează, 
părtinire adoptată în chip diferenţiat, de la domn la domn, de la eveniment 
la eveniment. Studiile istoricilor, ca şi istoriile literaturii române, le-au 
dat apreciere în acest sens. О spunea încă Ştefan Ciobanu (adevărat, pe 
urmele lui Nicolae Iorga): „Istoriografia din această epocă rupe cu tradiţia 
lăsată de marii cronicari şi se mărgineşte la compilaţii mai mici, în care 
lipseşte spiritul de independenţă şi de demnitate al cronicarilor din trecut” 
(Ciobanu, 1989, p. 348). Scriu toţi, sau aproape toţi, din porunca sau 
îndemnul vreunui domnitor.

Despre una dintre aceste cronici, Letopiseţul Ţării Moldovei de 
la Istratie Dabija până la domnia a doua a lui Antioh Cantemir. 
1661-1705 (care, se ştie, a servit drept izvor pentru Cronica racoviţeană 
şi, în special, pentru cea a lui Ion Neculce), editorul acesteia, Constantin 
Giurescu, copleşit de cursul textului şi de recuperarea sensurilor acestuia, 
menţiona: „Letopiseţul ne interesează ca izvor istoric şi ca operă literară. 
Valoarea lui filologică… nu m-a preocupat” (Giurescu, 1913, p. 9).  
A constituit, pentru Neculce, nu doar unul dintre izvoadele folosite, dar i-a 
servit chiar ca izvor principal. „Toată partea de la început a Letopiseţului 
până la domnia a treia a lui Gheorghe Duca inclusiv a reprodus-o în 
întregime” (C. Giurescu). Împrumuturile merg şi mai departe, dar reluate 
în altă formă şi ordine, mai detaliat şi în alt registru, purtând amprenta 
inconfundabilului har neculcean.

Cronica anonimă a Moldovei (1661-1709) conţine şi ea, în continuarea 
Letopiseţului lui Miron Costin, expunerea evenimentelor petrecute în 
Moldova între anii 1661-1709. A fost atribuită, pe rând, lui Nicolae Costin  
 (în persoana căruia M. Kogălniceanu vedea un compilator, iar N. Iorga şi 
V. A. Urechia – potenţialul autor, de unde şi denumirea secundă a cronicii: 
Pseudo-Nicolae Costin), lui Axinte Uricariul (în care A. Densuşianu şi 
I.G. Sbiera vedeau un alt posibil compilator); în sfârşit, unui copist anonim 
însărcinat de N. Mavrocordat să pună în ordine şi să transcrie manuscrisele 
rămase de la Miron Costin (C. Giurescu). Istoricii literari s-au raliat opiniei 
lui C. Giurescu, dar ulterior s-a încercat din nou о argumentare pro-Nicolae 
Costin, iar un studiu monografic, apărut în 1989, aduce în circuit un nou 
nume drept autor al acestei cronici – Sava Ieromonahul. Realizată prin 
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însumarea, prelucrarea şi completarea unor izvoade, astăzi în cea mai 
mare parte pierdute (Velciu, 1989, p. 6), Cronica anonimă a Moldovei 
vădeşte, mai ales în partea pe care cercetătorii înclină să i-o atribuie în 
exclusivitate (de la întâia domnie a lui Constantin Duca mai departe), 
suficiente trăsături şi valori literare. Această cronică n-a cunoscut un 
ecou prea mare în scrierile celorlalţi cronicari moldoveni. În afară de  
Ion Neculce, a fost masiv utilizată în anonima cronică a Ghiculeştilor, 
care expune, în versiune greacă, istoria Moldovei intre 1695-1754 
(Velciu, 1989, p. 243-244). Unele reminiscenţe se întrezăresc, pare-se, şi 
in Pseudo-Amiras, la care ne vom referi în continuare.

Cronica anonimă a Moldovei (1661-1729) sau Pseudo-Amiras, despre 
care autorul ediţiei critice Dan Simonescu ţine să precizeze: face parte din 
categoria cronicilor domneşti, oficiale; în prima ei jumătate este compilativă, 
originală ca informaţie mai ales în partea a doua; autorul nu-i critică pe turci, 
aceştia fiind menajaţi; iar sentimentele faţă de greci variază; este importantă 
nu numai prin multele şi variatele ştiri istorice şi culturale menţionate, dar 
şi prin abordarea aspectelor economice şi sociale din perioada respectivă – 
izvor istoric important pentru cunoaşterea istoriei Moldovei în vremea lui 
Grigore Ghica al II-lea. A fost tălmăcită în greceşte de Alexandru Amiras, iar 
mai târziu şi în franceză, traducerea din urmă păstrându-se azi la Biblioteca 
Naţională din Paris (Mazilu, 2000, p. 161). Expunere limpede, meticuloasă 
(date abundente, concrete, adevărate statistici!) şi colorată a evenimentelor, 
plină (era de aşteptat) de avertismente moralizatoare (Omul cel înţeleptu, 
când va să să apuce de vreun lucru, întâi trebuie să socotească pentru ce să 
apucă şi la ce săvârşit va veni; şi în toate faptili noastre să cade totdiauna 
să socotim sfârşitul lor; Să nu să mândriască omul, câtu-i de mare, ce să-ş 
aducă aminte că iaste prav şi cenuşe şi viiarme, iar nu om, după cum dzice 
împăratul David). Pentru Dimitrie Cantemir (nu şi pentru fratele acestuia, 
Antioh) are toată simpatia (om învăţat şi la împărăţie cunoscut, că şedzusă 
multă vreme la Ţarigrad, fiind beizade şi învăţasă şi turceşte. Şi au arătat 
turcilor meşteşugul muziachii adecă cântare. Şi era cinstit şi lăudat de cătră 
toţi; şi avia nume că iaste vrednic şi de războae) şi nu dezaprobă politica 
acestuia, orientată spre o alianţă cu Petru cel Mare. Elogiul adus lui Grigore 
Ghica, mostră clasică de panegiric, se întinde pe mai multe pagini, domnitorul 
e înfăţişat în ascendenţa-i genealogică, cu glorificarea neamului său: Boieri, 
şi slujitori, şi birnici, toţi era veseli de venirea lui Grigorie Vodă; că era om 
bun, şi dajdile ţărei uşoare, cât avea toţi bucurie, lăudând pre Dumnedzeu, 
de darul ce le-au dat. Un domnitor a cărei vrednicie culminează prin a însuşi 
până la şase luni şi limba moldovinească, grăind asémenea la tot cuvântul, un 
dar de la Dumnedzeu asupra aceştii ţări.

Spaţiul vecin românităţii, prin acţiunile celor de alt neam, prinde şi el 
contur în cronică, servind la o mai completă cunoaştere a lucrurilor de acasă: 
„Într-această domnie a lui Mihai-vodă s-au tâmplat de avia Petră Alexeevici, 
împăratul Moscului, războiu cu craiul şvedzăscu Carlo al doasprădzăcele 
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şi s-au bătut la Poltava, în Ucraina. Şi bătând moscalii pe şvedzi cu mare 
războiu, fugit-au craiul şvedzăscu la Voziia, cu Mazepa hatmanul căzăcescu, 
carele au viclenit pe împăratul moschicescu şi s-au închinat cu toată căzăcime 
la craiul şvedzăscu. Şi de acolo Isuf paşia l-au adus la Tighina. Aşijderea şi 
Iosif Potoţchii voevoda chiovschii, carele slujiia la craiul, au fugit în Ţara 
Ungurească de frica moscalilor şi de acolo viindu pen Moldova; iară craiul 
şvedzăscu au trimis atunce la Orheiu câţiva slujitori ca să iarnédză, apoi 
i-au mutat de acolo la Cernăuţi şi la Bacău şi la Niamţu, ca să se hrănească 
şvedzii cu liaşii amestecaţi (Cronica anonimă, 1975, p. 65). Temerarul rege 
Carol al XII-lea al Suediei, personalitate complexă şi originală (legendele 
despre excentrităţile sale au străbătut secolele; Lihaciov, 1989, p. 388), apare 
şi în cronica lui Axinte Uricariul. Scena scoaterii de la Thighina a lui Carol 
al XII-lea, din capitolul Cum au luat pe craiul şvezăscu Turcii, nevrând să 
iasă de bună voie („L-au scos pe craiul şi era înfăşurat într-un mender, cât 
nu i să vedea nice capul nice picioarili… şi aşea l-au băgat într-un rădvan şi 
l-au acoperit şi cu alte borfe, cât numai borfele să vedea, iar altă nemică… 
Şi au mas la Căuşeni; şi di acolo l-au tot dus cătinel până lângă Odriiu…”), 
memorabilă, culminează printr-o reflecţie generalizatoare despre ostaşii 
craiului, decişi să moară ca nişte bravi oşteni, decât să fie robiţi de tătari: 
„Şi adevărat mi să pare că n-or fi alţi oameni în lume a nu să teme de moarte 
ca Şvezii şi a avea atâta dragoste cătră craiul lor, cât de le-ar fi zis ciniva 
tuturor să moară pentru folosul craiului lor, toţi pe loc ar fi murit.” (Axinte 
Uricariul, 1999, p. 89).

Letopiseţul Ţării Moldovei de la 1709 la 1711 de Nicolae Costin 
este o scriere de un pronunţat caracter memorialistic şi reflexiv, în care 
cercetătorii depistează viziunea unui virtual nuvelist. Nicolae Cartojan  
o considera a fi fost scrisă la indicaţia lui Nicolae Mavrocordat, domn al 
Moldovei în două rânduri (1709-1710; 1711-1715), foarte erudit (despre 
care N. Iorga remarca: „Marea lui mândrie era să adune cărţile greceşti, 
latine, orientale, româneşti ale unei biblioteci râvnite şi cunoscute în toată 
lumea. Istoria ţărilor peste care a ajuns să stăpânească l-a interesat în mod 
deosebit. Le-a citit cărţile şi a poruncit ca ele să fie continuate…” (Iorga, 
1938, p. 13). Mavrocordat reprezintă, în opinia cercetătorilor, un caz fericit 
de „împământenire”, calităţile sale fiind apreciate de contemporani, iar 
reacţia acestora, vădit admirativă, remarcată de cronicile timpului. Autorul 
evidenţiază tactul şi firea-i înţeleaptă, evitând, în acelaşi timp, lauda 
excesivă. Sta tare Nicolae-vodă pentru peminteni. Era deplin învăţatu; 
ştie şi câteva limbi. Deşi străin de ţară şi de neam, era fără preged şi 
cu privighere la trebile ce era a ţării… (Costin Nicolae, 1990, p. 364). 
Domnitorul a susţinut venirea în Moldova a patriarhului Ierusalimului 
Hrisant Notara, care i-a dat blagoslovire să facă o tipografie şi să deschidă 
şcoli. A avut un respect deosebit pentru tradiţia autohtonă. Despre el ne 
relatează Ion Neculce şi Pseudo-Muste, Axinte Uricariul, ca şi cronicarii 
munteni Radu Greceanu sau Radu Popescu. Prezentat apologetic de către 
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unii, ponderat sau chiar denigrator de către alţii, chipul domnitorului printre 
contururi reale, devine memorabil.

Modelele umane pe care le regăsim în scrierile amintite sunt dintre cele 
mai diverse. Exemplaritate, receptivitate la pozitiv, respect faţă de sine şi faţă 
de celălalt, dar şi reversul acestora. Sugestive pentru mentalul românesc al 
timpului, aceste texte ne fac cu generozitate părtaşi la toate. Omul/scriitorul/
cititorul (din toate timpurile) îşi pune întrebări şi caută răspunsuri, comunicând. 
Nicolae Costin va spune despre eruditul său contemporan Dimitrie Cantemir: 
„om isteţ, ştiind şi carte turcească”. Îi va recunoaşte agerimea şi dorinţa de 
colaborare pe care proaspătul domn a căutat să о sublinieze în cuvântarea 
de la începutul domniei „Dumitraşco vodă au făcut voroavă singur la toţi de 
obşte, că era slovednic la acestea, dzicându să fie unii cătră alţii întru dragoste, 
poftindu pre cei bătrâni ca pre nişte părinţi, pre cei de vârsta sa ca pre nişte 
fraţi, pre cei mai tineri ca pre nişte fii…” (Costin Nicolae, 1990, p. 366).

Cărturarii secolului al XVIII-lea n-au avut răgazul să mediteze mai adânc la 
condiţia domeniului pe care l-au îmbrăţişat. Succesul sau insuccesul faptelor 
istorice se datorează voinţei divine, forţă supremă în guvernarea acţiunii 
umane. O lume în care abundă modelul divin, dar şi cel eroic – de aici şi 
tiparul canonic pe care şi-l asumă, în el regăsindu-se şi cel care scrie istoria. 
Mai pe larg vom scrie, zice Nicolae Costin, pe urmele lui Miron Costin, până 
unde ne va lungi Dumnezeu vremea şi viaţa.

Dramatismul perceperii acute a istoriei, neliniştea omului şi a veacului 
impregnează aceste scrieri, configurându-le într-o carte a timpului şi 
a trăirii – oglindă a universului pe care îl reflectă.

Timpul e, dacă vreţi, şi unul dintre eroii paginilor de literatură veche; prin 
el vorbeşte însăşi Istoria. Stând în prim-planul acţiunii, timpul devine obsesia 
celui care narează (Lihacev, 1979; Pintarič, 2002).

Traumatizaţi de cumplitele vremi, cronicarii noştri au avut toate motivele 
să le considere drept tragice, întâmplările ieşite din comun prilejuindu-
le amare cugetări, căci nu sintu vremile supt cârma omului ce bietul om 
supt vremi. Surprinzătoare în cronici este şi acea vreme a socotelii, cum 
ar zice acelaşi M. Costin, când descrierea/naraţiunea/istorisirea tinde şi 
chiar devine parabolă, generalizare, iar prin aceasta – verificare/confruntare 
cu timpurile viitoare: „Multe lucruri ne paru că sintu ghicite, iară apoi, 
dacă mai laşi vremea socotelii, afli departe, mai pre urmă, într-altu chip” 
(Costin Miron, 1958, p. 165). Roata, schimbătoarea roată a destinului, îi 
prinde pe toţi în iureşul său. Idee veche în cultura română, o regăsim şi 
în cărţile populare: Că lumea iaste trecătoare/ Şi încă foarte înşelătoare/ 
Şi mai mult amăgitoare (Simonescu, 1967, p. 60).

Reliefarea specificului construcţiilor narative din perioada dată inclusiv 
prin abordarea în plan comparativ a naraţiunilor, dată fiind intersectarea lor 
în timp, permite relevarea/filtrarea/nuanţarea imaginii omului/lumii/vieţii 
(omul, „personaj” central; definirea personalităţii/umanităţii; exemplaritatea/
reversul ei ca modalităţi-cheie ş a.). Supus vremelniciei, omul vechi reuşeşte, 
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totuşi, să se sustragă timpului prin memoria faptelor sale, modelul său 
oferind soluţia existenţială.

Paginile de cronici, dincolo de abundenţa informaţiei, fac dovada unui 
model de viaţă şi a unei mentalităţi, care le personalizează şi ne determină 
să le abordăm. Aceeaşi, şi totuşi alta, la fiece nouă lectură, lumea textelor 
vechi incită şi provoacă, revenirea la textele de altădată descoperindu-ne noi 
aspecte ale dimensiunii noastre culturale.
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MUTAȚIILE SEMANTICE PRIN PRISMA
LEXICULUI SPECIALIZAT AL ECOLOGIEI
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Rezumat
Limba și modurile sale de întrebuințare sunt cruciale în fiecare domeniu științific. Există 

o legătură inevitabilă între domeniul ecologic și limbajul terminologic care îl caracterizează, 
astfel încât orice schimbare nouă, orice apariție a unui concept nou impune crearea unui 
lexem ce ar reflecta această realitate. În consecință, terminologia ecologică românească 
apelează la procedeul mutațiilor semantice pentru a face față noilor tendințe. Articolul de 
față va studia fenomenul metasemiei similative și tipurile ei prin prisma sintagmelor din 
domeniul terminologic al ecologiei.

Cuvinte-cheie: terminologie, termen, metasemie, mutație semantică, metaforă.

Abstract
The language and its modes of usage are crucial in every scientific field. There is an 

inevitable connection between the ecological domain and the terminological language that 
characterizes it, so that any new change, and any new concept require the creation of a word 
that would designate this reality. Consequently, the Romanian ecological terminology uses 
the process of semantic mutations to cope with the new trends. The present article will study 
the phenomenon of similative metasemy and its types in the terminology of ecology.

Keywords: terminology, term, metasemy, semantic mutation, metaphor.

Limbajul ecologic face parte din categoria discursului științific, ceea 
ce îl caracterizează ca unul obiectiv, concis, lipsit, în general, de forme 
de exprimare proprii limbajului literar. Studiind și analizând acest limbaj 
specializat, am sesizat că vocabularul de care dispune ecologia apelează 
totuși la expresii cu caracter figurat pentru a denumi unele concepte, 
denotând subiectivitate și creativitate. Unii cercetători vorbesc în cazurile 
date despre procedeul metaforei, care stă la baza unui număr mare de 
termeni ecologici. Atestăm extinderea utilizării conceptului de metaforă 
în afara domeniului literar pentru prima dată la specialiștii în lingvistică 
George Lakoff și Mark Johnson care propun teoria metaforei conceptuale, 
aceasta fiind înțeleasă ca o materializare verbală a unor procese 
mentale, a unor moduri de gândire ce permit reprezentarea, înțelegerea, 
memorarea și organizarea conținuturilor cognitive abstracte. În viziunea 
celor doi autori, o însușire importantă a metaforei este caracterul coerent 
și sistematic al acesteia. Abordări asemănătoare și derivând din teoria 
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lor găsim la cercetătorii grupului Pragglejaz, care au ajuns la concluzia 
că metaforele sunt folosite pentru a facilita înțelegerea unor noțiuni și 
pentru a compensa unele spații albe din literatura terminologică.

Metafora în limba literară constă în trecerea de la sensul obişnuit al 
unui cuvânt la alt sens, prin intermediul unei comparaţii subînţelese. Ea 
se realizează prin punerea semnului identităţii între două obiecte diferite 
pe baza unei analogii.

Pentru conceptul de metaforă în semantică, filologul Vasile 
Bahnaru propune termenul de metasemie similativă argumentând că 
utilizarea termenilor metaforă cu referire la mutaţiile semantice este 
nerecomandabilă, întrucât acestea sunt două fenomene distincte, chiar 
dacă dispun de similitudini. Mai mult, mutația de sens pe baza relațiilor 
de similitudine se produce din lipsa unei unităţi lexicale necesare pentru 
a denumi un nou segment din realitate sau pentru a forma sensuri noi, în 
timp ce tropii (metafora şi metonimia) sunt podoabe de stil şi au apărut 
pentru a impresiona cititorul, pentru a-i produce satisfacţie estetică.

Metasemia similativă reprezintă mutațiile semantice, bazate pe 
asociații de similitudine, iar „similitudinea obiectelor și fenomenelor nu 
este altceva decât asemănarea unor entități reflectate în conștiință, care 
posedă una sau mai multe trăsături semantice comune, în baza cărora se 
produce mutația semantică prin similitudine” (Bahnaru, 2013, p. 436).

Analizând esența fenomenului de metasemie similativă, lingvistul 
susține că această noțiune este „mai cuprinzătoare decât noțiunea de 
metaforă, întrucât include toate formele posibile de similitudine: de 
formă, de componență fonetică, de sens etc.” (Bahnaru, 2013, p. 436). 
Noi vom susține această opinie și vom aborda în continuare termenul 
de metasemie similativă ca reprezentând un procedeu de îmbogățire  
a tezaurului terminologic al ecologiei.

În limbajul specializat al ecologiei, metasemia similativă se realizează 
numai în cazul existenței unui sem sau a unor seme comune în structurile 
semantice ale sememului derivant și ale celui derivat, în baza cărora 
se produce acordul semantic, celelalte seme neînsemnate pentru acest 
proces se neutralizează, deplasându-se pe planul secundar.

În prezentarea noastră de astăzi ne vom axa asupra sintagmelor 
terminologice din domeniul ecologiei.

Așadar, precizăm că interpretarea metasemiei similative în terminologia 
ecologică se reduce la stabilirea denotatorului (componentul semantic 
comun) care stă la baza mutației semantice. Având în vedere tipurile de 
denotatori, distingem următoarele modele de metasemie similativă în 
cadrul sintagmelor terminologice:

– mutația semantică bazată pe similitudinea culorii: listă neagră – registru 
sistematic (tradițional inclusă în Cartea Roșie), în care sunt incluse speciile 
de plante și animale dispărute (Dediu, 2010); listă albastră – compartiment 
al Cărții Roșii (ca tradiție internațională), în care se includ speciile de păsări 
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efectivul cărora scade (Dediu, 2010); listă roșie – compartiment al Cărții 
Roșii în care sunt analizate și incluse într-o listă specială speciile de plante și 
animale care se află pe cale de dispariție, rare sau vulnerabile (Dediu, 2010); 
listă verde – listă sistematică, în care sunt incluse speciile de plante și animale 
excluse din Cartea Roșie, deoarece efectivele și arealele lor au fost restabilite 
la nivel normal, datorită acțiunilor speciale de reabilitare (conservare) 
a speciilor de pe Lista Roșie (Dediu, 2010); Cartea Roșie – carte/registru, în care 
sunt înregistrate, într-o manieră strict științifică – taxonomică (sistematică) – 
speciile de plante, animale rare, vulnerabile și pe cale de dispariție, clasificate 
în conformitate cu standardele Uniunii Internaționale pentru Conservarea 
Naturii și Resurselor Naturale, Programul ONU pentru mediul înconjurător 
 (Dediu, 2010).

Exemplificăm aici cu un șir de sintagme care au în structura lor 
adjectivul verde, ce devine un termen caracteristic terminologiei 
ecologice:

pustiu verde – una din varietățile pustiului industrial, care se manifestă 
prin dezvoltarea abundentă a vegetației tropicale pe fostele terenuri 
agricole părăsite sau distruse într-o zonă suprapopulată (Dediu, 2010); 
consumarism verde – mișcare ecologistă care promovează consumul de 
hrană naturală și folosirea produselor ce nu sunt dăunătoare mediului 
înconjurător (produse alimentare naturale, benzină fără plumb, biodiesel, 
energii curate, îmbrăcăminte din materiale naturale, nesintetice etc.) 
(Dediu, 2010);

– mutația semantică bazată pe similitudinea formei ce include 
„configurația, aspectul, tipul, organizarea, structura, expresia exterioară 
a denotaților” (Bahnaru, 2013, p. 440): piramide ecologice – modele 
grafice (de regulă, în formă de triunghi cu vârful în sus), care reflectă 
numărul de indivizi, cantitatea biomasei sau cantitatea de energie 
acumulată și depozitată în biomasa ecosistemului (Dediu, 2010); insulă 
de căldură – fenomenul creșterii temperaturii spațiului urban construit 
de la zonele periurbane (rural-urbane) spre centrul orașului (Dediu, 
2010); crustă (scoarță) oceanică – crusta (scoarța) terestră ce formează 
fundurile oceanice cu o grosime de 5-8 km, alcătuită din trei straturi 
(Dediu, 2010); cenușă zburătoare – termen prin care se nominalizează 
produsul sub formă de cenușă, rezultat din diverse activități industriale, 
cu diferite grade de primejdie pentru oameni, animale, vegetație și care 
este purtată de curenții de aer (Dediu, 2010); covor vegetal – pătură 
de plante ce acoperă suprafața uscatului într-o anumită regiune (sau în 
plan global) (Dediu, 2010);

– mutația semantică bazată pe similitudinea funcției „când în calitate 
de denotator figurează comunitatea funcțională a denotaților” (Bahnaru, 
2013, p. 439): ceas biologic (bioritm) – fenomen de natură biologică, 
caracteristic tuturor viețuitoarelor, cu o condiție generică strictă, constând 
în producerea unor reacții vitale la intervale egale și regulate de timp 
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(Dediu, 2010); bombă ecologică (război ecologic) – mod de a desfășura 
acțiuni militare menite să deregleze mediul natural înconjurător al părții 
beligerante (Dediu, 2010); luptă biologică (combatere biologică) – 
utilizarea, în scopul distrugerii sau neutralizării unor specii, populații de 
dăunători, a dușmanilor (prădătorilor), paraziților naturali ai acestora, 
precum și a unor produse de natură biologică (Dediu, 2010).

Am putea evidenția și exemple în care metasemia implică atât 
similitudinea formei, cât și cea a funcției. De exemplu, lexemul furtună – 
vânt puternic însoțit de averse de ploaie, de grindină și de descărcări 
electrice; vijelie (DEX, 2009) – formează termeni noi prin preluarea 
funcției și a formei: furtună de nisip – vânt deșertic, de mare intensitate, 
care transmite cantități enorme de nisip (Dediu, 2010) sau furtună de 
praf – fenomen datorat unor vânturi puternice, când mase enorme de 
pulberi provenite în special din spațiile de sol neprotejat, eroziune etc. 
sunt transportate la mari distanțe, modificând uneori local compoziția 
atmosferei, afectând spațiul vital al unor ecosisteme umane și agricole 
(Dediu, 2010).

În limbajul ecologic actual românesc, un număr semnificativ de 
termeni au la bază metafora antropomorfică (termen introdus de 
către lingvistul englez Stephen Ullmann) sau „metafora traspozitivă”, 
în opinia cercetătoarei Elenei Toma (Toma, 2003, p. 119). Modalitatea 
de conceptualizare a acestor termeni „se realizează prin echivalarea lor 
cu elemente ale universului familiar, natural. Modelele de cunoaștere la 
care se ajunge prin metafora cognitivă se bazează prin experiențe umane 
fundamentale” (Butiurca, 2015, p. 516). Acest tip de metaforă poate fi 
ilustrat de exemplele: „braț de râu”, „ochi de apă”, „gură de canal”, 
„gură de râu” etc., unde are loc o transpoziție metaforică de la animat la 
inanimat. Ca și în cazul celorlalți termeni, analogia se argumentează fie 
prin evocarea formei sau a funcției, fie prin combinarea acestor două. Să 
analizăm această transpoziție în următorii terme:

● Lexemul ochi: fiecare dintre cele două organe ale vederii se 
metaforizează în ochi de apă – porțiune circulară de substanță, diferită 
de mediul înconjurător (DEX, 2009);

● talie: partea de la mijloc, mai subțire, a corpului omenesc, situată 
deasupra șoldurilor; mijloc, brâu (DEX 2009), se metaforizează în 
termenul talie vegetală: mod de apreciere a înălțimii diferitor specii de 
plante de teren, după o scară de zece puncte (Dediu, 2010).

Remarcăm că majoritatea termenilor ecologici bimembri, ce au la 
bază mutația semantică, sunt formați dintr-un cuvânt preluat din limbajul 
comun și un termen din limbajul științelor biologice: egoism ecologic – 
ansamblu de instincte și de predispoziții proprii fiecărui individ, care 
servește la conservarea ființei sale (DEX, 2009); obosirea solului – 
fenomen în urma căruia, din cauza acumulării unor toxine dăunătoare, 
a scăderii cantității de humus, a unor boli sau din alte cauze, un sol 
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cultivat mai mulți ani cu aceeași plantă nu mai oferă aceleași condiții 
favorabile de creștere (DEX, 2009); inteligența naturii – a fi inteligent 
înseamnă a fi „plin de viață”, contracarând mereu provocările distructive 
ale mediului, acestea fiind din ce în ce mai complexe în ascensiunea 
vieții de la bacterii la om (DEX, 2009).

Notăm aici importanța determinantului și a contextului ecologic în 
care apar acești termeni, de exemplu:

● declin: coborâre a unui astru pe bolta cerului înspre apus; asfințire, 
scăpătare; (fig.) sfârșitul unei glorii, al unei puteri aparținând unei 
persoane, unui popor, unei civilizații etc.; decădere (DEX 2009). Sub 
influența termenului „ecologic” și a contextului din care face parte, 
devine sintagmă ecologică cu sensul de perioadă a vieții, caracterizată 
de regresiunea generală a funcțiilor organismului (Dediu, 2010): 
„Necesitatea unei reviste, ce ar reflecta mai amplu, din punct de vedere 
constituțional, științific și practic, starea protecției mediului, a metodelor 
și acțiunilor ce ar fi necesare pentru a stopa declinul ecologic, a prins 
formă și conținut” (Mediul ambiant, p. 1, nr. 2 (62), aprilie, 2012).

Pe parcursul cercetării noastre am atestat și un număr apreciabil de 
termeni bimembri metaforizați, ce au la bază un termen preluat din alte 
limbaje specializate și unul ecologic. În literatura de specialitate acest 
procedeu semantic se numește reterminologizare și constă „în faptul că 
termenii, reflectând cunoștințele primare ale vorbitorilor despre știință și 
tehnică, la o etapă mai avansată a gândirii, sunt adoptați de noile sisteme 
terminologice. Altfel spus, pentru a denumi fenomene ori noțiuni recent 
apărute, limba uneori recurge la termeni deja existenți în alte sisteme 
terminologice, care ar putea avea trăsături semantice asemănătoare. Prin 
urmare, ambele sensuri, atât cel inițial, cât și cel reterminologizat, capătă 
statut de independență, iar contextul diferențiază termenul sub aspect 
semantic” (Cepraga, 2006, p. 129).

Exemplificăm cu următorii termeni:
1. În geografie, înflorire roșie, fluorescență roșie.
2. Domeniul medicinii: hormonii mediului – substanțe organice 

eliminate în mediul ambiant în procesul activităților vitale ale 
organismelor, precum și în urma descompunerii plantelor, animalelor 
și microorganismelor moarte… pot inhiba sau stimula activitatea 
organismelor componente ale ecosistemului (Dediu, 2010). Printre acești 
termeni mai putem enumera: metabolism social – circuitul de substanță 
și fluxul de energie dintre om (societate) și natură (Dediu, 2010) etc.

3. Informatică: interfață ecologică – sector de întrepătrundere a două 
ecosisteme măsurând arii diferite în cazul etajelor de vegetație montană 
(Dediu, 2010).

4. Fizică: elasticitatea ecosistemului – însușirea ecosistemului de 
a-și schimba caracteristicile dinamice în anumite limite ale toleranței 
(Dediu, 2010).
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5. Religie: decalog ecologic – 10 porunci ecologice care ar trebui, 
după opinia adepților, să-l călăuzească pe om în natură (Dediu, 2010).

6. Vocabularul militar: bombă demografică – stare a populației 
când efectivul ei întrece considerabil capacitatea ecologică a mediului, 
ceea ce determină epuizarea resurselor materiale, spațiale, energetice 
și informaționale ale acestuia; luptă ecologică – utilizarea, în scopul 
distrugerii sau neutralizării unor specii, populații de dăunători, 
a dușmanilor (prădătorilor), paraziților naturali ai acestora, precum și 
a unor produse de natură biologică; război biologic/terorism biologic/
bioterorism – folosire în calitate de arme de distrugere în masă 
a culturilor, special obținute, a unor microorganisme patogene (Dediu, 
2010); război meteorologic/război geofizic/război climatic – metodă 
militară de schimbare catastrofală a climei cu ajutorul unor substanțe 
speciale dispersate deasupra norilor, care provoacă ploi torențiale 
de proporții (Dediu, 2010). Acești termeni integrați în metalimbajul 
ecologic prin metaforizare vor fi dependenți de contextul din domeniu, 
care va asigura înțelegerea lor corectă.

În formarea termenilor cu ajutorul procedeului mutației semantice 
se utilizează asociații cunoscute care permit unui vorbitor de rând să 
înțeleagă cu ușurință termenul dat. De exemplu, cuvântul stres suferă 
o modificare de sens când intră în relație cu termeni din domeniul 
ecologiei, astfel dobândind nuanțe semantice noi ușor de observat: 
stres ecologic – dereglarea structurii intrapopulaționale ce provoacă 
reducerea natalității și creșterea mortalității… reprezintă o reacție de 
răspuns a organismului (sistemelor de organisme) la schimbările bruște 
din mediu (Dediu, 2010); stresul mediului – stres care se referă exclusiv 
la factori nocivi pentru mediul ambiant, determinați de impactul antropic 
(Dediu, 2010).

Pe de altă parte, există termeni a căror semnificație nu poate fi înțeleasă 
decât numai cu ajutorul dicționarului de specialitate. În această listă 
putem include termeni ce conțin nume din mitologie, filosofie și religie. 
De exemplu, concepția Gaia – teorie elaborată de savantul englez James 
Lovelock (1979), conform căreia Pământul, inclusiv biosfera, constituie 
în totalitatea sa un „organism viu”, capabil de autoreglare, ce înglobează 
toate elementele componente, neanimate, viața și omul, viața împreună 
cu planeta (Dediu, 2010). Aceste sintagme pot fi descifrate având 
cunoștințe atât în domeniul terminologiei, cât și în cel al mitologiei, 
dat fiind faptul că ambele componente ale termenului, luate în parte, nu 
aparțin terminologiei ecologice.

O particularitate a termenilor construiți în baza metasemiei similative 
este posibilitatea de a fi utilizați alternativ cu alte construcții sinonimice: 
explozie ecologică – bombă ecologică; ceasornic biologic – bioritm, ritm 
fiziologic, bioritmică; război ecologic – agresiune ecologică, terorism 
biologic, terorism ecologic; luptă biologică – combatere biologică, control 
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biologic; inteligența naturii – inteligența materiei; stresul pădurilor – 
declinul fiziologic al pădurilor, stres forestier; rocă-mamă – rocă parentală; 
lacuri ucigașe – bombă chimică naturală etc.

Un detaliu fundamental, pe care îl vom menționa aici, este că majoritatea 
modelelor de metasemie similativă care apar în terminologia ecologică sunt 
traduceri sau calchieri din alte limbi, preponderent din limbile engleză și 
franceză. În plus, putem observa aceeași structură metaforică pentru unul 
și același concept în câteva limbi simultan: stres ecologic – ecological 
stress (en.) – stress écologique (fr.), stres forestier – wood stress (en.) – 
stress forestier (fr.), obosirea solului – soil fatigue (en.) – fatigue du sol 
(fr.), scoarța Pământului – cloack of Earth (en.), croûte terrestre (fr.), lac 
ucigaș – homicidal lake (en.) – lac meurtrier (fr). Indiferent de mijloacele 
de formare a acestor sintagme și filiera prin care au pătruns în limba română, 
acești termeni primesc statut de termeni internaționali grație faptului că își 
găsesc conceptualizare în mai multe limbi.
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REPERE CONCEPTUALE ÎN PARTAJAREA
UNITĂŢILOR TERMINOLOGICE

euGenia MINCU
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Rezumat
Modelarea terminologică se axează, în mod special, pe schema vox → concept → res 

(sonoritate → concept → lucru), schema reductoare a cuvântului. În tratarea noţiunii 
de terminologie se pun în evidenţă trei niveluri: a) nivelul lingvistic al terminologiei 
(cuvântul şi sensul cuvântului; interacţiunea lexicală); b) nivelul extralingvistic 
(conceptualizarea lumii; teoria cunoaşterii, structurarea şi organizarea conceptelor); 
c) nivelul reprezentărilor.

Cuvinte-cheie: terminologie, unități terminologice, concept, partajare.

Abstract
Terminological pattern making is based on vox → concept → res (sonority → concept 

→ thing), word reduction scheme. Three levels are taken into consideration when dealing 
with the notion of terminology: a) the linguistic level of terminology (the word and its 
meaning; the lexical interaction); b) the extralinguistic level (conceptualizing the world; 
knowledge theory, structuring and organizing concepts); c) the level of representations.

Keywords: terminology, terminological units, concept, classification.

Terminologia presupune un câmp de cunoaştere suplimentară, care include 
informaţii, denumiri de concepte într-un domeniu specializat sau în totalitatea 
domeniilor specializate fiind o reprezentare motivată, deoarece:

● cunoştinţele specializate pe care le propune nu coincid cu cele generale, 
ci sunt căpătate prin cunoaştere suplimentară;

● semnificaţia unităţilor terminologice nu coincide cu semnificaţia 
cuvântului din limba generală: şa → şaua turcească a cutiei craniene (domeniul 
medicinei, anatomie: şaua turcească, cuprinde o depresiune, numită fosă 
hipofizară, care găzduieşte hipofiza, o glandă endocrină. Acest bloc osos  
a fost numit sella turcica (şaua turcească), deoarece reaminteşte şaua utilizată 
de către turci şi arabi, care presupune un suport şi în faţă);

● termenii sunt unităţi de vorbire care concentrează densitatea cunoştinţelor 
specializate;

● precizia unei informaţii terminologice este asigurată prin folosirea 
termenului de către specialist, în comunicarea specialist → specialist.

Având drept reper teoria comunicării terminologice, Maria Teresa Cabré 
în La terminologie, une discipline en évolution: le passe, le présent et 
quelques prospectives (Cabré, 1998, p. 1-12) face o caracteristică a unităţilor 
terminologice menţionând următoarele:
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1. Unităţile terminologice desemnează un câmp de cunoaştere specializată, 
specific unui domeniu de activitate.

2. Unităţile terminologice au caracter poliedric (‒ intradisciplinar, implică 
lingvistica, ştiinţele cognitive, ştiinţele comunicării, pragmatica etc., fiecare 
disciplină cu o arie proprie de interpretare a unităţii terminologice).

3. Nemijlocit în texte specializate, unităţile prototipice care reprezintă 
cunoştinţe specializate sunt unităţi terminologice. Lingvistica permite analiza 
acestora, având în vizor, în special, productivitatea.

4. Unităţile terminologice care exprimă cunoştinţe specializate, la rândul 
lor, pot fi partajate în alte unităţi lingvistice.

5. În arhitectonica unităţilor terminologice sunt delimitate: structura 
morfologică sau cea sintactică, structura conceptuală, structura semantică.

6. Sensul specializat nu este „predefinit şi conservat”; acesta reprezintă 
o selecţie specifică de caracteristici semantice în funcţie de situaţia  
de comunicare.

Teoria limbajelor defineşte unităţile terminologice ca fiind „valori 
specializate ataşate unităţilor lexicale”, achiziţionate în condiţii pragmatice; 
discursul specializat activizează semnificaţia specializată. Toate unităţile 
lexicale pot avea statut de unitate terminologică, în momentul în care această 
valoare a fost activizată. Este o altă modalitate de a explica mecanismele de 
terminologizare şi de determinologizare.

Referindu-ne la terminologia medicală, vom viza un câmp de 
cunoaştere suplimentară specializată. Termenii medicali sunt concepuţi ca 
unităţi terminologice care aduc cunoştinţe suplimentare, asigură comunicarea 
specializată în medicină şi deţin o reprezentare motivată.

I. Din punct de vedere al cunoaşterii, terminologia medicală conţine 
unităţi specializate care sunt cognitive şi care formează o parte din 
cunoştinţele generale.

Unităţile de cunoaştere specializată în domeniul medicinei sunt de două 
tipuri:

a) Unităţi lingvistice: unităţi lexicale (cord, abdomen, intestin etc.), unităţi 
frazeologice (Faţa lui Hippocrate „simptomul muribundului”; capul meduzei 
„semn în afecţiunea cancerigenă” etc.), unităţi sintagmatice fixe/relativ fixe 
(cord astenic, coloană vertebrală etc.).

b) Unităţi nonlingvistice: simboluri (terminologia farmaceutică: denumiri 
de vitamine, săruri minerale etc.), formule (terminologia farmaceutică: acizi, 
oxizi etc.).

II. Din punct de vedere al comunicării, terminologia medicală presupune 
existenţa unităţilor terminologice – orice unitate lexicală cu „valori specializate 
ataşate”, care devine unitate lexicală specializată, asociind trei faţete: 
a) unitate lexicală (semnificat → semnificant); b) unitate de cunoaştere;  
c) unitate de comunicare (M. T. Cabré). Respectiv, funcţiile unităţii 
terminologice sunt: denominativă, reprezentativă şi de transmitere.

Unităţile terminologice (‒ unităţile lexicale specializate) pot fi partajate în 
funcţie de:
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● nivelul formal: termen simplu, termen complex;
● nivelul funcţional: „lucrurilor” se referă la nume (substantiv), calitate 

(adjectiv), acţiune, stare (verb);
● nivelul semantic: mono-/ polisemantice;
● nivelul lingvistic: lingvistice şi nonlingvistice.
III. Din punct de vedere lingvistic, unităţile cu semnificaţie specializată 

(se referă la substantive, adjective, verbe) au capacitate de a face referinţe 
şi de a clasifica informaţia din domeniul medicinei.

IV. Din punct de vedere funcţional, nu toate unităţile de comunicare 
specializată (medicală) sunt relevante. Importanţa unităţii depinde de aria 
de specializare. Termenii anatomici consacraţi, de exemplu denumiri de 
muşchi, sunt relevanţi pentru un cerc restrâns de utilizatori, în timp ce 
termenii clinici, popularizaţi, ex.: hepatită, intoxicaţie, diaree, au o arie de 
utilizatori mai largă.

Cercetătoarea Maria Teresa Cabré (ibidem, p. 1-12) menţiona „prezenţa 
componentelor semantice, pragmatice, gramaticale, susceptibile a descrie 
caracterul specific al unităţilor terminologice” şi posibilitatea unităţilor 
terminologice de a fi partajate.

În literatura de specialitate, unităţile terminologice sunt partajate în funcţie 
de statutul lor, autonom sau neautonom (Fig. 1).

Unităţi terminologice

  

Statut autonom Statut neautonom
 

 
 

termen element terminologic

Fig. 1. Partajarea unităţilor terminologice

Având drept reper definiţia ontologică a lui Aristotel „l’être en tant qu’être”, 
„les structures même de l’être” (Rey, 1997, p. 41), unităţile terminologice 
sunt termeni/elemente terminologice organizaţi/organizate într-un sistem 
structural, care reflectă un sistem conceptual. Necesităţile denominative 
în terminologie implică interacţiunea conceptelor şi formarea de noi câmpuri 
conceptuale.

Referindu-se la dinamica sistemului conceptual în terminologie 
(conceptul – unitate „vie”), A. Rey distinge:

a) conceptualizarea stricto sensu – apariţia şi modificarea noţiunilor 
într-un sistem conceptualizat, un fenomen perceput doar de specialiştii  
în domeniu, care caută mijloace denominative pentru descoperirile 
tehnico-ştiinţifice;
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b) conceptualizarea a posteriori (esenţa „lucrurilor” este în continuă 
remodelare în funcţie de necesităţile terminologice, dar care vizează şi anumite 
atitudini socio-culturale ale utilizatorului) (ibidem, p. 44-75).

Pentru exemplificare:
1. Termen simplu, definit printr-o unitate lexicală autonomă/ unitate 

terminologică autonomă:
a) Termen simplu (format dintr-o rădăcină). Paul Gevaudan şi Peter 

Koch, în Dictionnaire étymologique et cognitif des langues romanes. Les 
parties du corpus humain. Manuel théorique et pratique, propun o analiză 
prospectivă şi retrospectivă în relaţia concept – lexem.

Din punct de vedere retrospectiv, se impune analiza la niveluri de: categorie 
semantică (identitate), categorie formală (continuitate) şi categorie stratică 
(straticum).

Unitatea lexicală cap rezultă din utilizarea continuă a latinescului 
caput, itis, n, cu sensul său primar, moştenit din limba respectivă. Se atestă 
o diferenţă formală generată de evoluţia fonetică. Se atestă, de asemenea, 
şi o continuitate semantică (identitate), morfologică (continuitate) şi 
stratică (straticum) (Fig. 2).

Evoluţia lexicală
  

continuitate modificare
  

inovaţie dispariţie

Fig. 2. Evoluţia cuvântului

Analiza retrospectivă are în vizor continuitatea şi inovaţia conceptuală, dar 
nu ia în considerare anularea conceptului.

Dintre puţinii termeni anatomici care comportă această continuitate sunt 
os, tibie, femur, fistulă etc.

Majoritatea termenilor comportă o continuitate relativă sau o disconti-
nuitate: stern < gr. sternon „piept”, „os lung și plat așezat în mijlocul 
părții anterioare a toracelui, de care sunt prinse coastele și cele două 
clavicule” (meronimie).

Atlas, titan din mitologia greacă, care sprijină bolta cerească → 
transformat în piatră → în geografie: muntele Atlas din nord-vestul 
Africii → în medicină, atlasul este prima vertebră cervicală, formată din 
două mase laterale, unite printr-un arc anterior şi altul posterior pe care se 
sprijină greutatea corpului.
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Areolă „curte mică” în latina clasică, actualmente desemnează „mic 
spaţiu sau interstiţiu, sau zonă inelară în jurul unei leziuni” (Rusu, 2010, 
p. 28).

Virus < lat. virus „venin, otravă” → medicină: (C) Toxină eliminată de 
un agent patogen → (M) Agent patogen intracelular care provoacă boli 
contagioase.

Eclampsie < gr. ekiampsis „lumină puternică”, prin lexemul eclipsă grecii 
denumeau orice boală care se manifesta instantaneu, inopinat (C); începând cu 
secolul al XVIII-lea, termenul desemnează „boala la gravide și lăuze, care se 
manifestă prin crize convulsive și prin pierderea cunoștinței” (M).

Identificând poziția lexicului din straticum, Marius Sala indică un număr 
relativ mic – 2000 de cuvinte. Savantul explică această stare de lucruri în felul 
următor: „În latina vorbită se manifestă o tendință spre simplificare […], de 
reducere a dubletelor sinonimice și de ștergere a nuanțelor de sens. Rezultatul 
acestei situații a fost o sărăcire a vocabularului, ajungându-se că fiecare limbă 
romanică să moștenească din latină cam același număr de cuvinte (în jur de 
2000)” (Sala, 2006, p. 37).

Pentru a dovedi importanța lexicului moștenit din latină, savantul (ibidem, 
p. 44-61) propune o analiză a terminologiei legate de om, terminologie formată 
aproape în întregime din cuvinte latinești: „Urmând în linii mari clasificarea 
dată de I. Fischer, în care am operat unele comasări de subcategorii, am ajuns 
la următoarele grupări…” (ibidem, p. 45). Cercetătorul remarcă bogăția 
cuvintelor moștenite din latină în domeniul terminologiei corpului omenesc.

1. Sex și vârstă: bărbat, tânăr etc. – 14 termeni.
2. Părțile corpului uman: cap: barbă, dinte, față etc. – 35 de termeni; trunchi: 

coastă, ficat, spate etc. – 28 de termeni; membre: braț, mână, mădular etc. – 
17 termeni.

3. Diverse: carne, os, mușchi etc. – 15 termeni.
4. Funcțiile organelor corpului: organele de simț: gust, simți, sughița 

etc. – 7 termeni; respirație: căsca, sufla etc. – 5 termeni; nutriție: foame, 
înghiți, mânca etc. – 32 de termeni; procreație: naște, sterp etc. – 
4 termeni.

5. Viața afectivă: îndura, păți, plânge etc. – 42 de termeni.
6. Activitatea intelectuală: asculta, cugeta, cunoaște etc. – 22 de termeni.
7. Starea fizică: durea, gheb, gras etc. – 56 de termeni.
8. Starea de repaus: adormi, somn, veghe etc. – 12 termeni.
9. Adjective: drept, îngust, mare etc. – 14 termeni.
10. Verbe: feri, purcede, putea, răbda etc. – 68 de termeni.
11. Familie: frate, geamăn etc.– 27 de termeni.
Prezentând inventarul cuvintelor moștenite din latină, poziția lor în 

structura lexicului românesc, Marius Sala remarcă fenomenul continuității 
și cel al discontinuității semantice și morfologice. Astfel, termenul spate 
provine din latinescul spatha, la origine, termen militar având sensul „spadă”; 
verbul a vindeca „a scăpa de boală, a lecui” derivă din latinescul uindicare 
„a revendica”, „a răzbuna” etc.
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b) Termen simplu (format din mai multe rădăcini; juxtapunerea 
elementelor terminologice):

La termenii formaţi prin conjuncţia elementelor terminologice (afixoide) 
se atestă o interacţiune a conceptelor în limita termenului format: gastrotomie 
(< gr. gaster „stomac”+ < gr. tome „tăiere”) „operație chirurgicală constând 
în deschiderea stomacului (pentru a extrage un corp străin)”; hemostază (< gr. 
haima „sânge” + < gr. stasis „oprire”) „oprire a unei hemoragii, în special, în 
timpul unei operații” etc.

Modificările conceptuale sunt atestate şi la nivel de elemente terminologice:
Salping (o)-, din latinescul salpinx, ingis „trompetă, instrument muzical”, 

a format termenii: salpingostomie – < gr. salpinx „trompetă, instrument 
muzical” + < gr. stoma „gură” „intervenție chirurgicală plastică având ca scop 
refacerea unui orificiu tubular și legarea lui cu ovarul”; salpingotomie – < gr. 
salpinx „trompetă” + < gr. tome „tăiere” „deschidere chirurgicală a trompei 
uterine” etc.

1. Termen complex (format din mai multe cuvinte, definit prin minimum 
două elemente lexicale):

O structură conceptuală specifică prezentă în terminologia medicală este 
cea relaţională – termenii sintagmatici (substantiv + substantiv; substantiv + 
adjectiv etc.) sau termeni în „unitatea formei” (Cortes, 2004, p. 13).

Ne vom referi la termenii anatomici ductus „conductă”, fosă „canal”, 
fistulă „tub”, care au o continuitate relativă (este implicată metaforizarea); 
în limba de origine, făceau parte din reţeaua de apeducte folosită de către 
romani. În medicină, ductus are sens de „canal anatomic”: duct parauretral; 
duct parotideus; duct perilimfatic. Există 55 de fose osteologice, care se 
includ într-o serie omonimică: fosa1 „etaj” – fosa cerebrală posterioară; fosa2 

„cavitate” – fosa mandibulară; fosa3 „depresiune” – fosa cardiacă; fosa4 
„spaţiu” – fosa ischiorectală etc. (Rusu, 2010, p. 29).

Concluzii. Necesitatea terminologică survine din necesităţile sociale de 
a cunoaşte, de a recunoaşte şi de a manipula „lucrurile” caracteristice unui 
domeniu de activitate.

Terminologia este un domeniu de cunoaştere suplimentară specializată. 
Termenii sunt exteriorizarea procesului de cunoaştere, înţelegere şi de 
precizare a „lucrurilor” domeniale. Unităţile terminologice sunt partajate 
în unități autonome (termenul) şi compozante (elementul terminologic). 
Termenii, simpli şi complecşi, sunt concepuţi ca unităţi terminologice care 
aduc cunoştinţe suplimentare, asigură comunicarea specializată şi deţin  
o reprezentare motivată.
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LEXICUL ÎNSUȘIRILOR INTELECTUALE
ÎN LIMBA ROMÂNĂ: ORIGINE ȘI EVOLUȚIE

criStina NEGRU
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Rezumat
În prezentul articol am definit cel mai cunoscut tip de câmp care este cel de tip paradigmatic, 

numit și câmp lexical-semantic, ale cărui unități lexicale sunt lexemele ce aparțin aceleiași 
părți de vorbire, în cazul de față – adjective și sunt reunite printr-un sens comun – toate sunt 
însușiri intelectuale. Structura câmpului lexical-semantic este complexă, de exemplu: unul 
dintre conceptele care ne interesează în analiza noastră în baza principiului de câmp este 
arhilexemul – dominantă ce conferă nume câmpului.

Cuvinte-cheie: câmp lexical-semantic, însușire, lexem, lexic, microcâmp, sistem al limbii.

Abstract
In this study we defined the most common type of field that is the paradigm 

type, also called lexic-semantic field, whose lexical units are the ones belonging 
to the same part of speech, in this case – adjectives and are brought together in 
a common sense – all are intellectual qualities. The structure of the lexic-semantic field 
is complex, for example: one of the concepts that interests us in our analysis according 
to the field principle is „the archilexeme” which is also called the dominant which gives 
the name of the field.

Keywords: lexico-semantic field, trait, lexeme, microfield, system of the language.

Una dintre cele mai importante și mai controversate probleme ale 
lingvisticii contemporane este cea a originii și a evoluției lexicului 
însușirilor intelectuale, utilizat pe larg în limbajul cotidian al tuturor 
vorbitorilor. Având în vedere importanța capacităților intelectuale ale 
omului în procesul de studiere a caracterului individului, cercetătorii 
apreciază însușirile intelectuale ale omului drept un organ foarte important 
de cunoaștere a sinelui și a realității înconjurătoare.

Interpretat de filosofia limbajului ca un „tablou al universului”, limbajul 
uman, în special lexicul acestuia, reflectă un anumit sistem în limbă (Bahnaru, 
2011, p. 99). Lexicul este cel mai mobil domeniu al limbii, fiind cel mai expus 
influențelor extralingvistice, oglindind într-o perioadă foarte scurtă de timp 
schimbările din realitatea din mediul înconjurător. Din necesitatea de a numi 
obiectele apărute recent, create de om, sau obiectele și fenomenele descoperite 
în procesul cunoașterii, cuvintele noi apar în limbă fie prin folosirea mijloacelor 
interne ale limbii, fie prin împrumuturi din alte limbi.



132

Ca sistem specific, lexicul este un tot unitar în cadrul căruia există mai 
multe tipuri de relații. Două tipuri principale sunt relațiile paradigmatice 
și sintagmatice. Relația paradigmatică este legată etimologic de cuvântul 
paradigmă, definită ca o clasă de variante ce reprezintă una și aceeași esență 
invariantă și care apare în diferite poziții în procesul funcționării (Oglindă, 
2005, p. 92), iar relația sintagmatică este legată etimologic de lexemul 
sintagmă, prin care înțelegem „reunire, îmbinare”. Relațiile paradigmatice se 
stabilesc pe bază de opoziții, adică prin confruntarea unor unități diferite de 
același nivel și stabilirea trăsăturilor comune, iar relațiile sintagmatice rezidă 
din posibilitatea unităților de limbă de a se îmbina succesiv unele cu altele.

Sistemul limbii are la bază celelalte subsisteme interdependente, fiind vorba 
de sistemul fonologic, sistemul morfologic, sistemul sintactic și sistemul 
lexical, iar conexiunea dintre acestea determină unitatea structurală a limbii 
ca sistem de sisteme. Cel care a demonstrat caracterul de sistem al limbii este 
întemeietorul lingvisticii contemporane – Ferdinand de Saussure.

Problema cercetării lexicului ca sistem s-a pus pentru prima dată în istoria 
lingvisticii la începutul secolului al XX-lea. „Lexicul unei limbi, menționează 
lingvistul ceh Otto Ducháček, nu este o simplă sumă a cuvintelor, ci un sistem 
în care fiecare cuvânt își are locul său în funcție de sensurile și relațiile lui cu 
alte cuvinte” (Ducháček, 1960, p. 5).

Conceptul de câmp s-a dovedit a fi aplicabil și în cercetarea structurii 
semnificației cuvântului, acesta permițând a explica potenţele unităţilor 
lingvistice şi diversitatea posibilelor variaţii semantice atât în utilizare 
directă, cât şi figurată. Datorită acestei forţe de explicare, teoria câmpului 
se bucură de o răspândire largă şi de o popularitate evidentă în diverse 
orientări lingvistice contemporane. Câmpul este cea mai extinsă și mai 
plauzibilă formă de organizare a sistemului lexical al limbii și devine acea 
modalitate de clasare a lexicului, având ca rezultat descrierea unor arii sau 
domenii lexicale (Coșeriu, 1976, p. 41), în cazul nostru câmpul lexico-
semantic al însușirilor intelectuale.

Toate lexemele care formează un câmp lexico-semantic îndeplinesc 
următoarea condiție: aparțin aceluiași sistem sau subsistem și aceleiași 
clase morfologice de cuvinte. Printre particularitățile distinctive ale 
câmpului lexico-semantic pot fi menționate următoarele: interconexiunea 
semantică a cuvintelor sau a unor sensuri concrete ale lor și caracterul 
sistemic al acestei conexiuni; interdependența și determinarea reciprocă  
a unităților lexicale din interiorul câmpului; coerența spațiului lui semantic; 
autonomia relativă a câmpului și caracterul flexibil, difuz al limitelor lui, 
datorat capacității componentelor câmpului de a aparține și altor câmpuri 
lexico-semantice.

Structura câmpului lexico-semantic este complexă și multidimensională, 
însă unele elemente tipice pentru mai multe categorii de câmpuri pot fi totuși 
conturate. În acest sens, conceptele care interesează în analiza conform 
principiului de câmp sunt sememul, arhisememul, lexemul și arhilexemul. 
Astfel, sememul este purtătorul unui sens al cuvântului polisemantic, având 
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drept corespondent formal lexemul. Arhisememul „definește semnificatul 
comun unei paradigme lexico-semantice (sau unor ansambluri mai vaste, 
cum ar fi câmpul, microcâmpul etc.), reprezentând semele comune tuturor 
membrilor” și fiind, astfel, „reuniunea sau intersecția tuturor sememelor 
dintr-un asemenea ansamblu lexical” (Bidu-Vrânceanu, Forăscu, 2005, 
p. 87), iar în planul expresiei acesta este reprezentat de un arhilexem.

Unitățile câmpului, de regulă, se organizează în jurul unui arhilexem 
care exprimă semnificația lui generală „în formă pură” (arhisememul). 
Aceasta este dominanta ce conferă și nume câmpului respectiv. Dominanta 
(denumirea câmpului) și anturajul ei apropiat formează nucleul câmpului 
semantic, constituit din lexemele cu cele mai simple și mai evidente 
sensuri. În centrul câmpului se grupează, de regulă, lexemele cu sensuri 
mai complicate, dar apropiate celui din nucleu, iar la periferie se plasează 
lexemele care exprimă arhisememul mai voalat și, de regulă, sunt în relație 
cu membrii câmpurilor adiacente.

Câmpul reflectă o anumită „secvență” a lumii noastre și relevă 
particularitățile semantice ale unităților lexicale cuprinse în el. Dimensiunile 
câmpului pot fi diferite, în funcție de scopul pragmatic și științific al autorului. 
Un câmp mai mare ca dimensiune (macrocâmp) poate include în sine un șir 
de microcâmpuri.

Astfel, în componența câmpului lexico-semantic al însușirilor intelectuale 
sunt 2 microcâmpuri:

● microcâmpul însușirilor intelectuale pozitive (înnăscute și dobândite pe 
parcursul vieții);

● microcâmpul însușirilor intelectuale negative.

Figura 1: Câmpul lexico-semantic al însușirilor intelectuale

Microcâmpul „Însușiri intelectuale pozitive” este constituit din următoarele 
lexeme: abil, ager, capabil, competent, elevat, distinct, deștept, eminent, hâtru, 
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ilustru, ingenios, intelectual, inteligent, pătrunzător, isteț, iscusit, priceput, 
distins, dotat, îndemânatic, dibaci, perspicace, destoinic, înzestrat, valoros, 
informat, pregătit, experimentat, versat, remarcabil, înțelept, descurcăreț, 
vrednic, apt, nobil, strălucit, învățat, erudit, cult, instruit, atent, căpos, 
conștient, cultivat, cuminte, cunoscător, curios, dezghețat, educat, eugenic, 
genial, rațional, sapient, doct, savant, spiritual, știutor ș.a.

Arhilexemul acestui microcâmp și dominanta lui este adjectivul 
inteligent, definit în dicționarele explicative cu două referințe: una – la 
calitățile specifice omului: „înzestrat cu inteligență” (ca în exemplul: E un om 
inteligent și serios, un bun soț și un bun tată de familie) și alta – la însușirile 
unor obiecte, ale altor ființe etc.: „care denotă inteligență” (Dicționarul 
explicativ al limbii române, 2009) (de exemplu: figură inteligentă, privire 
inteligentă, câine inteligent). Ambele sensuri fac trimitere la substantivul 
inteligență, definit și el în dicționarele explicative drept „capacitate de 
a înțelege ușor și bine, de a sesiza ceea ce este esențial, de a rezolva situații 
sau probleme noi pe baza experienței acumulate anterior” (Dicționarul 
explicativ al limbii române, 2009). Lexemele în cauză sunt de origine latină 
și derivă din verbul intellegere „a înțelege”, adjectivul inteligent provenind 
din participiul prezent activ al acestui verb intelligens „care înțelege” și 
pătrunzând în limba română prin limba franceză (intelligent) (Ciorănescu, 
2001, p. 428). Sensul originar al lexemului inteligent este înregistrat în 
Dicționarul semnat de Lazăr Șăineanu: „care înțelege iute și bine” (Șăineanu, 
1929). Evoluția semantică ulterioară a adjectivului în cauză a avut drept 
consecință fixarea sensului actual de „înzestrat cu inteligență”, care apare ca 
un rezultat al capacității de „a înțelege” a omului. De exemplu: După ani de 
studii a devenit un inteligent.

Adjectivul inteligent se încadrează în nucleul câmpului „Însușiri intelectuale 
pozitive” alături de alte lexeme, printre care și deștept.

Majoritatea dicționarelor prezintă adjectivul deștept cu trei sensuri: 
„1. Care vădește deșteptăciune; cu capacități intelectuale deosebite”. 2. (iron.) 
care se orientează cu pricepere în orice situație, trăgând foloase. 3. (rar) Care 
nu doarme” (Noul dicționar explicativ al limbii române, 2002.). Dintre acestea, 
sensul al treilea nu reflectă vreo însușire intelectuală deosebită, de aceea 
nu prezintă interes pentru analiza noastră. Primul sens poate fi încadrat cu 
certitudine în nucleul microcâmpului descris aici, iar sensul al doilea – figurat 
și ironic – își va găsi amplasarea sa în periferia apropiată a microcâmpului.

Cu toate acestea, trebuie să remarcăm că sensul originar din latină al 
cuvântului se reflectă doar în cel care face referință la trezirea din somn, 
Dicționarul explicativ făcând trimitere la participiul deexcitus (Dicționarul 
explicativ al limbii române, 2009), care, în unul dintre sensurile sale, 
înseamnă „trezit din somn”. Evoluția semantică a acestui sens spre cel de 
„dotat cu capacități intelectuale deosebite” este neclară pentru noi și, fără 
îndoială, necesită o cercetare specială, ceea ce depășește cadrul lucrării 
noastre. Oricum, în limba română actuală, acest lexem apare cu sensul 1 în 
contexte ca: Era deștept băiatul iscusit și numai spirit” (Dicționarul limbii 
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romîne literare contemporane, Vol. I, 1955-1957, p. 52). De asemenea, 
uneori este folosit și cu o nuanță peiorativă, cu sensul de șiret, viclean, 
iscusit și rafinat (Dicționarul limbii romîne literare contemporane, Vol. II, 
1955-1957). Acest sens apare în contexte ca: Eu sunt deștept, pe câtă vreme 
el e un pârlit.” (Preda, 2010, p. 189).

În opoziție cu însușirile intelectuale pozitive sunt cele negative. 
Microcâmpul „Însușiri intelectuale negative” este alcătuit din următoarele 
lexeme: prost, incompetent, inapt, incapabil, nerod, tont, nătărău, nătâng, 
neghiob, tâmp, tâmpit, netot, năuc, tălălău, nepriceput, neștiutor, prostănac, 
smintit, nevrednic, ignorant, necapabil, nechemat, necompetent, neisprăvit, 
nepregătit, neputincios, prăpădit, stupid, mărginit, slab, neîndemânatic, 
nechibzuit, nedemn, abrutizat, anost, banal, bleg, brut, căpiat, cretin, debil, 
degenerat, degradat, dement, descreierat, idiot, imbecil, inept, irațional, 
obtuz, prostolan, prostălău, prostovan, prostit, prostuleț, prostuț, semidoct, 
stupid, tembel, țăcănit ș.a.

Arhilexemul acestui microcâmp și dominanta lui este adjectivul prost, 
definit în dicționarele explicative în opoziție cu inteligent și deștept. Lexemul 
în cauză este de origine slavă, provenind de la cuvântul prostŭ. Conform 
Dicționarului limbii române literare contemporane, lexemul prost are mai 
multe sensuri: „1. Lipsit de inteligență, fără minte, fără judecată; nepriceput. 
2. (Învechit și arhaizant, în opoziție cu învățat) Lipsit de învățătură. ♦ 
(În opoziție cu rafinat) Lipsit de rafinament, simplu. 3. Din popor, de jos, 
de rând. Soldat prost = ostaș fără grad; soldat. Neam prost. 4. Nepriceput, 
neîndemânatic într-o îndeletnicire, meserie, profesiune. Cizmar prost. Doctor 
prost” (Dicționarul limbii romîne literare contemporane, Vol. III, 1955-1957). 
De exemplu:

1. Ia, acum văd și eu că nu ești prost (Creangă, 1992, p. 54).
2. Era acolo o mulțime de oameni, și mai învățați și mai proști, care de care 

mai vorbăreți (Sadoveanu, 2001, p. 26).
3. După cum și norodul cel prost zice: vinul e bun și la bucurie și la scârbă 

(Sadoveanu, 2001, p. 159).
Așadar, descrierea unor fenomene lexico-semantice poate fi adecvată 

numai în cazul dacă la realizarea ei se ține cont de particularitățile esențiale 
ale întregului sistem lexical. În lexic se reflectă toată varietatea obiectelor, 
a fenomenelor și a însușirilor existente în lumea înconjurătoare. Desemnând 
diverse clase de obiecte și fenomene, cuvintele se grupează în limbă în baza 
relațiilor obiective stabilite între realii și noțiuni, relevându-se grupuri de 
lexeme reunite atât prin sfera de utilizare, cât și prin domeniul de aplicare. 
Cuvintele reunite în baza sferei de utilizare formează, de fapt, anumite grupuri 
lexico-semantice sau câmpuri lexico-semantice.

Totalitatea proceselor cognitive ale omului determină intelectul său, 
deci însușirile intelectuale ale omului redau flexibilitatea, mobilitatea și 
profunzimea gândirii. În afară de aceasta, numeroase însușiri intelectuale sunt 
utilizate pe larg în limbajul cotidian al tuturor vorbitorilor la descrierea și 
caracterizarea unei persoane.
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ROMÂNESCUL PUICĂ ȘI CONCORDANȚELE LUI
LEXICO-SEMANTICE ÎN LIMBILE BALTICE

ecaterina PLEŞCA
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Rezumat
În comunicare ne-am propus să analizăm termenul de tandrețe pui/puică din 

limba română. După cum ne arată faptele de limbă din antichitate, cu funcție 
dezmierdătoare au fost folosiți o serie de termeni de rudenie. Înșiși pui/puică, se 
pare, are la bază denumirea copilului. În evoluția sa a ajuns să desemneze calități 
și trăsături proprii vârstei tinere. Ne-am propus să facem o încercare de analiză 
a termenului examinat sub aspectul originii, al constituirii sale formale și semantice, al 
motivării apariției sale în limbă ca termen de tandrețe.

Cuvinte-cheie: termen de tandrețe, limbile baltice, semnificație, evoluție semantică, 
concordanțe lexico-semantice, inovație.

Abstract
In the paper, we will analyse the endearing term „pui/puică” in the Romanian language. 

As ancient language facts show, kinship terms were used for expressing tenderness. „Pui/
puică” seem to originate in the term for „child”. In its evolution, they began to designate 
characteristics of young age. We will attempt an analysis of this term, regarding its origin, 
its formal and semantic constitution, the motivation of its appearing in language as a term 
expressing tenderness.

Keywords: term of tenderness, Baltic languages, meaning, semantic evolution, lexico-
semantic sequences, innovation.

1. În limba română, mai cu seamă în limba populară, în raport cu o fiinţă 
dragă sunt utilizaţi termeni de tandreţe sau dezmierdare precum puică f., pui 
m., mândră f., mândruţ m., bade m., neică m., lele f., nană f., dadă f. ş.a. Unii 
dintre ei fac parte din terminologia de rudenie sau au la originea lor trăsături 
comune. Cu uz dezmierdător aceştia au apărut probabil în sânul familiei, dacă 
nu anterior apariţiei ei, ca expresie a unor atitudini afective în raport cu fiinţele 
apropiate, dragi. Ei comportă în sine particularități însemnate pentru membrii 
unei familii sau ai unei comunităţi. Specialiştii ne vorbesc despre răspândirea 
şi uzul unor asemenea formaţii la vechii indoeuropeni (IE), mai cu seamă 
prin forme derivate noi. Astfel, s-a ajuns la forme locale, sau chiar termeni 
locali nuanţaţi afectiv. De aceea vechimea lor trebuie considerată însemnată. 
Spre exemplu, latina avea termenul ătta „tată”, formaţie expresivă (familiară) 
ce servea ca adresare dezmierdătoare a copiilor faţă de tată. La grecii antici 
termenul άττα, „tăticule!, bunicuţule!” era folosit în adresările celor mici către 
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cei în vârstă (Weisman, 1991, p. 218). Indoeuropeanul *ătta conţine atribute 
ale cuvintelor expresive, precum vocala scurtă ă (întâlnită, în opinia lui 
A. Meillet, doar în anumite formaţii expresive şi chemări) şi vechiul t lung 
(*tt) (Meillet, 1938, p. 185; ş.a.). Cu uz obișnuit cf. hit. attaš, got. atta „tată”, 
v. ind. attā „mamă, sora mai mare a mamei” ş.a., iar cu uz curent cf. alb. at 
„tată”, oset. æda „tată, părinte”, irl. aite „tutore, educator” (Vasmer, 1987, 
p. 170). Un alt caz relevant al antichităţii este v. gr. άπφά, άπφα, άπφάριον –  
adresare afectivă faţă de fraţi, surori, iubiţi; άπφῦς „tată, taică, tătune”, întâlnit 
la bucolici (? adică în limba sătenilor). Acest termen de dezmierdare descinde 
din abhbha (care continuă pe IE *b (h)āb (h)-), cf.: it. babbo „tată”, kimr. 
baban „copilaş, prunc”, engl. baby „copilaş, sued. dial. babbe „prunc, copilaş; 
băieţel”, g.md.s. bâbe, bobe „bătrână”, „mamă”, buobe „băiat”, lit. bóba 
„femeie bătrână, bunică” ş.a. având la bază radicalul bāb- (Trubačov, 1959, 
p. 72).

Pentru rom. bade, ca termen de tandreţe, păstrat în special în poezia 
populară, vom aduce corespondentul slav bat’a, cu formele disimilate baka 
şi bae care reprezintă în sine formaţii târzii cu înţeles dezmierdător. Într-o 
măsură oarecare analogice acestor nume (potrivit modului de formare şi 
semnificaţiei dezmierdătoare) pot fi considerate germ. Buhle „amant, iubit”, 
la fel un derivat format prin disimilare (*bhrātrǔ > *bhrālo- > *bhālo) de la 
desemnarea fratelui. Un alt exemplu, apropiat la origine, ar fi sârb. dial. бâлa, 
бāлê, nume dezmierdător dat celui mai în vârstă membru al zadrugii (după 
Trubačiov, 1959, p. 62).

Chiar dacă termenii dezmierdători sunt formaţii târzii, prototipul ce se află 
la originea oricăruia dintre ei s-a format în comunităţile umane străvechi. În 
viziunea noastră, unul dintre aceştia ar fi şi termenul de tandreţe pui m., puică 
f. din limba română, examinarea căruia ne-o propunem în continuare.

2. Însuşi substantivul pui are semnificaţiile „pasăre de la ieşirea din ou 
până la maturitate”, iar prin generalizare s-a ajuns la sensul „orice animal de 
la naştere până la maturitate”. Deci semul „mic, micuţ” prezent în structura 
internă a cuvântului este la suprafaţă şi ar fi putut servi ca semn definitoriu 
motivant la momentul apariţiei protoformei, adică la geneza acesteia. Datele 
dialectale confirmă şi ele că semul „mic, micuţ” ar fi unul esenţial în structura 
semantică a cuvântului, încât am putea gândi că, altădată, radicalul primar 
în funcţie adjectivală a putut avea chiar semnificaţia de „mic, mică”. Drept 
confruntare în acest sens ne pot servi datele dialectale: pui „puiet de albini”, 
„căprior mic la casă”, iar la pl. „copileţi de păpuşoi, subsuori”, „crăpături 
mici sau bubuliţe, care se fac pe picioare ca urmare a iritării pielii de apă şi 
vânt”, „altiţe la ie” (DD IV, 1986, p. 26); „bucăţică mică de pânză care, la 
croiala tradiţională a cămăşilor, se adaugă la subsuori” (ibidem), precum şi în 
îmbinările: pui încheieţi „desen reliefat, sub formă de romb, al unei ţesături 
de casă…”, pui de pernă „pernuţă pentru copii”, puişor „pernuţă” (DD IV, 
1986, p. 27), precum şi derivatele puigan s. m. „bucăţică”; „pui de găină ori 
de altă pasăre domestică fără pene; golăşel”, dar şi „flăcău care încă nu a făcut 
armata” (DD IV, 1986, p. 26), puiuţ s. m. „boboc de gâscă”, „bobocel”, dar şi 
termen de dezmierdare (DD IV, 1986, p. 36).
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În limba română cuvântul pui este moştenit din latina pop. *pulleus (lat. cl. 
pullus „micuţ al unui animal”, „animal tânăr”; „puişor de găină”, „puişor de 
pasăre”, „prunc, micuţ”; „puiet (pl. puieţi), la plante”, „mlădiţă”) (Dvoreţkii, 
1976, p. 832, 834). În planul evoluţiei fonetice a cuvântului de la latină la 
română, cf. ar. pul'iu, precum şi forma púlʼĭlʼi „pasăre”. Formele cu lʼ 
palatalizat (din l sub influenţa unui iot) a apărut în româna comună (ILR II, 
1969, p. 205). Dintre cuvintele moştenite din latină acesta este unul dintre 
cele mai frecvente în româna comună (ar. pu (i)lʼu, megl. pulʼ, istr. pulʼ, dr. 
pui) (ILR II, 1969, p. 305). Astfel, în dacoromână s-a produs inovaţia, [lʼ] se 
transformă în [j] în urma căreia au apărut formele jépure, gəjínə, páje (Vasiliu, 
1968, p.110), dar şi [púj].

Cercetătorii în domeniu nu exclud ca în latină pullus (pop. *pulleus) să fie 
format de la acelaşi radical cu puer m. şi f. „copil”, „băiat”, „fetiţă”; „tânăr”; 
„fiu”, „holtei”, pentru care cf. diminutivele: puerulus „copilaş”, „sclav tânăr” 
alături de puellus m. „băiat mic, băieţel”; „copil”, forma de feminin puera 
„copilă” întâlnindu-se mai rar (Dvoretskji, 1976, p. 832). Însuşi cuvântul puer 
a apărut, probabil, din necesitatea de a desemna vârsta fragedă a omului (de 
la naştere până la maturitate), pentru a evita confuzia, atunci când se vorbeşte 
despre alte vietăţi de aceeaşi vârstă, dar şi de a plasa omul pe o treaptă 
superioară, formând opoziţie în raport cu lumea animală (potrivit clasificării: 
fiinţe „vorbitoare” – „nevorbitoare”).

E de observat că în majoritatea semnificaţiilor aduse mai sus pentru puer şi 
derivatele lui este prezent semul „mic, micuţ” ca în cazul lui pullus „micuţ al 
unui animal”. Mai mult ca atât, pentru toate cuvintele puse în discuţie poate fi 
identificat radicalul *pu-.

Cât priveşte forma dezmierdătoare de feminin puella „copilă; fată”, 
„femeie tânără”, de la care s-a ajuns la semnificaţia „iubită”, în latină acesta 
apărea frecvent ca termen de tandreţe în limba amorezaţilor. Într-un cuplu 
firească era forma de feminin a diminutivului, pe când cea de masculin 
puellus era utilizată extrem de rar (Ernout-Meillet, 2001, p. 543). Aici ar 
fi de menţionat şi faptul că diminutivele au îndeplinit funcţia de formare  
a femininului de la masculin, procedeu cunoscut limbilor IE. Întrucât „latina 
vulgară era mai ales o limbă vorbită şi familiară, iar în limba familiară sunt 
frecvente derivările diminutivale cu caracter afectiv” (Tagliavini, 1977,  
p. 181-182), forme afective au trebuit să fi existat şi în latina dunăreană.

Se pare, faptele din latină nu atestă o formă afectivă cu sufixul -ca aflat în 
legătură cu cuvintele examinate din română (posibil, din motive de omonimie). 
Spre deosebire de română, franceza veche înregistrează, începând cu sec. al 
X-lea, pe pucele f.: „fată tânără”, „servitoare” (cu forma pulcele), „fecoară” 
(< lat. pop. *pullicella, dim. < puella „fată tânără”). Cu semnificaţia „fată 
tânără” au fost atestate şi derivatele diminutivale pucelete (finele sec. al XII-
lea), pucelote (sec ai XIII-lea) (Algirdas, 2001, p. 481). Însă cea mai veche 
atestare şi cea mai apropiată de etimon este pulcella, care ar putea fi chiar din 
anii 880-890 în poezia religioasă Secvenţa Sfintei Eulalia (martiră spaniolă 
care a trăit în sec. al III-lea) (Tagliavini, 1977, p. 399-400).
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Pentru noi prezintă interes fenomenul palatalizării lui k în cuvintele franceze. 
Fenomenul s-a produs în galo-romanică între sec. II-VIII, evoluţia lui k (şi g) 
fiind foarte complicată şi rămânând uneori obscură. În cazul cuvântului francez 
pucele, avem îmbinarea de sunete k + j în interiorul cuvântului, după o vocală, 
în care, urmat de vocalele anterioare e, i, grupul kj a suportat transformarea 
în s: lat. facia > fr. face, (rom. faţă); [astfel, k > kʼ > tʼ > ts, sunet de la 
care evoluţia se produce pe două căi: 1) tš > š şi 2) ts > s] (Borodina, 1961, 
p. 109-113). Faptele de limbă aduse mai sus ne arată că asemenea formaţii au 
putut exista şi în domeniul est-romanic.

Derivatul puică din limba română este format de la baza de origine 
latină pui- şi sufixul de origine slavă -că. În română acesta formează 
femininul unor substantive masculine (fiu – fiică), apoi formele feminine 
desemnând naţionalitatea (româncă), locul de origine (negreşteancă, 
locuitoare a s. Negreşti) şi diminutive (păsăruică). Se regăseşte numai în 
istroromână în care, la fel ca în dacoromână, derivă substantive feminine 
din masculine şi formează diminutive feminine. În aromână sufixul -că 
figurează numai în împrumuturile din bulgară (Rosetti, 1986, p. 296).  
În slavă sufixul -ika formează diminutive feminine şi substantive feminine 
indicând naţionalitatea şi locul de origine (ibidem).

Potrivit datelor lexicografice, apelativul puică din limba română este 
cunoscut cu sensul său de bază „pui de găină de sex femeiesc; găină tânără”, 
pentru care putem identifica semele: „mic (ă)”, „gingaş (ă)”, „drăguţ (ă)” (cf. 
sinonimele: dragă, iubită, scumpă). În limba populară însă este cunoscut 
ca „termen de dezmierdare pentru o fată sau o femeie (iubită)” (DEX) şi 
folosit familiar, când se vorbeşte cu sau despre o fată sau o femeie iubită, 
mai frecvent la vocativ, în formule de adresare sau interogative. La fel, unui 
copil mic i se zice pui sau puică, utilizându-se şi formele diminutivale: puişor, 
puiuţ, puicuţă, puiculiţă, ş.a. Ca termen de tandreţe, mai cu seamă femininul 
puică, este cunoscut pe o arie însemnată şi în dreapta Prutului (în Moldova, 
Transilvania, Banat ş.a.).

Respectiv, în cazul cuvântului nostru, româna urmează etimonul din 
latină atât sub aspectul formei, cât şi al conţinutului – baza semantică  
a acestuia a păstrat pe „mic, micuţ” desemnând fiinţe de vârstă fragedă sau de 
mărimi mici, respectiv gingaşe, plăpânde, drăguţe. De aici, ulterior, s-a ajuns 
la evoluţia: „gingaş, plăpând, drăguţ” ş.a., ca trăsături ale ființei de vârstă 
fragedă sau tânără.

3. Corelarea cu materialul corespunzător din alte limbi IE ne permite să 
definim într-o măsură mai mare (sau mai mică) situaţia formelor apropiate 
după sens cât şi limitele sferei lor de uz. Astfel, în cazul rom. puică, numele 
de tandreţe are caracter IE (în măsura cunoaşterii lor).

La fel ca în cazul altor cuvinte, şi în cazul rom. puică, limbile baltice prezintă 
fapte de mare interes pentru cercetare. Păstrând un caracter mai arhaic, faptele 
din aceste limbi ne permit să urmărim evoluţii vechi semantice.

Mai sus am vorbit că lat. pullus „micuţ al unui animal” şi puer „băiat, 
copil” sunt formate de la radicalul *pu-. De la radicalul dat cu extensiunea 
-t- (*put-) în latină s-au format: pusus/ putus, putillus „copilaş”, „băieţel mic”, 
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„puişor de pasăre” ş.a. înrudite cu: let. putns „pasăre”, putnēns „puişor de 
pasăre”, lit. putỹtis „păsărică”, pùtė „cunnus”, pučiùtė „găină”; v. sl. pǔtĭica 
„pasăre”, pǔtištĭ „vrăbiuţă” ş.a., dar şi v. ind putrás „copil, fiu” – cu referire la 
om, însă prin pṓtas m. (cu alt vocalism în radical) acesta desemnează „micuţul 
unui animal” ş.a. (Vasmer III, 1987, p. 398). La nivel IE acestea formează un 
singur câmp lexico-semantic.

Vom observa că în limbile baltice corespondentele lat. *pulleus 
desemnează fiinţe de vârstă fragedă numai din lumea animală. Pentru  
a desemna copilul în aceste limbi, vom avea cuvinte formate de la alte radicale: 
let. mazulis, mazais sau mazinais „prunc, copilaş”, bērns m. „copil”; „prunc, 
micuţ, copilaş”, pl. „copii”; lit. vaĩkas „prunc, copilaş”, „copil”, „băiat”; 
mažvaikis „copil” ş.a. (Latviešu, 1953, p. 327; Lyberis, 2001, p. 408, 901). 
Pe segmentul semantic dat faptele de limbă baltice corespund celor din latină, 
însă nu acestea pot fi puse în legătură cu termenul de tandreţe din română.

Termenii de tandreţe din română pui şi puică, mai cu seamă în plan 
semantic, pot fi puse în legătură cu let. puisis puika pop. „băieţaş, băieţandru 
(la vârsta adolescenţei); „băietan, flăcăuan” şi puisis pop. „flăcău, tânăr”; 
„tânăr necăsătorit”; puisēns pop. „băietan”; „băieţandru”, „flăcăuan”; puišelis; 
„băieţaş; băieţandru” (Latviešu, 1953, p. 502).

În Dicţionarul etimologic al limbii lituaniene, Ernst Fraenkel aduce 
cuvinte populare vechi formate de la baza puik-, printre care trei 
omonime puika: pùika 1 „tânăr, flăcău, băiat”, care regional a ajuns la 
semnificaţiile „iubit, drăguţ, ibovnic”. Fraenkel crede că acest cuvânt 
este împrumutat din let. puīka, pùika „tânăr”, „băiat”, „băieţandru”, 
„holtei”, „flăcău”, care, la rându-i, în letonă a fost împrumutat din eston. 
Poeg (Fraenkel, 1962-1965, p. 661). Cel de-al doilea omonim puikà 
„floare”, accentuat pe vocala finală, dar şi pe vocala din prima silabă 
(pùika), a fost înregistrat în Dicţionarul dialectal al lui P. Skardžius 
(1943, p. 37). În legătură cu acesta, K. Buga (RFW, 66, 228) aduce pentru 
zemgală forme cu vocalismul puika, poika puse în relaţie cu însuşirea de 
„frumos, gingaş, drăguţ”. Cel de-al treilea omonim este puikà „mândrie”, 
„surplus”, „belşug” (Fraenkel, 1962-1965, p. 662).

Pentru cercetarea evoluţiei semantice a cuvintelor din română şi  
a modalităţii prin care s-a ajuns la termenul de tandreţe pu/ puică, sunt 
importante formele adjectivale: let. puiks „bun, frumos, plăcut” şi lit. 
puikas, puikùs „minunat, fermecător”, „frumos, plăcut”, „mândru”, 
„falnic, splendid, magnific”, ultimul considerat un împrumut din letonă 
(Latviešu, 1953, p. 502; Lyberis, 2001, p. 661). E. Fraenkel a încercat să 
arate înrudirea dintre noţiunile „frumos”, „plăcut” şi „mândru” (Fraenkel, 
1962-1965, p. 663), aflate în legătură directă cu folosirea cuvântului ca 
termen de tandreţe.

Caracterul analogic al formelor cuvântului din baltică nu ne vorbeşte 
prea multe, deoarece izvoarele de formare ar putea fi diverse. Or, 
cuvintele baltice nu au o etimologie clară, soluţiile propuse pentru puiks, 
puikas, puikùs ş.a. nu sunt sigure. Respectiv, izvoarele de formare ar 
putea fi diverse.
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În cazul rom. puică, mai degrabă, trebuie să vedem un paralelism 
al evoluţiei semantice. Problema moştenirii comune mai rămâne  
a fi demonstrată.

Concluzii:

Cuvintele baltice puse în discuţie aduc mărturii importante, pe care româna 
nu le-a păstrat sau în română sunt puternic atenuate. Or problema reflectării 
conţinutului obiectului desemnat este mult mai complicată decât pare a fi la 
prima vedere.

În cele de mai sus am insistat asupra formelor diminutivale, pentru a arăta 
că româna, din câte se ştie, nu a moştenit din latină forme derivate cu sufixul 
-ca, iar funcţia de a forma femininul de la masculine cu ajutorul sufixului -că 
nu se regăsește printre funcțiile sufixului slav.

Încercând să explicăm originea rom. puică, ne dăm bine seama de caracterul 
ei ipotetic şi de necesitatea căutării de date noi comparabile, cât şi de aplicarea 
noilor metode de cercetare.
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Rezumat
Conceptualizarea lumii este una dintre problemele centrale ale lingvisticii cognitive care 

încearcă să descopere, prin intermediul limbii, tipare de gândire. În ansamblul de structuri şi 
operaţii cu ajutorul cărora se produce cunoaşterea, cognitiviştii includ şi metonimia pe care 
o califică drept procedeu cognitiv. Metonimiile limbii nu sunt decât forme de manifestare a 
metonimiilor conceptuale care, la rândul lor, reprezintă moduri de gândire şi de reflectare a 
realităţii şi precedă producţiile verbale. ALE furnizează numeroase exemple de conceptualizare 
metonimică a obiectelor cunoaşterii în diferite domenii.

Cuvinte-cheie: limbă, gândire, cunoaştere, cadru, conceptualizare metonimică, procedeu 
cognitiv, Atlasul limbilor Europei.

Abstract
Conceptualisation is one of the major issues in cognitive linguistics that is interested 

in in the knowledge of the world as mediated by the language. With the development of 
cognitive linguistics, metonymy is included among all mental structures and processes 
involved in acquiring knowledge and understanding experience. It is considered to be 
not only a linguistic phenomenon, but also a conceptual phenomenon, a fundamental 
cognitive process. The use of metonymy in language is a reflection of its conceptual 
status. Conceptual metonymy is one of the ways of thinking, and of seeing the world. ALE 
provides numerous examples of metonymic conceptualisation in different fields.

Keywords: language, thought, cognition, frame, metonymic conceptualisation, cognitive 
process, Atlas Linguarum Europae.

În prezenta comunicare am ales să punem în discuţie o problemă ce suscită 
la ora actuală interesul cercetătorilor care investighează legătura dintre 
limbă şi gândire – cea a conceptualizării lumii, oprindu-ne la un aspect al 
ei: conceptualizarea metonimică. În calitate de material ilustrativ, utilizăm 
date cuprinse în Atlasul limbilor Europei (ALE), explorând astfel una dintre 
multiplele valenţe ale acestui proiect lingvistic inedit.

Conceptualizarea lumii este una dintre problemele centrale în abordarea 
cognitivistă a limbii. Încercând să înţeleagă cum se acumulează cunoştinţele 
şi cum sunt reprezentate acestea în mintea umană, lingvistica cognitivă 
pune accent pe analiza „bazei conceptuale şi experimentale a categoriilor 
lingvistice”, structurile formale fiind considerate „reflecţii ale organizării 
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conceptuale generale, ale principiilor categorizării, ale mecanismelor de 
procesare şi ale influenţelor experimentale şi ambientale” (Zdrenghea, 2015, 
p. 689). În viziune cognitivistă, limbajul este un instrument „subordonat 
capacităţilor cognitive” ale omului (Zdrenghea, 2015, p. 689), care, pe de  
o parte, serveşte la codarea informaţiei, iar, pe de altă parte, dezvăluie modul 
în care oamenii percep lumea. Întrucât formele limbii oglindesc anumite 
tipare de gândire, a studia limba înseamnă a studia modele de conceptualizare 
a realităţii (Bodean-Vozian, 2019, p. 22); prin limbă accedem la mentalitatea 
oamenilor, a comunităţilor, a popoarelor şi putem descoperi chiar legităţi 
generale de funcţionare a minţii umane.

Noua direcţie a lingvisticii îşi propune deci să reconsidere relaţia realitate 
– gândire – limbaj, iar în demersul de cercetare adoptă o perspectivă 
experienţialistă, în care realitatea nu mai apare independentă de om, ci există 
doar în măsura în care avem acces la ea în urma unor experienţe unice şi 
particulare, prin intermediul unor procese cognitive. Pornind de la ideea că 
procesul cunoaşterii se produce pe măsura acumulării de noi experienţe, 
prelucrate la nivel mental, cercetătorii cognitivişti îşi îndreaptă atenţia spre 
mecanismul psihic de reflectare a realităţii. Pentru a arăta modul în care 
mintea organizează informaţia despre lume, ei postulează existenţa unor 
structuri conceptuale complexe, provenite din experienţa umană, numite în 
mod diferit: cadre (cadre de cunoaştere/cognitive, cadre semantice), domenii 
cognitive/conceptuale, modele cognitive idealizate etc. De cele mai dese ori 
este totuşi valorificată noţiunea de cadru (engl. frame), încercându-se definirea 
ei din punctul de vedere al noii teorii. Astfel, în opinia lui Marvin Minsky, un 
cadru este „o secvenţă de gândire, limbaj, memorie şi percepţie”, „o structură 
de date prin care se reprezintă o situaţie stereotipică”, în cea a lui Charles  
J. Fillmore – un „tipar specific şi unitar de cunoaştere”, „orice sistem de noţiuni 
înrudite în aşa fel încât pentru a înţelege pe oricare dintre ele este necesară 
înţelegerea structurii de ansamblu în care se integrează” (apud Milică, 2012, 
p. 104, 106). Cadrele, ca mijloace de cunoaştere, sunt produse ale gândirii 
noastre, „provin din directa noastră interacţiune cu lumea”, depind de mai 
mulţi factori: experienţele noastre cotidiene, starea emoţională, convingerile 
noastre, nu în ultimul rând, cultura căreia îi aparţinem etc., sunt interconectate 
prin relaţii, formând o reţea largă, ce reflectă cunoştinţele noastre despre lume, 
organizate într-un sistem complex (Tucan, 2013-2014, p. 133).

În ansamblul de structuri şi operaţii ce formează gândirea şi care 
contribuie la cunoaşterea realităţii, cognitiviştii includ metafora şi 
metonimia pe care le califică drept procedee cognitive. Ca urmare  
a schimbării de paradigmă, metafora şi metonimia încetează să mai fie 
doar maniere de exprimare şi, depăşind statutul unor simple fenomene 
de limbă, capătă funcţie esenţial cognitivă, devenind instrumente de 
organizare a sistemului nostru conceptual. Expresiile metaforice sau 
metonimice la nivelul limbii sunt mărturia conceptualizării metaforice, 
respectiv, metonimice la nivelul gândirii.
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În comunicarea de faţă ne preocupă, în mod special, tezele cognitiviste cu 
privire la metonimie (Bonhomme, 2006, p. 18-20).

Se ştie că de-a lungul timpului metonimia a fost interpretată ca figură 
de stil sau ca procedeu de modificare semantică a cuvintelor. Conform noii 
teorii, metonimia, la fel ca metafora, este de natură conceptuală, aparţine 
gândirii, este un mod de gândire şi de reflectare a realităţii şi precedă 
producţiile verbale. În calitate de mecanism cognitiv, ea oferă acces mental 
la un concept nou, conceptul-ţintă, prin intermediul unui concept cunoscut, 
conceptul-sursă, în baza relaţiei de contiguitate dintre cele două, de obicei 
în interiorul aceluiaşi domeniu sau cadru de cunoaştere. Din punctul 
de vedere al cognitiviştilor, metonimiile limbii nu sunt decât forme de 
manifestare a metonimiilor conceptuale, realizări concrete ale acestora la 
nivelul limbii. Pe de altă parte, expresiile metonimice dezvăluie existenţa 
metonimiilor conceptuale, iar modelele de metonimii ale limbii reflectă 
modelele de conceptualizare metonimică. Esenţa conceptuală a metonimiei 
este justificată de faptul că ea se poate manifesta nu doar prin intermediul 
limbajului verbal, ci şi prin intermediul altor sisteme de semne, cum ar fi, de 
exemplu, gesturile.

Potrivit unei alte teze, metonimia este un proces de gândire inferenţială, 
în sensul că entitatea-sursă evocă şi permite identificarea unei entităţi-ţintă 
mai puţin evidente sau mai dificil de perceput, mijloacele verbale constituind 
reflecţia acestei inferenţe cognitive. De exemplu, atunci când spunem 
Shakespeare se citeşte uşor pentru că nu este demodat., numele scriitorului 
este selectat ca sursă pentru a furniza acces mental la opera sa, care constituie 
în cazul dat ţinta.

În fine, conceptualizarea metonimică a realităţii poate fi interpretată drept 
un mod de cunoaştere obişnuit, la care se recurge mai frecvent decât la 
metaforă. Transferuri metonimice de tipul producător pentru produs, recipient 
pentru conţinut etc. au loc aproape sistematic şi se realizează de cele mai dese 
ori în mod inconştient, deoarece au la origine asociaţii logice, ce apar spontan. 
Rolul semnificativ pe care îl joacă metonimia în structurarea sistemului nostru 
conceptual se explică prin faptul că procesul metonimic este parte integrantă 
a cadrelor cu ajutorul cărora mintea umană organizează cunoaşterea, participă 
la conceptualizarea experienţei în limitele aceluiaşi domeniu.

Materialul lexical oferit de ALE vine în sprijinul ideii privind importanţa 
mecanismului metonimic pentru conceptualizarea realităţii, având în 
vedere ponderea creaţiilor metonimice în ansamblul de forme fixate de 
hărţile atlasului, dar şi aria lor largă de răspândire, ce depăşeşte graniţele 
unei limbi, ale unui grup sau ale unei familii de limbi. Reamintim că 
ALE este primul proiect geolingvistic la nivel continental, iniţiat în 1970 
şi patronat de UNESCO, un proiect de mare anvergură, la care participă 
toate ţările europene prin 47 de comitete naţionale, inclusiv din RM, la 
care se adaugă 4 comitete pentru limbi minoritare (bască, frisonă, laponă 
şi limbile ţigăneşti). ALE reprezintă „cea mai amplă şi mai complexă operă 



146

de geografie lingvistică elaborată până în prezent” (Saramandu, 2006,  
p. 253), înregistrând material lexical din peste 90 de limbi şi dialecte vorbite 
pe continentul european, aparţinând familiilor de limbi indo-europene, 
hamito-semitice, uralice, altaice, caucaziene şi limba bască.

Se cere precizat că Atlasul limbilor Europei (ALE) este un atlas de tip nou, 
atlas interpretativ, ce cuprinde, pe lângă hărţile onomasiologice, tradiţionale, 
şi hărţi de motivaţie, o varietate de hărţi sintetice, reprezentând un început 
de interpretare a faptelor întâlnite pe teren şi încercând să stabilească 
limitele ariilor de răspândire a tipurilor de denumiri pentru noţiunile vizate.  
O etapă obligatorie de investigaţie, ce precedă întocmirea propriu-zisă  
a hărţilor, este analiza etimologică atentă a termenilor şi stabilirea 
reprezentărilor primare, a conceptelor-sursă ce au servit drept punct de 
plecare în procesul formării noilor denumiri. Autorii ALE nu se limitează 
doar la cartografierea unităţilor lexicale, utilizând simboluri ale motivaţiilor 
semantice – o inovaţie a tehnicii cartografice, ci dotează hărţile cu importante 
comentarii. Pe baza hărţilor şi a comentariilor aferente au fost elaborate lucrări 
ştiinţifice, prin care cercetătorii şi-au adus contribuţia la studierea fenomenului 
motivaţiei şi, implicit, a conceptualizării realităţii, întrucât motivaţia este cea 
care „evidenţiază „raţiunea” sau „mentalitatea comună” care a stat la baza 
denumirilor” (Saramandu, 2006, p. 254). Analiza materialului lexical din 
această perspectivă a demonstrat că în limbi diferite ca origine sau aflate 
la mare depărtare unele de altele denumirile pentru anumite concepte au 
motivaţii identice sau asemănătoare, adică „vorbitorii lor au realizat acelaşi 
proces mental în selectarea şi reţinerea unei anumite trăsături distinctive  
a conceptului, pe care au transformat-o în elementul semantic esenţial al 
denumirii nou create” (Arvinte, 1985, p. 66).

În cele ce urmează prezentăm exemple de conceptualizare metonimică 
a realităţii, relevate în urma analizei datelor din ALE.

Prima fasciculă a atlasului include hărţile „SOARE” şi „LUNĂ” care 
fixează numeroase denumiri metonimice.

Denumirile soarelui (ALE I/1, 1983, h. 1) au fost de cele mai dese 
ori motivate de asociaţia de contiguitate cu asemenea concepte-sursă, 
precum: „cald” sau „căldură”, „zi”, „lumină”, „cer”, „timp frumos”, „cerc”  
 (de exemplu, fr. chaudet „soare” < chaud „cald”).

Harta „LUNĂ” (ALE I/1, 1983, h. 2) pune în evidenţă raportul dintre 
termenii utilizaţi pentru a desemna noţiunea de „lună (astru)” şi cea de „lună 
(de zile)”. Datorită conexiunii directe dintre astru şi intervalul de timp (de 
aproximativ 30 de zile) în care acesta realizează o rotaţie completă în jurul 
pământului, în multe limbi, în special din spaţiul est-european ce cuprinde 
şi limba română, se foloseşte un singur termen pentru ambele noţiuni, iar 
atunci când există termeni diferiţi, se atestă situaţia în care diferenţierea 
formală porneşte de la un singur radical indo-european, ca în cazul limbilor 
germanice (de exemplu, engl. moon „lună (astru)” şi month „lună (de zile)” 
derivă din radicalul indo-european *mēnes-, *mē (n)s-). Multe denumiri ale 
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lunii, inclusiv lat. luna, moştenit de limbile romanice, provin de la radicalul 
indo-european *louksnā (sau *leuksnā), cu sensul primar de „lumină” 
(Saramandu, 2006, p. 254-256).

Hărţile referitoare la zilele săptămânii din fascicula 6 (ALE I/6, 2002) 
relevă existenţa a două sisteme de numire: numeric şi planetar. Denumirile 
care au la bază sistemul numeric îşi păstrează, în general, transparenţa, doar 
că cifra corespunzătoare zilei diferă de la o limbă la alta, în funcţie de tradiţie. 
În limbile slave, de exemplu, termenii pentru noţiunea „marţi” amintesc  
cifra 2 (rus., bg. vtornik, sb. utorak etc.). Albaneza, limbile germanice se 
bazează pe sistemul planetar. Latina numeşte 5 zile ale săptămânii, raportându-
le la planete, la rândul lor numite după anumiţi zei (Lunis dies „ziua lunii”, 
Martis dies „ziua lui Marte”, Mercurii dies „ziua lui Mercur”, Jovis dies „ziua 
lui Jupiter”, Veneris dies „ziua lui Venus”), iar denumirile pentru „sâmbătă” 
şi „duminică” se înscriu în tradiţia creştină (sambati dies „ziua de Sabat”, 
dies dominica „ziua Domnului”). Sistemul latin a fost moştenit de limbile 
romanice (Saramandu, Nevaci, 2015, p. 411-412).

Termenii de rudenie, cartografiaţi în fascicula 8 a atlasului, au fost creaţi, 
în mare parte, în baza relaţiilor ierarhice şi a celor de contiguitate, fapt 
semnalat şi de unii autori ai comentariilor aferente hărţilor (Gak, Donadze, 
2014, p. 228). Prezentăm câteva cazuri de conceptualizare metonimică, pe 
care le dezvăluie formele atestate în idiomurile europene. Unele denumiri ale 
familiei (ALE I/8, 2014, h. 83) provin de la denumiri ale casei (de exemplu, 
de la lat. casa, domus, mansionaticus), legătura dintre noţiuni fiind evidentă. 
Unii termeni pentru noţiunea de „noră” (ALE I/8, 2014, h. 90) reflectă 
însuşiri atribuite acestui membru al familiei: tânără, nouă, necunoscută, 
de exemplu formele dialectale ruseşti molodaja, molodka, moloduha 
sau nevestka < ne + vĕstu < vedat’ „a cunoaşte” (Gak, Donadze, 2014, 
p. 250). Trăsătura distinctivă de „tânăr” a generat termeni şi pentru noţiunea 
de „ginere” (ALE I/8, 2014, h. 89), inclusiv forma dialectală românească 
giunere, o contaminaţie de la ginere + june.

O serie de denumiri ale caietului în limbile romanice, slave, baltice, 
altaice şi în alte limbi din estul continentului, notate pe harta 98 din 
fascicula 9 (ALE I/9, 2015, h. 98), provin din forme ale numeralului 
patru, deoarece prototipul caietului este „pergamentul împăturit în 
patru”. Un alt strat motivaţional îl formează termenii ce provin de la 
verbe cu sensul de „a coase, a lega (laolaltă)”. Câţiva termeni din limbi 
germanice, printre care şi engl. book, amintesc de materia pe care se 
scria – scoarţa de copac. Caietul se asociază, de asemenea, cu ideea de 
„a scrie”, reflectată într-o serie de termeni din limbile germanice şi slave. 
Alte concepte-sursă/motivaţii sunt cele de „hârtie”, „foaie, pagină”, 
„semn, urmă lăsată pe suportul de scris”. În baza analizei termenilor s-a 
constatat că „motivaţiile ne dau semele cuvântului caiet, adică: „obiect 
făcut din hârtie (scoarţă de copac la origine)”, „împăturită”, „sub formă 
de legătură”, „pe care se scrie (se însemnează)” (Nevaci, Radu, 2012,  
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p. 310-317), deci denumirile caietului sunt determinate de caracteristicile 
obiectului, exprimate în mod direct.

Printre cuvintele utilizate pentru a numi hârtia (ALE I/9, 2015, h. 99), cele 
ce provin din greacă şi latină amintesc de materia din care este făcută: trestia 
sau papirusul. Limbile romanice occidentale au moştenit cuvântul latinesc 
papyrus, preluat de numeroase alte limbi, germanice, slave etc. (de exemplu, 
engl. paper), iar rom. hârtie este de origine greacă, dar a pătruns în limba 
română prin filieră slavă (Saramandu, Nevaci, 2015, p. 411).

Dintre denumirile ficatului în limbile Europei (ALE I/9, 2015, h. 102), 
cele determinate de locul său în corpul omului (de exemplu, ucr. vutroba), 
de funcţie sau de alte caracteristici, cum ar fi: forma, consistenţa, structura 
etc. (de exemplu, fr. dure), denotă, în general, o conceptualizare metonimică 
a acestui organ.

Exemplele prezentate evidenţiază importanţa motivaţiei metonimice în 
procesul conceptualizării şi al nominaţiei în diverse domenii ale cunoaşterii: 
natura, familia, corpul uman, diviziunile timpului etc. În acelaşi timp, 
valorificarea materialului oferit de ALE din perspectivă cognitivistă confirmă 
existenţa „mentalităţii comune” la vorbitori de limbi diferite, întrucât ariile 
motivaţionale depăşesc atât graniţele dintre state, cât şi graniţele dintre 
limbile individuale.
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NUME DE FAMILIE DERIVATE DE LA MATRONIMICE

vioriCa RĂILEANU
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Rezumat
Numele de familie româneşti sunt masculine, invariabile ca gen la nivelul limbii 

literare, dar există şi nume de familie cu formă de feminin, care la origine sunt 
matronimice, indicând descendenţa pe linie maternă. Faptul că în desemnarea 
urmaşilor s-a pornit de la numele mamei se explică, în general, fie prin importanţa 
mai mare a femeii în anumite situaţii, fie prin caracterul mai puternic, distinctiv al 
numelui acesteia. Numele matronimice s-au fixat ca nume de familie ereditare atât 
pentru descendenții masculini, cât și feminini.

Cuvinte-cheie: nume de familie, matronimic, patronimic, nume marital, gamonim, 
andronim.

Abstract
The Romanian family names are masculine, gender invariable in the literary 

language, but there are also feminine family names, which are originally matronymic, 
indicating descent on the maternal line. The fact that the designation of the descendants 
started from the name of the mother is generally explained either by the greater 
importance of the woman in certain situations, or by the stronger, distinctive character 
of her name. Matronymic names were established as hereditary family names for both 
male and female descendants.

Keywords: name, matronymic, patronymic, marital name, gamonym, andronym.

Consacrarea definitivă a conceptului de nume de familie s-a realizat abia 
în secolul al XIX-lea, prin Legea asupra numelui din 1895. Persoanele care 
au optat pentru un nume de familie constituit, în baza legii, dintr-un singur 
cuvânt, au avut de ales, dintr-o multitudine de posibilități, nume de referință 
care exprimau: gradul de rudenie (Nanu, Nepotu, Tatu); starea socială, funcţia 
sau rangul din vechea societate (Armaşu, Banu, Mazilu, Răzeşu, Vornicu); 
ocupaţia, meseria, diferite îndeletniciri (Ciobanu, Cojocaru, Croitoru, 
Grădinaru, Surugiu, Vizitiu); originea, etnia (Bulgaru, Grecu, Rusu, Sârbu, 
Tătaru); o particularitate fizică, psihică, morală sau de comportament (Ciuntu, 
Dârzu, Forţu, Josu, Lungu, Mândru, Nebunu, Negru, Şchiopu); vârsta 
posesorului (Bătrânu, Căruntu, Copilu, Moşneagu) etc.

În unele cazuri a fost ales ca nume de familie numele personal al tatălui, 
numit patronimic, în alte cazuri a fost ales numele mamei, numit matronimic. 
Numele de familie provenite de la patronime şi matronime au cea mai mare 
reprezentativitate în sistemul antroponimic basarabean. Aparent, la formarea 
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acestor nume de familie nu au existat prea multe semne de misoginism. Totuşi, 
istoria arată că numele de familie este legat de paternalism, discriminare şi 
tratarea femeii într-o manieră asemănătoare cu proprietatea.

Or, matronimicele reprezintă o clasă destul de redusă, în comparație cu 
patronimicele. Explicaţia este cât se poate de simplă. De milenii, femeia a fost 
marginalizată în societate, locul ei fiind lângă copii şi soţ şi mai puţin în lumea 
dominată de bărbat: în afaceri, în politică, în economie etc.

Faptul că în desemnarea urmașilor s-a pornit de la numele mamei se 
explică, în general, fie prin importanța mai mare a femeii în anumite situații, 
fie prin caracterul mai puternic, distinctiv al numelui acesteia, preferat pentru 
individualizarea copiilor.

Important de menţionat este faptul că femeia, înainte de toate, este fiica 
tatălui ei şi abia apoi soţia cuiva, astfel că ea se identifică mai întâi cu propria 
familie şi abia apoi cu cea în care intră. Lucrurile devin şi mai clare în cazuri 
de disensiuni, când, pur şi simplu, semnează cu numele neamului ei.

Numele de familie cu descendență matronimică marca cutumiar diferite 
situații. Pentru a exprima raportul direct de filiaţie, când actul domnesc se 
adresa unei văduve, fiii și nepoții își asumau în loc de patronim, numele 
mamei, titulara actului, deținătoarea dreptului de proprietate. În aceste cazuri, 
în actele vechi de cancelarie sau în diverse catagrafii, matronimul era exprimat 
printr-un antroponim în cazul genitiv, precedat, de cele mai multe ori, de 
un cuvânt care exprimă gradul de rudenie şi care se substituie articolului 
posesiv: Grigori sin Anisii, Ioniță sin Ștefanii, Toader zet Florii, Toader sin 
Sandei, Gavril sin Mariei, Nica sin Mariei11 etc. sau printr-un antroponim în 
cazul genitiv articulat cu articol hotărât enclitic: Năstase Măriuţii, Gheorghe 
Catrinei, Neculai Ghițăi etc.

„Pus în cazul genitiv, precedat de termenul sân „fiu”, numele mamei 
constituie astfel un matronim cu valoare juridică, obligatoriu pentru urmași.” 
(Constantinescu, 1963, p. XXXIV).

O categorie aparte de nume de familie specific moldovene sunt numele 
care provin de la numele personale feminine în cazul genitiv, cu articol 
posesiv-genitival. Aceste nume luau naștere în cazul când nu exista un 
act juridic, însă mama era personal deținătoarea unui fond însemnat ori  
a administrat timp îndelungat averea soțului răposat și pentru a stabili filiația 
directă, fiii postumi împrumutau, de regulă, matronimicul în cazul genitiv 
singular, însoţit de articolul posesiv a, al22: Vasile a Dafnii, Ioniță a Savii, 
Petre a Parascăi, Vasile a Oții, Toader a Vărvarii, Vasile a Chiţei, Andrei 
a Vasiloaei, Ana a Mariei.

1 Exemplele sunt excerptate din Moldova din epoca feudalismului, vol. VII, partea a II-a, 
Recensămintele populației Moldovei din anii 1772-1773 şi 1774, Chişinău, 1975.1

2 Sursele mai spun că astfel se denumeau, cu precădere în Moldova, „copiii din flori”, 
iar prin această denumire starea nelegitimă a femeii era reprimată, iar descendența stârpită.2
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Articolul posesiv a, al a făcut, într-o primă fază, corp comun cu numele, 
formând un singur cuvânt: Ion Almariei, Ana Amariei13. În asemenea cazuri, 
articolul posesiv-genitival se justifica, întrucât el corespundea genului 
numelui personal al copilului. Pe măsură ce se succed noi generaţii, legătura 
directă cu întemeietorul familiei slăbeşte, chiar dacă există conştiinţa 
aparţinerii la acel clan. „Când Almariei, Amariei etc. s-au transmis ca 
nume de familie generaţiilor următoare, articolul posesiv-genitival n-a mai 
fost totdeauna motivat, ajungându-se la situaţii de genul Ion Amariei, Ana 
Almariei etc. Rezultă de aici că articolul posesiv-genitival n-a mai funcţionat 
ca în relaţia primară de filiaţie când era motivat, ci s-a degramaticalizat.” 
(Oancă, 2010, p. 9)

Treptat articolul posesiv-genitival se pierde: Ion Mariei, Ana Mariei, ca, 
mai apoi, să se piardă și articolul enclitic genitival: Ion Marie, Ana Marie.

Sistemul antroponimic oficial actual înregistrează nume de familie 
care mai păstrează rudimente ale acestui gen de denominaţie, articulate 
cu articolul posesiv-genitival a, invariabil la nivelul limbii comune în 
subdialectul moldovean. Forma articolului a, folosită și pentru masculin 
 (în loc de al), trădează originea moldovenească a acestor nume. Marea 
majoritate a acestor nume de familie provine de la nume personale feminine 
(nume personale primare, nume derivate ale acestora și hipocoristice). 
Însă atestăm și matronimice formate de la un supranume sau nume de 
familie, specifice în desemnare atât pentru descendenții masculini, cât și 
feminini: Ababei, Avădanei, Agrecii, Acălugăriţei, Aciobăniţei, Acojocăriței, 
Adăscăliţei, Amoaşei, Apreutesei, Abalașei etc.

Lista prezentată mai jos include formele de N şi G, precum şi toată gama 
fonetismelor terminale și oferă o imagine cuprinzătoare a numelor de familie 
formate cu articolul posesiv-genitival aglutinat, cu menţionarea frecvenţei 
absolute a lor, trecută între paranteze:

Aanei (2), Ababei (239), Ababi (319), Ababii (2101), Abalaşei (1), 
Acalugariții (2), Acasandrei (1), Acatincă (2), Acatrinei (16), Acatrinii (47), 
Acălugăliţă (18), Acălugăriţa (4), Acălugăriţei (17), Acălugăriţii (14), Achilina 
(82), Achiri (13), Achiţei (1), Aciobăniţei (4), Acojocăriței (1), Acristinei (13), 
Acristinii (21), Adajii (40), Adascaliţei (13), Adăscăliţa (13), Adăscăliţă (26), 
Adăscăliţei (75), Adăscăliţii (13), Adochiţ (19), Adochiţa (20), Adochiţă (12), 
Adochiţei (6), Adochiţii (11), Adomnicăi (5), Adomniţa (266), Adomniţei (7), 
Afloarei (2), Afrăsinei (2), Agafii (61), Agafiţa (53), Aghenei (1), Agheni (20), 
Aghenia (11), Aghenie (204), Aghenii (49), Aghenii (49), Agreci (45), Agrecii 
(2), Ailenei (7), Aileni (24), Ailenii (46), Ailincăi (1), Aioanei (6), Airinei 
(10), Alisavetei (1), Alupei (1), Amalanei (12), Amalani (25), Amalanii (35), 
Amanjii (8), Amarandei (10), Amarandi (3), Amarfi (42), Amarfii (183), 
Amarie (4), Amariei (35), Amarii (202), Amarinei (2), Amarița (21), Amariţe 

3 O prezentare largă a acestei structuri datorăm lui Al. Graur (Nume de persoane, Editura 
Ştiinţifică, Bucureşti, 1965, p. 130-131). Autorul identifică nume de familie cu această 
structură, care au rezultat de la numele personal al femeii, precum şi cauzele care au dus la 
formarea acestor nume.1
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(4), Amăriuţei (3), Amilachi (23), Amoaşei (41), Amoaşii (165), Amoşii 
(16), Anastasii (33), Angheni (125), Aniţîi (10), Apachiţa (109), Apachiţei 
(3), Aparaschivei (3), Apetrei (26), Apetri (95), Apetrii (57), Apreutes (13), 
Apreutese (18), Apreutesei (22), Apreutesi (8), Apreutesii (34), Asaftei (40), 
Asaftei 41, Asafti (20), Asandei (5), Asandi (67), Asandii (16), Asavei (1), 
Asoltanei (4), Aştifeni (84), Atasii (27), Atomei (2), Atudorei (1), Avadanei 
(1), Avadăni (11), Avadănii (26), Avadeni (1), Avadenii (29), Avarvarei (2), 
Avasilcai (1), Avasilcăi (1), Avădanei (1), Avădănei (14), Avădăni (44), 
Avădănii (134), Axani (2), Axanii (17), Azamfirei (3), Mariani (5), Marii 
(67), Mării (33), Negri (17), Negrii (74), Olii (66), Oxani (117), Oxanii (70), 
Smarandi (93) etc.

În categoria numelor de familie, formate cu ajutorul articolului posesiv, 
includem și matronimicele formate de la numele maritale14. Cele mai multe 
matronimice maritale atestate sunt formate cu sufixul -oaia (-oaiei). 
Constituirea matronimicului marital Apăvăloaiei, poate fi explicat astfel: soţia 
lui Pavel s-a numit Păvăloaia, un copil al acesteia s-a numit Apăvăloaiei. 
Aceste nume sunt specifice pentru Moldova unde, în mod obișnuit, multe 
nume sunt scrise cu -oaie sau -oae:

Abuhnoaie (1), Acostachioaei (3), Adumitrăchioaie (1), Afloroae (2),  
Agavriloaei (1), Agavriloaia (1), Agavriloaie (1), Agavriloaie (1), 
Aghergheloaei (1), Agiurgioaiei (1), Agrigoroae (37), Agrigoroaie (37),  
Ailoae (21), Ailoai (67), Ailoaie (1), Ailoaiei (7), Amafteoie (1), 
Amaftioae (12), Amaftioaie (19), Amaximoaie (2), Amihalachioae (16),  
Amihalachioaie (9), Anegroaie (9), Aniţoae (14), Aniţoaie (11), Apatrașoaie 
(1), Apavaloae (40), Apăvăloae (33), Apăvăloae (36), Apăvăloaie (4),  
Apetroae (31), Apetroaei (4), Apetroaie (14), Asandoaie (1),  
Asăndoaie (3), Aștefanoae (3), Aștefănoaie (1), Atănăsoaie (1), Atimoșoaie (3),  
Avasiloae (19), Avasiloaei (1), Avasiloaie (16), Avasiloaiei (6), Avasîloae (36), 
Avasîloaie (9) etc.

Matronimicele maritale formate cu sufixul -easa (-iesei) se atestă, în 
registrul actual, mult mai rar:

Aconstantinesii (2), Acozmulesei (1), Agheorghiesei (20), Agheorghiesi 
(34), Agheorghiesii (4), Aromanesii (5), Aştefculese (4), Atodiresei (5) etc.

„Numele derivate de la numele mamei sunt în general rustice și purtătorii 
lor nu sunt de obicei supărați dacă pot să le camufleze puțin. Astfel, apar 
forme fără a inițial (…)” (Graur, 1965, 131) sau fără terminația genitival 
feminină -ei, notată, de cele mai multe ori prin -i (i): revenindu-se, astfel, 
la maritalul din care s-a format matronimicul: Mitroaia > a Mitroaiei > 
Amitroaiei > Mitroaiei > Mitroaie. Prin această evoluție putem explica 
astăzi existența unor nume de familie ca: Chiriloaie, Petroaie, Gavriloaie, 
Pietroaie, Chiriloae, Gavriloae, Jemănoaie, Leontoae; Andreesii, Andriesi, 

4 Pentru femei numele maritale sunt formate din numele soţului cu ajutorul sufixelor -aia, 
-anca, -easa, -iasă, -oaia, -uia (Constantinescu, 1963, p. XXXIV). Aceste formaţiuni se mai 
numesc și andronime. Pentru bărbaţi, numele maritale se formează doar în anumite situații, cu 
sufixe specific, adăugate la numele soţiei și se numesc gamonime.1
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Andriesii, Andronesi, Antonesi, Iliesi, Ionesi, Ionesie, Ionesii, Ivanesi, 
Ivanesii, Mihaesi etc.

La momentul actual, datele statistice arată că cele mai multe combinaţii şi 
frecvenţe cu articolul genitival posesiv sunt întâlnite mai ales în Moldova, iar 
pentru unele dintre acestea Moldova concentrează numărul total al apariţiilor. 
(Oancă, 2010, p. 9)

Aşadar, numele de familie actuale, care provin de la nume personale 
feminine în cazul genitiv, cu articolul posesiv-genitival contopit cu 
antroponimul sunt specifice Moldovei și provin dintr-un mai vechi raport 
de filiaţie și ţin de formula populară de identificare a persoanelor. Din 
antroponimia populară formula aceasta a pătruns şi în actele oficiale, 
fixându-se ca nume de familie ereditare atât pentru descendenții feminini, cât 
și masculini. Procedeul nu a dispărut cu totul. La sate el este încă prezent în 
exprimarea orală. O persoană care este mai puţin cunoscută în colectivitatea 
sătească ori poartă un prenume frecvent în spaţiul respectiv este mai uşor 
„reperată” prin asocierea numelui său cu cel al predecesorului sau al unei 
rude apropiate. Folosirea modelului cu forma genitivală nu implică în mod 
obligatoriu ideea de dependenţă economică sau socială a unui individ faţă 
de altul.

Prin acest studiu am scos în evidenţă cele mai frecvente antroponime-
bază feminine folosite în perioada de formare şi consolidare a numelor de 
familie: Gafița (< Agafia), Ana, Casandra, Catinca, Catrina (< Ecaterina), 
Chilina, Chira, Chița (< Dochița), Domnica, Floarea, Frăsina, Ghenia (< 
Evghenia), Gherghina, Ileana, Iftimia, Ilinca, Ioana, Irina, Lisaveta, Marfa, 
Maria, Melania, Nastasia, Oxana, Pachișa, Paraschiva, Safta, Sanda, Sava, 
Soltana, Ștefana, Tudora, Tudosia, Varvara, Vasîlca, Zamfira, prenume mai 
rar atestate azi, dar de care suntem foarte mândri pentru că au stat la baza 
creării sistemului onomastic, transmis din tată în fiu.

Fiecare civilizație etnolingvistică abordează cutumiar problema perpetuării 
vs. întreruperii stirpei la nivelul numelui. Indiferent de ascendența maternă sau 
paternă (selecția fiind de „genele” mai puternice care s-au impus), numele este 
o structură complexă, care garantează succesivitatea prerogativelor nominale, 
condiționate cultural, social, economic. Studierea tendințelor de denumire 
poate fi un mijloc subtil de a analiza convingerile și valorile unei societăți, 
fără a fi nevoiți să le solicităm oamenilor să raporteze direct despre credințele 
și valorile lor.
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DE LA ARISTOTEL PÂNĂ ÎN PREZENT, 
DEFINIREA CONCEPTULUI DE METAFORĂ

natalia ROTARI
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Rezumat
Prezenta lucrare abordează studiul metaforei din Antichitate până în prezent. Literatura 

de specialitate indică faptul că Aristotel este primul care a analizat metafora sub aspect 
semantic, pragmatic și semiotic. Concepțiile aristotelice privind analiza structurală 
a metaforei au fost preluate și dezvoltate ulterior de către cunoscuții savanți din Evul 
Mediu: Cicero, Quintilian, Donatus, Virgilius, Geffroy de Vinsay, Dronke ș.a. Fiecare dintre 
acești savanți și-au adus aportul în conceptualizarea termenului de metaforă prin analize 
profunde și argumentate. Cicero a redus definiția aristotelică la ideea că metafora este 
metodă de a explica un cuvânt, în lipsa unui termen nominativ.

Cuvinte-cheie: animat, demetaforizare, inanimat, metaforă, metaforizare, transfer 
semantic.

Abstract
This study deals with the metaphorical study of Antiquity so far. Studies indicates that 

Aristotle is the first that analyzed the metaphor in semantically, pragmatic and semiotically.
Aristocratic conceptions of the structural analysis of metaphor were subsequently taken over 
and developed by known scientists of the Middle Ages: Cicero, Quintilian, Donatus, Virgilius, 
Geeffroy de Vinay, Dronke, and other.Each of these scientists has helped to define the term of 
metaphor by far-reaching and reasoned analyzes. Cicero reduced the aristotelic definition to 
the idea that metaphor is the way to explain a word, without a nominal term.

Keywords: animated, demetaphoriztion, inanimate, metaphor, metaphorizing, semantic 
transfe.

Etimologic, cuvântul metaforă vine din limba greacă și are echivalentul 
„a duce dincolo, a duce încolo şi încoace”, iar latinii Evului Mediu au asociat 
conceptul cu „translaţie, transport”; astăzi am zice „transfer” (Blaga, 1969, 
p. 277).

Studiul metaforei a fost valorificat încă în Antichitate, Aristotel fiind 
primul exeget care a teoretizat conceptul de metaforă în poetica sa, oferind 
o definire primitivă a acesteia, pe înțelesul tuturor. Teoria propusă de 
el constă în sublinierea caracterului cognitiv al metaforei (Eco, 2016,  
p. 354). Filosoful sincronizează metafora cu nume ambivalent, care 
poate fi simplu, adică substantiv cu sens aparte, folosit și înțeles de orice 
vorbitor; și nume deosebit, acela pe care îl utilizează doar unii emițători. 
Prin urmare, „același nume poate fi și simplu și deosebit alcătuit fie dintr-o 
parte cu înţeles şi alta lipsită de înţeles (ţinând seama că distincția nu 
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priveşte componenţele în cadrul cuvântului ), fie din părţi cu înţeles diferit, 
dar având o idee comună” (Aristotel, 1957, p. 68).

Așadar, conform accepției aristotelice, metafora este „trecerea asupra unui 
obiect a unui nume care arată alt obiect, fie de la gen la specie, fie de la 
specie la gen, fie de la specie la specie și, în ultima instanță, fie după un 
raport de analogie” (Munteanu, 2016, p. 24), ceea ce ar însemna că filozoful 
identifică patru tipuri de formare a metaforei. Ultimul tip de metaforă, afirmă 
cercetătorul Cristinel Munteanu, seamănă mai bine cu metafora de astăzi, 
adică cu cea creată prin analogie.

Aristotel susține că metafora este „cuvântul de podoabă” prin intermediul 
căruia se evită banalitatea și vulgaritatea în exprimare (Aristotel, 1957, p. 72). 
Totodată, Stagiritul nu consideră metafora o comparație prescurtată (cum va 
susține ulterior Quintilian). În sfera metaforei este inclusă și analogia, fiindcă 
ambele au apărut ca urmare a procesului cognitiv.

Cicero în Orator și De oratore, preocupat de arta de a convinge, de 
a impresiona pe ascultător, analizează minuțios posibilitățile de realizare  
a unei exprimări alese. Figura centrală a retoricii antice este tocmai 
metafora (translatio) (Slave, 1991, p. 8), care se prezintă cu două funcţii: de 
a suplini sărăcia vocabularului şi de a crea un efect plăcut. Cu alte cuvinte, 
prin jocul metaforei, tropii înlesnesc intenţia de a informa, cea de a plăcea, 
precum şi intenţia discursului de a „mişca” receptorul prin transfigurarea 
codului cultural.

Cicero demonstrase că metafora a apărut ca urmare a unei necesități 
stringente de a numi unele lucruri în lipsa termenilor necesari. Atunci 
lipseau cuvintele proprii pentru obiectele noi cu care oamenii veneau în 
contact, recurgându-se la expresii vechi: piciorul muntelui, cotul râului 
etc. Pentru evoluția ulterioară a acestor metafore (azi catachreze), Cicero 
recurge la o comparație: așa cum veșmintele, apărute din nevoia de  
a ocroti corpul, s-au transformat în podoabe, tot astfel metafora, impusă la 
început de lacunele vocabularului, a devenit un obiect al desfătării retorice 
(Cicero, 1973, p. 38). Prin toată expunerea lui Cicero relevăm ideea că 
metafora este un mijloc al sensibilizării, că prin metaforă ochiul nostru 
interior ajunge să vadă mai bine lucrurile (Vianu, 1957, p. 62).

Gândirea Evului Mediu latin nu a avansat mult în ceea ce ține de studierea 
metaforei. Umberto Eco consideră că savanții de pe atunci erau limitați în 
surse literare, fiind lipsiți de accesul la postulatele aristotelice care au apărut 
mai târziu, iar traducerile acestora conțineau suficiente abateri. Concluziile 
sunt combătute de cercetătoarea Elena Slave care consideră că metafora s-a 
dezvoltat foarte mult în această epocă prin prisma Retoricii, or metafora devine 
problematica centrală a retoricii (Slave, 1991, p. 8).

Quintilian vede în metaforă o comparație prescurtată, vorbind despre 
înțelesul unui cuvânt sau al unei fraze, astfel încât să se schimbe nu numai 
forma cuvintelor, sed et sensuum et compositionis. Cu toate acestea, autorul 
plasează metafora pe primul loc în rândul tropilor, precizându-i unicitatea și 
frumusețea retorică.
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Spre deosebire de Aristotel, care pune accentul pe stilul grav atunci când 
aduce în discuție metafora, Quintilian susține că metafora are la bază comparații 
sau substituiri între genuri animate, între animat și inanimat, între inanimat și 
animat și prin atribuire de suflet unui lucru neînsuflețit (râul care se mânie 
împotriva podului). În plus, aceste patru moduri se împart în subspecii care au 
în vedere schimbarea de la rațional la rațional, de la rațional la irațional, de la 
irațional la rațional, de la irațional la irațional și de la întreg la părți – și invers 
(Eco, 2016, p. 354).

Ceea ce rămâne aristotelic la Quintilian este că metafora poate fi și 
instrument cognoscibil, când găsește un nume, deci o aparență de definiție, 
pentru ceva care altfel nu l-ar avea. Dar nu se poate spune că Quintilian insistă 
prea mult asupra acestei funcții care s-ar putea numi atât cognitivă, cât lexical 
substitutivă, tinzând, cum se știe, să suplinească penuria nominum (deficitul 
de nume) (Eco, 2016, p. 355).

Altă abordare, în cheia schemei retorului, vine de la Donatus (secolul al 
IV-lea) care reia ideea predecesorului său cu un indiciu de analiză semină, 
vorbind despre metaforă ca translatio de la un lucru animat la un lucru 
animat, de la inanimat la inanimat, de la animat la inaimat și de la inanimat 
la animat.

Printre definițiile medievale timpurii ale metaforei s-a remarcat cea din 
lucrarea Etymologiae de Isidor din Sevilla, unde „metaphora est verbi alicujus 
usurpata translatio, sicut dicimus fluctuare segetes, gemmare vites”, derivație 
clară din Cicero și Quintiliam, de la ultimul preluându-se și disctincția trecerii 
de la animat la inanimat și așa mai departe. Isidor se numără printre cei care 
inacceptă schimbul de locuri al termenilor metaforici.

Însemnările de rigoare ale gramaticianului latin Donatus se regăsesc 
literalmente în De schematibus et tropis, de acolo răspândindu-se fără multe 
interpretări în numeroase texte medievale ulterioare, schimbându-se doar 
unele citate și comentariul acestora.

Alcuin susține că metafora ajută la înțelegerea unor lucruri care nu ar putea 
fi spuse cu alte cuvinte, dar fără exagerări. Cercetătorul medieval insista că 
panoplia metaforică trebuie să se ia după modele deja încercate, imitând, 
astfel, anticii.

Peste câteva veacuri, Ioan din Salisbury, va spune în Metalogicon că 
gramatica dispune tropii și îl va cita și el pe Quintiliam în ceea ce privește 
formarea metaforelor în baza asemănării fizice dintre două lucruri. 
Protoumanistul aprecia și susținea ideile profesorului său Bernard de 
Chartres care utiliza metafore complicate în cotidian și încuraja plagierea 
acestora de la alți autori. Virgilius însă era de părere că metaforizarea 
trebuie să fie foarte precaută.

Provansalii Allegret, Bernard de Venzac și Guiraut de Borneill susțin 
unanim că metafora nu trebuie să fie complicată și oferă în operele lor 
cuvinte veridice, cu sensuri proprii, care nu necesită o a doua lectură. 
Tema stilului grav ar necesita o gândire empirică din partea cititorului, așa 
încât să alunge plictiseala.
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Geoffroy de Vinsauf (Poetria nova, 1705-1708) va spune că există trei 
moduri de compunere a metaforei. În primul rând este vorba de artă, în al 
doilea rând metafora trebuie să se formeze prin obișnuință și, în ultima instanță, 
metafora necesită imitarea unor modele (exact ceea ce invoca și Alcuin).

Pentru teoreticienii poeticilor medievale scopul metaforelor este 
întotdeauna eleganța și grația. Tocmai din acest motiv Geoffroy de 
Vinsauf în Documentum de arte versificandi (II, 3, 4-22) caută să 
stabilească niște procedee codificate, bazate pe identitatea de proprietăți 
între metaforizant și metaforizat. Astfel, se stabilește că verbul nascere 
se potrivește la propriu doar animalelor, dar în el se identifică ceva în 
comun cu alte acțiuni, cum ar fi „a începe”. Cercetătorul vine cu ideea 
că atunci se poate spune nascuntus flores, în sensul că florile incipiunt 
esse, sau nascitur istud opus, sau nata est malitia in diebus nostris, sau 
nascuntur flores.

Dronke a identificat la Geoffroy o noțiune precisă a funcției cognitive  
a metaforei, în sensul în care va fi reluată de Dante în Epistola XIII (83-84), 
unde spune metaforic despre lucrurile văzute în călătoria sa cerească, fiindcă 
acestea nu pot fi exprimate direct.

În epoca romantică, Jean-Paul Richter atribuie originea metaforei drept 
urmare a înstrăinarii de natură, deci nevoii omului de a înțelege lumea 
împrumutân-du-i caractere ce aparțin condiției umane. Pentru estetica 
romantică, metafora revelează universul imaginar, fiind puntea necesară, 
singura în stare să lege reprezentarea și expresia.

Caracterul metaforic al limbii a fost observat și de către criticul și lingvistul 
francez Remy de Gourmont în 1899, exprimându-se astfel: „În starea actuală 
a limbilor europene, aproape toate cuvintele sunt metafore. Multe din acestea 
rămân însă invizibile chiar unor ochi pătrunzători; altele se lasă descoperite, 
oferind imaginea lor acelora care vor s-o contemple” (Vianu, 1957, p. 17).

Geambatttista Vico a fost primul filolog și cercetător al retoricii, care 
în „Știința nouă” considera metafora un instrument al funcției cognitive 
a conștientului, or, toate metaforele sunt bazate pe asemănările luate din 
corpuri pentru a semnifica operații abstracte ale minții (Butiurca, 2015, 
p. 60). Pentru filozoful italian, metafora este o formă de metafizică și un 
mod de cunoaștere rațională bazat pe comparație.

S-ar putea spune că toții lingviștii care au accentuat rolul metaforei în 
formarea cuvintelor au mers pe căile indicate de Vico. Cercetarea dânsului 
a pus în lumină faptul că metaforele au nu doar tendința să fie eliminate 
din limbă, transformându-se în termeni proprii, dar și faptul contrariu că 
multe dintre cuvintele care apar astăzi, la reflecțiune, ca metafore, au fost la 
origine adevărați termeni proprii. Cercetătorul conchide că metafora ține de 
capacitatea umană de a vedea lumea, care a evoluat mult de la începuturi până 
în prezent. În această ordine de idei, filologul susține că Homer, în operele 
sale, nu utiliza metafore, ci comparații, starea de lucruri fiind interpretată ca 
un semn al vechimii lui intelectuale și artistice, prezentând un model depășit 
al evoluției psihologice.
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Jean Cohen realizează distincția dintre conceptul de nepertinență 
semantică și acela de metaforă, prima fiind o modalitate de pervertire  
a codului vorbirii – la nivel sintagmatic, iar a doua, în speță metaforă, fiind 
o modalitate de pervertire a codului – la nivelul pragmatic al limbii.

În 1936, I. A. Richards promovează o concepție nouă a metaforei, 
ce depășește accepțiunea limitată de lexic, fundamentând o semantică 
a metaforei, sfera de operare fiind extinsă la nivelul discursului,  
iar metafora devine o tranziție între contexte, o analogie care operează 
cu idei.

Analizând teoria lui I. A. Richards, Paul Ricoeur concluzionează că 
metafora este suma a două unități, procesul de metaforizare fiind o sinteză: 
cuvântul comunică, implicit, două idei, iar gândirea stabilește legăturile. 
Atât unul, cât și celălalt filolog susțin că metafora nu se poate produce în 
afara contextului pentru că, susține Ricoeur, „cititorul elaborează sensul, 
conotația, punând în joc o întreagă logică de explicare a travaliului de 
construire a sensului” (Ricoeur, 1984, p. 149).

Începând cu cea de-a doua jumătate a secolului XX-lea, abordarea metaforei 
ca instrument al funcției cognitive a conștientului a devenit mult mai complexă, 
prin corelarea cu dimensiunea teoretică, psihologică, creativă, științifică 
etc. a procesului de cunoaștere umană – mai ales, în sfera de preocupări  
a cognitivismului (Butiurca, 2015, p. 60).

Cercetătorii americani G. Lakoff și M. Johnson realizează prima 
cercetare aprofundată a dimensiunii cognitive ca și a modalităților 
de actualizare lingvistică a metaforei, eliminând-o din seria tropilor.  
G. Lakoff insistă că abilitatea de a crea imagini poetice este doar una 
dintre caracteristicile metaforei, iar statutul real al acesteia este cu totul 
altul, metafora fiind instrumentul fundamental de structurare a sistemelor 
cognitive. Argumentele expuse se bazează pe expresii metaforice,  
pe care uzajul le-a transformat în metafore comune, realizându-se 
inversul procesului de metaforizare – demetaforizare. În acest context, 
teoreticienii iau în considerare trei tipuri de metafore: structurale, 
orientaționale, ontologice (Butiurca, 2015, p. 64).

Metaforele structurale sunt înțelese ca intermediari: un concept este 
structurat metaforic din perspectiva altui concept. Sunt metaforele care 
definesc, din punct de vedere conceptual, un mecanism în baza căruia gândirea 
structurează conținuturile abstracte, prin raportarea la structuri parțial identice, 
la care autorul are acces prin experiența directă. Metaforele orientaționale 
organizează un set de concepte aflate în relație, mecanismele prin care 
metaforele orientaționale sunt activate fiind diverse în funcție de criteriul 
abordat. Metaforele ontologice constituie modalități de a vedea evenimente, 
emoții, idei ca entități și substanțe: Virusul este otravă.

Din punct de vedere structural, metafora presupune existența a două unități 
distincte pe plan paradigmatic, care se găsesc în relație de opoziție. În anumite 
condiții, pe baza unor asociații, această relație de opoziție se neutralizează, 
astfel rezultând noi relații în planul conținutului între termenul propriu și 
cel figurat: dacă unui om care vorbește mult și fără rost i se spune că latră, 
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avem de-a face cu neutralizarea opoziției dintre „a lătra” și „a vorbi” care, 
altfel, sunt unități distincte. Deci procesul etaforic are la bază încălcarea 
raporturilor semantice și sintagmatice de implicație (a lătra ↔ câine, a vorbi 
↔ om), raporturi pe care E. Coșeriu (1967) le numește solidarități lexicale sau 
solidarități semantice (Slave, 1991, p. 9).

În opinia Elenei Faur, metafora este o creație de conținuturi semantice 
imagistice noi în vorbirea obișnuită care însă nu poate fi realizată fără a apela 
la substituție, fapt remarcat încă din antichitate de către Aristotel (Faur, 2014, 
p. 341).

În concluzie, studiile despre metaforă în lingvistică au avansat în ultimul 
secol, definindu-se minuțios conceptul prin analiză și sinteză temeinică. 
Metafora se definește în calitate de concept prin: claritate, dacă receptorul 
recunoaște realitatea pe care o desemnează, univocitate, dacă receptorul poate 
distinge între realitatea desemnată de concept și o altă realitate, exterioară 
acestuia (Butiurca, 2015, p. 51). Tradusă prin prisma extensiunii conceptului, 
metafora presupune „enumerarea elementelor” care fac posibilă desemnarea 
unei realități.
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RELICTE ALE SEMANTICII RADICALELOR
VECHI LA COMPONENTELE UNITĂȚILOR
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Rezumat
Cauza principală a enantiosemiei se explică prin faptul că rădăcinile şi derivatele 

cuvintelor au avut în epoca veche sensuri comune, insuficient diferenţiate. Odată cu evoluţia 
gândirii şi a limbii astfel de sensuri treceau în sensuri contrare. Motivaţia utilizării unităților 
polilexicale stabile este evidentă – eliminarea ambiguităţii celor două seme polarizante şi 
utilizarea fiecăreia în diverse unități polilexicale stabile distincte.

Cuvinte-cheie: enantiosemie, motivație, relicte, unitate polilexicală stabilă.
Abstract
The main reason of enantiosemia is explained by the fact that in the past, the roots and 

derivatives of words had common meanings which were insufficiently differentiated. With the 
evolution of thinking and language, such meanings developed in opposite directions. The 
motivation of using stable polilexical units is obvious - eliminating the ambiguity of the two 
polarizing semes and using each of them in different distinct polilexical units.

Keywords: enantiosemia, motivation, relics, stable polilexical unit.

Relictele semanticii radicalelor vechi la componentele unităților 
polilexicale stabile (UPS) poartă amprenta enantiosemiei. Cauza principală 
a enantiosemiei se explică prin faptul că rădăcinile şi derivatele cuvintelor au 
avut în epoca veche sensuri comune, insuficient diferenţiate. Polisemnificaţia, 
fiind o capacitate caracteristică a rădăcinilor cuvintelor vechi, se prezintă ca 
una dintre cauzele cele mai importante ale enantiosemiei. Odată cu evoluţia 
gândirii şi a limbii astfel de sensuri s-au diferenţiat. Din sfera comună  
a noţiunii se evidenţiau nuanţe mai concrete ale sensului de bază, care treceau 
în sensuri contrare. Semele polarizate din structura semantică a cuvântului 
devin explicite în contextul concret, în special fiind utilizate în componenţa 
unităţilor polilexicale stabile. În cazul dat motivaţia utilizării UPS este 
evidentă – eliminarea ambiguităţii celor două seme, aparţinând structurii 
semantice a lexemului şi utilizarea fiecăreia în diverse UPS distincte (Savin-
Zgardan, 2011, p. 151 ş.u.).

1) Vom aduce ca exemplu un cuvânt la care polarizarea semantică se 
explică prin evoluţia divergentă a variantelor lui semantice pe un parcurs mai 
îndelungat al timpului. Se ştie: cu cât intervalul cronologic este mai întins, 
cu atât diferenţierea sensurilor unui cuvânt polisemantic este mai evidentă. 
Despre aceasta ne vorbeşte, de pildă, modul cum s-au dezvoltat accepţiile 
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radicalului indo-european *ghabh „a apuca”, probabil, onomatopeic, în 
descendentele limbii indoeuropene:

1. ucr. габати „ a apuca”;
2. lat. habere „a ţinea”, „a poseda”, „a avea” * (< a apuca);
3. germ. geben „a da” (< „a apuca pentru a da”) (Levitski, 1994, p. 88).
Pentru problema studiată este important să constatăm că cele trei reflectări 

semantice ale cuvintelor respective din idiomurile indicate ilustrează  
„o structură” enantiosemică: a apuca (polul pozitiv) – a avea (polul central) – 
a da (polul negativ). În cazul discutat formula enantiosemică are o manifestare 
mai slabă. Verbul a avea se întâlneşte destul de des în componenţa UPS. Vom 
prezenta mai jos câteva exemple.

A avea aerul – „a da impresia”. Nu avea de loc aerul de a fi înşelată de 
vorbe… dar… avea fără îndoială sentimentul unei siguranţe depline lângă 
Zim, pe care i-l arăta, trăgându-l distrată de un nasture al hainei (Călinescu, 
p. 9).

A avea amestec/amestecături – înv. „a avea legături, a fi implicat”. Leşii 
avea atunci mare amestecături cu Moscul (Costin, p. 91).

A se avea bine/de bine – „a avea relaţii de prietenie, simpatie (cu cineva)”. 
Uneori cheamă să-i cânte lăutarii, lui şi ţiitoarei şi mărimilor nemţeşti de 
prin împrejurimi, cu care se are bine (Stancu, p. 389). Mi-au pus pecetie şi 
număr. Când m-am cerut acasă, la fata cu care mă aveam bine, nu m-au lăsat 
(Sadoveanu.D., p. 37).

A avea pe buze – „a fi gata de a rosti (ceva)”. Vedeam că are pe buze 
o întrebare, că se luptă s-o rostească şi că nu îndrăzneşte (Sadoveanu, 
D., p. 130).

A (nu) avea cap – înv. 1. „a (nu) putea”. La fiecare nouă ştire, se supărau: 
– Da armata noastră ce face, domnule? Văd că n-ai cap să ieşi pe stradă 
de săbii! (Zamfirescu, p. 296); 2. a nu îndrăzni. Mă rog, mi se dusese buhul 
despre pozna ce făcusem, de n-aveai cap să scoţi obrazul în lume de ruşine 
(Creangă, p. 255).

A avea carte – „a fi instruit, învăţat”. Da ştii, mă simt eu fără carte, că cine 
n-are carte, n-are parte… (Zamfirescu, p. 316).

A avea certare – înv. „a pedepsi”. … iară de-l va lua sângur, cu voia lui, 
va avea certare (CRÎ, p. 77).

A avea chef – „a fi dispus să facă (ceva)”. Chema lăutarii, îi învăţa cântecele 
lui, îi punea să i le cânte când avea chef şi-i îndemna să le cânte şi altora… 
(Stancu, p. 33). Titu se simţea fericit şi n-avea chef de controverse (Rebreanu, 
p. 41).

A avea în cinste (pe cineva) – înv. „a onora, a da onoruri”. Şi acestu domnu 
era bun ţărâi şi boierilor, îi ave în cinste (Neculce, p. 85).

A avea circulaţie – „a fi întrebuinţat, a circula”. Dreptatea nu costă nimic 
şi de aceea n-are circulaţie în comerţ! (Rebreanu, p. 41).

A avea conştiinţa – 1. înv. „a considera”. … nobilii veneţieni aveau 
conştiinţa că, apărându-şi bunurile, apără însăşi civilizaţia care era al doilea 
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nume al Veneţiei (Sadoveanu, V., p. 18); 2. „a simţi, a înţelege”.…brunet 
masiv şi posomorât cum arăta, ai fi zis că e o brută care nici măcar n-avea 
conştiinţa că există… (Preda, p. 58).

A (nu) avea cuvânt – „a (nu)-şi ţine promisiunea”. Ssst! Făcu Alexandru 
Vardaru, ameninţând cu degetul între care ţinea ţigara de foi. Tu n-ai cuvânt! 
(Petrescu, p. 13).

A avea un cuvânt – „a spune, a zice, a comunica (ceva)”. – Mă iertaţi, d-le 
maior, zise un sublocotenent ce sta de câteva minute la o parte, aş avea un 
cuvânt să vă spun… (Zamfirescu, p. 322).

2) A părtini, părtinire, părtinitor. La atestările din DLR, VIII, p. 305 
(cea mai veche la Gr. Ureche: părteneaşte) adăugăm varianta cu ă din 
Budai-Deleanu (Budai-Deleaniu, 1818, p. 846-847): părtinesc, părtinire, 
gunstigen, begunstigen, II einen die Stange halten, schutzen, beschutzen, 
„părtănitoriu, -e, adj. und subst”. Budai-Deleanu sesizează ambele nuanţe 
de sens: 1. „a favoriza pe nedrept (pe cineva , a ţine partea, a nedreptăţi 
(pe cineva)” şi 2. „a ocroti, a apăra, a-şi însuşi (ceva)”. Această dualitate 
de sens dispare şi sensul devine explicit odată cu utilizarea locuţiunilor 
verbale a fi părtinitor, pe de o parte cu semnificaţia „a favoriza, a ţine 
partea (cuiva)” şi a face parte, a fi părtaş având semul al doilea ce aparţine 
lexemului a părtini: „a ocroti, a apăra”, fiecare din şirul locuţional înglobând 
în structura lor semantică câte un sens al echivalentului lor monolexical. 
În cazul dat caracterul ambiguu, neexplicit al echivalentului monolexical 
a părtini dispare atunci, când sunt utilizate UPS, având fiecare un sens 
distinct: Ţara s-au făcut cu acest chip iarăşi parte de moştenire stăpânilor 
ei (Cantemir, p. 9). În cazul dat motivaţia utilizării UPS este evidentă – 
eliminarea ambiguităţii celor două seme aparţinând structurii semantice  
a lexemului a părtini şi utilizarea fiecăreia în diverse UPS distincte.

A se cf. în rusă. двоить: 1. „a diviza în două”, 2. „a uni în două fire”.
3) În locuţiunea adverbială drept urmare/ca urmare, cuvântul urmare 

are semnificaţia atât „cu rezultate bune (succes)”, cât şi „cu rezultate rele 
(accident)”.

4) Este interesantă evoluţia semantică a cuvântului oaspete. Cuvântul 
acesta, iniţial, în indo-europeană are un sens neutral, nici pozitiv, nici negativ. 
Cu timpul însă, dacă cuvântul dat denumeşte o persoană străină cu intenţii 
paşnice, bune, el capătă sens de „oaspete”. Dacă e utilizat pentru a denumi 
oameni cu intenţii agresive, el capătă sensul de „duşman”. De aceea indo-
europeanul – hostis „străin” în germană devine Gast „oaspete”, în rusă гость 
„oaspete”. Cu timpul însă în latină hostis va însemna „duşman”. Cuvintele 
acestea derivă de la sensul de „străin”, deci, străin favorabil > „oaspete”, iar 
străin ostil > „duşman”. E. Benveniste aduce unele precizări, relevând contextul 
istoric şi cultural. În latină hostis înseamnă şi „străin”. Latina nu păstrează 
vreo modificare de „străin” > „duşman”. Dar în cazul nostru, credem, „ironia”  
a putut determina trecerea de la „străin”, „oaspete” la „oaspete nepoftit”, deci la 
„duşman”! (Benveniste, 1999, p. 76). Oaspetele nepoftit este o istorie în viaţa 
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multor popoare. Cf. şi rus. незваный гость хуже татарина – „oaspetele 
nepoftit este mai rău ca tătarul”. Hostis nu este un străin în genere, ci un străin 
căruia i se recunosc drepturi egale cu cele ale cetăţenilor romani. Cuvântul 
„străin” se află în poziţie medie, între „oaspete” şi „duşman”. În UPS pe lângă 
lexemul oaspete va fi un determinant cu sem pozitiv sau negativ, deoarece 
lexemul oaspete nu are sens polarizant: a fi oaspete dorit/nepoftit.

În română lexemul hostis va trece în oaste, iniţial cu sensul de „oaste 
duşmană”. În limba română oaste va reveni la starea neutrală, întrucât nu are 
sens polarizant. În UPS: oastea lui Papuc – „ceată de copii gălăgioşi”; „un 
grup neorganizat, nedisciplinat”; a merge cu surdu-n oaste – „a merge orbeşte, 
necontrolat; pe dibuite”.

5) Curând. Etimonul cuvântului acesta, gerunziul currendo/currendum al 
verbului latinesc currĕre „a alerga”, „a se grăbi” şi „a curge”, va continua 
în limba română sensul de „grabă”. Cf. şi v. rom. a se curânda „a se grăbi”. 
Provine de la gerunziul correndo al verbului latin currĕre „a alerga”, „a se 
grăbi”. Avem în cazul dat fenomenul lexicalizării: o formă a cuvântului devine 
un cuvânt, un element al inventarului lexical. Sensul cuvântului curând redă 
segmentul „viitor” al timpului. La fel în unele construcţii: cf. în curând – 
printr-o mutaţie pe axa timpului, spre viitor, capătă sensul de „peste puţin 
timp”, „degrabă”. Deplasat spre trecut, în locuţiunea adverbială de curând 
sensul său e altul – „nu demult, recent”. Deci, aceste construcţii se polarizează: 
în curând „degrabă” – de curând „nu demult”, recent”. Sens similar atestă şi 
adverbul degrabă care înseamnă „repede”, dar şi „înainte de timp”.

6) Vrédnic (-că). Vom nota aici doar că acest cuvânt are la bază v. sl. 
връдьнъ „destoinic”, „capabil”, în care sufixul -ьнъ va fi substituit în limba 
română prin sufixul -nic, care, fiind sufix adjectival, nu poate fi considerat de 
origine slavă. În prezentul studiu ne interesează etimologia termenului slav 
citat aici care cunoaşte un „omonim” – връденъ cu sens contrar – „dăunător”. 
Credem că în acest caz avem de-a face cu fenomenul enantiosemiei. Semantica 
polarizată a adjectivului acesta, caracteristică şi pentru cuvintele respective 
din idiomurile sud-slave actuale, ia naştere într-o perioadă foarte veche  
a protoslavei, începutul procesului de separare a celor două accepţii contrare 
putând fi pus în lumină doar în cadrul indo-european. Iniţial în protoslavă 
acest adjectiv avea semnificaţia de „care creşte”, „care se dezvoltă” cu sens 
neutru, dar care cu timpul a căpătat sens negativ. Vom vorbi mai jos despre 
termenul radical de la care provin omonimele în discuţie – връдъ „daună”, 
„pagubă”, „rană” (Miclosich, 1862-1865, p. 78).

În slavistică se crede că termenii bulgari вред „daună”, вреден „dăunător”, 
scr. vrujed „furuncul”, rus. верод „furuncul” sunt reflexe ale formei protoslave 
вердъ care, pe plan indoeuropan, e comparabil cu let. ap-virde „furuncul”, 
v. ind. vardhati „creşte”, prototipul indo-european fiind *verdho – „a creşte” 
(Kocerghina, 1978, р. 568). Cât priveşte cuvintele specifice doar pentru 
domeniul sud-slav – bulg. вреден „destoinic”, scr. vrujedan „destoinic”, 
etimonul acestora ar fi un termen comparabil cu cel din vechea germană super 
werd „scump, preţios”, în germana actuală Wert „cost”, în anglo-saxonă werd 
„decorativ” (BER, 1971, I, p. 184).
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Componenta vrednic în UPS se utilizează cu semantica proprie acestui 
lexem în limbă – cea pozitivă. UPS (reg.) a fi vrednic – „a valora”, „a preţui”, 
urmat de un conjunctiv sau un infinitiv, „care este în stare, care posedă însuşirile 
necesare pentru a săvârşi ceva”. La hirotonirea în treaptă de cleric arhiereul 
pronunţă cuvintele care atestă aprecierea înaltă a celui hirotonit: Vrednic este! 
Vrednic este!

7) Hăbúc „bucată ruptă din ceva”. Se utilizează în UPS : a (se) rupe, a (se) 
face hăbuc (i) – „a (se) rupe în bucăţi, a fărâma, a (se) distruge; a (se) încurca, 
a (se) încâlci”. La Dosoftei atestăm: Hăcuit cu multe săbii hăbuc de păgâni 
(citat după DA). A jucat până şi-a făcut cizmele hăbuc…

A. Cihac (Cihac, 1879, p. 133) şi autorii DA pentru etimon fac referinţă 
la slav. хабити „ a strica” (rus. похабить, rutenă охлабити, bulg. oхабя) 
şi la хабати. Având în vedere segmentul final -uc şi varintele probabile 
cu p, -hăpuc/hapuc (DA) ale termenului hăbuc, precum şi modelele 
analogice în ceea ce priveşte structura zăbăuc/zăpăuc (< ză (păci+ ha)
băuc şi, respectiv, zăp (ăci+hăb)ăuc), am putea crede că şi cuvântul 
discutat e rezultatul contaminării dintre termenii sl. хабити şi хапък „rest 
de mâncare”, „fărâmă” (Gherov, 1908, p. 319), ca şi analogiile citate mai 
sus cu două modalităţi de combinare: 1) hăbuc хаб (ити + ха)пъкъ şi 
2) hăpuc ха (бити + ха)пък. Substituirea segmentului final -ъкъ prin -uc 
pare să fi fost determinată de influenţa cuvintelor rom. în -uc: bulbuc, sătuc, 
vălătuc. Cf. şi bunduc (< bondoc). Vom mai observa că sl. (bulg.) хапъкъ 
e varianta masculină a substantivului sl. (bulg.) feminin хапка „îmbucătură”, 
„bucată” – etimonul termenului rom. hapcă din UPS cu hapca. (Sensul 
diferit al cuvântului acesta românesc e condiţionat de contextul fix, 
adică de utilizarea lui în componenţa UPS, unde a avut loc demotivarea 
componentelor date în mod diferit). Actualmente hápcă în DEX înseamnă 
„Cârlig de undiţă de 8-10 cm, folosit la pescuitul somnului”. În UPS (fam.) 
A lua cu hapca – „a lua cu forţa, cu de-a sila, pe nedrept, abuziv”.

8) Amar. Provine din amalusta/amolusta/amulusta „muşeţel”, cuvânt 
dacic. După Berneker, Vasmer, (Vasmer 1964-1976, p. 139) şi alţi autori lit. 
ãmalas „vâsc”; let. amuols, amuls, ãmals „vâsc”, sunt comparabile cu v. ind. 
amlas, amblas „acru”, alb. ëmblë „dulce”, tëmblë „fiere”, lat. amarus „amar”, 
v. germ. ampfaro „ştevie”. Unii autori includ în această listă şi traco-dacicul 
amalusta care e cu sens de „muşeţel”. Observăm aici asemănarea fonetică 
mare dintre termenii baltici şi termenul traco-dacic (Raevschi, 2006, p. 293). 
Termenul traco-dacic e cu sufixul -usta care apare şi în alte formaţii traco-
dacice. Nu intrăm în detaliile acestei probleme. Observăm doar sensurile 
contrare dintre cuvântul albanez ëmblë „dulce” şi cel latin amarus „amar”. 
În cazul dat e vorba de o perioadă foarte îndelungată pentru a apare o astfel 
de diferenţiere. Lexemul amar are sensul 1. „care are gustul fierii, pelinului, 
chininei”; 2. fig. „chinuitor, dureros; trist, necăjit”. Lexemul dat îl atestăm în 
unele UPS. De ex.:

Amar de vreme – „perioadă îndelungată (de timp); mulţime, grămadă”. 
Dar când cineva atât amar de vreme n-a mâncat decât pui, pare-mi-se că 
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are dreptate a fi sătul de ei (Negruzzi, p. 248). În cazul dat componenta 
amar e demotivată.

A fi un dulce-amar – „o stare de lucrururi indifenită; o situaţie care îmbină 
contrariile” (un caz de enantiosemie explicită).

A-i face zile amare (cuiva) – „a face neplăceri, necazuri (cuiva)”.
A-şi înghiţi amarul – „a suferi în tăcere”.
A-şi mânca amarul împreună (cu cineva) – „a duce un trai greu împreună 

cu cineva”.
Pâine amară – „mijloace de existenţă câştigate cu multă trudă; viaţă grea”.
 (A fi) vai şi amar de (pielea cuiva) – „compătimire exprimată faţă de 

cineva care se află într-o situaţie extrem de rea; vrednic de plâns”. Vai şi amar 
de viaţa lui dacă aceea pe care o iubeşte nici nu vrea să se uite la dânsul! 
(Sadoveanu, D., p. 72).

A-şi vărsa amarul/focul/necazul/veninul – „a-şi descărca sufletul, 
destăinuindu-şi amărăciunea, durerea sau ura faţă de cineva”. Credea, bietul, 
că în mine a găsit un om, în inima căruia să-şi poată vărsa amarul şi supărările 
(Sadoveanu, D., p. 83).

9. Locuţiunea adverbială în piezi buni – în piezi răi (Ciorănescu, 2005, 
p. 597).

Piéz (piézi) ‒ 1. (înv.) „picior”; 2. (în expresia în piez) „în curmeziş, peste”. 
– Var. chezi, cheji. Din lat. pĕdem . Sensul de „picior”, propriu tuturor limbilor 
romanice, există şi în rom. cf. Va grăi omului cuvinte bune, şi le va grăi 
cu hiclenşug, de-l va batjocoi, adică va grăi peste piezi (Îndreptarea Legii); 
unde peste piezi stă în locul expresiei actuale peste picior. cf. fr. par-dessus 
la jambe. Pentru a înţelege evoluţia semantică, trebuie să pornim de la ideea 
banală, că ziua cuiva ar fi bună sau rea după cum iese din casă cu piciorul drept 
sau cu cel stâng înainte; de aici în piezi „după cum iese bine sau rău, nesigur”; 
în piezi buni „cu piciorul drept, sub auspicii bune”; în piezi răi „fără noroc, în 
ceas rău”. Piază – „şansă, noroc, dispoziţie, chef, gust”. Piezos – „nefericit, de 
rău augur; nenorocit, fără noroc”.

În locuţiunile adverbiale în piezi buni, în piezi răi este nevoie de calificativul 
bun, rău, astfel se elimină enantiosemia prin utilizarea UPS. Dacă se elimină 
componentele buni – răi, în componenţa UPS piezi îşi păstrează doar semul 
negativ în: a grăi peste piezi – „a vorbi în batjocură”.

Concluzii

1. Cauza principală a enantiosemiei se explică prin faptul că rădăcinile 
şi derivatele cuvintelor au avut în epoca veche sensuri comune, insuficient 
diferenţiate.

2. Odată cu evoluţia gândirii şi a limbii astfel de sensuri treceau în sensuri 
contrare.

3. Motivaţia utilizării unităților polilexicale stabile este evidentă – 
eliminarea ambiguităţii celor două seme polarizante şi utilizarea fiecăreia în 
diverse unități polilexicale stabile distincte.
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DESPRE DERIVAREA ILOCUŢIONARĂ
ÎN LIMBA ROMÂNĂ

tatiana SÎMBOTEANU
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Rezumat
În articolul de faţă încercăm să analizăm fenomenul derivării ilocuţionare, care porneşte 

de la principiul că fiecare enunţ are o valoare ilocuţionară fundamentală (sau primară), 
realizată explicit prin mijloace de limbă şi căreia, în anumite condiţii de enunţare, i se pot 
adaugă şi alte valori ilocuţionare secundare (sau derivate).

Cuvinte-cheie: valoare ilocuţionare, realizarea actului de vorbire, derivare ilocuţionară, 
codare (decodare) ilocuţionară.

Abstract
The communication attempts to analyse the phenomenon of illocutionary derivation, 

which starts from the principle that each type of statement has a fundamental (or primary) 
illocutionary value, made explicitly by means of language and to which, under certain 
conditions of enunciation, other secondary (or derivative) illocutionary values can be added. 
There are presented the main models of illocutionary transfer found in Romanian language.

Keywords: locutionary force, realization of speech acts, derivation of illocutionary 
forces, illocutionary encoding (decoding).

Derivarea ilocuţionară apare, în contextul teoriei actelor de vorbire, 
teorie elaborată de J. Austin şi dezvoltată mai apoi de discipolul său  
J. Searle, drept un mecanism care asigură modificarea forţei ilocuţionare  
a enunţului. După cum se ştie, uneori, sub influenţa contextului, 
enunţurile, în discurs, sunt polisemantice din punct de vedere ilocuţionar. 
Astfel, una sau chiar mai multe valori ilocuţionare se suprapun valorii 
ilocuţionare aparente, care corespunde structurii formale a frazei sau 
a enunţului. În acest caz vorbim despre derivare ilocuţionară, al cărui 
rezultat îl constituie actele de vorbire indirecte (expresia, aşa cum 
notează Catherine Kerbrat-Orecchioni, este o prescurtare a expresiei 
„acte de vorbire formulate indirect, reprezentate de un alt act de limbaj”). 
Pentru a face o distincţie între diferitele valori ilocuţionare implicate în 
derivarea ilocuţionară, se delimitează următoarele două valori: valoarea 
literală sau aparentă (uneori numită şi valoare primară) şi valoarea 
derivată sau reală.

Diferitele valori ale unui enunţ polisemantic din punct de vedere 
ilocuţionar se suprapun în general, dar există cazuri când una (de obicei, 
valoarea derivată) primează asupra celeilalte. Această substituire a valorii 
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literale de către valoarea derivată reprezintă un caz extrem de ierarhizare  
a valorilor ilocuţionare ale unui enunţ.

Realizarea unui act de vorbire derivat poate fi mai mult sau mai puţin 
automatizată, sau obligatorie, în funcţie de formularea enunţului. Atunci când 
derivarea unui act de limbaj indirect este obligatorie, vorbim despre realizare 
indirectă convenţională. Realizările indirecte convenţionale şi neconvenţionale 
(Kerbrat-Orecchioni, 2008, p. 39) vin să clarifice unele aspecte legate de 
derivarea ilocuţionară. Să comparăm enunţurile:

1. Poţi să-mi dai sarea?
2. Aici lipseşte sarea.

pe care, practic toată lumea le-ar putea echivala cu „Dă-mi sarea”, şi deci 
interpretate drept o cerere indirectă. După cum vedem, cererea este exprimată 
în primul caz prin intermediul unei întrebări, şi a unei aserţiuni (constatări) – 
în celălalt caz. Diferenţa dintre aceste formulări este însă importantă.

În primul caz, dacă destinatarul ar percepe enunţul drept o simplă 
întrebare şi ar alege să răspundă cu „da” sau „nu”, fără a trece la acţiune,  
ar putea fi considerat drept un individ care nu stăpâneşte bine regulile 
limbii, pentru că toată lumea ştie că această structură interogativă are 
valoarea unei cereri (valoarea cererii fiind convenţională) în majoritatea 
contextelor sale de utilizare, după cum notează J. Searle (Searle, 1982,  
p. 72). Pentru aşa fraze ca Poţi să închizi fereastra? sau Aş vrea să nu 
mă mai calci atâta pe picior., e greu să ne imaginăm o situaţie în care 
enunţarea nu ar echivala cu o cerere.

În celălalt exemplu, destinatarul ar putea percepe doar o aserţiune/ 
o constatare, pe care ar echivala-o cu „Dar îmi place aşa”, fără a fi acuzat 
de rea-voinţă sau de interpretare literală (directă) a enunţului. În acest caz, 
valoarea cererii este una neconvenţională.

Prezentăm în continuare câteva exemple de derivare ilocuţionară extrase 
din literatura română:

– Dacă nu l-oi ajuta eu, cine să-l ajute? (Creangă, 2012, p. 32) – Întrebare 
retorică: Cine să-l ajute? Nimeni nu poate să-l ajute.

forţă ilocuţionară primară: interogaţie/întrebare → forţă ilocuţionară 
derivată: întrebare retorică/aserţiune/constatare a faptului (nimeni nu poate 
să-l ajute).

– Nu vrei să facem schimb, să-ţi dau capra asta şi să-mi dai gâsca? 
(Creangă, 2012, p. 32) – Propunere: Hai să facem schimb!

forţă ilocuţionară primară: întrebare → forţă ilocuţionară derivată: îndemn/
invitaţie (Hai să schimbăm capra pe gâscă!).

– Poate-i cere inima sân şi glas de femeie… zâmbi tătarul.
– Femeile nu m-au oprit mult în viaţă! răspunse Şoimaru. (Sadoveanu, 

2014, p. 42-43) – Dispreţ.
forţă ilocuţionară primară: aserţiune/afirmaţie → forţă ilocuţionară derivată: 

dispreţ/laudă (Nu pun mare preţ pe femei! / Femeile nu sunt slăbiciunea mea!).
– Ţi-ai pierdut toţi dinţii, sărmane, şi vrei să mai muşti pe alţii. (Alecsandri, 

1998, p. 143) – Ironie, mustrare.
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forţă ilocuţionară primară: aserţiune → forţă ilocuţionară derivată: ironie, 
mustrare, dispreţ (Vai de capul tău, dar sari la alţii! / Nu vezi că eşti vai de 
tine, dar mai sari la alţii! / Ce caz, e vai de el, dar se dă mare.).

În legătură cu funcţionarea actelor de vorbire indirecte ar trebui să 
menţionăm că principiul derivării ilocuţionare permite separarea punctelor de 
vedere ale locutorului şi ale destinatarului în funcţie de aprecierea pe care fie 
primul, fie al doilea o fac asupra situaţiei (lingvistice sau extralingvistice). 
Din această cauză, codarea (ilocuţionară) poate să nu coincidă cu decodarea 
(ilocuţionară) destinatarului. Astfel, comunicarea la nivel ilocuţionar nu 
se soldează întotdeauna cu succes. Locutorul poate coda enunţul conform 
propriilor interese şi scopuri, iar interlocutorul/destinatarul le poate decoda în 
conformitate cu propriile aşteptări sau intenţii.

Să vedem acum care sunt principalele modele de transfer ilocuţionar 
întâlnite în limba română. Pentru acesta este necesar să examinăm corelaţia 
dintre mijloacele de exprimare (mărcile forţei ilocuţionare) şi forţa ilocuţionară 
(scopul comunicativ) atât în cazul actelor de vorbire directe, cât şi în cazul 
actelor de vorbire indirecte:

I. Astfel, în cazul actelor de vorbire directe constatăm următoarele tipuri 
de enunţuri sub aspectul corelaţiei dintre forţa ilocuţionară şi marca folosită 
pentru exprimarea ei:

a) Enunţurile asertive sunt forma prototipică de manifestare a actelor de 
vorbire reprezentative (aserţiunile) (a/a): El vine mâine.

b) Enunţurile interogative reprezintă forma prototipică de manifestare 
a actelor de vorbire întrebare (b/ b): Când vine el?

c) Enunţurile imperative constituie forma prototipică de manifestare 
a actelor de vorbire directive (cererile) (c/c): Vino mâine pe la noi.

II. În cazul actelor de vorbire indirecte (categorii de enunţuri intermediare, 
sincretice), în funcţie de corelaţia dintre mijloacele folosite pentru marcarea 
forţei ilocuţionare şi forţa ilocuţionară propriu-zisă distingem următoarele 
tipuri de enunţuri:

1. Enunţuri cu formă enunţiativă, dar cu conţinut interogativ (a/b): Nu ştiu 
ce face el acum. (‒ Ce face el acum?);

2. Enunţuri cu formă enunţiativă, dar cu conţinut imperativ (a/c): Domnule, 
m-ai călcat pe picior. (‒ Nu mă călca pe picior! Ia-ţi piciorul de pe piciorul 
meu!);

3. Enunţuri cu formă interogativă, dar cu conţinut asertiv (interogativele 
retorice) (b/a): Nu ştiai că examenul începe la ora 8 fix? (‒ Doar ştiai că 
examenul începe la ora 8 fix.);

4. Enunţuri cu formă interogativă, dar cu conţinut directiv (b/c): Puteţi 
să-mi daţi sarea? (‒ Dați-mi, vă rog, sarea.); De ce urli la mine? (‒ Nu urla 
la mine!);

5. Enunţuri cu formă imperativă, dar cu conţinut asertiv (c/a): Ia, dacă ai 
de unde. (‒ N-ai de unde lua.); Când se scoală baba în zori de ziuă, ia nurori 
dacă ai de unde. (Creangă); Când se trezeşte frate-său, ie iapă dacă ai de 
unde! (Creangă).
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6. Enunţuri cu formă imperativă, dar cu conţinut interogativ: (c/b): Spune-
mi ce s-a întâmplat aici! (‒ Ce s-a întâmplat aici?).

Aşadar, conchidem că în cazul actelor de vorbire directă constatăm 
o concordanţă între forţa locuţionară şi forma enunţului. La enunţurile 
folosite pentru formularea unui act de vorbire indirect această concordanţă 
este încălcată.
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GRAIURILE ROMÂNEŞTI DIN REPUBLICA MOLDOVA.
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Rezumat
În acest articol este analizat stadiul actual de evoluţie a limbii române vorbite pe teritoriul 

Republicii Moldova, este urmărit procesul intens de apropiere a graiurilor teritoriale de 
aspectul îngrijit al limbii naţionale, este relevată dinamica ariilor dialectale în ultimele 
două decenii. Pentru realizarea acestui deziderat au fost organizate cercetări de teren în 40 
de localități. Analiza particularităților lexicale a pus în evidenţă caracterul, în mare parte, 
conservant al graiurilor vorbite, rămase ataşate de vechile tradiţii lingvistice, dar şi prezenţa 
unor particularităţi comune cu limba literară, în special, în vorbirea tinerilor.

Cuvinte-cheie: grai, arie dialectală, inovaţie, texte dialectale, tradiţie folclorică, 
hipertext.

Abstract
This article analyses the current state of the evolution of the spoken Romanian language 

on the territory of the Republic of Moldova and reveals the dynamics of dialects in the last two 
decades. To achieve this goal, we organized on-site dialectological expeditions on a sample 
of 40 communities included in the Moldovan Linguistic Atlas (MLA) network. The analysis 
of the lexical peculiarities, specific to the Republic of Moldova, demonstrated the differences 
that persist between the language spoken by the young people and the older generation. The 
older generation remained attached to the old linguistic traditions, the young people’s speech 
has many common features with the literary language.

Keywords: language, linguistic atlas, dialectal text, speech, tradition, dialectal-
ethnographic glossary.

Dialectologia românească dispune de numeroase studii consacrate 
structurii dialectale a dacoromânei, respectiv, unor grupuri aparte de graiuri 
româneşti. Aria unor cercetări fundamentale include şi vorbirea dialectală din 
stânga Prutului. Totuşi, până în prezent, nu au fost elaborate lucrări având ca 
obiect de studiu dinamica graiurilor româneşti vorbite pe teritoriul Republicii 
Moldova. Or, acestea atrag atenţia dialectologilor prin suficiente particularităţi: 
varietatea de forme fonetice, gramaticale şi lexicale, păstrarea unor faze (mai) 
vechi de evoluţie a limbii, influenţa masivă a limbilor slave limitrofe.

Primele studii destinate idiomurilor din stânga Prutului, mai precis celor din 
RASSM (‒ Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească), aparţin 
lingvistului rus M. V. Serghievski. Acestea erau axate pe contactele limbilor 
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slave cu graiurile moldoveneşti, pe poziţia ultimelor în cadrul dacoromânei 
şi pe necesitatea efectuării unor anchete dialectale în vederea elaborării unui 
atlas lingvistic al RASSM, care să faciliteze cercetarea realităţii dialectale. 
Semnalând absenţa unor studii de specialitate, lingvistul sovietic menţionat 
comite unele erori. Dintre acestea ne limităm la consideraţia fundamentală 
referitoare la evoluţia independentă a limbii „moldoveneşti” în afara arealului 
românesc (Serghievski, 1959, p. 143).

Ideea întocmirii unui atlas lingvistic al graiurilor moldoveneşti din 
URSS a fost promovată de cunoscuţii lingvişti D. E. Mihalci şi Raymund 
Piotrowski. Ulterior, în perioada 1957-1965, Sectorul de dialectologie al 
Institutului de Limbă şi Literatură al Academiei de Ştiinţe a Republicii 
Moldova (‒ AŞM) a organizat primele cercetări de teren în acest scop. 
Chestionarul conţinea 2.548 de întrebări şi o reţea de 240 de localităţi 
(163 în Republica Moldova, 61 în Ucraina, 16 în Federaţia Rusă, 1 în 
Abhazia, 2 în Kazahstan şi 1 în Kârgâzstan). Materialul factologic, cules 
pe teren, a fost inclus în Atlasul lingvistic moldovenesc (1968-1973) 
şi Atlasul lingvistic român pe regiuni. Basarabia, nordul Bucovinei, 
Transnistria (1993-2003).

Pe parcursul ultimelor decenii, în spaţiul pruto-nistrean nu s-au mai făcut 
cercetări de teren în vederea elaborării unor noi corpusuri de texte dialectale,  
a unor glosare regionale, care să reflecte realităţile lingvistice actuale. În 
această ordine de idei, după un interval de 50 de ani, ne-am propus efectuarea 
de noi anchete de teren, ale căror rezultate să asigure continuitatea cercetărilor 
iniţiate în deceniul al şaselea al secolului trecut.

Prin urmare, în perioadele iunie-august 2015 şi iunie-iulie 2016, s-au realizat 
anchete de specialitate de către echipa proiectului Limba şi folclorul românesc 
în procesul de consolidare a statului Republica Moldova, pe un eşantion de 
34 de localităţi din reţeaua Atlasului lingvistic moldovenesc (ALM). Pentru 
a fi posibilă confruntarea faptelor de limbă, culese între anii 1957-1965, cu 
materialul factologic colectat recent, a fost păstrată aceeaşi reţea de puncte ale 
anchetei şi conţinutul Chestionarului dialectal (CD).

Cu scopul de a se obţine un material autentic, cu certă valoare documentară, 
au fost aplicate metoda observaţiei, interviul şi ancheta dialectală. Observaţia  
a fost principala metodă utilizată la consemnarea faptelor de limbă, contribuind 
la menţinerea unei comunicări bilaterale de calitate între informator şi 
anchetator; interviul ne-a ajutat să menţinem aria tematică, facilitând un dialog 
simetric între cercetător şi informator; ancheta dialectală directă a înlesnit 
obţinerea materialului factologic necesar.

Din fiecare localitate au fost selectaţi câte trei informatori de diferite 
vârste. Aceştia urmau să corespundă anumitor criterii prestabilite pentru 
ancheta dialectală. Exigenţele impun ca informatorul să fie din localitatea 
unde se desfăşoară ancheta sau să fi trăit aici cea mai mare parte a vieţii, 
să aibă o pronunţie clară, să conştientizeze scopul venirii anchetatorului, să 
fie binevoitor, să accepte să stea un timp la dispoziţia anchetatorului (Marin, 
2000, p. 29).
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Faptele de limbă au fost înregistrate pe suport video, prelucrate şi arhivate. 
În procesul de cercetare, confruntând materialul faptic din ALM/ALRR. Bas. 
(colectat în perioada 1957-1965) cu cel recent cules, am remarcat o serie de 
tendinţe lexicale în graiurile româneşti vorbite în Republica Moldova, pe care 
ne propunem să le analizăm în continuare.

Utilizând metoda anchetei dialectale, am urmărit dinamica ariei de 
circulație a termenilor care, la un interval de 50 de ani, caracterizau graiurile 
moldovenești. În șirul cuvintelor care și-au păstrat aria de circulație se înscriu 
ciolan „os”, omăt „zăpadă”, hulub „porumbel”, pântece „burtă”, a pișca 
„a ciupi”, păpușoi „porumb”, moș „unchi”, vădană „vădúvă”, ogheal 
„plapumă”, țântirim „cimitir”, harbuz „pepene verde” etc. Menţionăm că, 
majoritar, elementele lexicale enumerate figurează ca trăsături definitorii, în 
cadrul repartiţiei dialectale a dacoromânei, pentru subdiviziunile moldoveneşti. 
Pe lângă acestea, prezentăm câteva unităţi lexicale specifice spaţiului pruto-
nistrean, dar şi altor arii, fiind cunoscute pe spaţii mai largi.

‒ Conform ALM și ALR, ciubotă (din ucr. čoboty) este notat în 
întreaga Moldovă, de unde și-a extins aria de circulație în nord-estul 
Transilvaniei şi în nordul Dobrogei. În prezent, această variantă lexicală 
se înregistrează, în special, în vorbirea persoanelor de vârsta a doua și  
a treia, tinerii informatori folosind cuvântul cizmă (din ung. csizma, atestat 
cu acelaşi sens la turci – čizme, bulgari – čisma şi sârbi – čisma), cunoscut 
în Oltenia, Muntenia, Dobrogea şi Transilvania.

‒ După aceleaşi hărţi, ALM şi ALR, omăt era răspândit odinioară 
în Moldova, nord-estul şi centrul Transilvaniei, izolat, în Hunedoară, 
Oltenia şi nord-vestul Munteniei. În vorbirea tinerilor anchetați, cuvântul 
omăt este concurat de vocabula zăpadă (formată din verbul a zăpădi 
„a troieni”, preluat din vechea slavă: запасти), care circulă în Muntenia, 
sudul Transilvaniei şi Dobrogei.

‒ Bumb (din magh. gomb) a fost notat în Moldova, Transilvania și 
Bucovina, în restul arealului românesc circulând termenul nasture, de origine 
veche germană. Cei doi termeni apar rar în documente, dat fiind semantismul 
lor, şi e posibil ca nasture să fi fost cândva răspândit şi în nordul teritoriului 
dacoromân, unde, ulterior, a fost înlocuit de bumb. Actualmente, bumb, 
cunoscut şi graiurilor moldoveneşti, este frecvent în vorbirea persoanelor de 
vârsta a doua şi a treia, tinerii folosind, în mod consecvent, nasture.

‒ Păpuşoi (format din păpuşă + suf. -oi) are curs în Moldova, estul 
Transilvaniei şi nordul Dobrogei. La început acesta desemna ştiuletele de 
porumb, fiind făcută o asociere cu jucăria, numită păpuşă. În prezent, aria 
acestui termen este în regres, vorbitorii tineri utilizând termenul porumb 
(moşt. din lat.: palumbus „hulub”), care circulă în Oltenia, Muntenia, 
sud-estul Transilvaniei şi Dobrogea (mai puţin în partea nordică a acestei 
regiuni). Însăși planta a fost cunoscută în spațiul românesc în sec. al 
XVII-lea, iar termenii care o denumesc au fost atestaţi în documente 
după 1700.
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‒ Baistruc (rus. байстрюк, ucr. байстрюк) „copil născut de o femeie 
necăsătorită” circulă în majoritatea localităţilor din regiunea cercetată, 
extinzându-se şi în nordul Dobrogei. În prezent, vocabula baistruc poate fi 
notată doar în vorbirea vârstnicilor; vorbitorii ce aparţin generaţiei a doua și 
tinerii folosesc sintagma copil din flori.

‒ Glod este cunoscut în Moldova și Dobrogea. El se menține în aceste 
graiuri și peste timp, deși în vorbirea tinerilor informatori l-am notat alături de 
noroi (din bg. naroj), impus de varianta standard.

‒ Deverbalul răcituri (din răci + suf.- (i)tură) „mâncare preparată din 
carne, oase şi cartilaje fierte timp îndelungat într-o zeamă, care după răcire 
se încheagă, devenind gelatinoasă” formează o arie compactă pe teritoriul 
Basarabiei, coborând spre sud-est în mai multe localităţi din nord-estul 
Munteniei, strâmtorându-l pe vechiul termen muntenesc piftie (< ng. pihti). 
Răcituri și-a menținut aria de circulație în graiurile moldovenești și peste timp 
la toate categoriile de vârstă.

‒ Moș e un cuvânt autohton, atestat cu sensul de „unchi” în Moldova 
şi în câteva puncte din Muntenia. Înţelesul „unchi” al lui moş apare în 
urmă cu un secol la scriitorii moldoveni din veacul al XIX-lea şi nu este 
atestat în celelalte dialecte ale limbii române. Un subsens al termenului 
discutat, şi anume acela de „unchi foarte tânăr”, e considerat ca o nuanţă 
accidentală. Referindu-ne la zona cercetată, semnalăm concurența 
termenilor unchi și moș în vorbirea persoanelor de vârsta a doua și la 
tineri. La origine, unchi (moşt. din lat. avunculus, comp. fr. oncle) a fost 
singurul termen, care denumea în graiuri gradul de rudenie şi s-a folosit 
până în sec. al XVIII-lea.

‒ Curechi (moşt. din lat. coliculus) e răspândit în Moldova de pe ambele 
părţi ale Prutului (cu excepţia părţilor sudice ale acestor regiuni), în Banat și 
în Transilvania. Termenul varză este notat în Muntenia, Dobrogea şi în zonele 
sudice ale Banatului, ale Transilvaniei şi ale Moldovei. Actualmente, el apare 
doar în sud-vestul Republicii Moldova, în vorbirea tuturor categoriilor de 
vârstă; în restul localităților sunt atestate ambele variante lexicale.

‒ Tescovină (slavon. tĕsku) are curs în graiurile moldovenești, cu excepția 
localităţilor din sud-vestul Basarabiei, unde a fost notată isoglosa termenului 
praştină (împr. bg. пръишна).

‒ Mâţă (o creaţie expresivă) a fost notat în Moldova, Oltenia (de vest), Banat 
și Transilvania. În graiurile cercetate acesta își menține aria de circulație, fiind 
pe alocuri concurat, în vorbirea tinerilor informatori, de vocabula pisică (din 
pis + suf. -ică), cu răspândire în Oltenia, Muntenia şi Dobrogea.

Prin urmare, analiza particularităților lexicale, specifice vorbirii din 
Republica Moldova, a pus în evidenţă specificul, în mare parte, conservant 
al acestora, rămas ataşat de vechile tradiţii lingvistice, dar şi prezenţa unor 
particularităţi comune cu limba literară, în special, în vorbirea tinerilor. 
Doar tinerii din localităţile anchetate tind a-şi perfecţiona vocabularul şi 
modul de exprimare, conformându-se normelor limbii literare.
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CONFLUENȚE LITERARE LA „RAMPA”

ștefan SUSAI
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”

Rezumat
Alexandru Robot, publicist și scriitor, este semnatarul unui număr impresionant de tablete, 

reportaje și interviuri publicate în cotidianul Rampa între 1932-1934. Autodidact, informat, 
cult, pertinent, în decursul anilor ajunge să stea față în față cu nume mari ale literaturii 
române. Liviu Rebreanu a fost unul dintre scriitorii care au avut încredere în harul lui Robot, 
deschizându-și sufletul în interviuri revelatoare.

Cuvinte-cheie: Alexandru Robot, Rampa, Liviu Rebreanu, interviu.

Abstract
Alexandru Robot, journalist and writer, has signed an impressive number of tabloids, 

reports and interviews published in the newspaper Rampa between 1932-1934. Being a self-
taught, knowledgeable, cultured, relevant person, he came to stand face to face with the great 
names of Romanian literatureover the years. Liviu Rebreanu was one of the writers who 
trusted Robot’s grace, opening his soul in revealing interviews.

Keywords: Alexandru Robot, Rampa, Liviu Rebreanu, interview.

Rampa s-a remarcat ca un cotidian de teatru, muzică, artă și literatură, al 
cărui prim număr a apărut la București la data de 16 octombrie 1911, din 
inițiativa lui N. D. Cocea și Alexandru Davila, un organ de informație, de 
critică și de îndrumare pentru artiști și pentru public. Primul număr s-a vândut 
în 3.000 de exemplare, fiind nevoie de o retipărire pentru a putea satisface 
cererea nesperat de mare. Rampa a însemnat pentru mult timp singurul 
cotidian de specialitate din lume. Chiar pe prima pagină, dedesubtul titlului, 
scria: „Teatru, Muzică, Literatură, Artă”.

În articolul-program din primul număr al Rampei se precizează că noua 
publicație este „ (…) un organ de informație, de critică și de îndrumare pentru 
artiști și pentru public (…). El va căuta să răspândească pretutindeni dragostea 
de literatură, dorul de frumos, credința în puterea de prefacere și de înălțare 
sufletească, al cuvântului scris”.

În primul număr al Rampei regăsim articolele „Viața în aer liber”, 
„Cafeneaua literară”, „Cinematografele din capitală”, „Alergările curselor 
de cai”. Tot în primul număr descoperim un articol – „În lumina Rampei” – 
despre piesele jucate la Teatrul Național din București și informații despre 
Teatrul Național din Craiova.

La acea vreme Rampa nu avea casetă redacțională. Semnăturile din primul 
număr aparțin lui Alex Mavrodi, Ioan Nicoară, N. Davidescu, M. Faust.



179

Rampa se distingea clar în peisajul presei culturale de la începutul 
secolului XX de alte publicații. Convorbiri Literare își arătase încă de la 
început opțiunea pentru critica literară. Cu un an înainte de apariția Rampei 
își încetase activitatea Sămănătorul, publicație ce avusese un rol important în 
climatul cultural de din acea perioada. De altfel, numele unor colaboratori ai 
Sămănătorului îi vom regăsi ulterior în paginile Rampei: Dimitrie Anghel si 
Mihail Sadoveanu.

În al doilea număr al noii publicații avea să apară rubrica ce va deveni 
consacrată sub titlul „În lumina Rampei”.

În numărul patru al Rampei, joi, 20 octombrie 1911, regăsim un interviu cu 
Mihail Sadoveanu. Interviul ne ajută și el să înțelegem climatul cultural, dar și 
economic, în care s-a produs apariția Rampei.

„Am întâlnit pe marele nostru scriitor și director al Teatrului Național din 
Iași, pe Calea Victoriei. Era cu câteva zile înainte de apariția Rampei. Cum m-a 
văzut m-a întrebat dacă e adevărat că vom scoate un organ zilnic al teatrului 
și artelor. În loc de orice alt răspuns i-am arătat geanta plină de manuscrise și 
corectările primei pagini a primului nostru număr.

– Știi, e o încercare îndrăzneață. (…) Veți găsi oare miile de cititori necesari 
un organ zilnic?

I-am răspuns domnului Sadoveanu:
– Dă-mi voie să fiu ceva mai optimist ca d-ta. Dacă e adevărat că acum 

10-12 ani cititorii se puteau număra pe degete, iar revistele săptămânale 
abia puteau să-și tragă sufletul câteva luni de zile, azi avem un public cititor 
numeros și inteligent. Când romanele dumitale se vând în 15, în 20 de mii de 
exemplare nu mai poate fi vorba de o criză literară. (…). Rampa va putea să se 
menție, mai ales dacă vom avea sprijinul d-tale și al scriitorilor români.

– Sprijinul meu îl veți avea necondiționat. Și ca director de teatru și ca literat 
voi da concurs unei inițiative literare și artistice care depășește încercările 
obișnuite.”

Spre finele anului, sâmbătă, 3 decembrie 1911, nr. 40, în pagina  
a doua, Rampa anunța că „a luat o hotărâre îndrăzneață”: „Cu începere 
de săptămâna viitoare, ziarul Rampa va edita o serie de romane  
din capodoperile literaturii universale.”

Noutatea consta în faptul că Rampa, spre deosebire de încercările 
anterioare ale altor publicații, va tipări doar romane. Publicația  
solicita în paginile ei opiniile scriitorilor în privința prozei, poeziei, 
romanului românesc.

Până la finele anului 1911 au mai semnat în paginile Rampei nume 
importante din literatura română: Eugen Lovinescu, Gala Galaction,  
Ion Minulescu, au apărut interviuri cu Barbu Delavrancea și Alexandru 
Vlahuță, o traducere de Tudor Arghezi.

Seria de interviuri pe tema literaturii va continua pe tot parcursul 
anului 1912. Vor răspunde întrebărilor Rampei Al. Brătescu-Voinești, 
M. Dragomirescu, D. Nanu, Dimitrie Anghel, Dumitru Karnabatt,  
D. Macedonski, I. A. Bassarabescu, Corneliu Moldovanu.
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Rampa împlinea șase luni de la apariție, motiv pentru care luni, 9 aprilie 
1912, N. D. Cocea scrie articolul „Ce-a fost și ce trebuie să fie Rampa”. 
„Rampa a fost până azi mai mult un organ anodin de informații artistice și 
literare. Ea va trebui să devină un organ de luptă și de îndrumare.”

Două zile mai târziu, Rampa publică pe prima pagină un mesaj către 
cititori. Este vorba de o mai bună organizare a publicației, de îmbunătățirea 
ei. Pagina a doua va urma să fie împărțită în următoarele rubrici permanente: 
„Romanul”, „Poezia”, „Viața Intelectuală” ș.a.

La jumătatea anului 1912, luni, 11 iunie, nr. 191, se publică pe prima 
pagină „Plebiscitul Rampei”. Se face referire la premiile Academiei care ar fi 
provocat o adevărată furtună în lumea literară românească la începutul celui 
de-al doilea deceniu al secolului XX. Rampa vrea să afle de la cititori care este 
în opinia lor cel mai mare poet și cel mai bun romancier sau nuvelist român. 
Răspunsurile urmau să fie premiate – asistăm la o noutate – cu cărți în valoare 
de 100, de 50 și, respectiv, 30 de lei.

În numerele următoare, Rampa acordă o atenție deosebită trecerii în 
eternitate a lui I. L. Caragiale și despre rolul lui în cultură.

Viața intelectuală face și obiectul unui articol semnat de Liviu Rebreanu 
în Rampa, joi, 2 august 1912, nr. 234. Rebreanu își intitulează articolul 
„Modernismul”: „În viață intelectuală de astăzi – această viață atât de bogată 
în zeități false și credințe deșarte – nimic nu este mai adorat și mai hulit că 
modernismul. (…) Și avem o mulțime de scriitori la modă ale căror succese se 
datoresc numai acestui modernism. Acești scriitori sunt sfârlezele curentelor, 
flaneurii șandramalelor intelectuale, microfoanele vibrărilor celor mai recente 
mișcări literare. Poate că nu sunt lipsiți de talent, dar ei aparțin mai mult 
industriei literare, decât adevăratei nobile literaturi. (…)”

Primirea în Academia Romană a lui Barbu Ștefănescu Delavrancea este un 
prilej pentru Liviu Rebreanu; el însuși va deveni membru al Academiei peste 
un sfert de secol, un prilej de meditație asupra situației scriitorilor. „Literatura 
nu prea are trecere la Academia Romană. Scriitorii nu sunt admiși printre 
membrii ilustrului corp decât atunci când nu mai fac literatură sau când fac 
puțină și slabă. Dintre cei 36 de membri abia dacă trei-patru sunt scriitori sau 
au legătură cu literatura. Însăși secția literară e alcătuită numai de savanți între 
care domnii Duiliu Zamfirescu și Barbu Delavrancea trebuie să se simtă foarte 
stingheri.” (Rampa, duminică, 2 iunie 1913, nr. 503-504, p. 3)

Rampa găzduiește și polemici între scriitori.
Dimitrie Anghel publica în paginile Rampei de marți, 11 iunie 1913, 

nr. 512, un articol intitulat „Moravuri literare”. Anghel dă o replică 
doamnei Izabela Sadoveanu care în Viața Românească recenzase cartea 
Nataliei Negru „Mărturisiri”. Anghel s-a simțit dator să îi ia apărarea 
Nataliei Negru, soției lui, fosta nevastă a prietenului său Șt. O. Iosif.

În numerele următoare ale Rampei asistăm la un schimb de replici între 
Macedonski și Rebreanu pe tema promovării unor tineri scriitori.

Rampa devenise deja o publicație de referință în acea perioadă. Căuta 
permanent să își îmbunătățească conținutul, să promoveze literatura română, 
deși teatrul beneficia indiscutabil de mai mult spațiu în paginile Rampei.
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Sâmbătă, 28 septembrie 1913, nr. 522, Rampa apare în format mare. 
Pe prima pagină este articolul „În sfârșit! Ce este Rampa” semnat de  
N. D. Cocea. „Parcă nici mie nu-mi vine s-o cred. Am făgăduit de atâtea 
ori în anii trecuți, am anunțat în atâtea rânduri cu surle și fanfare că 
Rampa își va mări formatul, că Rampa se va transforma, că Rampa așa 
și pe dincolo, și că o nouă eră de autocritică serioasă și de îndrumare 
artistică se va inaugura în paginile ziarului acestuia, pe cât de modest pe 
atât de nenorocit, încât astăzi când văd schimbarea formatului cu ochii și 
când nădăjduiesc mai ales o schimbare a cuprinsului, mă întreb cu grijă 
dacă și strigătul ăsta scos din inimă „În sfârșit” n-o fi cumva decât tot 
începutul unei alte serii negre de înfrângeri și de dezamăgiri. (…)”

Izbucnirea Primului Război Mondial avea să afecteze apariția publicațiilor. 
Rampa reapare în format mic sub denumirea Rampa Nouă Ilustrată–ziar 
cotidian. Director este M. Faust-Mohr. Noua denumire a publicației este 
prezentată în articolul-platformă semnat de T. Duțulescu-Duțu „Desăvârșirea 
frumosului în cea mai prielnică atmosferă artistică, aceasta e permanenta 
grijă a Rampei N. I. (…)”. Regăsim în noua serie și semnăturile consacrate 
ale lui Eugen Lovinescu și Liviu Rebreanu, alături de Andrei Braniște, Const. 
Graur. Rampa pare că încă își caută o nouă formulă, pare că nu mai are 
verva de odinioară. Ziarul are și greșeli, iar apariția articolului „Corectura”, 
semnat „Flaviu”, vineri, 20 mai 1916, nr. 249, ilustrează starea presei din 
acea vreme, inclusiv a Rampei N. I.: „ (…) Nici o gazetă nu este corectată ca 
lumea; și nici chiar „Rampa Nouă Ilustrată” care ca ziar literar ar trebui să 
fie mai prețioasă decât altele, nu am reușit până acum să remediem un rău, 
inexistent în apus, general și permanent la noi. (…) De ce nu putem avea 
corectura care se cade? (…).”

Anul 1922 este unul mai bun pentru Rampa. Printre colaboratori se 
numărau B. Fundoianu, Andrei Braniște, Mircea Rădulescu, Eugen Relgis, 
Victor Eftimiu, Emil Isac, Al. Petrovici.

Rampa redenumește paginile publicației. Luni, 30 ianuarie 1922, anul VI, 
nr. 1277, pagina a treia se numește „Literatură și Artă”. Pagina a doua este 
„Ziarul Femeii”, paginile patru și cinci „Teatru/Muzică”, paginile șase și șapte 
„Informații”, pagina opt „Spectacolele de astăzi”.

În numărul 1398 din 30 iunie 1922, regăsim articolul „Scrieți, scrieți 
pentru Dumnezeu! Dar numai dacă aveți ceva de spus”. Sunt reflecții în jurul 
concursului „Asociației criticilor”. „Toată lumea scrie. Scrie oriunde, despre 
orice și oricât. Și toți aceștia sunt convinși că au făcut un lucru bun și că – din 
nepricepere, din invidie, din indiferență – nu sunt apreciați.”

Rampa aduce în discuție și problema limbii române în numărul 1427, 
joi, 3 august 1922, în articolul „Polemici filologice”, după ce un ziar de 
mare tiraj a provocat o vie discuție pe tema scrierii corecte în limba română 
a „funeralii” sau „funerarii”. „Trebuie popularizată filologia? Evident, 
da. Fiindcă, dacă ea nu poate provoca curente, poate însă lupta contra lor. 
Încercarea de italienizare a limbii noastre, făcută la mijlocul secolului trecut, 
s-a încheiat cu un lamentabil eșec. Dar lupta contra potopului de neologisme 
– mai ales – barbarisme înregistrează un remarcabil succes. (…)”
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Primul deceniu de apariție al Rampei consacra o publicație cu totul nouă 
în peisajul publicistic românesc. O astfel de publicație de „Teatru, Muzică, 
Literatură și Artă” – așa cum își spunea încă de la primul număr – cu greu și-
ar găsi locul, dacă și l-ar găsi, în peisajul contemporan. Meritul Rampei este 
indiscutabil. Nume mari din literatura română au scris în paginile publicației 
încă de la primele numere. Rampa avea să devină, mai ales după primul 
deceniu de existență, exact ceea ce și-a propus: „un organ de luptă și îndrumare 
artistică”.

La începutul anilor ’20 regăsim semnătura lui Lucian Blaga (nr. 2045). 
El semnează articolul „Din viața culturală românească. Prozatorii de după 
război”. Blaga cercetează contribuția în literatura româna a lui Rebreanu, 
Cezar Petrescu, dar și a altor scriitori.

Alexandru Robot – Liviu Rebreanu în paginile Rampei
Născut în 1916 la București, Alexandru Robot avea să devină – de la 

o vârstă fragedă – publicist și scriitor. La doar 16 ani renunța la studii, 
părăsind liceul „Spiru Haret” pentru a se angaja la cotidianul Rampa din 
București. Colabora deja la ceea ce George Călinescu numea „revistele 
Nouei Generații”, Discobol și Bobi.

La Rampa semnează între anii 1932-1934 sute de tablete, reportaje și 
interviuri. Apare o rubrică nouă – „Pe marginea cărților”, în care Alexandru 
Robot semnalează noile apariții editoriale. Deși tânăr, adolescent cu studii 
neterminate, are deja o cultură care îi permite să discute cu marii scriitori. 
Robot este un autodidact, dar și un tânăr scriitor despre care George Călinescu 
va scrie în Istoria Literaturii Române.

La Rampa, Robot devine unul dintre publiciștii importanți ai 
publicației. Realizează interviuri și scrie materiale ample pentru rubricile 
„Un sfert de oră cu scriitorii”, „Ce fac scriitorii”, „Față în față cu eroul 
meu”, „În vizită la…”. Intervievează scriitori consacrați precum Panait 
Istrati, N. D. Cocea, Mircea Eliade, Tudor Arghezi, Ionel Teodoreanu,  
D. N. Davidescu, F. Aderca, Liviu Rebreanu, Gala Galaction. În anul 
debutului la Rampa, Robot publică la Editura „Cronicarul” din București 
prima lui plachetă de versuri, Apocalips terestru.

Interviurile lui Alexandru Robot din Rampa ne dezvăluie un publicist 
talentat, informat și care adresează întrebări pertinente. Nu este ușor pentru 
un tânăr de doar 16 ani să discute, de exemplu, cu scriitori de talia lui Liviu 
Rebreanu, Eugen Lovinescu, Tudor Arghezi sau Panait Istrati și Gala Galaction, 
responsabilitate delegată ce reprezintă un act de curaj pentru conducerea 
Rampei, dar și o recunoaștere a talentului pe care îl avea Alexandru Robot. 
Anterior venirii la Rampa, Robot debutase în 1929în revista Copilul evreu și 
colaborase la multe reviste literare.

Primul material publicat de Robot în Rampa este din 15 octombrie 1932, 
nr. 4424 și se intitulează „Toamna literară”. În ultima lună a anului, în Rampa 
din 2 decembrie, nr. 4465, acesta scrie o cronică despre un volum al lui Liviu 
Rebreanu în cadrul rubricii „Pe marginea cărților”.

Trei săptămâni mai târziu, în Rampa, nr. 4484, din 24 decembrie 1932, 
Alexandru Robot realizează un amplu material publicistic, „Față în față cu 
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eroul meu”. Acesta intervievează scriitorii Liviu Rebreanu, Gala Galaction, 
Ion Minulescu, Ion Marin Sadoveanu, Tudor Mușatescu, T. Teodorescu-
Braniște, Mihail Sorbul, Caton Teodorian, Camil Petrescu, Eugen Lovinescu, 
Al. Vasilescu-Valjean.

Tot în decembrie 1932, în Rampa, nr. 4485, Alexandru Robot face 
o anchetă literară sub titlul „Ce fac scriitorii?”. Liviu Rebreanu este greu de 
găsit și intervievat.

Robot afirma „ (…) pe domnul Rebreanu cu greu îl poți vedea.  
Nu e niciodată acasă, dar e întotdeauna la telefon. L-am căutat zilele 
trecute, dimineața. Mi s-a spus acasă la domnia sa că doarme. Un amic 
m-a asigurat că dl Rebreanu doarme pe lauri.

L-am văzut totuși și știu că d-sa lucrează pe tot timpul nopții. Ce anume, 
rămâne o taină pe care cu plăcere v-ași dezvălui-o dar regret, nu sunt în stare. 
După masă dl Rebreanu e ocupat cu corecturile romanului Răscoala.”

În ianuarie 1933, Robot semnează în Rampa, nr. 4499, din 14 ianuarie, în 
rubrica „Pe marginea cărților”, o cronică a romanului Răscoala, scris de Liviu 
Rebreanu. Robot este de părere că odată cu Răscoala se intra într-o zonă de 
evoluție a romanului românesc.

„În Răscoala domnului Liviu Rebreanu, curge fără piedici o lume 
zbuciumată, așa cum o știm și o simțim, cu oameni mici și prigoniți. Într-un 
cuvânt, dl Rebreanu a creat viața. Iată de ce cred că Răscoala e o carte atât 
de bună, mulțumind așteptarea bălăcită în mediocritate a câtorva ani. Pentru 
domnul Rebreanu nu aș găsi alt omagiu.”

Abia mai târziu, în toamna aceluiași an, în Rampa, XVI, nr. 4752, din 13 
noiembrie 1933, Alexandru Robot publica un interviu cu Liviu Rebreanu 
în care aduce în discuție, printre alte subiecte, personajele din romanele lui 
Rebreanu care au stârnit curiozitatea tuturor. În debutul interviului tânărul 
publicist îi face o scurtă descriere lui Liviu Rebreanu pe care îl percepe 
„de o amabilitate unică, de o altă nuanță decât cea moldovenească”.  
Titlul dat de Robot acestui interviu preia din afirmațiile scriitorului:  
„Cu Dl. Liviu Rebreanu, Romancierul care toată viața nu face decât să 
scrie și totuși nu e fecund. Despre Gorila, Pojarul Dragostei și altele”.

„Domnul Rebreanu, scrie Robot, e însăși viața care curge sănătoasă 
prin toate mădularele și care se revarsă într-un râs și o voce puternică.  
Dl. Rebreanu este în toate împrejurările cel care întreabă întâiul:  
Ce mai faci? Ca să afli propria-i activitate, e indispensabilă o strategie  
a interogatoriului, înarmat cu unul, două sau trei trucuri.”

Cele afirmate de Alexandru Robot ne arată un publicist cu experiență, în 
ciuda vârstei fragede și care nu se lasă intimidat de faima unui scriitor de talia 
lui Liviu Rebreanu. Iscoditor, dornic să intre în mintea lui Liviu Rebreanu, 
Robot nu acceptă afirmațiile scriitorului și îl provoacă permanent cu întrebări 
pentru a dezvălui originea personajelor sale. Al. Robot: „Citind Răscoala, în 
care eroul e Titu Herdelea din Ion, lăsați să se întrevadă că veți continua să 
prezentați și într-un al treilea roman personaje din primul, din Ion. Care va fi?” 
Liviu Rebreanu: „În nici unul din cele două din care ți-am vorbit, ci într-un 
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altul, pe care îl voi scrie după. Din Ion chiar ghicești care va fi eroul și unde 
se va petrece acțiunea. E vorba despre fata preotului Pintea, care s-a măritat în 
Basarabia. Prin urmare, în Basarabia se va petrece și romanul.”

Alexandru Robot dorește să afle de la Liviu Rebreanu la ce lucrează, 
când va publica următorul roman și cât de ușor sau greu scrie. Dialogul 
dintre Liviu Rebreanu și Alexandru Robot aduce din discuție și mediul în 
care scriitorul poate crea. Unii preferă satul, alții orașul. Liviu Rebreanu îi 
mărturisește tânărului publicist al Rampei că satul îi oferă liniștea necesară 
pentru a scrie romanele sale. „La țară nu mă supără nimeni. Nu există telefon 
care să zbârnâie, vizite care să te întrerupă. La țară e un loc agreabil, propice 
inspirației și unde te poți întâlni în voie cu personajele și întâmplările. Trăiești 
într-o regiune plină de pitoresc, fără gazete, fără cancanuri și numai cu tine 
însuți. Te iau la primăvară cu mine și ai să te convingi!”, îi spunea Rebreanu 
lui Robot, dezvăluind astfel nevoia de liniște, fugă de tumultul capitalei pentru 
a-și scrie cărțile.

Robot nu s-a mărginit în dialogul cu Rebreanu doar la subiectul romanelor. 
Alexandru Robot insistă și asupra aspectului difuzării cărții și vrea să știe 
care este opinia lui Rebreanu în acest sens. Căci, observă Robot, este nevoie 
ca volumele scriitorilor să ajungă la cititori. În acest context în întreabă 
pe Liviu Rebreanu despre rolul asociației culturale „Prietenii cărții” a cărei 
apariție îi aparținea. „Ne-am gândit, spune Rebreanu, să facem ceva pentru 
difuzarea cărții. Şi astfel am dat viața acestei societăți, în care am atras 
pe editori, pe librari și, sperăm, pe cititori. Vom împrăștia prin toată țara  
o activitate neobosită de propagandă a cărții. (…) Scriitorilor nu li se cere 
decât să muncească, să scrie. De aceea e nevoie să depunem cele mai intense 
eforturi pentru a stabili o dominație a cărții românești și asta, în folosul 
scriitorilor tineri. Liviu Rebreanu era descris de George Călinescu ca fiind 
nu numai un mare scriitor ci si , , fondatorul romanului românesc modern 
(…)”. (Călinescu, 1941)

Pe parcursul colaborării la Rampa, între 1932 și 1934, Alexandru Robot 
aduce în atenția cititorilor romanele lui Liviu Rebreanu. Alexandru Robot, 
publicist deja consacrat, în pofida tinereții sale, caută – dincolo de prezentarea 
cărților – să pătrundă în intimitatea marilor scriitori. Robot ne dezvăluie cât 
de ușor sau greu reușesc să scrie unii dintre ei, cum își aleg personajele, ce 
anume îi inspiră în scrierea romanelor. Publicistica lui Robot ne introduce și în 
intimitatea lui Liviu Rebreanu, scriitor greu de abordat și preocupat cu scrisul 
romanelor sale, lăsându-ne astfel mărturii despre omul Rebreanu, dar și despre 
creația acestuia.

Nouă publicație se distingea în peisajul presei culturale de alte 
publicații. Convorbiri Literare își arătase încă de la început opțiunea 
pentru critica literară. Cu un an înainte de apariția Rampei își încetase 
activitatea Sămănătorul, publicație ce avusese un rol important în climatul 
cultural de la începutul secolului XX. De altfel, numele unor colaboratori 
ai Sămănătorului îi vom regăsi în paginile Rampei: Dimitrie Anghel și 
Mihail Sadoveanu. La un an după plecarea de la Rampa, Robot merge în 
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Basarabia unde își continuă activitatea publicistică la Gazeta Basarabiei 
și, ulterior, la Moldova socialistă.

Publicistica lui Robot de la Rampa avea să fie readusă în atenția 
cititorilor parțial în volumul Scrieri alese, apărut la Chișinău, la Editura 
Cartea Moldovenească în 1968. Publicistica lui Alexandru Robot la Rampa 
avea să fie valorificată în volumul Scrieri. Poezie. Proză. Publicistică. 
Eseu, apărut la Editura Știință din Chișinău, în 2018, sub îngrijirea 
Ninei Corcinschi.

Rampa avea să devină, până la încetarea apariției, în anul 1948, 
o publicație unică. La cele patru serii, în afară de N.D. Cocea și Alexandru 
Davila, au colaborat numeroase nume celebre, cum ar fi: Gala Galaction, 
Tudor Arghezi, Emil Isac, Ion Minulescu, Eugen Lovinescu, Liviu Rebreanu, 
Alexandru Macedonski, Mihail Sorbul, Ioan Alexandru Brătescu-Voinești, 
Victor Eftimiu, M. Faust-Mohr (care a publicat și sub pseudonimul 
„Fortunio”), Constantin I. Nottara, Ion Pillat, George Topîrceanu, Camil 
Petrescu, Benjamin Fundoianu, Eugen Jebeleanu, Mihail Sebastian, dar și 
A. de Herz, Caton Theodorian și actorul I. Livescu.

Pe drept cuvânt putem afirma ca Rampa a fost un adevărat fenomen. Practic, 
toți marii scriitori au publicat în paginile publicației menționate.
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INFLUENȚE ȘI TRADUCERI 
ALE LUI ADAM MICKIEWICZ 
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Rezumat
Articolul este dedicat influenței lui Adam Mickiewicz asupra operei lui Gheorghe Asachi. Se 

insistă asupra similitudinilor la nivel de subiecte, teme, motive, preluate în opera scriitorului 
român, dar și asupra modelului folcloric, punctat de coloritul local sau pitorescul autohton.

Cuvinte cheie: romantism, mitologie, baladă, motiv, lume fantastică, metamorfoză, 
influențe, tradiție.

Abstract
The article is dedicated to the influence of Adam Mickiewicz on the work of Gheorghe 

Asachi. It insists on the similarities in terms of topics, themes, motives, taken in the work of 
the Romanian writer, but also on the folkloric model, punctuated by the local colours or the 
native picturesque scenery.

Keywords: romance, mythology, ballad, motive, fantasy world, metamorphosis, 
influences, tradition.

În literaturile europene numărul poeților a crescut în mod considerabil în 
perioada romantismului. Romantismul francez este reprezentat, în primul 
rând, de numele lui Victor Hugo, cel englez de G. G. Byron, Alexandru Pușkin 
întruchipează într-o formulă nouă romantismul rus, iar romantismul polonez 
a debutat și a rămas concentrat în creația și activitatea lui Adam Mickiewicz. 
După părerea cercetătorului I. C. Chițimia: „Mickiewicz este promotorul 
romantismului polonez, lui se datorește desprinderea literaturii poloneze 
de clasicismul «luminilor» și înnoirea radicală a modului de creație și  
a mijloacelor artistice”, iar Nicolae Iorga menționează că poetul este „întreaga 
liră a Poloniei în epoca romantică” (Chițimia I. C.).

După 1830, când Adam Mickiewicz se stabilește la Paris, ca emigrant, 
se fac traduceri din opera lui în limbile franceză, engleză, italiană, germană, 
cehă, slovacă, maghiară, rusă etc. Poetul polonez Zygmunt Krasinski 
menționează: „Adam a fost pentru generația mea mierea și laptele, fierea și 
sângele spiritual. Cu toții ne-am născut din el…” Un răsunet deosebit l-a avut 
Adam Mickiewicz în țările Europei Centrale și sud-estice. Acțiunile legate de 
evenimentele anului 1848 a crescut popularitatea poetului polonez în rândul 
scriitorilor și luptătorilor democrați, care urmăreau să înfăptuiască libertatea 
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popoarelor din această zonă. Poetul și prozatorul Gheorghe Asachi a urmărit 
cu deosebit interes activitatea politică desfășurată de Mickiewicz în Europa 
apuseană în anii revoluției, ceea ce se observă din notele și articolele sale 
inserate în ziarul «Albina românească». Tinerii români aflați la Paris, după 
mărturisirea lui C. A. Rosetti, au rămas impresionați profund de creațiile și 
de lecțiile lui Adam Mickiewicz de la Collège de France, „lăsându-se purtați 
de profetismul prelecțiilor lui, din care puteau desprinde o rază de lumină 
și pentru viitorul Principatelor, căci marele poet nu uitase să abordeze în 
cursurile sale nici originea latină a românilor, nici începuturile lor de viață 
liberă.” (Petrică, 1976, p. 144)

În anul 1843 Iosif Manu traduce și publică în limba română Fragmente 
din cărțile de pribegie a lui Mickiewicz în revista „Foaie pentru minte, 
inimă și literatură”. Iar Gheorghe Asachi la sfârșitul anilor 1840 a realizat 
prelucrări poetice de merit în baza creației lui Adam Mickiewicz, fiind unul 
dintre puținii scriitori, care a citit opera poetului polonez în original. Poetul își 
făcuse studiile „în limbile polonă, latină și germană” (Chiriac, 1997, p. 3) în 
anii 1798-1804 în orașul Lwow (Lemberg). I. C. Chițimia publică în 1958 în 
„Romanoslavica” un articol în care dovedește că poemul Sâmbăta morților de 
Gh. Asachi se bazează pe Dziady lui Adam Mickiewicz, iar baladele Turnul lui 
But, Sirena lacului și Jijia sunt, de fapt, prelucrări ale baladelor lui Mickiewicz, 
Ucieczka, Rybka și respectiv Switez (Chițimia, 1956, p. 78). În anul 1822 
autorul polonez, sub influența folclorului și a operei poetului romantic rus  
V. Jukovski, scrie volumul de Balade și romanțe, în care „vechile motive 
populare sunt utilizate spre a crea conflicte morale puternice, angrenate într-o 
narațiune sobră, cu elemente fantastice care nu excludeau tratarea generală 
realistă, cu pătrunzătoare notații psihologice ale personajelor”. (Drimba, 
1998, p. 226) Un laitmotiv al ciclului baladesc este căutarea „adevărului viu” 
și tendința de a pătrunde în „inima poporului”. Mickiewicz preia, în primul 
rând, din gândirea artistică și arta populară, aspectul moral, etic. În lumea 
fantastică a baladelor este un hotar între bine și rău, în care infidelitatea, 
trădarea, insensibilitatea, cruzimea sunt pedepsite. Despre faptul că izvoarele 
baladelor își au originea din creația populară ne vorbesc subtitlurile care le 
întâlnim: „din cântecul popular” (Peștele), „pe o temă a cântecului popular” 
(Cântărețul), „relatare a cântecului țărănesc” (Iubesc eu!). Balada Fuga, după 
cum menționează însuși autorul, a fost scrisă în baza unui cântec popular pe 
care el l-a auzit în Lituania (Litva) în limba poloneză.

Gheorghe Asachi urmărește să dezvolte mitologia națională și are drept 
„model pe Adam Mickiewicz, cum a dovedit Chițimia. Turnul lui But este 
imitată după Ucieczka (Fuga) a polonezului, deși cu ecouri din Lenore a lui 
Bürger.” (Manolescu, 2003, p. 15) În spațiul cultural vest-european există un 
șir de legende despre „logodnicul strigoi”, în care Lenore, precum în balada 
poetului german, „nu-i lasă iubitului ei mort liniștea de după moarte, ceea ce îl 
face sa se ridice din groapă și s-o caute pentru a o pedepsi, luând-o cu dânsul în 
mormânt.” (Fochi, 1976) Cel mai misterios moment al existenței umane este 
moartea – trecerea între două realități, între două lumi. (Vulcănescu, 1987,  
p. 168) Trecerea în lumea de dincolo se desfășoară într-un ritual bine determinat, 
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însă dacă unul sau mai multe elemente ale ritualului sunt tulburate, atunci 
spiritul rămâne blocat între două sfere: moartea subită sau neîmplinirea ritului 
funerar. Personajul din Fuga lui Mickiewicz moare pe câmpul de luptă, iar 
acasă este așteptat de tânăra domniță. Peste un an, după dispariția iubitului, 
la casa fetei vin pețitori și părinții vor ca ea să lase în urmă trecutul și să 
se căsătorească. Cu ajutorul farmecelor unei vrăjitoare în toiul nopții apare 
în palat un călăreț în haine albe și îndrăgostiții se îndreaptă spre muntele 
Mindovga, unde se află casa eroului.11

În balada Turnul lui But motivul folcloric al metamorfozei eroilor este 
demonstrat epic printr-o succesiune de tablouri. Balada se începe cu un 
elogiu adus oșteanului moldovean But: „Între toată românime, / mai frumos 
și milian, / Mai puternic n-a fost nime/ Decât Butul moldovan, / Că, oștean 
și vânător, / Fericit fu și-n amor.” (Asachi, 1997, p. 82) Oșteanul moldovean 
este logodnicul Anei, fiica domnitorului Alexandru cel Bun. Viteazul But, 
fiind chemat la război („resbel”) de domnitor pentru a da ajutor Poloniei, îi 
promite tinerei domnițe „c-a veni ș-o va lua.” Ea îl așteaptă cu credință. Toți 
oștenii s-au întors de un an de zile de la luptă, numai „Butu nu mai vine.” 
Așteptările sunt zădarnice. La curtea domnitorului vin mai mulți pețitori, 
însă Ana nu-l poate uita pe logodnicul său: „Zice doamna credincioasă:/ «Nu 
merg la altarul sfânt/ Și voi fi mult mai voioasă, / De m-or duce la mormânt.// 
Dacă Butu nu e viu, / Patul nunțe-i un secriu.»” Totuși vine ziua când toți se 
pregătesc de nuntă, „popa mâine va serba/ Și pe doamn-a cununa.” Tatăl ei 
hotărâse să o mărite cu un boier de țară. În aceste momente de tragism sufletesc 
apare o vrăjitoare bătrână, „hârcă veche”, care se oferă s-o ajute pe tânără 
cu condiția să-i dea părul „ce de suvenirul ai.” Astfel, prin farmece, i-l poate 
aduce pe Butu: „Doamna-n hârcă se încrede/ Și se-mplântă în păcat, / Butu-
ascultă, el purcede/ De la țărânos palat, / Nu cum mersă la război, / Doamno, 
oare nu-i strigoi!” Tânăra, fiind ajutată de bătrână, încearcă să recupereze 
iubirea pierdută prin intermediul unui descântec. Vrăjitoarea confecționează 
două inele din părul luat de la domniță și, cunoscând puterea malefică a unor 
ierburi și a șarpelui, îi unește pe cei doi, dar în ipostaza de fantome (strigoi). 
(Nicolescu, 2012, p. 51) Noaptea târziu, când „în somn greu toată curtea 
zace”, Butul o ia pe Ana și fug împreună: „Roibul sare în galop, / Ș-amu-i 
duce p-amândoi, / Doamno, oare nu-i strigoi!” Autorii Dicționarului de 
simboluri constată: „Imaginea strigoiului, a moroiului materializează, într-o 
oarecare măsură, și simbolizează, în același timp, teama de ființele care 
trăiesc pe lumea cealaltă” (Chevalier, Gheerbrant, 2009, p. 872), însă eroina 
baladei nu simte frică. Ea este hotărâtă cu orice preț să fie alături de alesul 
inimii, fiind gata de unele sacrificii importante: în drum spre culmea lui 
Pion, Ana pe rând aruncă testamentul cel sfințit, metaniile de la schit, crucea, 
dăruită de mama ei. În numele dragostei ea se leapădă de credință, de cei 
apropiați, de amintirea mamei, vrând să fie alături de logodnicul ei, chiar 

1 Mindovga – munte de lângă or. Novogrudok. Acest munte a fost transformat în cimitir, 
după cum menționează Adam Mickiewicz, de aceea în împrejurimile orașului expresia „a 
pleca pe muntele Mindovga (Mendoga)” semnifică „a muri”.1



190

dacă el este un strigoi. În fuga lor, îndrăgostiții trebuie să respecte un anumit 
timp: între miezul nopții și cântatul cocoșului. La a treia cântare a cocoșilor, 
înainte de apariția zorilor, toate făpturile demonice dispăreau. Un amestec 
de groază și erotic sunt trăirile intense ale celor doi eroi, înspăimântați de 
apropierea fatală a zorilor. Ascensiunea este gradată, gestul este hiperbolic: 
„Roibul parcă ușurat, / Prăjini zece a săltat.// Roib-atunci pe munte-nalt/ 
Ia o milă într-un salt!” Odată cu cântatul cocoșului ultima metamorfoză de 
tip păgân își spune cuvântul: „Dimineața când să vie/ Sfântul popa la palat/ 
Să serbeze cununie, / A pierit doamna din pat!// Pre Pion turnul lui But/ 
De atuncea s-a văzut!” În partea finală a legendei acțiunea are loc pe 
misteriosul Pion (muntele Ceahlău), în jurul căruia, cum a observat George 
Călinescu, Gheorghe Asachi urmărea să creeze o mitologie cu elemente 
autohtone. După părerea lui George Sorescu, balada Turnul lui But „rămâne 
una din creațiile valoroase ale lui Asachi, deși istoricii literari au pus accent 
pe faptul că motivul este străin (…).Să nu uităm însă că acest motiv stăruie 
în tezaurul nostru folcloric”. (Sorescu, 1991, p. 32).Motivul iubitului-strigoi 
îl întâlnim în mai multe opere literare românești.

Lumea baladelor lui Adam Mickiewicz este o lume fantastică și plină de 
taine. Aici întâlnim zâne, strigoi, orașe vrăjite, flori miraculoase. Autorul 
acordă o atenție deosebită mitului sirenei, care a fost reactualizat în literatura 
mai multor popoare în sec. al XIX-lea. În opera Plătica (Rybka) se descrie 
istoria unei copilițe dintr-un sat pe nume Kșisea. Ea s-a îndrăgostit de un 
tânăr de neam bogat, însă el a părăsit-o pentru o soție bogată: „Din satu-i suit 
pe-o costișă/ Aleargă copila la vale:/ Cosițele-i flutură-n valuri, / Ea plânge 
în hohot pe cale.//Și decum ajunge la râul, / Ce-n șipot aleargă pe luncă, / 
Cu mâinile împreunate/ Pe mal în genunchi se aruncă:/ „Voi scumpele mele 
sirene, / Frumoase și dragi surioare!// Aflați de durerea sătencei, / Spălată în 
lacrimi amare.// Pe pan l-am iubit cu credință, / În dragoste împărtășită ‒/ 
Acum o iubește pe alte, / Iar Kșisea-i deja părăsită…” (Mickiewicz, 1958, 
p. 43). Eroina se aruncă în vâltoarea apei, cerându-și iertare de la fiu. La 
castelul plin de lumină e nuntă mare, dar „S-aude-un copil, care țipă/ Și 
muzica tace de-odată;/ Un moș cu un prunc mic în brațe/ Din codrul cel des se 
arată” (Mickiewicz, 1958, p. 44). Bătrânul vine pe malul răului și în disperare 
o cheamă de mai multe ori pe Kșisea: „Da-n noaptea argintată de lună/ Tot 
strigă și cheamă bătrânul:/ «Ah, Kșisea, răspunde odată!// Căci cine copilul 
s-aline?»”. Se învolbură apele și „de mal se apropie-n freamăt/ Și iese pe apă-o 
plătică./ … Și solzii de-odată se crapă, / Să iasă un chip de fecioară, / Cosița 
iar flutură lungă, / Și sânii rotunzi se-nfioară”. Tânăra înecată „sub chipul unui 
peștișor se ivește la mal să-și alăpteze pruncul” (Mickiewicz, 1958, p. 12), 
adormindu-l cu un cântec de leagăn. În fiecare zi în zori și spre seară bătrânul 
aducea băiatul pe malul râului, iar mama-sirenă ieșea din valuri și îl alăpta. 
Însă într-o seară moșul aduce copilul, dar nu poate să se apropie de „tainicul 
cort de sub sălcii”, fiindcă panul cu soața frumoasă au ieșit la plimbare. 
Au trecut ore în șir, și „numai când noaptea se lasă” eroul se apropie de râu, 
dar totul este schimbat, străin: „E-o râpă colo, unde valuri/ La vale curgeau 
cristaline.// Și se tăvălesc niște zdrențe, / Ici, colo e câte-o ruptură, / De pan și 
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de pana nici urmă, / De parcă nici nu se născură!// Da unde da-n șipote râul, 
/ Un pisc se înalță în lături, / De-o formă grozav de ciudată:/ Păreau două 
trupuri alături” (Mickiewicz, 1958, p. 48). În așa mod Kșisea s-a răzbunat pe 
iubitul infidel și pe soția lui.

Poezia Sirena lacului de Asachi este scrisă sub influența baladei Plătica 
(Peștele) lui Mickiewicz, dar motivul fetei înșelate în dragoste îl întâlnim și în 
tradiția populară românească. Acțiunea în opera poetului român se desfășoară 
tot în sat, iar eroina principală poartă numele Irina: „De la curtea unui sat, / 
Prin preluca cea umbroasă, / Întristat-au alergat/ Fata-Irina cea frumoasă;/ 
De plâns ochiu-i roura, / În vânt păru-i flutura” (Asachi, 1973, p. 194). Ea 
își mărturisește suferința zânelor lacului, sirenelor, numindu-le surioare. Își 
deplânge soarta, fiindcă „Pe al nostru domnișor/ Am iubit cu duioșie, / Trainic 
mi-a giurat amor/ Că m-a lua de soție;/ Dar credința a călcat, / De soț alta 
ș-a luat” (Asachi, 1973, p. 194-195). Tânăra se aruncă în valuri cu gândul la 
fiul ei. La curtea domnișorului vin mii de oaspeți, dar „prin vuietul voios, / 
Din prelucă parcă cheamă/ Plânsul cel mai dureros/ Unui prunc ce-i făr᾽ de 
mamă”. Unui bătrân i s-a făcut milă de copil, l-a luat în brațe și venind pe malul 
lacului o cheamă pe Irina: „Amar mie, / La acest sărman sugar/ Cine mumă 
va să fie?// En, Irino, dă-mi răspuns, / Vino d-unde te-ai ascuns!” (Asachi, 
1973, p. 196) Pe suprafața apei a apărut un pește minunat cu pete de aur pe 
spate, care s-a transformat într-o femeie până la brâu. Irina, metamorfozată 
în sirenă, vine să-şi alăpteze feciorul seara și dimineața în fiecare zi. A venit 
însă ziua când bătrânul casnic nu a putut să aducă copilul pe malul lacului, 
fiindcă tinerii însurăței au ieșit la plimbare. Odată cu apariția stelelor pe cer, 
eroul se îndreaptă spre lac, însă lacul a secat. Boierul și soția au dispărut, 
fiind transformați în bolovani. Bătrânul, plin de spaimă, a repetat sfinte 
rugi, întorcându-se acasă. „Bolovanul fioros/ Stă și azi de mărturie, / C-un 
amant necredincios/ N-a să intre ani o mie/ În a morților liman, / Ce s-a face 
bolovan!” (Asachi, 1973, p. 200). Poezia Sirena lacului de Asachi mizează 
pe credințe străvechi despre metamorfozele între regnuri – zâna apelor, pește, 
sirenă, dar și pe ideea sancțiunii, aplicată bărbatului necredincios.

Poetul Gheorghe Asachi traduce mai multe creații artistice și asimilează 
motive din opera autorului polonez Adam Mickiewicz, însă autorul român 
adaptează conținutul baladelor la istoria Moldovei, găsind mijloace adecvate 
pentru a transpune inspirat imaginile din original.
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Rezumat
Ceea ce ne propunem e o analiză a modurilor în care e organizată lectura cu voce tare 

în trei dintre cele mai importante comunități de tip cenaclu din spațiul românesc: Junimea, 
Sburătorul și Cercul literar de la Sibiu. E vorba de un subiect încă de mare noutate și în spațiul 
occidental, și deloc discutat până acum pe exemplele pe care le oferă literatura română. 
O asemenea abordare a vieții de cenaclu conduce, pe de o parte, la ideea că fiecare comunitate 
literară își generează propriul ritual de lectură, și că acesta nu e transmisibil, și prin urmare 
nici repetabil. Pe de altă parte, ea se dovedește a fi un instrument de lucru capabil să reveleze 
felul în care literatura produsă în cenaclu se hrănește ea însăși din particularitățile acestor 
puneri în scenă, mizând, la rândul său, pe mecanisme de dramatizare.

Cuvinte-cheie: lectură cu voce tare, cenaclu literar, literatură de cenaclu, Junimea, 
Sburătorul, Cercul literar de la Sibiu.

Abstract
The present essay is an analysis of the ways in which the activity of reading aloud is 

organized in three of the most important Romanian literary circles/ communities: Junimea, 
Sburătorul and the Sibiu Literary Circle. While the topic of reading aloud amidst literary 
communities is still open in the Western academia, the examples provided by the Romanian 
culture should be not only in line with recent research but also in line with aspects of Romanian 
literary life that have not been addressed before. Such an approach to the life of literary circles 
leads, on the one hand, to the idea that each literary community generates its own reading 
ritual, which is not transmissible to further communities, and therefore not repeatable. On 
the other hand, it proves to be an effective tool able to reveal the way in which the "circle" 
literature feeds on staging, thus relying mainly on the mechanisms of dramatization.

Keywords: reading aloud, literary cenacle, cenacle literature, Junimea, Sburatorul, Sibiu 
literary circle.

I. Considerații generale.
Am să încep prin a justifica însăși ideea unei discuții care are ca obiect 

rostirea de cenaclu. De ce să ne intereseze caracteristicile acestei rostiri și 
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modurile de organizare a lecturii cu voce tare în grupările literare? Un 
asemenea interes a lipsit până recent de tot. El apare abia în 2017,  
când un sociolog francez, Vincent Laisney, transformă această chestiune 
într-un obiect în sine de reflecție (En lisant, en écoutant). Și a lipsit fiindcă 
a existat ideea că dincolo de unele diferențe care rămân minore, lectura 
cu voce tare într-un cenaclu literar se face cam în același fel, indiferent 
și de momentul istoric în care funcționează gruparea, și de cultura în 
interiorul căreia se afirmă; și cu atât mai mult indiferent de poetica pe 
care grupul în cauză o cultivă. Sigur că în unele cazuri scriitorul stă în 
picioare și în altele stă așezat; sigur că uneori autorul își citește el însuși 
textul și în altele lectura e asumată de un alt participant la ședință, care se 
poate oferi singur să îndeplinească această sarcină sau poate fi desemnat; 
sigur că în unele grupări se pune accent pe interpretarea actoricească și 
pe „jucarea” dramatizată a textelor și în altele acest lucru interesează 
mai puțin. Dar până la studiul lui Laisney din 2017 s-a considerat că 
toate aceste variații sunt cu totul nesemnificative pentru formatul lecturii 
cu voce tare, care ar rămâne, în fapt, unic. Or, în realitate lucrurile nu 
stau deloc așa. Cercetarea lui Laisney urmează unei ample analize, cu 
pretenții exhaustive, pe care cercetătorul francez o făcuse împreună cu 
un coleg al său canadian, Anthony Glinoer, cenaclurilor de secol XIX 
din spațiul francez (Glinoer, Laisney, 2013). Trecerea în revistă a câtorva 
sute de asemenea grupări îi conduce pe cei doi sociologi la concluzia 
că, departe de se putea observa revenirea unui singur tipar, tipologia 
rostirii de cenaclu e în realitate una mult mai bogată. Atât de bogată încât 
pare mai plauzibilă ideea contrară, că această diferențiere a pozițiilor de 
lectură merge până la singularizare și fiecare cenaclu își instituie propriul 
model. E primul lucru asupra căruia o să mă opresc în cele ce urmează, 
folosindu-mă exemplul a trei grupări din spațiul românesc: Junimea, 
Sburătorul și Cercul literar de la Sibiu.

De mai mare importanță însă pentru cercetarea literară actuală mi se 
pare o reflecție mult mai subtilă care devine posibilă pornind de aici. 
Anume faptul că circumstanțele de viață materială și de organizare practică 
a vieții de cenaclu (la cine se citește, ce mobilier decorează spațiul, cum 
stau așezați scriitorii, cum cade lumina, câte ore se citește, ce fel de 
genuri literare sunt încurajate, etc.), având forța de a determina o poziție 
de rostire specifică, ajung și să populeze mințile scriitorilor participanți 
cu un imaginar corelat acestei poziții de rostire cu voce tare. Făcându-i 
să fantasmeze în marginea atmosferei de lectură în grup, sfârșește prin 
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a produce o literatură care exploatează aceste fantasme. Și nu e vorba, 
simplu, doar de ceea ce se numește îndeobște „literatură de cenaclu”: 
adică de o literatură auto-referențială, produsă pentru a fi consumată în 
ședințele de lectură și care, de cele mai multe ori, rămâne nepublicată 
și se pierde. Ci de o literatură care înscrie în opțiunea – și ea extrem 
specifică – pentru o anumită formă literară, tocmai particularitățile vieții 
comune care a produs-o și a asistat-o. Va fi cel de al doilea lucru pe care 
voi încerca să-l discut în cele ce urmează, pornind de la aceleași trei 
cazuri românești.

II. Lectura de cenaclu – figuri de rostitori.
Cum e organizată deci lectura în fiecare din cele trei grupări? La 

Junimea nu se citește mereu în același decor. Sunt mai întâi mai multe 
case la Iași (la Pogor, la Maiorescu, la Nicu Gane) – apoi câteva spații 
la București. Spații destul de diferite între ele. La Pogor sunt, de pildă, 
niște case mari, părintești, cu o curte imensă și cu grădină: „ferestrele 
toate luminate, ușile toate deschise” (Panu, 1971, p. 62). Pogor intră în 
acest spațiu după musafiri, nu e găsit de ei acolo, instalat ca o gazdă. La 
fel se întâmplă în cazul lui Maiorescu și a lui Gane: cu toții sosesc în 
urma invitaților. Rezultă de aici o condiție incertă de amfitrion. Dat fiind 
că intimitatea acestuia cu spațiul în care au loc ședințele rămâne vagă,  
e mai degrabă o poziție de administrator al ședințelor decât una de gazdă 
(Gană o va numi „președenție”). Pe de altă parte, o regulă impusă de 
Maiorescu face ca scriitorul să nu-și citească el însuși textul. Situarea fizică  
a acestuia e de altfel și ea nu doar periferică, ci și la limita invizibilului: 
el stă, cum frumos o spune Panu în cazul lui Bodnărescu, „în dosul” d-lui 
Maiorescu. Textul îi e sistematic „smuls” sau „înșfăcat” dintre mâini. 
Se consideră din principiu că în momentul în care l-a adus la Junimea, 
scriitorul a acceptat să-l supună judecății publice, renunțând la drepturile 
sale. Lectura va fi deci încredințată unui alt participant la ședință. 
Necunoscând textul și făcându-i prima lectură direct cu voce tare, acesta îl 
va citi inexpresiv: va stâlci unele cuvinte, pe altele nu le va înțelege deloc 
și le va sări (căci se citește de pe manuscris), va pune greșit unele accente, 
va silabisi pe alocuri. Cu timpul se stabilesc patru cititori preferați – și 
printre ei nu se găsesc nici Maiorescu, care citește bine, nici Eminescu, 
care citește expresiv și „cu melancolie”. Ci Iacob Negruzzi, Xenopol, Carp 
și Pogor. Comun celor patru e tocmai faptul că, datorită unor particularități 
ale vocii, diferite de la unul la altul, cu toții citesc rău. Sunt fie răgușiți, 
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fie bâlbâiți, fie prea emoționali, fie zdrăngănitori și metalici, gâjâiți sau 
hârâiți. Pogor are o voce „oribilă”; glasul lui Carp „seamănă cu zornăitul 
de stricare de geamuri” (Panu, 1971, p. 67); Xenopol, „citea rău, foarte 
rău” (Panu, 1971, p. 106); lui Pogor, „peste o minută” de când începe să 
citească, i se „tăia” glasul și nu mai putea continua (Panu, 1971, p. 67). 
Vocea adaugă, în cazul lor, efecte noi de ininteligibilitate și stâlcire la 
deformările datorate faptului că e o lectură făcută la prima vedere, pe texte 
complet necunoscute.

Se obține în acest fel un spectacol de comedie. Căci ceea ce se urmărește 
astfel la Junimea e realizarea, prin toate mijloacele posibile, a unei cât mai 
proaste articulări a textelor, care să antreneze răstălmăciri de toate felurile și 
întoarcerea sensurilor spre deriziune și caricatură. Totul – ca să se stârnească 
râsul. Căci societatea junimistă e „veselă”. „Se râde mult la Junimea.  
Dl. Maiorescu cel dintâi dă semnalul hazului și al râsului” – scrie Panu 
(Panu, 1971, p. 83); sau, altundeva, „Toți junimiștii își lărgiră gura până la 
urechi” (Panu, 1971, p. 83). În paralel se aruncă cu „coltuci” de pernă – se 
vorbește cu picioarele urcate pe masă – tuturor le place să se scălâmbăie în 
timpul lecturilor, să facă diverse grimase și mutre11 – se folosesc cu delicii 
poreclele și apostrofările.

Ca să se poată face diferența de alte medii de sociabilitate literară,  
e important însă de precizat că deși toată lumea e interesată aici să (se) 
găsească „un început de glumă pe teme serioase”, scriitorii desemnați să 
citească textele nu își folosesc cu intenție calitățile disturbante ale vocii. 
Nu fac, altfel spus, roluri de clowni, pretându-se în mod voluntar unui joc 
caricatural. „Dl. Jacques Negruzzi, deși cetea rău, avea pretenții că cetește 
bine” – formulează Panu undeva (Panu, 1971, p. 67). Dacă totuși efectele 
comice se obțin în mod sistematic, lucrul se datorează întregului „pachet” 
din care se alcătuiesc condițiile rostirii, și nu, deci, unui „joc” comic asumat 
în mod expres de acest cititor. Acestuia i se poate cel mult pune pe seamă  
o lectură făcută în același timp cu prea mult efort și cu indiferență. Căreia 
restul societății literare, dispusă în public-spectator, îi speculează neajunsurile 
și le transformă în sursă de burlesc.

La cenaclul lovinescian, care a funcționat între 1919 și 1943, lectura se 
făcea într-o cameră de 23 de metri pătrați, în care se înghesuiau cel mai adesea 
mai bine de 40 de oameni. Printr-o regulă impusă de Lovinescu, scriitorul își 

1 „Dl. Pogor își puse arătătorul de la mâna dreaptă pe frunte, se strâmbă oribil, 
făcând o buză mare” (Panu, 1971, p. 67); sau „Dl. Pogor devenise oribil de văzut, atât 
i se strâmbase figura” (Panu, 1971, p. 71).1
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citea aici textul singur – și o făcea stând în picioare, sub o lampă, în mijlocul 
mulțimii așezate de ascultători. Odată poziționat însă ca atare, în picioare și 
sub lumină, cel care rostește se simte evoluând pe o scenă, asemeni unui actor. 
Se simte deci obligat să-și interpreteze textul, nu doar să-l citească, însoțindu-l 
de gesticulație și mimică. Or, pentru un asemenea joc actoricesc, el nu e nici 
pe departe pregătit: îi depășește capacitățile și abilitățile. Unii o fac mai bine 
(Gh. Brăescu, Victor Eftimiu, Ion Barbu), alții sunt de-a dreptul deplorabili. În 
toate cazurile însă, chiar și în cele de reușită, scriitorul e încercat de o stare de 
slăbiciune și vulnerabilitate: se dezechilibrează emoțional. Cu atât mai mult 
cu cât publicul îi e și situat în proximitate, mult mai apropiat decât e cel de 
la teatru. Respiră prea aproape de el (ca „un corp cu mai multe guri”, cum 
formulează Ticu Archip), nelăsându-i suficient spațiu ca să se desfășoare.

Se educă cu timpul, constrâns de aceste condiții de lectură, un „corp 
actoricesc”. Și nu unul general, ci unul cât se poate de specific: un corp de 
„tragician”, de rostitor care pare că își cere în permanență iertare pentru 
o vinovăție. Acest corp devine atât de caracteristic cenaclului, încât îl vor 
evoca și scrierile memorialistice ale grupului, și va infiltra și producția 
lui ficțională. „În faţa biroului – scrie Mihail Sebastian în 1928, într-o 
evocare a unei vizite la E. Lovinescu, în mijlocul atâtor doamne şi lângă 
atâţia băieţi timizi, în picioare, cu capul plecat în jos (din timiditate sau 
orgoliu – nu mi-am putut da seama)” (Sebastian, 1928). Cella Delavrancea 
îl descrie în același fel tocmai pe Brăescu, cititorul cel mai experimentat 
actoricește al grupului: „Tot așa Brăescu – spune Cella –, simplu, dar cu un 
simț excepțional al situației, accentua ușor prin glas apoi printr-o oprire, 
cât ai clipi de două ori, anumite perplexități […] Atunci ridica ochii mirați 
și figura lui frumoasă părea că cere iertare” (Delavrancea, 1987, p. 489).  
În romanul Lulu al lui E. Lovinescu, asumând o asemenea poziție de 
enunțare pe scena improvizată a unui cazinou de provincie, protagonistul 
se vede proiectat pe poziția lui Cacus din cunoscutul grup statuar al lui 
Baccio Bandinelli din Piața della Signoria din Florența: „Andrei cătă 
speriat în jur cu sfiiciunea miopilor. Ar fi vrut să se strecoare nevăzut. 
Dominat de statura uriașă a lui Colea, figurau grupul lui Baccio Bandinelli 
din Piazza della Signoria din Florența: Hercul zdrobind cu ghioaga pe 
Cacus. Lipse doar gestul mâinilor ridicate în semn de apărare sau de grație. 
Lumea se strânsese ca la un semn. Andrei implora cu privirea un ajutor sau  
o diversiune, ce nu venea însă de nicăieri” (Lovinescu, 1920, p. 4).

Sociabilitatea Cercului literar de la Sibiu e, în schimb, strâns determinată 
de condițiile politice din 1940, când studenții care vor alcătui grupul ajung la 
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Sibiu, fiindcă universitatea de la Cluj se refugiază acolo. În locul „camerei” 
închise a cenaclului, cerchiștii aleg ca spațiu al sociabilității orașul însuși, deci 
un spațiu deschis, într-un moment în care se pare că interioarele ofereau mai 
puțină protecție decât exterioarele. Unele exterioare – căci Sibiul se califică 
pentru această funcție printr-o calitate extraordinară a lui, pe care nu o posedă 
alte tipuri de spații exterioare: circularitatea perfectă a zidurilor între care se 
închide, căreia i se adaugă și grosimea acestora. Ca atare, spațiul exterior poate 
asigura protecție, și ajunge să funcționeze ca o „cameră” lărgită.

Pe lângă această ieșire din interior în exterior, cerchiștii mai introduc 
în formula sociabilității lor „de refugiu” și un alt element inedit: în loc să 
fie statici, devin mobili, se pun în mișcare. Organizarea ședinței de cenaclu 
înseamnă pentru ei plimbare: o plimbare nocturnă și o plimbare pe verticală. 
Urcă și coboară de 4-5 ori la rând în aceeași noapte străzile în pantă ale Sibiului 
(vestitele străzi în trepte), pe un traseu de dinainte stabilit, pe care îl numesc 
„traseul medievalesc”. E un mers energic, fără trenare, care implică și un efort 
fizic destul de serios, căci atunci când unul dintre ei își propune să parcurgă 
singur itinerarul – de pildă Radu Stanca în 1945, declară că nu-l poate străbate 
nici măcar o singură dată, părându-i-se prea lung și prea obositor12.

În aceste condiții – de mișcare continuă și de întuneric, e evident că nu 
se pot face lecturi propriu-zise. Formula de sociabilitate pe care o va defini 
grupul va fi cea a unor „colocvii”, adică discuții pe marginea lecturilor comune, 
numite altădată „dialoguri socratice”, combinate cu performări spontane de 
poezie. Lucrul cel mai important însă pentru definirea unei poziții de rostitor 
în cazul Cercului literar de la Sibiu ține de faptul că, în atmosfera gotică  
a burgului medieval, sau, cu vorbele lui Negoițescu, în acest „aer depășit și 
funebru” (Stamca, Negoițescu, 1998, p. 1), grupul se simte însoțit în plimbări 
de fantome și umbre. Fantomele sunt ale trecutului istoric care încarcă locul, 
trecut în mod esențial neromânesc (voievozi decrepiți și domnițe fanate) – 
umbrele sunt ale morților ridicați din mormintele. Căci la Sibiu, în loc să fie 
grupate în cimitire, mormintele sunt împrăștiate prin toate grădinile și toate 
parcurile. Aceste prezențe spectrale fac posibile întâlniri pe planuri eterogene 
ale realității, plonjându-i pe cei din grup în tenebros și suprarealitate. Experiența 
acestei plonjări devine în sine „experiență de cenaclu”, înlocuind, pe tiparul 
unui rostitor pasiv și dezangajat, care se lasă doar invadat de ambianța în care 
se mișcă, ceea ce ar fi trebuit să fie angajare în producția de literatură.

2 „N-am fost în stare nici măcar Fingerlingul să-l cobor. Mi s-a părut atât de nefiresc 
de lung încât m-am întors, tocmai când ajunsesem sub portalul lui” (Stanca, Negoițescu, 
1998, p. 9).1
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Prezențele fantomatice devin în așa măsură caracteristice acestor 
plimbări, încât când își va propune să reprezinte Cercul într-o biografie de 
grup romanțată pe care o proiectează sub titlul de Republica apterilor, Radu 
Stanca le va așeza pe ele în prim-plan, calificându-le drept „actori stranii”: 
„Alături de personaje memorialistice, tu, eu, Doinaș, Regman, Petroniu, și toți 
ceilalți, legați de istorioara „cercului”, să circule câteva personaje imaginare, 
combinate din aceștia și din fantome, care de fapt, ele, să structureze episoadele 
de remember și portret literar propriu-zis” (Stanca, Negoițescu, 1998,  
p. 10). Prin contaminarea cu umbrele și prin imersiunea profundă în atmosfera 
macabră a burgului, se va defini și poziția de rostitor a Cercului sibian: un 
rostitor la rândul lui fantomatic. Deci un rostitor-nălucă. Forța iconică  
a acestuia va spori și mai mult în intervalul 1945-1947 când, după întoarcerea 
Universității la Cluj, grupul se împrăștie. Radu Stanca, rămas singur la 
Sibiu, va formula atunci ideea că cerchistul nu fusese, nici în perioada sa de 
activitate în burgul-cetate, decât o prezență rătăcitoare integrată în cortegiul 
morților și al fantomelor, asumând, odată cu atmosfera, o „condiție decrepită”. 
În consecință, el continuă să bântuie străzile orașului și după ce a ieșit fizic 
din spațiul Sibiului, și va continua să o facă și după moarte. „Ca un abur 
ușor te strecori și tu, ca și ceilalți – îi scrie Radu Stanca lui Negoițescu în 
12 noiembrie 1945 –, Doinaș, Petroniu, Jacquier, printre zidurile interioare 
ale ticălosului meu burg. Ați dobândit, în îndepărtarea în care vă văd, ceva 
fantastic și nălucitor. Parcă n-ați fi existat niciodată în realitate. Să fie aceasta 
substanța, năluca poetului, care rămâne și după ce el închide ochii? Se prea 
poate. Dac-ar fi așa, aș avea mulțumirea de a fi văzut „în posteritate”, așa 
cum unii iluminați văd, în momentele supreme, pe marii părinți ai bisericii” 
(Stanca, Negoițescu, 1998, p. 18). Sociabilitatea itinerantă și nocturnă  
a cerchiștilor le scoate astfel grupul din sfera unei definiții pur literare, pentru 
a-i defini ca o „comunitate senzorială”. Ca nălucă, cerchistul nu e doar un 
rostitor imaterial, ireal și pasiv în raport cu o atmosferă devenită dominatoare; 
ci e și dezindividualizat, neinteresat să mai asume o partitură individuală, să 
aibă „voce”. Existența lui în Cerc e în mod esențial plurală, grupală – definită 
prin intermediul deplasării „în cortegiu” și prin „starea mentală” pe care  
o preiau cu toții la unison din atmosfera gotică a burgului medieval.

Rostitor-care stâlcește la Junimea; Rostitor-tragician la Sburătorul; Rostitor-
nălucă la Cercul literar de la Sibiu. Sunt diferențe de postură și de imaginar 
implicat în construcția acestei posturi, cât se poate de semnificative. Diferențe 
care sunt dictate, cum s-a văzut, de înseși condițiile practice ale organizării 
ședințelor de lectură. Ceea ce se mai poate încă observa, în aceste exemple, e 
faptul că, în fiecare din cazuri, punerea în scenă pe care o implică lectura a adus 
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cu sine o teatralitate în realizarea sociabilității literare. Și această teatralitate, 
în primul rând, a devenit definitorie pentru formalizarea rostirii. La Junimea – 
a fost un format de comedie ușoară, de „operă bufă”. La Sburătorul, un format 
de tragedie antică. La Cercul literar de la Sibiu, cu vorbele lui Radu Stanca,  
e un „teatru de revistă” – „montat cu exorbitanță, într-un cadru uriaș” (Stanca, 
Negoițescu, 1998, p. 9).

III. „Literaturi” de cenaclu românesc.
Ajung la cea de a doua idee pe care am vrut să o avansez aici, la relația care 

se stabilește în aceste cazuri între ritualul lecturii de cenaclu și o anume formă, 
predilectă, pe care o ia la un moment dat literatura produsă în cenaclul respectiv. 
Corelat acestei literaturi se poate, în același timp, observa și constituirea, la fel 
de specifică, a unui ethos de scriitor, a unei conduite.

La Junimea, invizibilitatea autorului, vocile stâlcite și hazul ca 
atmosferă generală de lectură produc, ca specii, farsa, gluma, păcăleala, 
calamburul și anecdota. E vorba, desigur, de un divertisment, ce devine 
necesar întreținerii atmosferei de cenaclu; dar e, în același timp, ceva 
mai mult de atât. În toate aceste forme, se investește ca în niște specii 
literare minore. Ajunge, pentru a ne convinge de asta, să se constate în 
ce măsură Amintirile de la Junimea ale lui Panu nu sunt decât o lungă 
înseriere a unor astfel de investiții formale. De la Alecsandri care, 
participând la o ședință omagială care îl are ca vedetă, nu poate rămâne 
indiferent la cerințele ambianței și se pune pe inventat glume – la Pavel 
Paicu, cel care, sugestionat prin „Iaca Paicu!, va produce calambururi 
doar pentru a se vedea apostrofat cu „Prost în Paicu!” și „Afară Paicu!” – 
până la membrul obscur al Junimii, care ajunge să frecventeze mai bine 
de 10 ani gruparea „prin confuzie”, pentru că urmase o invitație adresată 
cuiva cu același nume. Cultivarea acestor forme literare se însoțește de 
dezvoltarea unei conduite specifice care, la Junimea, nu e alta decât  
a scriitorului pus pe șotii.

La Sburătorul, poziția tragică a rostitorului are ca efect cultivarea 
tragediei antice. E forma literară cea mai apropiată care poate încărca 
raportul tensionat pe care, printr-o asemenea rostire, un actor (unic) 
urcat pe o scenă, și-l definește cu publicul său. Apropiat și empatic – nu 
distanțat și indiferent, acest public e destinat la Sburătorul să protejeze 
vulnerabilitatea celui care se expune în fața sa, prin rostire, să-i înconjoare 
vocea individuală în adăpostul unei voci comunitare, constituită, la 
unison, ca o voce de „cor” antic. După ce Lovinescu scrisese în 1920 
romanul Lulu, în care se alimentase din piesa omonimă a lui Wedekind, 



201

și exploatase filonul tragic din Ifigenia în Aulis a lui Euripide – și după ce 
același Lovinescu dramatizase acest roman asociindu-și-o pe Hortensia 
Papadat-Bengescu, cercul devine în întregul său interesat de formula 
tragediei antice și, începând cu 1924 se scriu o serie întreagă de piese. 
Victor Eftimiu semnează o serie de „drame medievale” și o alta de trei 
„tragedii eline, deschisă cu un Prometeu și închisă cu Atrzii; Hortensia 
Papadat-Bengescu concepe Sora mea, Ana și Medievală; Corneliu 
Moldova – un Poliect, subintitulat „tragedie creștină în 5 acte”; Ludovic 
Dauș, un Țepeș-Vodă, etc. Multe din aceste texte rămân în manuscris, 
după ce fuseseră citite în cenaclu – sau se pierd prin arhivele teatrelor, în 
așteptarea unor puneri în scenă. Această producție de tragedie greacă e pe 
cât de serioasă cantitativ, pe atât de inedită ca apariție în mediul românesc 
interbelic. Și nu e justificată de nimic altceva decât de dispunerea teatrală 
și riscată a rostirii în cenaclul lovinescian.

La Cercul literar de la Sibiu, sociabilitatea literară care mizează 
pe plimbare – produce balade; și baladescul – drept conduită. Dar mai 
produce și, pe o linie de condiționare paralelă, tragedie antică și, corelat 
ei, o conduită tragică, regăsind astfel, prin simplă coincidență, specia spre 
care orientase și atmosfera sburătoristă. Prin simplă coincidență, pentru 
că la cerchiști tragedia intră pe filiera romantismului german, după cum 
intrase balada pe această filieră; una prin Goethe, cealaltă prin Schiller. 
Ambele sunt specii anacronice, înscrise în temporalitatea anacronică  
a burgului medieval. Căci romantismul german e el însuși parte a acestei 
atmosfere: Schiller și Goethe, ca și grupul de la Iena în întregul lui, sunt 
și ei niște prezențe spectrale prinse, alături de voievozi, domnițe și strigoi, 
în convoiul de umbre.

În loc de concluzii, aș mai observa doar că, dacă în cazul Junimii și 
al Sburătorului, speciile a căror cultivare apare ca un efect al condițiilor 
materiale ale rostirii sunt mai degrabă minore, și sunt, tot din acest motiv, 
puțin cunoscute ca atare în specificitatea care le leagă de cele două grupuri 
(nici tragedia antică de la Sburătorul, nici gluma și farsa la Junimea nu sunt 
topice ale istoriei noastre literare). În schimb în cazul Cercului literar de la 
Sibiu, condiționările materiale ale sociabilității de cenaclu ajung să gestioneze 
producția de primă importanță a grupului. Niciun inițiat în literatura română 
nu ignoră faptul că balada e specia preferată de cerchiști și că baladescul se 
definește aici ca manieră de a fi, ca „etos” (Henri Jacquier) sau ca „patos” 
(Radu Stanca). După cum toată lumea știe ce rol a jucat practica fantasmată 
a tragediei antice în proiectul Euphorion, pe care Cercul literar avea să îl 
dezvolte în perioada post-sibiană.
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UNELE CONSIDERAȚII ASUPRA LOCALIZĂRII
MANUSCRISULUI „SANDIPA”11

Galaction VEREBCEANU
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

Rezumat
Articolul examinează aspectul filologic referitor la stabilirea, cu argumente lingvistice, 

a provenienței copiei romanului popular „Sandipa”, manuscris românesc sub cota 824 
(fondul Grigorovici) păstrat la Biblioteca de Stat a Rusiei și datat în a doua jumătate 
a secolului al XVIII-lea. Analiza trăsăturilor gramaticale și lexicale relevă faptul că 
textul manuscrisului „Sandipa” înfățișează două straturi de limbă localizabile în regiuni 
dialectale diferite.

Cuvinte-cheie: consoană, copie, filă, fonetică, lexic, localizare, manuscris, 
morfologie, vocală.

Abstract
The article examines the philological aspect regarding the establishment, with 

linguistic arguments, of the copy origin of the popular novel „Sandipa”, Romanian 
manuscript under quota 824 (Grigorovici fund) kept at the State Library of Russia and 
dated in the second half of the 18th century. The analysis of grammatical and lexical 
features reveals that the text of the Sandipa manuscript depicts two layers of language 
that can be located in different dialectal regions.

Keywords: consonant, copy, tab, phonetic, lexicon, location, manuscript, morphology, 
vocal.

În literatura de specialitate consacrată cercetării și editării manuscriselor 
vechi cu grafie chirilică a fost acceptată fără rezerve ideea că una dintre 
metodele cele mai sigure de stabilire a regiunii dialectale din care provine 
textul copiat este compararea trăsăturilor de limbă prezente în textul examinat. 
Criteriile lingvistice sunt în măsură să faciliteze determinarea locului de 
proveniență a copistului sau, în situația copiilor cu trăsături lingvistice proprii 
mai multor arii dialectale, a zonei (zonelor) prin care a circulat manuscrisul 
(Gheție, 1965, p. 391-406).

Scopul însemnărilor de mai jos este de a examina trăsăturile de limbă proprii 
textului conservat în manuscrisul anunțat în titlu în vederea determinării zonei 
dialectale din care provine acesta.

1 În privința textului publicat integral, vezi Verebceanu, 2017, p. 35-55; p. 67-89; 
p. 113-130.1
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Singura opinie referitoare la localizarea manuscrisului moscovit este cea 
formulată de Gh. Dodiță: „Manuscrisul este, fără îndoială, una din numeroasele 
cópii, care au circulat în Moldova în ultimele decenii ale sec. XVIII și prima 
jumătate a sec. XIX” (Dodiță, 1986, p. 107), în sprijinul ideii sale autorul 
aducând unele probe privind caracteristicile lingvistice ale textului.

Într-adevăr, textul atestă suficiente exemple (fonetisme, forme și termeni) 
caracteristice graiurilor de tip nordic, în special graiului moldovenesc. 
De netăgăduit este însă și faptul că același text înregistrează destule probe 
lingvistice specifice graiurilor de tip sudic, cu deosebire graiului muntenesc. 
În continuare, prezentăm trăsăturile lingvistice relevante ale manuscrisului 
Sandipa, precizând că fenomenele consemnate apar, de regulă, în alternanță, 
primele forme fiind predominante.

Fonetică.

1. ă protonic, majoritar, neevoluat la a: bărbat (24r) – barbatului (17v), 
călare (96r), lăsa (48v), pământ (15v); ă aton conservat: au blăstămat (37r), 
blăstămate (55v), nădejde (3r), nădăjduiescu (53r), părete (99r), păretele (99v), 
păreți (100r), m-am spăriet (16r), s-au spăriet (37v); ă etimologic evoluat la 
e sau, majoritar, e > i: femeie (83r), femeia (33v), femeiască (91r) – fimeie 
(31v), fimeia (14r), fimeii (14v); ă evoluat sau neevoluat la i: lacrimi (51v), 
lacrimile (36v) – lacrămi (21v), lacrămile (37r); numai rădică (42r), să rădică 
(1v); ă etimologic evoluat la o sau păstrat: folos (87v), folosul (9r), să folosesc 
(37v), norod (72r), norocul (5r), (a) să zăbovi (24r, 30r) – lăcuieşte (100v), s-au 
zăbăvit (24v); ă etimologic păstrat: a mulțămi (92v), mulțămită (58v).

2. e etimologic evoluat la a: dator (92v); e etimologic conservat: Dumnezeu 
(1v), Dumnezeule (28v), lepăda (23r); e aton păstrat sau asimilat la i: strein 
(38v), streinul (68r), streini (52r), să înstreină (61r) – striine (11v), mă mer 
(42v), să mera (7r); -e- medial aton păstrat sau trecut la i: adevărat (15v) – 
adivărat (49r), cuvintele (47r) – cuvintile (57v), deplin (2v) – diplin (3r), fecior 
(28r) – ficior (26v), au nemerit (99r) – nimeri (98v), peștele (65r) – peștile (66v), 
peșteră (28r) – peștiră (28r), venisă (95v) – vinisă (79v), va vede (18r) – vei vide 
(4v), zilele (50v) – zilile (23r); numai ceti (14r), să cetească (14r); e- final aton 
păstrat sau trecut la i: bine (2r) – bini (49v), ce (1v) – ci (1r), de (1r) – di (10v), 
pe (1r) – pi (1r), zice (66r) – zici (10r).

3. î etimologic evoluat la îi sau păstrat: câine (43r), câinile (43v) – cânelui 
(44r), mâine (4v) – mâne (5r), mâinile (23v), pâine (22r) – pâne (36v); cf. și 
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stăpâine (22v); î evoluat la u sau conservat: umbla (36v), au umblat (34v), 
umblând (27r), să umplu (1v), să umple (85v), să umplură (43v) – s-au împlut 
(55v), mă împluiu (84v), să împlu (84r), să împlusăse (11v), s-au îmflat (55v); î 
etimologic conservat în curând (69r).

4. o conservat în groznice (51r); o evoluat exclusiv la u: cucon (1v), cuconul 
(3v), cuconului (5r), cucoane (9v), cuconi (21r), cuconaș (82r).

5. u evoluat la i: mincinos (73v), mincinoasă (17v), mincinoș (57v); u păstrat 
sau trecut la o: rumânească (1r); cf. să adaogă (92v), poroncă (7v), poroncesc 
(81r), am poroncit (72v), ar poronci (89r).

6. ea trecut la e sau păstrat: ave (4r) – avea (49v), be (22r) – bea (31v), băte 
(46v), ea (37v) – e (17r), fuge (53r), gânde (52v), hrăne (98r), me (2v) – mea 
(39r), putem (57v), șide (38r), vre (3v) – vei vrea (61v), zice (63r).

7. ia trecut la ie sau păstrat: să căie (44v), grăie (28r) – grăia (17r), (să) ie 
(8v, 89r) – (să) ia (30v, 78v), au încuiet (81r), s-au muiet (55r), năpăstuiaște 
(90r), să nevoie (44v), sârguia (74r), scriia (62r), suduia (25v), nu știe (17r), 
ai tăie (67r), – aș tăia (63v), trăia (35v) – trăie (54v), a să zgârie (10v) – a să 
zgâriia (63v).

8. ii păstrat sau redus la i: trii (46r) – tri (4v).
9. iu conservat: fiiu (97v), fiiul (1v), fiiului (72v), fiiule (98v), inclusiv în 

termenii formați cu suf. -toriu: ajutoriu (70v), cetitoriu (97v), desfăcătoriu 
(47v), (56v), giudecătoriul (80v), judecătoriul (82r), iubitoriu (13v), înșălătoriu 
(85v), mirositoriu (90v), neguțitoriu (89v), păzitoriu (70v), răpitoriul (14v), 
sâlitoriu (44v), voitoriu (26v).

10. oa menținut: amândoao (67v), doao (4v), noao (100r), voao (83r).
11. ieu păstrat sau trecut la diftongul eu: mieu (7r) – meu (83v).
12. Labiale păstrate sau labiale palatalizate: bine (92v), pica (18r), 

piciorul (30v); cf. chieptine (79r), chiperiului (36v), milă (27v), fierbinte (55r), 
fier (65v) – her (67r), hiară (58v), hieră (51r), heri (51r).

13. Labiale moi sau labiale dure: să iubească (45r) – să iubască (36r), 
să iubesc (37v), să vorbască (74r), să izbăvească (28v), izbăvească-te (28v), 
izbăvești-mă (81v), să lovască (30v), să meargă (5r) – să margă (35v), mearsă 
(70r), mearsără (91r) – marsă (52v), marsără (99r), mergându (22r) – mărgându 
(86r), trimeasă (23r), tocmală (87v).

14. Dentale moi sau dentale dure: adevărat (15v) – adăvărat (77v); 
cf. și dămâncat (64r), au blăstămat (37r), să stângi (54r), samă (20r), 
să să (36r) – să se (36r), atâța (91r), cetățan (86v), înțelepciune (2r) – 
înțălepciune (50v), auziră (79v), să păzască (17r), târzâu (14v), zisă (2r), 
rea (49v) – ră (44v), striga (64v) – strâgai (30v).
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15. Prepalatale și palatale moi sau prepalatale și palatale dure: cerșindu 
(16r), deșert (45r) – dișărt (61v), deșartă (55r), am înșălat (87v), să înșălă (58v), 
înșălăciune (83r), înșălătoriu (88r), – înșelătoare (59v), șezu (7r), șezi (imp. 
27v) – șăzi (imp. 31v), șăzind (93r), au șăzut (18v), șăzu (72r), și (1r) – șârlău 
(36v), greșală (42v), șarpe (43v), șapte (69v), jălii (81v), necăjându-să (17v), 
străjării (99r) – sluje (24r); gios (25r) – jos (27v), judecată (42v) – giudecată 
(16v), giurământ (9v) – jurământul (33r), jupâneasă (17v) – giupâneasă (22v); 
rea (5v) – ră (24r), răle (1r), striga (64v) – strâgai (30v), strânge (54v) – strinsă 
(53r), iubitoriu (13v), înșălătoriu (85v), neguțitoriu (21v), râmătoriu (41v), 
slujitoriu (43r), tâlhariu (86v); s-au deșchis (50r), să deșchiză (95v) – deschisă 
(43v); feliu (97r), feliul (100v), feliuri (75r) – felul (88r), feluri (3v).

Morfologie.

1. Forme de declinare noi sau vechi: peșteră (28r) – năpaste (48v); doar 
cenușă (62r), mătușă (36r), ușă (24v), grijă (100v).

2. Substantivul tată, cu două forme: tatăl (4v) și tatul (97v).
3. Articolul posesiv-genitival variabil în alternanță cu cel invariabil: copil 

al… (20r), istorie a… (83v), filosofi ai… (1r), vorbe ale… (14v) – cuvântul 
întâi a… (1r), ochiul a… (90r), scrisorile a … (68v), vorbe a … (68v).

4. Pronumele negativ nime (19v), majoritar, în raport cu nimine (17r); numai 
nimică (8v).

5. Prezența exclusivă a ordinalului masculin în -le: al doile (21v), al triile 
(76r).

6. Mai mult ca perfectul sintetic predominant: să dusesi (39r) în raport cu 
cel analitic: au fost gătit (1r).

7. Doar forme analogice la conjunctiv prezent: să beie (31v), să iei (63v).
8. Adverbul acum (1r) preferabil față de acmu (16r).

Lexic.

1. amăgi (28r). 2. asuda (91r). 3. băieș (34r). 4. bortă (54v). 
5. bortos (53r). 6. cerca „căuta” (24v). 7. cerșaf (50v). 8. culivie (18v). 
9. cușcă (17r). 10. dugheană (29v). 11. dulamă (45v). 12. feredeu (78v). 
13. ghizdavă (38v). 14. giurui (3r). 15. gi<u>ruinţă (3r). 16. grumazi 
(60v). 17. jupâneasă (8v). 18 maștihă (8r). 19. pântice (23v). 20. porumb 
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„porumbel” (54v). 21. pozvoli (75r). 22. primblare (27v). 23. scârșni 
(65v). 23. sudui (25r). 24. (a se) tegădui (93v). 25. dvori în var. zvori 
„a se prezenta înaintea unui domn” (6v).

Analiza trăsăturilor lingvistice expuse mai sus ne îndreptățește să tragem 
unele concluzii:

1. Sunt fenomene de tip nordic, moldovenisme sau mai ales moldovenisme12:
a) barbatului, au blăstămat, nădejde, fimeia, rădică, s-au zăbăvit, 

a mulțămi, strein, să mera, adivărat, bini, s-au împlut, s-au îmflat, 
cânelui, pâne, groznice, cucon, poroncă, ave, băte, grăie, chieptine, 
chiperiului, her, să iubască, să lovască, să margă, adăvărat, samă, 
să să, înțălepciune, atâța, să păzască, târzâu, ră, strâgai, înșălătoriu, 
șârlău, greșală, șapte, jălii, gios, feliuri;

b) năpaste, cenușă, grijă, tatul, ochiul a…, vorbe a …, nime, nimică, al 
doile, au fost gătit, să beie, acmu;

c) toate cele 25 de cuvinte enumerate aveau curs în partea nordică  
a Dacoromaniei, mai ales în Moldova, cu precizarea că termenii de sub nr. 
7. (cerșaf), 11. (dulamă) și 25. (dvori în var. zvori) circulau și în graiurile 
de tip sudic (cu predilecție în Muntenia).

2. Fenomenele de limbă localizabile în partea de sud a Dacoromaniei, deci 
muntenisme, eventual, moldovenisme de sud, pot fi grupate astfel:

a) bărbat, femeia, zăbovi, striine, Dumnezeu, bine, umbla, pâine, avea, 
grăia, bine, fier, să iubească, să izbăvească, să meargă, adevărat, să se, 
înțelepciune, auziră, rea, striga, înșelătoare, sluje, jos, felul;

b) peșteră, tatăl, copil al…, filosofi ai…, nimine, să dusesi, acum.
3. Comparând faptele de limbă de sub 1 și 2, înclinăm să credem că textul 

manuscrisului Sandipa reflectă două straturi de limbă: un strat de limbă nordic, 
caracteristic în mare parte graiului moldovenesc, și unul sudic, propriu mai 
mult graiului muntenesc.

4. Luând în considerare faptul că fenomenele de limbă aparținând primului 
strat, de cele mai multe ori mai numeroase, ca text și frecvență, decât cele 
din stratul al doilea, se poate admite cu o anumită siguranță că reproducerea 
manuscrisului Sandipa s-a făcut după o copie intermediară cu evidente 
caracteristici lingvistice localizabile într-o zonă unde se vorbea un grai de tip 
nordic, îndeosebi un grai moldovenesc.

5. Prezența fenomenelor de limbă de tip sudic într-un text copiat de un 
scrib originar din Moldova poate fi explicată, într-un fel, prin influența 

2 Pentru stabilirea zonei dialectale a fenomenelor lingvistice, ne-am condus de Gheție, 
1975, p. 95-198; Gheție, Mareș, 1974, p. 70-302, ILRL, 1997 p. 293-346, 393-396.1
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mare exercitată de varianta literară muntenească asupra scrierilor 
moldovenești elaborate în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea (vezi, 
de exemplu, Gheție, 1975, p. 404). Nu este însă de exclus nici faptul ca 
scribul moldovean să fi reprodus un text muntenesc al romanului pătruns 
în partea de nord a Moldovei.
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